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Innledning 
 

TSI er et stort og veldrevet studentidrettslag med lange og stolte tradisjoner. Denne strategien 

skal samle idrettslaget om felles mål og styrke vår kultur. Da kan vi bli enda større, mer 

robust og et ledende idrettslag innen norsk idrett. 

 

Strategien har varighet på tre år. Gjennom denne perioden skal Hovedstyret og samtlige 

undergruppestyrer lage en årlig handlingsplan, hver med utgangspunkt i denne strategien. På 

denne måten vil idrettslaget som helhet sammen nå målene. Hovedstyret sin handlingsplan 

skal ta for seg minst ett hovedmål fra hvert av de fire innsatsområdene. Etter endt 

treårsperiode vil det være nødvendig å vedta en ny strategi for idrettslaget. 

 

 

 

 

 

Forankring 
 

Denne strategien er bygget på NIF og NSI sine strategier. I tillegg har både Hovedstyret, 

undergruppestyrer og medlemmer vært med å definere idrettslagets ønsker og behov, som 

strategiens mål baseres på. 

− Idretten vil! 

− Studentidretten vil! 

− Idretten skal! For 2020 – 2022 av Troms og Finnmark Idrettskrets. 

 

 

 

 

 

Visjon 

 

Alle studenter i Tromsø skal ha en aktiv og sosial studiehverdag. 

  



 

 

 

Virksomhetside  
 

TSI er et fleridrettslag og vi jobber for å tilby et bredt spekter av fysiske aktiviteter til alle 

som ønsker å være med. Vi verdsetter det sosiale og sammen skaper vi uforglemmelige 

øyeblikk gjennom idrettsglede. TSI drives av studenter, for studenter. Vi er stolte av 

fellesskapet vi over tid har bygget opp og stadig fortsetter å forbedre for nåtiden og framtiden. 

Samhold og engasjement er grunnmuren som holder oss sammen og gir oss mulighet til å 

drive med organisert aktivitet. 

 

 

 

 

Verdier 
 

Motiverende  

− TSI er gøy! Vi skal motivere studenter til å ha en aktiv studiehverdag. 

 

Inkluderende  

− TSI er for alle! Studentidrett hos oss skal være allsidig og omfavnende.  

 

Sosiale  

− TSI bygger vennskap! Aktivitet og vennskap går hånd i hånd. 

 

Utfordrende 

− TSI har mot til å tenke nytt! Vi er barrierebrytende og fremoverrettet. 

 

 

  



 

 

 

Innsatsområder 
 

Innsatsområde 1: Aktivitet for alle 

TSI er for alle. Derfor er “Aktivitet for alle” et viktig innsatsområde. I TSI har vi allerede et 

fokus på å inkludere alle som ønsker å være med. Dette skal vi være stolte av og vi skal 

fortsette å holde denne kulturen høyt. Samtlige undergrupper bør ha nivå for de som vil satse 

og for de som vil være med for det sosiale og aktiviteten sin skyld. 

 

Innsatsområde Hovedmål Delmål 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Aktivitet for 

alle 

 

 

 

1.1 TSI vil legge til rette 

for topp- og breddeidrett. 

1.1.1 TSI skal tilby alle medlemmer dedikerte trenere 

og instruktører. 

1.1.2 TSI skal tilby alle medlemmer aktivitet tilpasset 

individuelle behov. 

1.1.3 TSI skal sørge for at alle undergrupper har utstyr 

av god kvalitet. 

1.1.4 TSI skal tilrettelegge for deltakelse i seriespill og 

konkurranser. 

 

 

 

 

1.2 TSI vil legge til rette 

for et bredt 

aktivitetsmangfold. 

1.2.1 TSI skal jobbe for å opprette nye undergrupper.  

1.2.2 TSI skal jobbe for å opprette undergrupper for 

paraidrett. 

1.2.2 TSI vil tilrettelegge for at undergruppe kan 

opprettholde og utvide aktivitetstilbudet. 

1.2.3 TSI skal, i samarbeid med NSI, supplere 

aktivitetstilbudet i regi undergruppene med 

Studentleker og AktivCampus. 

 

  



 

 

 

Innsatsområde 2: Klubbutvikling 

For å drive og videreutvikle vår aktivitet, må vi stadig organisere oss på nye og bedre måter. 

Dette skal vi få til gjennom en satsning på klubbutvikling. Det å heve kvaliteten og forbedre 

effektiviteten på jobben vi gjør i TSI vil bidra til et bedre tilbud for våre medlemmer. Dette 

fører til at det blir mer moro å sitte i et verv, samt at idrettslaget vil bli mer robust og stabilt, 

slik at vi kan vokse og bli større og bedre. 

 

Innsatsområde Hovedmål Delmål 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Klubbutvikling 

 

 

 

 

 

 

2.1 TSI vil styrke 

klubbkulturen. 

2.1.1 TSI skal bruke verdiene og virksomhetsideen i 

hverdagslig drift og aktivitet. 

2.1.2 TSI skal gjøre medlemskapet i idrettslaget 

attraktivt. 

2.1.3 TSI skal arrangere aktiviteter på tvers av 

undergruppene.  

2.1.4 TSI skal jobbe for å gjøre frivillige verv mer 

attraktive slik at flere tillitsvalgte sitter lengre i vervene 

sine. 

2.1.5 TSI skal lage, følge og jevnlig revidere 

rekrutteringsplan for frivillige verv i idrettslaget.  

 

 

 

 

 

2.2 TSI vil utvikle 

styrearbeid på alle plan 

i klubben.  

2.2.1 TSI skal sørge for tydelige og produktive 

kommunikasjonskanaler og samarbeidsmetoder innad i 

idrettslaget.  

2.2.2 TSI skal utvikle sentrale dokumenter som 

sportslig plan, årlig handlingsplan, TSI klubbhåndbok 

og fullmaktmatrise.  

2.2.3 TSI skal lage og følge en opplæringsplan for nye 

styrer, utvalg, komiteer og prosjektgrupper.  

2.2.4 TSI skal tilby kurs for hovedstyret, 

undergruppestyrer, valgkomite og kontrollutvalg i regi 

av øvre organisasjonsledd.  

2.2.5 TSI Hovedstyret skal utarbeide et dokument om 

fremtidig organisering av idrettslaget.  

2.2.6 TSI Hovedstyret skal dokumentere 

utviklingsarbeidet i idrettslaget. 

 

 

 

 

2.3 TSI vil jobbe for 

bedre økonomistyring 

2.3.1 TSI skal forbedre regnskapsrutinene og 

samarbeidet med ekstern regnskapsfører.  

2.3.2 TSI hovedstyret skal behandle kvartalsrapporter 

om idrettslagets økonomi. 

2.3.3 TSI skal opprette fakturaavtaler med sentrale 

leverandører.  

2.3.4 TSI skal lage en oversikt over idrettslagets 

eiendeler og andre verdier. 

2.3.5 TSI skal jobbe for gode avtaler med leverandører 

av klær, utstyr og mat.  

 

2.4 TSI vil jobbe for 

digitalisering av 

klubben.  

2.4.1 TSI skal videreutvikle og oppdatere våre 

nettsider. 

2.4.2 TSI skal ta i bruk NIF sine systemer; 

KlubbAdmin og iSonen. 

2.4.3 TSI skal ta i bruk idrettens Office 365.  



 

 

 

Innsatsområde 3: Helsefremmende idrettslag 

TSI skal bidra til å sette fysisk og psykisk helse på dagsorden. Vi ønsker å ha et aktivt fokus 

på sunn og god helse for alle medlemmer i idrettslaget. 

 

Innsatsområde Hovedmål Delmål 

 

 

 

 

 

 

 

3 Helsefremmende 

idrettslag 

 

 

3.1 TSI vil fremme 

fysisk helse hos 

studenter. 

3.1.1 TSI skal være sertifisert som rent idrettslag og 

utarbeide planer og rutiner for praktisering og 

håndheving av dette.  

3.1.2 TSI sine undergrupper skal ha tilgang på 

førstehjelpsskrin og tilstrekkelig kompetanse til å 

håndtere mindre fysiske skader. 

3.1.3 TSI skal prioritere sunn mat ved konkurranser 

og turer.  

 

 

3.2 TSI vil fremme 

psykisk helse hos 

studenter. 

3.2.1 TSI skal jobbe for at det sosiale miljø i 

idrettslaget blir enda bedre. 

3.2.2 TSI skal utarbeide et varsling- og 

rådgivningssystem sammen med relevante eksterne 

aktører. 

3.2.3 TSI skal jobbe for å synliggjøre hvordan idrett 

fremmer studenters psykiske helse. 

 

  



 

 

 

Innsatsområde 4: Politisk og eksternt arbeid 

Det å ha gode og aktive relasjoner med eksterne aktører; både i Tromsø og i norsk idrett, er viktig for 

at TSI skal bli et større og sterkere idrettslag. Derfor vil TSI ha et fokus på å styrke slike relasjoner. 

 

Innsatsområde Hovedmål Delmål 
 

 

 

 

 

 

 

4 Politisk og 

eksternt arbeid 

4.1 TSI vil styrke og knytte 

relasjoner med eksterne 

aktører.  

4.1.1 TSI skal være aktiv på idrettspolitiske 

arenaer. 

4.1.2 TSI skal ha aktiv dialog og samarbeid med 

relevante eksterne aktører. 

 

4.2 TSI vil jobbe for 

synliggjøring og 

markedsføring av 

idrettslaget.  

4.2.1 TSI skal utvikle og følge en 

markedsføringsplan for idrettslaget. 

4.2.2 TSI skal aktivt bruke arrangementer som 

aktivCampus og Studentlekene til å markedsføre 

idrettslaget. 

4.2.4 TSI skal lage og følge en rekrutteringsplan 

for nye medlemmer til idrettslaget.  

 

4.3 TSI vil jobbe for bedre 

aktivitetsarenaer. 

4.3.1 TSI skal jobbe for at alle medlemmer har 

tilbud om minst tre treninger/samlinger i uken ved 

tilstrekkelige anlegg.  

4.3.2 TSI skal vurdere muligheten for å investere i 

idrettsanlegg. 

 


