
Strategi 2023 - 2028

Visjon

BI Athletics skal tilby et velfungerende breddeidrettstilbud for studenter i Oslo, med base i
Nydalen. Studentidretten skal være et lavterskeltilbud og bidra til en åpen, inkluderende,
mangfoldig arena og et naturlig bindeledd fra ungdomsidrett til voksenidrett. Gjennom idretten
skal studentene få en aktiv og minnerik studietid. BI Athletics skal bedrive bærekraftig idrett med
hovedfokus på bærekraftmål nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 10, nr. 12 og nr. 17.

Kjerneverdier
- Samlet organisasjon

- Sunn idrett, ingen doping

- Nulltoleranse for mobbing, diskriminering eller rasisme

- Konkurranseidrett og lavterskeltilbud for alle studenter

Strategiske mål
- Jobbe for NIFs aktivitets- og organisasjonsverdier

- Være den beste og mest effektivt drevne studentidrettslaget i norge

- Tilby et bredt og variert idrettstilbud

- Legge til rette for økt aktivitet

- Være en pådriver for større idrettsarrangementer

- Være en attraktiv samarbeidspartner for lokalt næringsliv og lokale idrettslag

- Jobbe for utvalgte av FN´s bærekraftsmål gjennom strategien

Kritiske suksessfaktorer

Jobbe for NIFs aktivitets- og organisasjonsverdier

Aktivitetsverdier: Idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet

- Idrett for alle

- Fokus på idrett, mestring og trivsel

- Sosiale tiltak for å fremme fellesskap og gi medlemmene en god arena for å danne nye

bekjentskaper.

- Fremme fysisk og psykisk helsegevinst gjennom idrett.



- Skal ha akkreditering som et “Rent idrettslag” (antidoping)

- Fair play

Organisasjonsverdier: frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd

- Gi gruppestyrene gode rammebetingelser for en effektivt og veldrevet idrettsforening

- Velorganisert idrettsledermøte (ILM) hvor gruppestyrene inkluderes tidlig i prosesser og

er med å påvirke den daglige driften

- Rekruttering skal være på sportslig basis

- Kjønnsbalanse i alle organisasjonsledd og komiteer

Være den beste og mest effektivt drevne studentidrettslaget i Norge

- Enkel og god dokumentasjon som er lett tilgjengelig for gruppestyrene

- God informasjonsflyt

- Rutiner og systemer med fokus på effektiv drift

- Fasilitere informasjon- og kunnskapsutveksling mellom gruppestyrene

Et bredt og variert idrettstilbud

- I løpet av 5 år skal vi ha et idrettstilbud for 2.500 studenter i Oslo. 1.600 innen utgangen

av 2024.

- Redusere avviste søkere med 50%

- Grupper med mange søkere skal få midler til å utvide tilbudet

- Fokus på grupper med lavterskeltilbud uten medlems begrensninger

- Økt satsing på konkurranseidrett

- Mer ressurser til økt kvalitet på trening og til deltakelse i nasjonale og

internasjonale mesterskap

- Klare prestasjonsmål i grupper som satser

- Økt lavterskeltilbud

- Aktiviteter og kurs som tilbud til alle studenter og som naturlig

rekrutteringsplattform til foreningen

- Opprette nybegynnerlag hvor naturlig

- Medlemmer på satsingslag bistår i trening av nybegynnerlag

Legge til rette for økt aktivitet

- Utlånsordning av utstyr for å redusere kostnaden og terskelen for å prøve nye idretter.

Spesielt fokus på å inkludere innvekslingsstudenter

- Gode økonomiske rammer for gruppene

- Aktivt søke midler fra tilskuddsordninger. Gode rutiner for å søke og følge opp.

- Jobbe for mer halltid



Være en pådriver for større idrettsarrangementer

- Være arrangør av studentleker i Oslo og andre studentmesterskap og/eller studentcup i

idretter hvor det er aktuelt. Være pådriver for at andre studentidrettslag også arrangerer

SNM/SC med mål om å løfte studentidretten i hele landet.

- Kampen om Hovedstaden og aktiv campus i samarbeid med andre

studentidrettsforeninger i Oslo

- “Get active with BI Athletics” - et studentidrettsarrangement rettet mot internasjonale

studenter hvor de vil kunne prøve forskjellige idretter tidlig i semesteret.

Være en attraktiv samarbeidspartner for lokalt næringsliv og lokale idrettslag

- Være et samlet studentidrettslag med tydelig idrettslig profil

- Et tett samarbeid med lokale idrettslag. En naturlig introduksjonsarena til idretten i Oslo

for tilflyttere, og som rekrutteringsplattform til idretten og et bindeledd til idrett etter

studietiden.

- Være en profesjonell og langsiktig samarbeidspartner

Være en bidragsyter til bærekraftig idrett

BI Athletics skal være en pådriver for en bærekraftig idrett og fokusere på følgene av FN´s

bærekraftsmål.

- Nr. 3: God helse og livskvalitet

- Bidra til en aktiv student hverdag gjennom å ha en variert og åpent idrettstilbud.

- Nr. 4: God utdanning

- Bidra til god utdanning gjennom å tilby kurs og utviklingsprogrammer for unge ledere.

- Nr. 5: Likestilling mellom kjønnene

- BI Athletics skal jobbe for god kjønnsbalanse i alle ledd i organisasjonen

- Nr. 10: Mindre ulikhet

- Det skal være lavterskel tilbud for alle studenter som ønsker å drive med idrett.

- Nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

- God plan for bærekraftig innkjøp, vedlikehold og gjenbruk.

- Nr. 17: Samarbeid for å nå målene

- Samarbeide på tvers av studiesteder, med samskipnaden og andre relevante

organisasjoner for å drive bærekraftig idrett.


