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Visjon og verdigrunnlag
Arbeidet i Vestringen IL er tuftet på verdifundamentet til Norges skiforbund (NSF) og
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NIFs visjon er
”Idrett for alle”, mens NSFs visjon er ”Mange, gode og glade skiløpere”. Vestringen IL ser
på det som naturlig å støtte opp under denne visjonen.

Visjon for Vestringen IL
Mange, gode og glade skiløpere i Vestre

Arbeidet i NSF skal preges av ”frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd”, noe som også
skal være toneangivende i Vestringen IL. All aktivitet i NSF skal bygge på verdiene
”idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet”, og dette danner dermed også grunnlaget for
verdiene i Vestringen IL
Verdigrunnlag for Vestringen IL
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet
Tabellen nedenfor viser hvordan verdiene kommer til uttrykk innenfor de ulike
idrettsformene.
Grunnverdier

Glede

Fellesskap

Helse

Ærlighet

Toppidrett

Glede gjennom
prestasjoner og
underholdning

Fellesskap i
innsats for å nå
mål

Helse i form av
minst mulig risiko
for skade

Ærlighet ved fair
play

Voksenidrett

Glede gjennom
spenning og
konkurranser

Fellesskap i
samarbeid mot
konkurranser

Helse gjennom
sunne vaner

Ærlighet gjennom
fair play og
amatørånd

Breddeidrett

Glede gjennom
utfoldelse

Fellesskap i åpent
sosialt samvær

Helse i form av
forebyggende
aktivitet

Ærlighet gjennom
respekt for andre

Barne- og
ungdomsidrett

Glede gjennom lek
og mestring

Fellesskap
gjennom sosial
trening

Helse ved
etablering av
sunne vaner

Ærlighet gjennom
oppdragelse
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Målsetning
Målsetningen for arbeidet i Vestringen IL skal gjenspeile vår rolle som en liten skiklubb
som allikevel er en sentral aktør i lokalmiljøet i Vestre Gausdal.

Målsetning for Vestringen IL
Vestringen IL skal være det naturlige
fellesskapet for alle som driver skiidrett i
Vestre Gausdal
Langrenn er den grenen som Vestringen historisk og anleggsmessig har best
forutsetninger for, men gjennom involvering av en større del av befolkningen samarbeid
med andre klubber i Gausdal og regionen for øvrig skal vi kunne gi et komplett tilbud til
våre medlemmer. Innen utgangen av fireårsperioden ser vi for oss en økning av
medlemsmassen fra dagens 150 til 200.
Vestringen ILs målsetninger for de ulike medlemsgruppene har beskrives under.

Barneidretten (8 – 12 år)
-

Opprettholde den gode rekruteringen vi har til skileik i segmentet opp til 10 år
15 barn i alderen 10-12 år som deltar regelmessig på trening og lysløyperenn
Årlig tilbud om Aktivitetsleder og Trener 1 kurs til foreldre og ungdommer

Ungdomsidretten (13 – 19 år)
-

-

Ungdomstrinn 1 (13 – 16 år):
o Skal bestå av to grupper med tilsammen 30 ungdommer
o En gruppe for de som trener målrettet mot å bli best i sin egen gren
o En gruppe for de som er mest opptatt av egen skiaktivitet i en gren,
organisert eller uorganisert
o Sørdalssamarbeidet skal være et supplement for denne gruppen
o Utdanne egne trenere for denne gruppen
Ungdomstrinn 2 topp (16 – 19 år)
o Hvert år skal to utøvere fra ungdomstrinn 1 fortsette mot toppidretten
o Sørdalssamarbeidet skal danne grunnlaget for et miljø for disse løperne
Ungdomstrinn 2 bredde (16 – 19 år)
o Legge til rette for at flest mulig av de som er opptatt av egen skiaktivitet
skal se fordelen av å være medlemmer i Vestringen IL

Voksenidretten
-

”Birkebeinergjengen” skal være stabil på 15-20 løpere
Vestringen IL skal vedlikeholde det gode miljøet
Turrenn?
Internasjonale renn?
Hvordan rekruttere
Alternativ trening
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Toppidretten
-

En løper skal nærme seg nasjonalt sr. nivå i løpet av perioden.

Idrett for funksjonshemmede
-

Kartlegging av behov
Vurdere tilbud

Skirenn og arrangementer
-

-

Hver sesong skal vi arrangere
o Astridbekkrennet
o Astridbekkstafetten
o Vestfjelløpet
o Lysløyperenn og klubbmesterskap
o Telenorkarusell
Når mulig er det ønskelige at rennene søker om status som for eksempel SPARcup og GD-cup for å høyne profilen på rennene
Vestringen IL har godt kvalifiserte frivillige som vi ønsker å ta vare på

Anlegg
-

-

-

Lysløypene i Forset og Svatsum
o Klubbens kronjuveler
o Vedlikehold skal ajourføres
o Tilrettelegge for eksponering av sponsorer
Astridbekken skisenter
o Unikt beliggenhet langrennssenter
o Utviklingsmuligheter er betinget av V/A spørsmålet
o Samarbeidet med turløypekomiteen på Værskei for løypemaskina
Traseen for Vestfjelløpet
o En lang trasé å vedlikeholde
Skistadion på Skei
o Vestringen IL er involvert i planarbeidet og vil være en aktør i prosjektet
Treningsmuligheter inne og i sommerhalvåret
o Gausdal Ungdomsskole
Hopp, kombinert og alpint
o Gode muligheter for de som vil være allsidige skiløpere
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