Sportsplan – innebandygruppa Just IL

Just IL
Postboks 4325, Justvik
4694 KRISTIANSAND

Just IL Innebandy
Just Il sin innebandygruppe består av 3 ulike treningsgrupper, med 4 ulike lag.
Micro
Mini/Lille
U-11-14

1.-2. trinn.
3.-6. trinn
7.-10.trinn

Samtlige grupper har en hovedtrener, assistenttrenere og foreldrekontakt.
Innebandygruppa har ikke en egen person som er lagleder. Dette kan være treneren
eller foreldrekontakten. Hver undergruppe organiserer seg som mest hensiktsmessig
i forhold til dette.
Innebandygruppa driver meget selvstendig og har fått en god struktur på sin
organisering. Trenerne samles en-to ganger i året for å legge planer og sikre
progresjon mellom de ulike gruppene. I tillegg har foreldrekontaktene godt
samarbeide og god kommunikasjon.
Just IL har følgende mål for sin aktivitet:
Just IL ønsker å være synlig og inkluderende i Justvik bydel, og bidra for å skape et
godt miljø gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering.
Vår visjon er «Alle skal med!»
Hovedmål: Just IL skal arbeide for å få barn, ungdom og voksne til å drive fysisk
aktivitet og idrett.
Delmål:
• Gjennom fysisk aktivitet og idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for
alle medlemmer.
• Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og
tilpasse seg de regler og normer som gjelder innenfor et felleskap.
• Skape forståelse for idrettens verdigrunnlag: idrettsglede, felleskap, helse og
ærlighet.
• Arbeide for å gi så mange som mulig en mulighet til å oppleve gleden ved
fysisk aktivitet og mestring.
Just IL Innebandy ønsker å jobbe for å oppfylle klubbens mål og visjoner på følgende
måte:
• Fremme innebandy som en samlende aktivitet for barn og unge i bydel øst,
Justvik, Justneshalvøya og Fagerholt.
• Gi tilbud til alle barn og unge som ønsker å drive med en aktivitet og bli en del
av et inkluderende fellesskap.
• Skape trygge rammer rundt trening og lag, slik at alle opplever mestring ut fra
det nivået hver enkelt spiller er på.
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Hovedfokus for innebandygruppa er på bredde og på
laget, ikke på enkeltspillere. Men vi skal også ha som mål å utvikle så gode lag
som mulig. Dette gjøres gjennom å sikre progresjon mellom de ulike lagene.
I innebandy i Just IL skal vi ha plass til alle, uansett ferdighetsnivå, fysiske
forutsetninger og funksjonsevne, sosial bakgrunn, kjønn, hudfarge, alder, religion,
seksuell orientering eller ambisjoner.
Styrende for innebandygruppa sin visjon og mål, er visjon, formål og hovedmål
skissert opp i Just IL sin organisasjonsplan:
2. JUST ILS FORMÅL, VISJON OG MÅL.
Just IL har medlemmer med opprinnelse fra flere enn 20 forskjellige land, noe vi
er svært stolte av. Idrett og samhold binder oss sammen. Just IL har arbeidet
med, og vil fortsette å arbeide med å aktivisere barn, ungdom og voksne gjennom
klubbens idrettstilbud
2.1. Just ILs visjon: Just IL ønsker å skape et godt miljø i Justvik bydel gjennom
idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering! Alle skal med!

