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1. Virksomhetside

“Kristen Idrettskontakt (KRIK) ønsker å bevare, inspirere og vinne
idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.”

2. Våre verdier

Følgende fire verdier skal kjennetegne KRIK:

Glede
Idrettsglede: Glede og takknemlighet
over muligheten vi har til bevegelse,
idrett og konkurranse. Glede over å
mestre noe og stadig få til noe nytt.
Trosglede:   Gleden og
takknemligheten for nåden og
tilgivelsen gjennom troen på Jesus, gir
inspirasjon til å leve som kristen.
Livsglede:  Gleden over å leve,
fellesskapet og skaperverket.

Tydelighet
KRIK ønsker å være tydelig på hva vi
står for, hva vi tror på, hvilke verdier vi
setter høyt, og hvilke mål vi har for
arbeidet. I KRIK ønsker vi en klar
Jesus-forkynnelse i lokallagene, på
leirer og  festivaler. Vi ønsker å legge
vekt på det sentrale i den kristne tro.

Frihet
KRIK ønsker å være tverrkirkelige og
ha rom for mangfoldet. I KRIK ønsker vi
å ha stor frihet til å prøve nye ting, nye
metoder og konsept. Vi ønsker at det
skal være kort vei fra idè til handling.
Vi opplever at drømmer og pågangsmot
er en sterk kombinasjon!

Stolthet
KRIK er et resultat av mange
mennesker som har idrett og Jesus
som viktige elementer i livet sitt. Vi
opplever det berikende å være i et
miljø der begge disse elementene er
sterkt til stede. KRIK skal være noe en
kan være stolt av! Samtidig ønsker vi å
gi Gud æren og vise ydmykhet overfor
andre mennesker.

2.1 Bruk av strategiplanen

Planen viser KRIKs arbeidsområder for planperioden 2010 –
2013. I strategiplanen sier vi en del om hva KRIK er og hvor vi vil.
Planen er en konkretisering av KRIKs virksomhetside og skal
være et arbeidsverktøy for alle som jobber og engasjerer seg i
KRIK.

• Strategiplanen skal medvirke til å bevisstgjøre KRIKs
medlemmer

• Strategiplanen skal hjelpe til å rette fokus mot det som er
viktigst for KRIK
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• Strategiplanen skal være utgangspunkt for årlige
handlingsplaner og målorientert arbeid

• Strategiplanen er det mest sentrale styringsdokument
for landsstyret.

• Strategiplanen skal tydeliggjøre våre verdier internt og
eksternt.

Vi ønsker at ansatte, undergrupper, distriktslag og lokallag kjenner
innholdet i planen og legger den til grunn for sitt arbeid.
Strategiplanen er utarbeidet av landsstyret og administrasjonen. Planen er
relativt generell, men konkretiseres i årlige handlingsplaner. Disse vil bli lagt
ut på nettet.

Strategiplanen skal gjennomgås årlig. Dette danner grunnlag for
den årlige handlingsplanen. Handlingsplanen skal utarbeides av
administrasjonen i aktivt samarbeid med de som naturlig inngår i
KRIKs arbeidsområder. Handlingsplanen skal danne grunnlag for
utarbeidelse av årlige budsjett.

Grunnlaget for denne strategiplanen er KRIKs lover og “Strategisk
plan for KRIK - Kristen Idrettskontakt mot 2013”.
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3. KRIK

KRIK er en medlemsorganisasjon og kontaktbevegelse for
idrettsutøvere, trenere, ledere og idrettsengasjerte. Vi har per i dag
ca 300 aktive lokallag, nesten 13.000 medlemmer (2008) og
arrangerer leir, lokallagstrening og ulike arrangementer for
aldersgruppen 15-25.

Vi har en opplevelse av at engasjementet for KRIK er sterkt og
organisasjonen er preget av folk som brenner for KRIK og har
mye å gi. Dette setter vi utrolig stor pris på. En godt fungerende
frivillig organisasjon har forstått at det er medlemmene som driver
organisasjonen framover. Det vet vi i KRIK, og vi ønsker hele tiden
å legge til rette for den aktiviteten som skjer rundt i landet. Det skal
være godt å være KRIK- medlem.

3.1 Organisasjonskart

3.2 Utfordringer og muligheter for KRIK i planperioden

Det viktigste KRIK skal jobbe med i planperioden er å:

• Styrke lokallagsarbeidet
• Utvikle leirkapasitet og leirtilbudet
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• Bygge mennesker til å være gode KRIK-ledere

KRIK har gjennom sine aktiviteter stor appell til ungdommer som
ikke går i kristne miljøer. Dette er en mulighet KRIK aktivt må
bruke for å bringe mennesker inn i et kristent miljø, og gi dem
mulighet til å bli kjent med Guds ord.

KRIK må alltid jobbe mot at organisasjonen skal fungere best
mulig. Dette ansvaret ligger hos medlemmer på alle plan. Vi må
tenke nytt og kreativt og gjøre nytte av de erfaringene vi har. Vi skal
gjøre hverandre gode og jobbe mot et felles mål der vi skal
”bevare,  inspirere og vinne”. Arbeidet vårt skal være solid
forankret i troen på Jesus og våre verdier.
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Krav til et gyldig lokallag er:
 minimum 5 medlemmer

under 26 år
 selvstendig økonomi
 demokratisk valgt styre
 levert årsrapport

4. Strategi for KRIK 2010-2013

KRIK har et vidt spekter av aktiviteter og driver et allsidig arbeid på
mange områder. For å prøve å systematisere arbeidet, har vi
definert fjorten arbeidsområder for KRIK. De er presentert her
med en kort introduksjon og hovedmål.

Generelt for alt KRIKs arbeid ønsker vi at det skal være frihet på
form og tydelighet på innhold.

4.1  Lokallag

Lokallagsarbeidet er en av grunnpilarene i KRIK.

Vi har hatt en økning i antall tellende lokallag fra ca 120 i 2001 til
estimert ca 220 i 2006. Med tellende menes det antall
støtteberettigede lokallag som tilfredsstiller departementets krav.

I dag (2008) regner vi med at det blir ca 230 godkjente lokallag.
Det er ca. 300 aktive lokallag. I overkant av 1/4 av KRIK-
lokallagene leverer ikke dokumentasjon som møter kravene til å
være støtteberettiget.

Hovedmål

 KRIK skal ha lokallag som er tydelige i formidling av kristen tro.

 KRIK ønsker at lokallag, distrikt og administrasjon tenker
kontinuitet i lederrekrutteringen i lokallagene.

 Lokallagene har som mål å skape et miljø også utenfor
trening. Dette for å skape fellesskap.

 KRIK ønsker at lokallag skal være et lavterskeltilbud for tro og
idrett.

 KRIK skal søke å bedre kvaliteten på lokallagsarbeid ved å gi
lokallag kompetanse til å drive gode lokallag, gjennom
kontinuerlig utvikling av lokallagspermen, oppbygging av
regionale team og legge til rette for aktiviteter i distriktene.

 KRIK skal øke aktivitet i lokallagsarbeidet, ved å videreføre
etablerte lokallag og hjelpe til med oppstart av nye.
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 KRIK ønsker godt samarbeid og informasjonsflyt mellom
lokallag, distrikter og administrasjon.

 KRIK ønsker at medlemmer tilsluttes lokallag og legger tilrette
for dette.

 KRIK ønsker god oppfølging av lokallag i alle deler av Norge.

 KRIK vil se flere menigheter etablere lokallag som en del av
sitt barne- og ungdomsarbeid.

 KRIK ønsker at alle lokallag skal være ”tellende” slik at de blir
støtteberettiget.

Mål mot 2014: 350 godkjente lokallag

4.1.1 Student-KRIK

Student-KRIK er lokallag av og for studenter. Disse lokallagene
utgjør en stor medlemsandel av KRIK sine lokallag og er dermed
også en viktig rekrutteringsarena for ledere i ulike deler av KRIK.

Hovedmål

 Student-KRIK ønsker å ha et KRIK-tilbud for studenter på alle
studiesteder.

 Student-KRIK ønsker å tilby et åpent, utfordrende og bevarende
tilbud, både åndelig, fysisk og sosialt.

 Det er ønskelig at alle student-KRIK lokallag opparbeider en
visjon, målsetninger og en handlingsplan for arbeidet sitt.
Dette bevisstgjør og synliggjør hva en ønsker å gjøre i arbeidet
i studenthverdagen.

 Student-KRIK ønsker å skape et miljø også utenfor trening.
Dette for å skape fellesskap.

 Student-KRIK ønsker å sysselsette medlemmer på alle nivå
for å skape tilhørighet.

o Dette gir et godt grunnlag for å bygge gradvis
sterkere bånd til KRIK og dermed også
engasjement.

o Student-KRIK bør strekke seg mot en formålstjenlig
struktur i forhold til medlemsantall og
vekstmuligheter.

 Student-KRIK ønsker å ha en årlig student-KRIK konferanse
for å drive felles strategiarbeid. Dette gir rom for å drive
hverandres arbeid til nye høyder.

 Målene til student-KRIK må sees i sammenheng til målene for
lokallag.

 Det er ønskelig at student-KRIK lokallag kan rekruttere ledere
til lokallagsarbeid, regionalt og nasjonalt arbeid.
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4.2 Medlemmer

KRIK har en fantastisk mengde ressurser i sin medlemsmasse.
Det er mange folk som viser sterkt engasjement og glød for
KRIKs arbeid og visjon.

Organisasjonen har de siste fire årene vært preget av sterk vekst i
medlemstall. Medlemstallet i 2002 var 6500. I 2008 hadde vi ca
12700 medlemmer. Vi ligger an til en vekst også dette året.

Hovedmål
 KRIK skal beholde og ta vare på eksisterende medlemmer

 KRIK skal gi nye muligheten til å delta i organisasjonen

 KRIK skal stadig tilstrebe å øke medlemsmassen og styrke
KRIK-identiteten blant disse

 MÅL mot 2013: 18.000 medlemmer i KRIK

 Konf-action er for medlemmer

 Økt leiraktivitet

 Økt oppfølging/informasjon lokalt

 Mer info på nett

 Få givere til også å bli medlemmer.

4.3  Lederutvikling og lederoppfølging

KRIK ønsker at de som er ledere skal vokse i lederrollen og utrustes som
forbilder. Gjennom utfordringer og oppfølging skal man få utvikle seg i troen
på Jesus, som menneske og som leder.

 KRIK ønsker å lage en helhetlig plan for lederutvikling i
organisasjonen.

 KRIK vil utruste ledere gjennom egne lederkurs for DMer,
lokallagsledere, regionale ressursteam og andre medlemmer
i organisasjonen.

 Utforme opplegg for regionale ressursteam i lokalt
ledertreningsarbeid.

 Bringe lokallag sammen til ideutveksling og samarbeid

 Videreføre ledertreningskurs på KRIK Høyfjellssenter
Hemsedal.

 Støtte regionale ressursteam i lokalt ledertreningsarbeid
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 Leirarbeidet er en viktig del av KRIKs lederutvikling. Gjennom
lederdager og ledersamlinger ønsker vi å utvikle gode
forbilder, instruktører og ledere. Alle ledere skal få informasjon
om KRIK og spilleregler.

 Oppfordre aldersgruppen 26+ til å bli støttespillere for KRIK,
eks: medvandrer, mentor, leder og distriktsteammedlemmer.

 Ta vare på de menneskene som i dag engasjerer seg i KRIK.

 Utfordre og inspirere medlemmer til å nå de mål de har satt for
seg selv og for det arbeidet de gjør i KRIK.

 KRIK skal engasjere elever fra KRIK-linjene til lederoppgaver i
KRIK.

 Mål mot 2014: KRIK sentralt skal videreutvikle lederutviklingen
til bruk sentralt og regionalt

4.4  Leirer og kurs

Det eksisterende tilbudet av landsdekkende leirer fra KRIK er;
PULS- fjellkurs for kirkelige ansatte, ACTION, Konf- ACTION,
ACTION Nord, ARENA, EXPLORE, vinterkurs, alpetur, familieleirer,
lederkurs og undergruppers spesielle turer/leirer/kurs. I tillegg
arrangerer lokallag og distrikter større leirer på regionalt plan. Alle
disse leirene er viktige brikker i KRIK sitt arbeid. De samler både
nye og gamle KRIKere, og bygger felleskap på tvers av landet.
Arrangementene skal ha tydelig Jesus-fokus og bidra til å skape
engasjement, tilhørighet og inspirasjon for å drive KRIK- arbeidet
lokalt.

KRIK Høyfjellssenter Hemsedal gir nye muligheter til konsepter
som utvikler leirvirksomheten. Undergrupper, distrikt og lokallag
bruker stedet aktivt og ser mulighetene stedet representerer.

KRIK arrangerte i 2008 ca 27 000 deltakeraktivitetsdøgn på
sentrale leirer i KRIK.

Hovedmål

 KRIK skal styrke og videreutvikle eksisterende leirtilbud, og være
åpen for nye leirer og kurs.

 KRIK ønsker å være en organisasjon som gjennom leirarbeidet
stadig når flere ungdommer fra ikke-kristne miljøer.

 KRIK skal jobbe med å etablere rutiner som sikrer fortsatt
kvalitetsøkning, og forbedre kommunikasjonen mellom
arrangementene.

 KRIK ønsker i større grad å involvere distriktene og lokallagene i
det sentrale leirarbeidet.
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 Leirer skal bli brukt til å fremme lederutvikling, distrikts- og
lokallagsarbeid, internasjonalt arbeid og undergrupper.

MÅL mot 2014: Arrangere årlig 35.000 deltakeraktivitetsdøgn på
sentrale leirer i KRIK.

4.5 Regionalaktivitet og fylkesstyre

For å bedre kunne både følge opp og bygge nye lokallag,
kvalitetssikre oppfølging av ledere, og tilby leirer i regionene, samt
rekruttere til nasjonale leirer, har det over årene blitt opprettet
både distriktsmedarbeiderstillinger, distriktsstyrer og regionale
team i flere distrikter. Erfaringen fra disse distriktene tilsier at
opprettelsen av distriktsstyrer vil kunne styrke kontinuitet og
kvalitet i regionene.

Distriktsstyrer har rollen som øverste beslutningsorgan i sitt fylke,
men er underlagt KRIKs sentralstyre. Sammen med KRIK sentralt
skal de ha medansvar for distriktsmedarbeidere og andre ansatte
i fylket som følger opp regionalaktiviteten i det daglige. For øvrig er
distriktsstyrenes rolle å gi støtte til og samarbeide med
distriktsmedarbeidere i arbeidet med nevnte oppgaver.

Hovedmål
 I de regioner hvor det per i dag jobber distriktsmedarbeidere

skal det innen 2013 være etablert distriktsstyrer som kan påta
seg rollen som øverste beslutningsorgan for sin region.

 Distriktsstyrene skal, i samarbeid med distriktsmedarbeider
og administrasjonen, utarbeide årlige handlingsplaner for
hvordan KRIK best kan utvikle seg i det gjeldende distrikt.
Handlingsplanen utarbeides med bakgrunn i KRIKs
strategiplan.

 Distriktsstyret skal også, sammen med distriktsmedarbeidere,
følge opp og støtte ledere i lokallagene, jobbe for oppstart av
nye lokallag, arrangere ledersamlinger, og legge til rette for
leirdeltagelse.

4.6 Distriktsmedarbeidere (DM)

KRIK er delt opp i lokallag. I noen distrikt er det ansatt
medarbeidere som arbeider med flere lokallag. Disse blir kalt
distriktsmedarbeidere. I dag har vi distriktsmedarbeidere i Oslo,
Akershus, Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal,
Trøndelag og Nordland.

Hovedmål
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 Lage gode møtepunkter mellom administrasjonen og
distriktsmedarbeidere gjennom:

 Alle DM-er skal ha et par dager på KRIK kontoret i
Oslo for å få nødvendig informasjon og sikre god
kommunikasjon.

 DM samlinger skal gjennomføres for å
koordinere og sikre godt samarbeidet mellom
DM og sentral-ledd.

 Distriktsmedarbeiderne skal bruke sin lokalkunnskap til
oppfølging/opprettelse av godkjente lokallag, være olje i
lokallagsmaskineriet og være en medspiller til sentral-
administrasjonen.

 Distriktsmedarbeideren skal jobbe aktivt for å få med
lokallagsungdom på leir og utnytte symbiosen mellom
lokallagsarbeid og leirarbeid.

 Det skal tilstrebes at distriktsmedarbeiderstillingene blir
finansiert av distriktene gjennom lokallag, driftstøtte fra
fylkeskommunene, menigheter og alternative inntektskilder.

 Distriktsmedarbeiderne skal jobbe aktivt med distriktets
handlingsplan, og er servicepersoner mellom KRIK sentralt og
lokallagene i distriktet.

 Distriktsmedarbeiderne skal jobbe aktivt for å aktivisere
frivillige i distriktsteam, lokallag og som støttespillere.

 KRIK skal aktivt satse på nye DM prosjektstillinger.

4.7 Undergrupper

Undergruppene i KRIK er selvstendige grupper som ivaretar
spesielle interessefelt for våre medlemmer. Hensikten med
undergruppene er å være en ressurs for KRIK medlemmene og
lokallagene i hele landet samtidig som at de gjennom sin
utadrettede virksomhet styrker KRIKs arbeid. Alle KRIK-
medlemmer skal kunne søke og kunne bli vurdert som medlem
av en undergruppe. I tillegg til undergruppene har KRIK en rekke
arbeidsgrupper ol.

Hovedmål
 KRIKs undergrupper skal være godt organisert, ha solid

kompetanse, klare mål og ha selvstendig oppbygging. De skal
brukes systematisk og aktivt i KRIK arbeidet.

 

4.7.1 ParaKRIK
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ParaKRIK er en kontakt-, info- og ressursgruppe som arbeider
med utveksling og formidling av tanker og ideer om integrering av
fysisk funksjonshemmede idrettsutøvere i KRIK, samt opplæring
av instruktører og ledsagere. ParaKRIK tilrettelegger for fysisk
funksjonshemmede på KRIKs sentrale leirer.

Hovedmål
 ParaKRIK skal jobbe for en naturlig integrering av fysisk

funksjonshemmede idrettsutøvere i KRIK.

4.7.2 KRIK Skiteam

KRIK Skiteam tilbyr skiinstruksjon i telemark, alpint og snowboard
på alle nivå. KRIK Skiteam er med og bidrar på KRIKs
vinterarrangementer og stiller opp i alle sammenhenger der de
kan stå på ski og forkynne Guds ord.

Hovedmål
 KRIK Skiteam skal skape og formidle ekte skiglede,

mestringsfølelse og sette fokus på det kristne budskap
gjennom sitt virke.

 

4.7.3 KRIK Villmark

KRIK Villmark arrangerer 8-10 turer i året for folk mellom 18 og 40
år. Turtilbudet varierer innen ulike områder av friluftslivet; fra sjø og
elv til fjell og bre. Hovedmålet til KRIK Villmark er å lede
mennesker til et utfordrende møte med Gud, naturen, sin neste og
seg selv. Det settes fokus på disse fire dimensjonene i løpet av
turene, som danner grunnlaget for gode opplevelser på mange
plan.

KRIK Villmark ønsker å arrangere både turer som krever
spesialkompetanse av medarbeiderne, men også bidra til å
opprettholde det tradisjonelle friluftsliv.

Hovedmål
 KRIK Villmark skal bli et sterkt merkenavn som klarer å nå

målgruppa og ha et turtilbud som frister og som bidrar til at
flere mennesker kommer ut i skaperverket, og på denne
måten blir utfordret i forhold til Gud, naturen, sin neste og seg
selv.

4.7.4 KRIK Aktiv

KRIK Aktiv ønsker å være til hjelp og støtte for de som driver
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aktiv konkurranseidrett.

Hovedmål
 KRIK Aktiv ønsker å være en gruppe der idrettsutøvere kan

styrke sin kristne identitet.
 KRIK Aktiv ønsker å utvikle et sterkt og godt nettverk mellom

kristne idrettsutøvere. KRIK aktiv også ønsker å ha trenere og
ledere inn i nettverket sitt.

 KRIK Aktiv ønsker å legge til rette for idrettsspesifikke leirer.

4.7.5 KRIK Film Team

KRIK FilmTeam produserer filmer fra KRIK's leirer, arrangement
og KRIK Skiteams vinterarrangementer. Med filmene ønsker KRIK
FilmTeam å inspirere ungdom, skape stemning på
arrangementer og promotere KRIK og KRIK's andre
undergrupper.

Hovedmål
KRIK FilmTeam skal, ved hjelp av film, skape stemning og
inspirere ungdom på en positiv måte i forhold til KRIK, Jesus og
det kristne budskap.

4.7.6 KRIK Surf

KRIK Surf er en undergruppe av KRIK som jobber mot et lite surfe-
miljø i Norge. Vi arrangerer egne samlinger hvor vi deler godt
felleskap rundt surfingen, samt instruksjon for de som ønsker det.
Guds ord står i sentrum i alle KRIK Surfs arrangementer.

Hovedmål
KRIK Surf har som mål å være synlige, skape nysgjerrighet og
glede om vårt arbeid rundt surfing og Kristus.

4.7.7 KRIK  Elvepadling

KRIK elvepadling har blitt opprettet sommeren 2009. KRIK. KRIK
elvepadling vil vise verden hva vi står for. Vi padler for å ære Gud. Vi skal
være gode forbilder og bemerke oss hos ikke kristne padlere for å
forkynne det glade budskap videre.

Hovedmål
 KRIK elvepadling skal utruste kristne ungdommer til å bli

dyktige padlere og vitner for andre.
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 KRIK elvepadling kommer til å arrangere rullekurs, nybegynner
kurs i elv og padlesamlinger for viderkommende padlere.

 KRIK elvepadling vil også utvilke kristne padle grupper/miljøer
rundt om i Norge.

4.7.8 KRIK  Luft
Dette er gruppen for KRIKere som tiltrekkes luftens element. Vi som
bruker luften og vinden til å løfte oss høyere opp mot den fysiske
himmelen, og gjennom samvær med hverandre og med Gud tar nye
hopp mot den åndelige himmelen.

KRIK Lufts formålsparagraf:
Gjennom samvær med hverandre og med Gud ønsker vi gjennom
ekstreme og luftige aktiviteter å sprenge grenser, utfordre oss selv og
oppleve Guds skaperverk fra et fugleperspektiv. Verden er så mye
vakrere fra luften.

KRIK Luft omfatter aktiviteter som fallskjerm, paragliding, hanggliding,
seilfly, kiting og speedflying. Vi ønsker at KRIK’ere som driver med, eller
ønsker å prøve, en eller flere av disse aktivitetene, gjennom denne
undergruppen og ved hjelp av vår nettside kan komme i kontakt med
hverandre og samles rundt sin lidenskap. Vi ønsker å arrangere felles
turer, samlinger og kurs, slik at aktiviteten kan blomstre i et sunt og godt
miljø.

4.8 KRIK Høyfjellsenter Hemsedal

KRIK Høyfjellssenter Hemsedal (KHH) er et mulighetenes sted
plassert i naturskjønne omgivelser i Hemsedal. KHH AS eies av
KRIK, Ola Arnfinn Haraldset og Jon Thorset. Eiendom og
bygningsmasse eies av Ola Arnfinn Haraldset. Stedet egner seg
meget godt for besøk av lokallag, familier og andre grupper. KHH
har helårsdrift med fasiliteter som fotballbinge,
sandvolleyballbane, klatretårn og teambuildingsløype. Flere av
KRIKs vinterarrangement, ledersamlinger og kurs holdes på
KHH, og stedet har også en del arrangement og kurs i egen regi.
Deler av året driver KHH Fjellbibelskolen med korttids
bibelskolekurs, og dette arbeidet regnes som stedets flaggskip.
  
Hovedmål
 KRIK ønsker å videreutvikle samarbeidet med KHH og jobbe

mot nye muligheter og nye målgrupper.

 KRIK  ønsker at KHH skal være et viktig sted for
organisasjonen, både gjennom DM-samlinger og lederkurs og
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ved å løfte opp Opptur og Time-Out som viktige elementer i
KRIKs totale lederutvikling.

 KRIK vil sammen med KHH løfte frem KRIKs verdier og kultur
og på den måten utvikle og utruste mennesker til et sunt og
sant liv der livsutfoldelse, Jesus- fokus, fysisk aktivitet og
åndelig utvikling står i fokus.

 KRIK ønsker å støtte opp om KHHs idrettslige profil.

4.9  Menighet/kirke/forsamling

KRIK er ingen menighet og skal derfor ikke erstatte det lokale
menighetsarbeidet. Likevel er KRIK det kristne fellesskapet for
mange i en periode av livet og KRIK ønsker å løfte frem både det
store og det lille fellesskapet. KRIK er en tverrkirkelig
organisasjon og ønsker derfor å samarbeide med forskjellige
kirkesamfunn og organisasjoner.

Hovedmål
 KRIK skal arbeide for å knytte tettere bånd mellom de lokale

menighetene/forsamlingene og KRIKs arbeid.

 KRIK skal etablere KRIK- konfirmant opplegget i flest mulig
menigheter.

 KRIK ønsker å få oversikt over KRIKere som vil jobbe med
menighetsarbeid, oppfordre KRIKere til å gå inn i stillinger
som handler om ungdomsarbeid, prester, kateketer diakoner
etc., bygge nettverk mellom disse og være en støttespiller og
inspirasjon for KRIKarbeidere i menigheten.

 KRIK ønsker å være en støttespiller for foreldre og ansatte i
menigheten som har et ønske om å starte opp KRIK i
menigheten.

 KRIK ønsker å utfordre venner til å samles i mindre fellesskap
til å dele troen, et eksempel på slike grupper kan være b3-
grupper (bibel, bønn, brød).

4.10  Idrett

KRIK er ikke et idrettslag. Man kan ikke representere KRIK i
offisielle konkurranser eller turneringer arrangert av NIF med
unntak av bedriftsidretts- arrangementer. KRIK har en egen
stilling, idrettsprest, som skal sikre og motivere kontakten mot
toppidretten og sikre et kristent tilbud til toppidrettsutøvere.

Hovedmål



Strategisk plan for KRIK 2010-2013

Side: 18

 KRIK skal gi idrettsutøvere på alle nivå, et tilbud om et kristent
fellesskap.

 KRIK skal bygge nettverk mellom kristne idrettsutøvere og
bidra til at de kan utvikle et godt fellesskap seg imellom og
bruke sin posisjon som forbilder på en god måte.

 KRIK ønsker å profilere kristne idrettsutøvere i KRIK og i
idretten for å styrke vår profil som kristen idrettsorganisasjon.

 KRIK skal gi kristen ungdom bevegelsesglede og forkynne
idrettens egenverdi  i menighetene.

 KRIK ønsker å gjøre idretten til en arena der prester kan få en
naturlig plass som ”klubb-prest” etc.

 KRIK og idrettspresten ønsker å være til stede på større
arrangementer som for eksempel OL i Vancouver 2010 og VM i
2011 og OL 2012.

 

4.11  Informasjon/markedsføring

Informasjon og markedsføring er viktig i alle ledd av KRIK for å nå
ut til interesserte slik at flest mulig kan få mulighet til å bli en del
av et sunt kristent fellesskap.

Hovedmål
 KRIK skal jobbe kontinuerlig med informasjon/markedsføring

slik at synligheten av KRIKs arbeid og idéer øker både internt
og eksternt.

 KRIK ønsker å utvikle elektroniske løsninger (web-løsninger)
som forbedrer kommunikasjonen og informasjonen internt og
løsninger som letter arbeidet til lokallags- og distriktsarbeid.

 KRIK skal jobbe for å synliggjøre positivt kristent
ungdomsarbeid i media. Vi ønsker å gjøre dette gjennom
reportasjer mer en gjennom betalt reklame.

 KRIK skal aktivt jobbe for å bygge kultur og identitet i
organisasjonen.

 Utvikle og selge KRIKprodukter som synliggjør KRIK.

 Mål mot 2014: Alle idrettsmiljøer og alle i kristne miljø skal ha
hørt om KRIK.

KRIKnytt

KRIKnytt er KRIKs medlemsblad. KRIKnytt gir informasjon og
profilerer KRIKs grunntanker, arbeid og aktiviteter overfor
organisasjonens medlemmer og andre.
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Hovedmål
 KRIKnytt skal være et blad som bidrar til å gi medlemmene en

KRIK identitet og skape interesse hos potensielle
medlemmer. Det skal gå i dybden på aktuelle tema.

 KRIKnytt skal gjennom redaksjonell frihet kunne treffe alle
organisasjonens medlemmer.

 Foruten å være et medlemsblad som bidrar til å bygge
medlemmenes identitet i forhold til KRIK, ønsker KRIKnytt
også å være et kristent idrettsmagasin som skal omtale et
videre spekter av saker i krysningspunktet mellom idretts- og
trosliv. KRIKnytt tror en slik profil, der man er et kristent
idrettsmagasin i like stor grad som et medlemsblad, er den
aller beste måten å skape identitet til organisasjonen på.

 

4.12 Økonomi

KRIK har opparbeidet seg en stadig bedre økonomi. Solid
økonomi er viktig for å kunne opprettholde et godt og variert tilbud.

Hovedmål
 KRIK skal ha en trygg og solid økonomisk plattform med gode

rutiner for rapportering.

 KRIK ønsker å styrke økonomien i distriktene gjennom økt
fokus på økonomikontroll og inntektsgenererende arbeid.

 Som følge av sterk CHRISC-vekst ønsker vi klarere skiller i
økonomien mellom KRIK og CHRISC for å ha god oversikt.

 KRIK skal jobbe med å utvikle givertjenesten slik at vi bedre
kan tåle forandringer i Statlige tilskuddsordninger.

 KRIK skal tenke kreativt i forhold til alternative inntektskilder.

 Motivere statlige organer til å økt satsning på frivillige
organisasjoner.

 Mål mot 2014: KRIK skal ha 3000 aktive givere.

4.13  Samarbeidspartnere

I dag har KRIK følgende samarbeidspartnere: Sagavoll
Folkehøgskole, Bildøy Bibelskole, Ansgarskolen, Nordfjord
Folkehøgskule, Valdres folkehøgskole, Menighetsfakultetet,
Norges Idrettsforbund, Bibelselskapet og Strømmestiftelsen.
Disse organisasjonene representerer forskjellige sider av KRIKs
arbeid. Dette nettverket som vi har bygget opp, er med på å
kvalitetssikre arbeidet til KRIK. Det er et mål at nettverket skal
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være så bredt som mulig, siden KRIK er en tverrkirkelig
organisasjon. Det er viktig med en gjensidig berikelse og
utnyttelse av kompetanse i forhold til våre samarbeidspartnere.

På lokalplanet har KRIK samarbeid med flere enn de som er
nevnt over (se pkt. 3.1.3). Dette ser vi på som en berikelse for hele
KRIKs virksomhet.

Hovedmål
 KRIK skal styrke det nåværende arbeid med sine

samarbeidspartnere samt vurdere alle nye
samarbeidspartnere som kan fremme KRIKs arbeid

4.14 Internasjonalt arbeid

CHRISC (Christian Sports Contact)
CHRISC er et internasjonalt samarbeid mellom KRIK og
Strømmestiftelsen. Målsetningen med samarbeidet er gjennom
KRIK ideen å utruste ungdommer ved bruk av sport og
undervisning gjennom partnere i Sør. Aktiviteten for samarbeidet
med Strømmestiftelsen er sentrert til Øst – Afrika.

KRIK ideen har de siste årene blitt spredd til mange land med
ivrige KRIK medlemmer, ettåringer i andre organisasjoner og
norske utenlandsstudenter. Det er derfor CHRISC aktivitet i land
utenfor satsingsområdet i Øst-Afrika. KRIK har blitt startet i
Sverige, Polen, India, Peru, Bolivia, Brasil, Madagaskar, Kamerun,
Nepal og Thailand. Ved henvendelse til internasjonal
avdelingsleder blir det enkelte sted/land vurdert som aktuell
partner. Ved henvendelser fra aktuelle partnere blir den enkelte
partner vurdert. Ved godkjenning får de tilgang på
ledertreningsmateriell.

KRIK opprettet en egen internasjonal avdeling i juni 2009.

Organisert internasjonalt arbeid
Det er nå etablert nasjonale CHRISC styrer for landene Rwanda,
Uganda, Kenya, Sudan og Tanzania, og sammen har de et
regionalt styre for hele Øst-Afrika. Det er nasjonale kontor i
Tanzania, Kenya, Uganda og Rwanda, med nasjonale ansatte.
Det er til sammen 20000 aktive ungdommer fra 10-30 år i disse
fire landene.

Vi ønsker å inkludere alle uavhengig av kjønn, religion og
bakgrunn i vårt arbeid. CHRISC ønsker også å bruke idretten som
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et middel til å spre informasjon om HIV/ AIDS, miljø, likestilling og
demokratibygging, skape ledere, gi ungdommer
utviklingsmuligheter og bruke idretten i det kristne
ungdomsarbeid i kirkene. Idrett som språk er viktig og må
utnyttes. CHRISC har tro på gjensidig læring gjennom de
prosjekter vi har, og tro på at arbeidet i Sør vil gi oss impulser som
vi kan ta med oss i KRIK arbeidet i Norge, i like stor grad som vi
kan gi de i Sør impulser i deres arbeid.

Hovedmål

 KRIK skal utvikle og implementere en klar
kommunikasjonsstrategi for CHRISC i Norge.

 KRIK ønsker at distriktene og lokallagene skal jobbe tettere
med KRIK for å mobilisere og engasjere rundt CHRISC
arbeidet.

 KRIK vil at CHRISC arbeidet skal være til stede på alle de
sentrale leirene, slik at en får ut informasjon, møter engasjerte
medlemmer og bidra til inntektsskapende arbeid.

 KRIK skal fortsette å satse å samarbeidet med
folkehøgskolene og bibelskolene om CHRISC, samt utvikle
samarbeid med nye skoler.

 KRIK ønsker at givertjenesten skal være en naturlig del av
satsningen når det jobbes med innsamling av midler til
CHRISC.

 KRIK skal legge til rette for at engasjerte medlemmer skal få
mulighet til å reise på utveksling og utreise til CHRISC
arbeidene internasjonalt.

 KRIK ønsker at CHRISC skal ekspandere og vil derfor satse
på å etablere arbeid i Vest – Afrika.

 KRIK ønsker at  Strømmestiftelsen og KRIK skal få et tettere og
sterkere samarbeid rundt informasjons- og innsamlingsarbeid
i Norge.

 KRIK ønsker å styrke det internasjonale arbeidet med en
utvidet stab i Norge for å sikre kvaliteteten og utviklingen i
arbeidet.

Det er forøvrig laget en egen strategiplan for CHRISC.

KRIK Norden
KRIK ble i 2005 etablert i Sverige. Samtidig som Arena, ble
TEJPactive arrangert etter samme modell i Sverige. KRIK Sverige
har egen hjemmeside, www.krik.se, landsstyre og ansatte. Dette
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skaper en fin plattform for vekst og utvikling av lokallag rundt i
hele landet.

Hovedmål

 KRIK skal gi støtte og gi backing til KRIK-bevegelsen i Sverige.

 KRIK vil inspirere og støtte andre land i Norden til å utvikle
KRIK.

4.15 Administrasjon

KRIK holder til i lokaler på Ullevål stadion. KRIKs stab skal legge
til rette for frivillighet og høy frivillig aktivitet i organisasjonen.

Hovedmål
 KRIK skal se, bekrefte, utfordre og la frivillige oppleve mestring

 KRIK skal fortsette arbeidet med å utvikle effektive strukturer og
rutiner for administrasjonen slik at den i størst mulig grad kan
være en støttespiller og inspirator i organisasjonen.

 KRIK skal jobbe for å integrere medlemsystemet bedre til å
dekke nye behov for oversikt, fleksibilitet og effektivitet

 KRIK skal utarbeide årlig handlingsplan og årsplan i
samarbeid med de som omfattes av handlingsplanen

 KRIK ønsker å opprettholde og utvikle en tett kontakt med
distriktene for å finne gode strategiske satsningsområder.

 KRIK skal være en attraktiv arbeidsplass for unge engasjerte
mennesker, ved å tilby et godt arbeidsmiljø, mye ansvar og
utfordrende arbeidsoppgaver

 KRIK ønsker å være i front på bruk av effektive elektroniske
løsninger.

 KRIK ønsker å utvikle elektroniske løsninger som forenkler
arbeidet med leir- og transportpåmelding, og
medlemshåndtering for lokal- og distriktsarbeid.

 KRIK ønsker å ha en jevn kjønnsfordeling blant sine ansatte,
men praktiserer ikke kjønnskvotering.

5. Avsluttende kommentar

KRIK representerer et verdifullt kristent fellesskap for unge
mennesker og idrettsinteresserte i alle aldre.



Strategisk plan for KRIK 2010-2013

Side: 23

• Bruk de sjansene du har, til å gi andre muligheten til å
delta i KRIK.

• Gjør KRIK til et godt sted å være for nye og gamle
medlemmer.

”Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke
lik en nevekjemper som slår i løse luften.

1. Kor  9.26 -27


