


Utleira idrettslag

Fleridrettslag med mange ulike idretter

Fotball, Futsal, Håndball, Ski, Friidrett, Allidrett, 

Innebandy, Basket

Basistrening, Boccia, Teppecurling, Dans, Løping

Visjon – Vi skaper idrettsglede!

Vi skal gi barn, unge og voksne mulighet for 

aktiviteter som kommer lokalmiljøet til gode. 

Skal etterleve våre verdier

Respekt – Inkluderende – Mestring – Engasjement



Hovedmålsetning

Verdens beste idrettslag for vår bydel, 

som skaper idrettsglede gjennom respekt, 

inkludering, mestring og engasjement, og som 

samarbeider med andre aktører for å skape en bedre 

bydel, med godt idretts- og oppvekstmiljø.



Utleira IL har et ønske om å bidra til

- Bedre idrettsanlegg

- Bydelsutvikling

- Bedre oppvekst og skolemiljø

- Inkludering og idrettsglede for alle

- Folkehelse til barn, ungdom, voksne og seniorer.

- Rekruttere ungdom til sin første jobb

- Å bidra til en mer bærekraftig bydel.



Utvikling fra 2014-2021

Økonomi

- Økning fra 4 millioner til 16 millioner i omsetning

- Samlet overskudd på over 10 millioner

Medlemstall

- Økning fra 820 medlemmer til 2828 medlemmer

- Betydelig økning i aktivitet

- Flere nye avdelinger 

- Ca 60 personer i ulike styreverv.

Ansatte

- Fra daglig leder i 50% stilling til 4,5 årsverk i 

administrasjonen

- Pr i dag er det ca 50 trenere og aktivitetsledere 

som får lønn, mot nesten ingen i 2014. 



Suksessfaktoirer

Hovedlaget er sjefen

- Hovedstyret som jobber strategisk og gjør det 

mulig for administrasjonen å ha fokus på 

utviklingsarbeid.

- Hovedstyret har også kontroll på nå-

situasjonen og bidrar aktivt i konfliktløsning og 

tiltak.

- Alle ansatte ansettes i Hovedlaget og jobber 

for hele idrettslagets beste. Alle avdelinger 

følger samme strategi og har samme mål. 

- Hovedlaget eier alle verdier i idrettslaget



Suksessfaktoirer

Verdier hindrer konflikter

- Å styre etter verdier, eller verdistyrt ledelse 

har vært viktig for veksten i Utleira IL. 

Verdiene bidrar til trekke hele idrettslaget i 

samme retning, mens vi opplever at regler og 

rutiner ofte blir gjenstand for konflikter. 

- Verdier godt forankret i organisasjonen gjør 

det lettere å styre og ta gode valg. 

- Hvorfor jobbe med saker som ikke er i 

henhold til visjon, verdier, mål og strategier?



Suksessfaktoirer

Anlegg som møteplass

- Å utvikle anlegg for å sikre en god møteplass 

der man bygger en felles kultur og blir kjent 

med hverandre på tvers av lag og idretter. 

- Skape et positivt miljø der man snakker godt 

om hverandre, unner hverandre suksess og 

ønsker å lære av hverandre. 

- Utvikle en trygg møteplass for barn og 

ungdom som gjør at de føler tilhørighet, 

fellesskap og stolthet av å være del av noe 

større enn seg selv. 



Suksessfaktoirer

Samarbeid, raushet og inkludering

- Samarbeid har vært helt avgjørende for oss 

for vår utvikling. Vi har fått stor støtte fra 

lokalmiljø og fra kommunen. Vi jobber derfor 

hver dag med å gi tilbake til nærmiljøet for det 

vi har oppnådd. Gjennom dette åpnes mange 

positive muligheter. 

- Å være opptatt av å inkludere har vært viktig 

for oss. Å ønske alle velkommen til oss, bidra 

til å tilrettelegge for alle, også barnehager, 

skoler, fengsel, ruskollektiv, osv. 

- Åpent for alle, hele tiden



Gratis meraktivitet 

Gratis trening i Utleirahallen

for alle uansett klubb, i 

helger og skoleferier.

Gratis åpen hall 

i alle skoleferier.

Åpen bane med lys 

(snøfri) i helgene

Alt utstyr i klubben er felles, 

som gjør at gruppene og 

utøverne ikke trenger å 

kjøpe dyrt utstyr.



Klubbambassadører

Bidrar til økt forståelse og kompetanse
- Familien lærer om idrettslaget

- Laget lærer om kultur, familiesituasjon, forståelse

Hjelper til med språkbarrierer

Skaper nødvendig møteplass mellom partene

Løser praktiske gjøremål



Utlån av utstyr/sko 

Innsamling av sko og utstyr for gratis utlån. Brukeren 

bestemmer selv hvor lenge lånet varer. Tillittsbasert.



Gjenbruk av klær/utstyr

Innsamling av klær og utstyr, 

som gis gratis til barn/ungdom i lavinntektsfamilier



Gratis kveldsmat

Gratis kveldsmat for alle i 

hele bydelen. Mål om å få 

til dette en gang pr uke. 

Kan kombineres med kurs 

og foredrag. 

Sosialt tiltak for å bygge 

nettverk og unngå 

ensomhet. Ønsker å 

inkludere alle samfunnslag. 



Matutlevering

Utlevering av mat til 

lavinntekts-personer og -

familier.

Samarbeid med 

matsentralen som 

får maten fra 

dagligvarekjedene. 

Mål om å levere over 25 

tonn i løpet av 2022. ca 500 

pr uke. 



Frivillighet og arbeidstrening

Lang tradisjon for god organisering av frivillighet 

og arbeidstrening. Inkluderende arbeidsliv.




