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Mål og- strategiplan for Gjøvik Håndballklubb 

GHKs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, 
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

Klubbens visjon DIG er fundamentert på: 

DIALOG: GHK skal være en klubb hvor dialog er nøkkelen til utvikling 

INNSATS: GHK skal være en klubb hvor alle spillere og trenere har full innsats 
på trening og i kamp 

GLEDE: GHK skal være en klubb med spillere og trenere som viser glede og 
har det gøy med å mestre håndball 

HOVEDMÅL 

 SPILL I GRUNDIGLIGAEN INNEN 3 – 5 ÅR (2021-2023) 

 FLEST MULIG, LENGST MULIG 

 IDRETTSGLEDE FOR ALLE 

DELMÅL 

For å nå klubbens hovedmål må klubben ha særskilt fokus på følgende delmål: 

 ØKONOMI 

 ORGANISASJON 

 FRIVILLIGHET  

 SPORTSLIG 

Økonomi, organisasjon, frivillighet og sportslige resultater henger tett sammen 
og må gå hånd i hånd for at vi skal nå målene våre. Med en stabil og robust 
økonomi vil klubben ha mulighet til å forsterke organisasjonen. Med robust 
organisasjon og høy frivillighet, vil økonomien bedres og klubben vil ha større 
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evne til økt innsats og arbeid for å rekruttere og ta vare på frivillige. Gode 
sportslige resultater og prestasjoner med A-laget, vil øke økonomien og 
frivilligheten. 

ØKONOMI 

GHK ønsker å skape et sponsormarked og- sponsorprodukt som er så verdifullt at 
«alle» bedrifter i Gjøvik ser verdien av å støtte topp og- breddesatsningen i GHK 
og at sponsorene føler de virkelig får noe igjen for investeringen. 

GHK arbeider parallelt med å etablere og videreføre egne arrangement for å 
oppnå egen stabil økonomi i klubben. Klubbens arrangementer vil være gode 
arenaer for å markedsføre våre sponsorer. 

ORGANISASJON 

GHK ønsker å etablere en stabil og kompetent organisasjon med tett 
samarbeid mellom daglig leder/markedsleder og styret.  

Daglig leder/markedsleder etablerer et markedsutvalg som skal ha fokus på 
sponsormarkedet og- sponsorproduktet i klubben. 

Styret må være fulltallig og besettes med kompetente styremedlemmer. 

Det etableres utvalg som bistår styret og daglig leder/markedsleder med å nå 
klubbens målsetninger:  

 Sportslig utvalg 

 Yngres utvalg 

 Junior utvalg 

 Arrangementsutvalg 

FRIVILLIGHET 

GHK må gjenskape dugnadsånden i klubben. Frivilligheten er kjernen i den 
norske idrettskulturen for å skape idrett for alle og for å nå målene om 
toppidrett.  

Det etableres en gruppe med frivillige som arbeider for klubben, ikke bare lag. 
De frivillige dekker oppgaver ift. dugnader og forefallende 
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arbeidsoppgaver for klubben. De frivillige bidrar til inntekter som skal 
senke kostnaden for barn og unge i Gjøvik som ønsker å spille håndball.  

SPORTSLIG 

GHK ønsker å være ledende i regionen innen håndball. Klubben ønsker å 
opprettholde og bygge videre på dagens aktivitet i Yngres avdeling. GHK har flere 
lag enn på mange år i Yngres og dette ønsker klubben å videreføre. Klubben 
arbeider for at det skal være like attraktivt å spille håndball for både jenter og 
gutter. I Junioravdelingen har klubben store grupper i alle aldersklasser hvor 
flere spillere er med på regionale lag. Klubben er kvalifisert til både Lerøy (J18) 
og Bring (J16). I Lerøy og Bring skal spillere som vil satse på håndball prioriteres. 

GHK jobber mot å bli en helårsklubb, der Beach-håndball skal være et viktig 
element – både for spill gjennom hele året og for å motivere både gutter og jenter 
til å fortsette med håndball lengre enn i dag. 

Det er en målsetning for klubben å ivareta det store engasjementet og aktiviteten 
blant våre spillere i breddeidretten. Bredden er fundamentet for klubbens satsing 
mot topphåndball, og målsettingen er å bygge gode lokale håndballspillere som 
på sikt skal utgjøre grunnstammen i A-lagsstallen. 

GHKs målsetning er videre at klubben på kort sikt igjen skal kvalifisere 
seg til 1. divisjon og videre til Grundigligaen om 3 – 5 år. Målet er da å ha 
en sterk A-lagsstall med mange lokale spillere. Spillere fra andre klubber skal 
være av en slik standard at de klart forsterker vår opprinnelige spillegruppe. 


