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Hvorfor bør IK Gimletroll ha en kommunikasjonsplan? 
 
• For å kommunisere IK Gimletrolls budskap 

er det nyttig å ha en plan som viser hvilke 
målgrupper man vil kommunisere med, 
hvilke målsettinger man har mot den 
enkelte målgruppe og hvilke kanaler som 
skal benyttes 
 

 
Hva ER klubben? 

Hva GJØR 
klubben? 

Hva SIER 
klubben? 

 
• Overordnet mål med 

kommunikasjonsplanen er å skape samsvar 
mellom det klubben «ER, SIER og GJØR». 

 

Målgrupper 
Budskap og 

målsettinger Kanaler 



Visjon, verdier og budskap 

• Klubbens visjon:  
• Bidra med positive oppvekstvilkår både sportslig og sosialt i klubbens 

lokale nedslagsfelt 

• Slagord: 
• Flest mulig, lengst mulig, best mulig 

• Klubbens formål: 
• Gi flest mulig barn og ungdom tilbud og oppmuntring til deltakelse i 

klubbens aktiviteter.  
• I den utstrekning det kan skje uten fortrengelse for disse primære mål, 

skal klubben også søke å gi spesielt gode idrettsutøvere 
utviklingsmuligheter. 

• Klubbens verdier: 
• Samhold 
• Engasjement  
• Utvikling  
• Idrettsglede 

 



Målgrupper 

• Målgruppe 1: Spillere 
 

• Målgruppe 2: Foreldre og foresatte 
 

• Målgruppe 3: Klubbledelse, trenere, dommere 
 

• Målgruppe 4: Lokalmiljø, sponsorer 
 
 



Kanaler 

• www.gimletroll.no 
• Facebook side 
• E-post 
• Instagram 
• Snap-chat?? 
• Anleggene 
• Område Gimlekollen/Justneshalvøya 
• Lokalpresse: Fædrelandsvennen (lokalsporten), Kristiansand Avis 
• Trollcup 
• Fotballforbundet, Fotballkretsen, Håndballforbundet 
• UMBRO, www.scantrade.no 
• Apper: Min fotball, min håndball 

 
 

http://www.gimletroll.no/
http://www.scantrade.no/


Målgrupper, Budskap, Kanal 
Målgruppe Budskap Kanal 

1. Spillere 
 

Engasjement, idrettsglede, utvikling, fair-play 
 

FB, Instagram, Snap? 

2. Foreldre og foresatte 
 

Praktisk info, «Alle skal med», engasjement, 
idrettsglede, fair play 
 

Nettside, FB, e-post 

3. Klubbledelse, trenere, 
dommere 
 

Praktisk info, fair play 
 

Nettside, e-post, FB 

4. Lokalmiljø, sponsorer 
 

fair play, engasjement, idrettsglede, 
kvalitetsklubb 

Nettside, FB 



Kommunikasjonshjul 2016 

28.-30. OKT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAI 

JUNI 

AUG 

SEP 

OKT 

NOV 

DES 

JULI 

27. JUNI-1.JULI 

17. MAI, BORGERTOGET 

LANSERE FAIR-PLAY 
KONSEPTET 

ÅPNINGEN AV 
TRETJØNNBANEN 

FOTBALLSKOLEN 
15.-17. AUGUST 

KICK OFF HÅNDBALL 

KICK OFF FOTBALL 

KVALITETSKLUBBEN 
Flest mulig, best 
mulig, lengst mulig 

FORTELLE OM 
TROLLSTUA 



Kommunikasjon - Sommeridrettskolen 
Tiltak Kanal Målgruppe Ansv./Frist 
I FORKANT 

• Publisere sak om påmelding + inspirasjonsbilder 
fra fjorårets sommeridrettsskole 

FB  
www.gimletroll.no 
 

Spillere 
Foreldre og foresatte 

ADM., 1. mai? 

• Publisere video i sosiale medier FB Spillere 
Foreldre og foresatte 

ADM, 5. mai 

• Publiser praktisk info E-post, FB Spillere 
Foreldre og foresatte 

ADM. 15. juni 

UNDER 

• Kristiansand Avis, Fædrelandsvennen redaksjonell 
sak 

FV 
Kristiansand Avis 

Lokalmiljø Fædrelandsvennen 
Kristiansand Avis. 27. juni-
1. juli 

• Lage film av årets sommeridrettskole Trine,  27. juni-1. juli 

• Publisere bilder på FB 

ETTER 

• Lage en artikkel inkl. bilder til lokalsporten i FV Lokalmiljøet Kristin og Marianne 
2. juli 

Eksempel fra ett av temaene i årshjulet 

http://www.gimletroll.no/


Kommunikasjonsplan– Fair Play  
Tiltak Kanal Målgruppe Ansv. Frist 
I FORKANT: 

• Skriftlig beskrivelse av «fair-play konseptet.  E-post Trenere og foreldrekontakter Tyge/Geir Snarest 

• Lage FB-gruppe for trenerne og foreldrekontakter (styret også 
få tilgang) 

Facebook Trenere og foreldrekontakter Karianne/Tyge Snarest 

• Publiserer, div. innhold i FB «feeden» som støtter opp om 
verdigrunnlaget, bilder, video fra Fairplay, linker fra NFF osv. 

Facebook Trenere og foreldrekontakter FU, Egil, styret 22. august 
 

UNDER: 

• Lansering av Fair Play konseptet, kort beskrivelse, bilder Hjemmeside 
Facebook 

Alle klubbens medlemmer 
 

Adm. 1. sep. 

• Få inn redaksjonell sak i Kristiansand Avis og 
Fædrelandsvennen, invitere pressen med på en kamp med 
kampvert, intervjue foreldre, trenere, styreleder, daglig leder 
osv. Samkjøre med Kvalitetsklubbprosjektet 

FV 
Kristiansand Avis 

Lokalmiljø Geir 14. sep. (kamp 
Tretjønn) 

• Lage en artikkel inkl. bilder til lokalsporten i FV FV lokalsporten Lokalmiljøet Geir/ Tyge  Sep. 

ETTER: 

• Kommunikasjon av vinneren av Fair Play Alle kanaler Alle klubbens medlemmer Marianne, Kristin 1. okt. 

• Redaksjonell oppfølgingssak – hvem ble vinneren FV, Kristiansand 
Avis 

Lokalmiljøet Geir 1. okt. v/ 
sesongslutt 

Samhold - Engasjement - Utvikling – Idrettsglede 
FLEST MULIG, BEST MULIG, LENGST MULIG 



Ideer til 50 års jubileum 

• Folkefest, uformelt 
• Være tilstede på etablerte arrangementer? 
• 17. mai 2017- Borgertoget, søke kommunen om å gå først? 
• Investere i synlige effekter (flagg, oransje parykker…) 
• Bildekavalkade, fortelle historien, gamle pokaler..,  
• Lage en «vegg», monter i klubbhuset, ramme inn gamle lagbilder 
• Redaksjonell sak, gamle idrettshelter – hva gjør de i dag 

 



Vær varsom / «Nettvett» 

• Husk du kommuniserer med andre 
mennesker, du er ikke anonym 

• Du representerer klubben 
• Det handler om barn 
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