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Strategiplan KTF 

2020 – 2024 
 

Denne planen tar utgangspunkt i NGTF sin langtidsplan  

12 års perspektiv mot 2030 

4 års perspektiv mot 2024 

 
 

Vi er gjensidig avhengig av hverandre for å videreutvikle vår idrett som ligger til 
NGTF. Nifs lov §2.2 punkt 2, lov norm for særkretser § 1.1 og § 2.3, samt lov norm 

for idrettslag §2.4 regulerer denne gjensidige avhengigheten og setter krav til 
oppfølging av planer og vedtak i de ulike organisasjonsledd. 

 
 
 

Visjon og virksomhetsidé 
 
 
Visjon 
Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. 
KTF står for idrettsglede til alle medlemmer 
 
 
Virksomhetsidé 
Grunnlaget legges i gym og turn! 
Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen 
idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. 
 
 
Verdier 
 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) og Kristiansands Turnforening (KTF) 
bygger sine aktiviteter/virksomheter på Norges Idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske komités (NIF) verdier: 
«Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd».  
I tillegg skal vi ha følgende verdier som skal kjennetegner vår forening: 
 

• Lek 

• Trivsel 

• Inkluderende 

• Visjonær 

• Trygghet 

• Tilhørighet  
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Hovedmål 
 
Organisasjonen 
 
Kristiansands Turnforening skal være god på gymnastikk, turn og trening. 
 
Dette skal realiseres ved 
 

- å skape en positiv klubbkultur 

- å utvikle et stimulerende bredde- og konkurransetilbud 

- å basere virksomheten på en sunn økonomi 

- å drive kompetanseheving av trenere og ledere 

For å kunne nå dette målet må foreningen utvikle en kultur som gjør dette mulig. 
 

- Skape et godt treningsmiljø der medlemmene trives og utvikles 

- Vi skal informere våre medlemmer best mulig og være medlemsorientert  

- Gjennom arrangementer å gi gode opplevelser for utøver og publikum 

- Verne om foreningens lange tradisjon og historie 

 
 
Klubb/lederutvikling 
 
Drifte klubben i tråd med norsk idretts lover og verdigrunnlag 
 

- Sørge for at klubbens trenere og ledere har relevant kompetanse 
 
- Sørge for at yngre ledere får god veiledning og tilbud om relevant 

kompetanse 
 

- Oppdatere relevant informasjon om klubben i aktuelle databaser 
 

- Tilrettelegge for et aktivt foreldreutvalg 
 

- Fortsette arbeidet med å etablere en ungdomsgruppe 
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Trenerkompetanse 

- Følge opp at alle treningstilbud ledes av personer med nødvendig 

idrettsfaglig og   pedagogisk kompetanse tilpasset utøvernes behov 

 

- Påse at alle grupper i klubben har en eller flere trenere med minimum 

Trener 1 kompetanse 

 

- Alle turn-partier har trenere med Trampettsikrings kurs 

  

- Legge til rette for at hovedtrenere har Trener 2 kompetanse 

Utstyr og anlegg 

- Søke aktiv deltakelse i Idrettsråd for å sikre prioritert når det gjelder tid og 

plass i bygging av nye anlegg 

 

- Være pådriver for å få basishall som tilfredsstiller kravene til spillemidler 

 

- Følge opp kommunen med tanke på vedlikehold og oppgradering av 

nåværende anlegg og utstyr 

 

Marked og kommunikasjon  

- Bruke nettsiden og sosiale medier som primærkilde for informasjon til 

klubbens medlemmer 

- Fortsette å bruke sosiale medier og presse som markedsføringskanal 

- Sende innlegg til presse fra alle arrangementer 

- Profilere sponsorer bedre gjennom klubbtøy, og i forbindelse med 

arrangementer 
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Bredde 

Aktivitetsmål 

Kristiansands Turnforening (KTF) tilbyr både bredde og konkurranseaktiviteter for barn, 

ungdom, voksne og eldre. 

KTF ønsker å ivareta hovedtyngden av våre medlemmer gjennom konseptene Gymlek, 

Idrettens grunnstige 1 og 2, Salto, mosjon og seniortrening samt stevne- og 

oppvisningsaktiviteter på alle alderstrinn. Overgangen mellom de nevnte aktivitetene og 

våre konkurransegrener skal ivaretas gjennom et rekrutteringsopplegg. 

Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett skal gjøres kjent og etterleves. 

Kristiansands Turnforening (KTF) ønsker å satse følgende: 

 

- Barn 

- Ungdom 

- Voksne  

- Konkurranse turn kvinner  

- Konkurranse turn menn 

- Konkurranse troppsgymnastikk 
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Barn 

 

       Hovedmål:  

- KTF skal ha et variert tilbud til barn fra 3 til 12 år 

- Hovedtreneren på bredde skal ha minimum trener 1 utdanning 

- Alle hjelpetrenere skal i løpet av første året som trener ha tatt hjelpertrenerkurs  

- Utvikle et rekrutteringsopplegg for konkurranseturn, kvinner og menn og 

troppsgymnastikk 

- Det skal være samsvar mellom mål og midler 

Delmål:   

- Gymlek, Idrettens grunnstige og Salto tilpasses våre aktiviteter 

- Sikre god kvalitet på trenerne 

- Det utarbeides kurs og kompetanseplan for trenerne 

- Tilrettelegge for rekruttering av trenere 

Forutsetninger for måloppnåelse: 

- Mindre grupper (10 – 12 utøvere i hver gruppe/ 1 trener) 

- Foreldreinvolvering 

- Fra 10 år organiseres treningen som Salto 

- Det tilrettelegges ventelister 

Tiltak for kultur bygging: 

- Foreldreoppfølging 

- Foreldremøte for hvert parti i begynnelsen av hvert semester 

- Åpen hall en dag pr. semester (pr. definerte aldersgruppe) 

Tiltak for kompetanseutvikling: 

- Faste trenerteam 

- Trenerutvikling (Aktivitetskurs, Medtrenerkurs, Trener 1 ol) 

- System for internopplæring 

- Rekruttering av trener 

Tiltak for aktivitetstilbud: 

- Kretsturnstevne 

- Juleshow 

- Lokale konkurranser  
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Ungdom 

  Hovedmål:  

- KTF skal ha et variert tilbud til ungdom fra 13 til 25 år 

- Sikre at vi har god kvalitet på trenerne 

- Hovedtreneren skal ha minimum trener 1 utdanning 

- Alle hjelpetrenere skal i løpet av første året som trener ha tatt hjelpetrenerkurs 

- Det skal være samsvar mellom mål og midler 

        Delmål: 

- Salto, show og oppvisning må tilpasses våre aktiviteter 

- Hovedtreneren skal ha minimum trener 1 utdanning 

- Det utarbeides kurs og kompetanseplan for trenerne 

- Tilrettelegge for rekruttering av trenere 

       Forutsetninger for måloppnåelse: 

- Stabile trenere som kan følge opp ungdommen over tid 

- Mindre grupper (10 – 12 utøvere i hver gruppe/ 1 trener) 

- Gi ungdommen mulighet til å delta i planleggingen av aktiviteten 

- Fra 13 år organiseres treningen som Salto og fra 16 år også Åpen trening 

- Tilrettelegge for et oppvisningsparti 

- Tilrettelegge for aktivitet i breddekonkurranse 

Tiltak for kulturbygging: 

- Oppfølging av medlemmene 

- Opprette møteplasser og tilstelninger som øker de sosiale relasjonene 

- Åpen hall en gang pr. semester (pr. definerte aldersgruppe) 

Tiltak for kompetanseutvikling: 

- Trenerutvikling 

- System for internopplæring 

- Rekruttering 

Tiltak for aktivitetstilbud: 

- Juleshow 

- Treningssamlinger 

- Regionale konkurranser  

- Salto samlinger 
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Voksne 

Hovedmål:  

- Gi tidsriktig tilbud til voksne fra 16 år og eldre (Aerobic, Åpen trening for voksne, 

Seniortrim ol) 

- Øke medlemstallet på voksne medlemmer 

- Øke deltakelse på stevner som f.eks. kretsturnstever og landsturnstevner 

- Alle trenere skal få tilbud om relevant utdanning 

- Å arbeide for at det blir samsvar mellom mål og midler 

Delmål: 

- Gi tilbud som til enhver tid passer ulike aldersgrupper og nivå 

Forutsetninger for måloppnåelse: 

- God kvalitet på trenerne 

- Profilere det vi er best på 

- Heve kvaliteten på tilbudene 

- Oppdatere treningsformer og utvide eksisterende tilbud 

Tiltak for kulturbygging: 

- Tilrettelegge for sosiale tiltak utenom treningen 

Tiltak for kompetanseheving: 

- Trenerutvikling av egne trenere 

     Tiltak for aktivitetstilbud: 

- Kretsturnstevne 

- Juleshow 

- Stevner av ulike slag 
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Konkurranseaktivitet 

Turn kvinner 

Hovedmål 

- Stille med lag i norgescup og delta i NM junior og senior 
- Delta på konkurranser på regionalt nivå og kretskonkurranser 
- Delta på konkurranser på nasjonalt nivå og FIG-konkurranser 
- Kvaliteten på trenerne skal være tilfredsstillende i forhold til utøvernes nivå 
- Legge til rette for et treningsregime som gir mulighet for utvikling og mestring 
- Det skal utvikles et rekrutteringsprogram 
- Det skal være samsvar mellom mål og midler (lage års hjul)  

 

Delmål 

- Foreningen skal stille med lag i aldersbestemte klasser 
- Vi skal ha utøvere blant de tre beste i konkurranser på nasjonalt- og kretsnivå i 

aldersbestemte klasser 
- Best i regionen 
- Være representert med gymnaster på junior- og seniorlandslag 
- Det skal være to aktive forbundsdommere og to aktive kretsdommere for turn 

kvinner 
- Samarbeid med Olympiatoppen Sør 

 

Forutsetninger for måloppnåelse 

- Foreningen utnevner én hovedansvarlig trener for turn kvinner. Denne trenerens 
ansvar er  

o Samle inn felles påmelding til konkurranser (til administrasjonen) 
o Ha oversikt over øvelser 
o Har musikken til utøverne 
o Hovedansvar for alt som skjer utenom hallen 
o Ha ansvaret for samarbeid med 

foreldregruppe/foreldreutvalg/foreldrekontakt 
o Ansvar for utviklingsarbeid for trenerteamet 
o Ansvar for å lage og legge til rette for trening til juleshow 

- De andre trenerne i trenerteamet har ansvar for sine gymnaster i turnhallen. Deres 
oppgaver vil være 

o Følge opp og evaluere gymnaster i turnhallen 
o Ha oversikt over utviklingsplan for sine gymnaster 

- Stabilitet i trenerressursene 
- Trenerne skal samarbeide med utøverne lage kortsiktige og langsiktige målsettinger 

og treningsplaner for gymnastenes utvikling 
- Trenerne skal legge til rette for at utøverne skal nå sine mål 
- Godt samarbeid med de andre trenerne i turnforeningen 
- Ha tilgang til et fast medisinsk støtteapparat 
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Tiltak for kulturbygning 
- Fokus på et godt treningsmiljø 
- Godt samspill mellom trenerne, utøverne, foreldrene, administrasjonen og 

foreningens styre 
- God informasjonsflyt 

 
Tiltak for kompetanseutvikling 

- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Temakveld for foreldrene 
- Rekruttere dyktige trenere og dommere 

 
Tiltak for aktivitetstilbud 

- Søke om å arrangere nasjonale konkurranser 
- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Fast klubbkonkurranse en gang i året 
- Stevner  
- Juleshow 
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Turn menn 

Hovedmål 

- Stille med lag i norgescup og delta i NM junior og senior 
- Delta på konkurranser på regionalt nivå og kretskonkurranser 
- Delta på konkurranser på nasjonalt nivå og FIG-konkurranser 
- Kvaliteten på trener/trenere skal være tilfredsstillende i forhold til utøvernes nivå 
- Legge til rette for et treningsregime som gir mulighet for utvikling og mestring 
- Det skal utvikles et rekrutteringsprogram 
- Det skal være samsvar mellom mål og midler (lage års hjul)  

 

Delmål 

- Foreningen skal stille med lag i aldersbestemte klasser 
- Vi skal ha utøvere blant de tre beste i konkurranser på nasjonalt- og kretsnivå i 

aldersbestemte klasser 
- Best i regionen 
- Være representert med gymnaster på junior- og seniorlandslag 
- Det skal være to aktive forbundsdommere og to aktive kretsdommere for turn menn 
- Samarbeid med Olympiatoppen Sør 
 

Forutsetninger for måloppnåelse 
- Foreningen utnevner én hovedansvarlig trener for turn menn. Denne trenerens 

ansvar er  
o Samle inn felles påmelding til konkurranser (til administrasjonen) 
o Ha oversikt over øvelser 
o Har musikken til utøverne 
o Hovedansvar for alt som skjer utenom hallen 
o Ha ansvaret for samarbeid med 

foreldregruppe/foreldreutvalg/foreldrekontakt 
o Ansvar for utviklingsarbeid for et eventuelt trenerteam 
o Ansvar for å lage og legge til rette for trening til juleshow 

- Stabilitet i trenerressursene 
- Treneren skal samarbeide med utøverne lage kortsiktige og langsiktige målsettinger 

og treningsplaner for gymnastenes utvikling 
- Treneren skal legge til rette for at utøverne skal nå sine mål 
- Godt samarbeid med de andre trenerne i turnforeningen 
- Ha tilgang til et fast medisinsk støtteapparat 

 
Tiltak for kulturbygning 

- Fokus på et godt treningsmiljø 
- Godt samspill mellom trenerne, utøverne, foreldrene, administrasjonen og 

foreningens styre 
- God informasjonsflyt 
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Tiltak for kompetanseutvikling 
- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Temakveld for foreldrene 
- Rekruttere dyktige trenere og dommere 

 
 
Tiltak for aktivitetstilbud 

- Søke om å arrangere nasjonale konkurranser 
- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Fast klubbkonkurranse en gang i året 
- Stevner  
- Juleshow 
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Troppsgymnastikk  

Hovedmål 

- Stille med lag i nasjonale konkurranser og delta i NM junior og senior 
- Delta på konkurranser på lokalt-, krets- og regions nivå  
- Kvaliteten på trenerne skal være tilfredsstillende i forhold til utøvernes nivå 
- Legge til rette for et treningsregime som gir mulighet for utvikling og mestring 
- Det skal utvikles et rekrutteringsprogram 
- Det skal være samsvar mellom mål og midler (lage års hjul)  

 

Delmål 

- Ha tropper i rekrutt og junior og senior klassen 
- Vi skal ha utøvere blant de tre beste i konkurranser på krets- og nasjonalt nivå  
- Best i regionen 
- Være representert med gymnaster på junior- og seniorlandslag 
- Være representert på nasjonale samlinger 
- Det skal være to aktive forbundsdommere og to aktive kretsdommere i 

troppsgymnastikk 
- Samarbeid med Olympiatoppen Sør 

 

Forutsetninger for måloppnåelse 

- Foreningen utnevner én hovedansvarlig trener troppsgymnastikk. Denne trenerens 
ansvar er  

o Samle inn felles påmelding til konkurranser (til administrasjonen) 
o Ha oversikt over øvelser 
o Har musikken til frittstående programmene 
o Hovedansvar for alt som skjer utenom hallen 
o Ha ansvaret for samarbeid med 

foreldregruppe/foreldreutvalg/foreldrekontakt 
o Ansvar for utviklingsarbeid for trenerteamet 
o Ansvar for å lage og legge til rette for trening til juleshow 

- De andre trenerne i trenerteamet har ansvar for sine gymnaster i turnhallen. Deres 
oppgaver vil være 

o Følge opp og evaluere gymnaster i turnhallen 
o Ha oversikt over utviklingsplan for sine gymnaster 

- Stabilitet i trenerressursene 
- Trenerne skal samarbeide med utøverne lage kortsiktige og langsiktige målsettinger 

og treningsplaner for gymnastenes utvikling 
- Trenerne skal legge til rette for at utøverne skal nå sine mål 
- Godt samarbeid med de andre trenerne i turnforeningen 
- Ha tilgang til et fast medisinsk støtteapparat 
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Tiltak for kulturbygning 
- Fokus på et godt treningsmiljø 
- Godt samspill mellom trenerne, utøverne, foreldrene, administrasjonen og 

foreningens styre 
- God informasjonsflyt 

 
 
Tiltak for kompetanseutvikling 

- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Temakveld for foreldrene 
- Rekruttere dyktige trenere og dommere 

 
Tiltak for aktivitetstilbud 

- Søke om å arrangere nasjonale konkurranser 
- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Fast klubbkonkurranse en gang i året 
- Stevner  
- Juleshow 
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Rytmisk gymnastikk  

Hovedmål 

- Stille med lag i norgescup og delta i NM junior og senior 
- Delta på konkurranser på regionalt nivå og kretskonkurranser 
- Kvaliteten på trenerne skal være tilfredsstillende i forhold til utøvernes nivå 
- Legge til rette for et treningsregime som gir mulighet for utvikling og mestring 
- Det skal utvikles et rekrutteringsprogram 
- Det skal være samsvar mellom mål og midler (lage års hjul)  

Delmål 

- Foreningen skal stille med lag i aldersbestemte klasser 
- Best i regionen 
- Det skal være minimum en forbundsdommer og kretsdommer 
- Samarbeid med Olympiatoppen Sør 

 

Forutsetninger for måloppnåelse 

- Foreningen utnevner én hovedansvarlig trener i RG. Denne trenerens ansvar er  
Samle inn felles påmelding til konkurranser (til administrasjonen) 
o Ha oversikt over øvelser 
o Har musikken til utøverne 
o Hovedansvar for alt som skjer utenom hallen 
o Ha ansvaret for samarbeid med 

foreldregruppe/foreldreutvalg/foreldrekontakt 
o Ansvar for utviklingsarbeid for trenerteamet 
o Ansvar for å lage og legge til rette for trening til juleshow 

- De andre trenerne i trenerteamet har ansvar for sine gymnaster for sine gymnaster i 
turnhallen. Deres oppgaver vil være 

o Følge opp og evaluere gymnaster i turnhallen 
o Ha oversikt over utviklingsplan for sine gymnaster 

- Stabilitet i trenerressursene 
- Trenerne skal samarbeide med utøverne lage kortsiktige og langsiktige målsettinger 

og treningsplaner for gymnastenes utvikling 
- Trenerne skal legge til rette for at utøverne skal nå sine mål 
- Godt samarbeid med de andre trenerne i turnforeningen 
- Ha tilgang til et fast medisinsk støtteapparat 

 
Tiltak for kulturbygning 

- Fokus på et godt treningsmiljø 
- Godt samspill mellom trenerne, utøverne, foreldrene, administrasjonen og 

foreningens styre 
- God informasjonsflyt 
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Tiltak for kompetanseutvikling 
- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Temakveld for foreldrene 
- Rekruttere dyktige trenere og dommere 

 
Tiltak for aktivitetstilbud 

- Søke om å arrangere nasjonale konkurranser 
- Treningssamlinger 
- Klubbsamarbeid 
- Fast klubbkonkurranse en gang i året 
- Stevner  
- Juleshow 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


