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INNLEDNING 

Sportsplanen for Haugsbygd IF Fotball er ment å være et verktøy for klubbens sportslige 
aktivitet. Den skal være en plan for alle medlemmer i HIF fotball; trenere, lagledere, spillere, 
voksne med verv i klubben og foreldre. 

Vi ønsker med denne planen å oppnå en felles forståelse for hva HIF Fotball står for, hvilke 
ambisjoner klubben og lagene skal ha, og hvilken retning vi ønsker klubben skal utvikle seg i. 
Klubben vil være i kontinuerlig utvikling, og nye problemstillinger og utfordringer vil oppstå. 
Sportsplanen skal derfor være et dynamisk verktøy. 

Haugsbygd IF er en breddefotballklubb som skal kjennetegnes av god aktivitet med utgangspunkt 
i klubbens visjon «Idrettsglede gjennom mestring, utvikling og engasjement med plass til alle». Sammen med 
vårt mål om å ha med oss «Flest mulig – lengst mulig» danner den en overordnet rettesnor også for 
sportsplanen. For å klare å leve opp til dette trenger vi å tydeliggjøre en rød tråd i det arbeidet 
som gjennomføres og planlegges i forhold til trening og i kamp. Vi skal være en viktig aktør og 
bidragsyter til å skape gode miljøer og utvikle fotballspillere. I vår klubb skal alle; spillere, trenere, 
lagledere, foreldre og andre rundt lagene føle tilhørighet og felleskap til klubben og dens verdier 
og holdninger. 

Sportsplanen skal være førende og gi rammene for den sportslige aktiviteten, men den skal ikke 
bære preg av å være en detaljert «fasit». Vi ønsker en levende plan hvor alle som måtte ha gode 
innspill kan komme med dette. Samtidig er det viktig at alle som er direkte involvert i 
fotballaktiviteten, setter seg inn i planen og er tro mot denne. 

Det vises ellers til HIF Fotball håndbok for viktig informasjon om grunnleggende holdninger og 
administrative rutiner og retningslinjer. Det vil ellers være tilgjengelig ulike treningsveiledere og 
øvelsesbanker, linker som kan være nyttig i forhold til selve treningsøkta 

 

«Flest mulig – lengst mulig» 
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