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Innledning
Bodø Håndballklubb ble stiftet 9.11.1953 og har en lang og stolt historie som en ledende
håndballklubb i Nord-Norge. Klubben ønsker å videreutvikle dette slik at posisjonen befestes
og at vi samtidig bidrar til at flere barn og unge får oppleve glede og mestring med å delta i
idretten.
Virksomhetsplanen er utarbeidet i samarbeid med klubbens medlemmer, utøvere, trenere,
tillitsvalgte, frivillige og foreldre/foresatte. Planen er overordnet plan for en seksårs periode
(2022 – 2028) med en beskrivelse av visjon, virksomhetside, verdigrunnlag, hovedmål og
delmål. Virksomhetsplanen skal være et målrettet styringsverktøy for de styrende organer i
Bodø Håndballklubb samt for all virksomhet på alle nivåer i klubben. Planen inneholder også
en konkret handlingsplan for perioden 2022-2023. Handlingsplanen beskriver ulike tiltak
som skal prioriteres og gjennomføres, slik at klubben skal kunne nå sine mål.
For at klubben skal nå målene i virksomhetsplanen forutsettes det at visjon, virksomhetsidè,
mål og tiltak er kjent for alle i organisasjonen. Dette skal implementeres igjennom klubbens
kommunikasjonsstrategi #ilag.
Den overordnede del av planen skal revideres hvert tredje år, mens handlingsplanen skal
rulleres årlig.
Virksomhetsplanen 2022-2028 ble vedtatt på årsmøtet 21.03.2022.

Visjon
Bodø Håndballklubb sin visjon er «En ball foran!». Visjonen peker på at klubben skal
framover både organisatorisk og sportslig. Som metafor antyder den at klubben er i
bevegelse og framoverlent; både på trening, i kamp og administrativt. Visjonen er en slags
ledestjerne for klubbens virksomhet og er noe å strekke seg etter for alle som engasjert i
klubben; både ansatte, utøvere, trenere, ledere og frivillige. Visjonen beskriver en
framtidsdrøm hvor vi til enhver tid skal kunne tenke på at klubben er underveis mot nye mål,
enten det gjelder toppsatsning, breddehåndball, organisasjonsarbeid, arrangement,
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sponsorarbeid, økonomi eller ledelse. Visjonen skal også bidra til å skape stolthet og innsats
hos alle som engasjerer seg i klubben.

Virksomhetsidè
Bodø HK skal være Nord-Norges ledende håndballklubb for gutter og jenter, barn, ungdom
og voksne hvor inkludering, glede og samhold skal sikre utvikling av klubbens bredde og
topptilbud.

Verdigrunnlag
Verdiene skal bidra til å understøtte klubbens virksomhetsidè og være en rettesnor for all
aktivitet i klubben; for utøvere, trenere, tillitsvalgte, foreldre/foresatte, frivillige og ledere.
➢ Samhold - kjemper for hverandre og holder sammen
•
•
•
•
•
•
•
•
➢

Fellesskap
Vennskap
Skulder ved skulder
Respekt
Framsnakking
Konstruktiv
Lojalitet
#ilag

Inkludering - alle hører til og tar del i felleskapet
•
•
•
•
•
•
•

Åpen for alle
Tilgjengelig
Imøtekommende, hilser på hverandre
Gjestfrie
Involverer
Lytter til hverandre
Transparent

➢ Stolthet - viser glede over egne og andres prestasjoner
•
•
•
•
•
•

Forbilde
Rak i ryggen
Engasjert
Synlig
Støtter hverandre
Stolt av klubben, byen og Nord-Norge.

Hovedmål
➢ Bodø håndballklubb skal være etablert blant de 5 beste i eliteserien for menn
med minimum 50% spillere fra region Nord innen 2028
➢ Bodø Håndballklubb skal ha økt medlemstallet til 700 innen 2028
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Delmål 1:

Organisasjonsutvikling
Bodø Håndballklubb skal være en klubb med tydelig organisering, klar
kommunikasjon og sunn økonomi

Delmål 2:

Aktivitetsutvikling
Bodø Håndballklubb skal rekruttere og beholde medlemmer gjennom engasjerende
aktiviteter, inkludering og synlighet.

Delmål 3:

Trenerutvikling
Bodø Håndballklubb skal sørge for å ha kompetente trenere i alle lag

Som vedlegg følger:
•
•

Handlingsplan
Organisasjonskart
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