Handlingsplan for: Levanger Håndballklubb
År: 2020
Om handlingsplanen:
• Denne handlingsplanen skal være et styringsverktøy for styret og daglig ledelse, samt den som er ansvarlig for det enkelte hovedområde
i planen.
• Planen skal ha sammenheng med vedtatt budsjett og andre beslutninger om klubbens utvikling.
• Handlingsplanen skal ha en tidsramme på 1 (ett) år og sendes NHF/ELN ved årlig oppdatering, samt oppdateres ifm rapporteringer.
• I tillegg til denne overordnete planen kan den enkelte ansvarlige (det enkelte område) ha mer detaljerte tiltaksplaner som ikke skal sendes
NHF/ELN.
Hovedmål:
1. Damelag på øverste nivå i norsk håndball
2. Ungdomsavdeling som hevder seg i regionseriene
Føringer:
Formål:

Drive håndball organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Levanger Håndballklubb skal arbeide for å videreutvikle håndballen.

Visjon:

«Trøndersk tæl mot toppen»

Verdier:

Samhold – engasjement – innsats – råskap - ansvar
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Hovedområde

Delområde

Mål/målsetting

Sportslig

Generelt

LHK skal ha en sportsplan
gjeldende for hele
klubben. Sportsplanen
legge grunnlaget for all
sportslig aktivitet i
klubben.

Generelt

LHK skal ha trenere med
relevant
utdanning/kvalifikasjoner
for alle klubbens
lag/treningsgrupper
LHKs A-lag skal beholde
plassen i 1. divisjon
sesongen 20/21.

Senior

Senior

Senior

LHKs 2. lag skal etablere
seg i 3. divisjon sesongen
20/21

NM: Komme til minimum
3. runde i NM-cupen

Hva skal gjennomføres og
hvordan skal det gjennomføres
1. Årlig revisjon av
sportsplanen
2. Sportslig utvalg i
samarbeid med
trenerapparat og evt.
andre relevante ressurser
i klubben

1. Trenerkompetanse
2. Kvalitet og deltakelse på
trening
3. Skadeforebygging
4. Forsterkninger spillerstall
5. God treningskultur og
miljø på laget og i klubben
1. Trenerkompetanse
2. Kvalitet og deltakelse på
trening
3. Skadeforebygging
4. God treningskultur og
miljø på laget og i klubben
1. Trenerkompetanse
2. Kvalitet og deltakelse på
trening
3. Skadeforebygging
4. God treningskultur og
miljø på laget og i klubben
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Når

Ansvar

Vår 2020

Sportslig leder

August 2020

Styret

Kontinuerlig
Kontinuerlig

Styret
Trenere og spillere

Kontinuerlig
Etter behov
Kontinuerlig

Trenere og spillere
Sportslig leder
Spillere, trenere,
sportslig utvalg
Styret
Trenere og spillere

Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig

Trenere og spillere
Spillere, trenere
sportslig utvalg
Styret
Trenere og spillere
Trenere og spillere
Spillere, trenere,
sportslig utvalg

Resultat

Hovedområde

Organisasjon

Inntekter

Delområde

Mål/målsetting

Hva skal gjennomføres og
hvordan skal det gjennomføres
Ungdomslag (J15, LHKs ungdomslag skal
1. Trenerkompetanse
J16, J18)
hevde seg i sine
2. Kvalitet og deltakelse på
respektive regionale serier
trening
3. Skadeforebygging
4. God treningskultur og
miljø på laget og i klubben
Organisasjonsplan LHKs organisasjonsplan
1. Organisasjonsplanen
skal være ajour
oppdateres årlig
2. Organisasjonsplanen
vedtas av årsmøtet
Strategi- og
LHK skal etablere en
1. Gjennomføre
handlingsplan
strategiplan for perioden
strategisamling med
2020-2023
relevante deltakere
2. Strategiplanen vedtas av
styret
3. Handlingsplan for 2021
utarbeides med
utgangspunkt i vedtatt
strategiplan og budsjett
Sponsorinntekter Sponsorinntekter skal
1. Oversikt med aktuelle
økes med 50 %
sponsorer oppdateres
sammenlignet med 2019
2. Ressursgruppe marked
(dvs. i henhold til
fordeler listen med
budsjett)
sponsorer mellom seg
3. Telefonkontakt, stedlige
møter, e-post
gjennomføres etter plan.
4. Hovedsamarbeidspartnere
følges opp etter egen plan
5. «Sponsorpakken» (hvorfor
være sponsor til LHK)
revideres.
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Når

Ansvar

Kontinuerlig
Kontinuerlig

Styret
Trenere og spillere

Kontinuerlig
Kontinuerlig
31.1.21

Trenere og spillere
Spillere, trenere
sportslig utvalg
Styret

31.3.21

Årsmøtet

1.9.20

Styreleder

1.10.20

Styret

31.12.20

Styret

1.4.20

Sponsor/markedsansvarlig
Sponsor/markedsansvarlig

1.4.20

Kontinuerlig
etter plan

Sponsor/markedsansvarlig

Kontinuerlig
etter plan
31.12.20

Styreleder
Sponsor/markedsansvarlig

Resultat

Hovedområde

Delområde

Mål/målsetting

Dugnader og
arrangementer

LHK skal oppnå minimum
budsjetterte inntekter for
dugnader og
arrangementer (ca. kr 837
000,-) i 2020.
Pga. pandemien Covid-19
foreligger det en risiko for at
flere av de planlagte
dugnadene avlyses.

Treningsavgift
Økonomi

Styring

Budsjettering

Alle spillere i LHK skal
betale treningsavgift
Styret skal til enhver tid
ha kontroll over klubbens
økonomiske situasjon

Samsvar mellom budsjett
og handlingsplan for 2021

Hva skal gjennomføres og
hvordan skal det gjennomføres
1. Gjennomføre alle
planlagte dugnader
(Jubileum Trønderbilene,
Grillbod martna,
Drømmeaften, Jubileum
Kværner, Julebord
Magneten, eggdugnad 10
mnd.)
2. Gjennomføre
hjemmekamper i
Trønderhallen første
halvdel av sesongen
3. LHK college
4. Håndball- og
aktivitetscamp
5. Fargerik Håndball
6. Klubben skal jobbe for å
finne andre aktuelle
dugnader (f.eks. Tour de
Tomtvatnet)
1. Faktureres halvårlig (to
ganger pr. sesong)
1. Status økonomi og
økonomirapportering fast
sak i hvert styremøte.
2. Regnskapsfører sørger for
at klubben er ajour med
alle forpliktelser (lønn,
skatt, arbeidsgiveravgift,
forsikringer, osv.)
1. Utarbeide budsjett for
2021

Når

Ansvar

31.12.20

Arrangementsansvarlig

31.12.20

Arrangementsansvarlig

31.12.20
1.3.20

Styret
Styret

31.12.20
Kontinuerlig

Styret
Styret

30.9.20

Økonomiansvarlig

Månedlig

Økonomiansvarlig

Kontinuerlig

Falstad
Regnskapsservice AS

31.12.20

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig
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Resultat

Hovedområde

Delområde

Mål/målsetting
Langtidsbudsjett 20212023 i samsvar med
strategiplan

Utvikling
egenkapital (EK)
Arena

Arenakrav
Elitelisens

LHK skal øke EK med
minimum 20 %
sammenlignet med 2019.
LHK skal oppfylle
arenakravene jamfør
Elitelisens for 1.
divisjonskamper

Hva skal gjennomføres og
hvordan skal det gjennomføres
2. Utarbeide handlingsplan
for 2021
3. Utarbeide
langtidsbudsjett
forperioden 2021-2023 i
samsvar med strategiplan
1. Budsjettert resultatkrav
må innfris.

Når

31.12.20

Styret

1. God dialog med arenaeier
(Trønderhallen, Levanger
kommune)
2. Informasjon til riggeteam
og andre frivillige

Kontinuerlig

Styret/arrangement

Kontinuerlig

Styret/arrangement
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Ansvar

31.12.20
Økonomiansvarlig
31.12.20

Resultat

