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Fra hockeyskole til A-lag



VIRKSOMHETSSIDE

TOIK legger til rette for
• at alle medlemmer gis mulighet til å utøve ishockeyaktivitet  

ut fra sitt eget nivå
• at aktive, tillitsvalgte og medhjelpere tilbys et utviklende og 

inkluderende samlingssted
• økt engasjement og markedsverdi for ishockey i  

Tønsberg-regionen



KLUBBENS VERDIER

• Et evig kameratskap
• Toleranse og gjen- 

sidig respekt for 
hverandre

• Samarbeid på tvers

kameratskap

respekt

toleranse

samarbeid



KLUBBUTVIKLING OG STRATEGI
TOIK skal jobbe for å utvikle klubben i tråd med medlemmenes føringer samt  
verdigrunnlag og retningslinjer for alle klubber tilknyttet Norges Idrettsforbund og  
Norges Ishockeyforbund. Helhet, god økonomistyring og langsiktighet er nøkkelord  
for å styrke klubbens og ishockeyens omdømme. Arbeidet med å integrere alle lag  
til én klubb skal fortsette.

VERDI- OG HOLDNINGSARBEID
TOIK utvikler ikke bare hockeyspillere, vi bidrar også til å utvikle mennesker.  
Sentralt i arbeidet med dette  er gode verdier og holdninger.  Alle med tilknytning til 
klubben skal opptre i tråd med vårt verdigrunnlag. TOIK skal ha et særlig fokus på  
verdi- og holdningsarbeid for spillere, foreldre, ressurs- og nøkkelpersoner herunder 
styremedlemmer, trenere, lagledere, materialforvaltere, dommere, kapteiner,  
og andre relevante funksjoner. Klubben skal prioritere holdningsskapende arbeid  
knyttet til antidoping. 

BIDRA TIL GOD FOLKEHELSE
TOIK skal gjennom å tilrettelegge for og gjennomføre hockeytrening som fysisk 
aktivitet, bidra til å fremme folkehelse i Tønsberg-regionen. Sentralt i dette arbeidet 
er det å skape et tilbud for alle og få flest mulig til å spille lengst mulig – uavhengig 
av alder, kjønn og nivå, samt hvem du er og hvor du kommer i fra. 

TRENERKOMPETANSE
TOIK skal først og fremst være en arena der alle barn og unge skal oppleve trivsel, 
trygghet og tilhørighet. Det skal være aksept for at det å spille ishockey er en verdi 
i seg selv, uavhengig av sportslig nivå. Videre skal det å spille ishockey gi positive 
opplevelser, slik at varig tilhørighet til TOIK skapes. Samtidig skal basisferdigheter 
utvikles og mestring oppnås i klubben vår. For å lykkes med dette er trenernes  
faglige kompetanse og personlige egenskaper helt avgjørende. 
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Skal TOIK nå målet om klubbutvikling og vekst i organisasjonen, må vi lykkes med re-
krutteringen. Dette gjelder særlig i arbeidet med å rekruttere de yngste. Samtidig skal 
vi jobbe for at alle våre spillere – nåværende, tidligere og potensielle – knytter sterke 
bånd til hverandre og til klubben. For å oppnå dette ønsker vi å gi et tilbud til alle.

2.1 SKØYTE- OG HOCKEYSKOLEN

2.1.1 MÅL
TOIK har mål om 70 registrerte deltakere på skøyte- og hockeyskolen sesongen 2022-
23. Antall deltakere på skøyte- og hockeyskolen skal ha en årlig vekst på 10 deltakere i 
planperioden. Jenteandelen etter endt planperiode skal være på 10 prosent. 

STRATEGI
• Gratis skøyte- og hockeyskole for alle barn mellom 4 til 9 år
• Gratis utlån av køller, skøyter, hjelm, drakt og utstyrsbagger
• Aktiv bruk av sosiale medier om gratistilbudet
• Rekrutteringstokt til diverse skøytebaner i Tønsberg, Færder, Horten og  

Holmestrand

2.2 ØKE ANTALL LAG
TOIK skal ha en vekst i antall lag, slik at alle får et tilbud om å spille ishockey i klubben

2.2.1 MÅL
• Øke med ett (1) lag per år i planperioden, deriblant med minst 1 jentelag  

– enten alene eller i samarbeid med andre klubber. 
• Styrke rekrutteringsarbeidet og  redusere frafallet
• Etablere rene årsklasser i minst halvparten av U-lagene og et B-lag med tilbud  

til de >16 år med moderate sportslige ambisjoner

STRATEGI
• Etablere og implementere diverse sosiale tiltak under fanen «Engasjert i nærmiljøet»
• Utarbeide og implementere en helhetlig sports- og utviklingsplan for hele klubben
• Stort fokus på trivsel både på og utenfor isen – gjennom bla diverse sosiale tiltak
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2.3 TRENERKOMPETANSE

En trener har stor påvirkning på sine utøvere. TOIK skal utvikle trenere som er trygge på 
det ishockeyfaglige, som er positive og motiverende, opptatt av mestring – og som ser 
hele mennesket.

2.3.1 MÅL
• Alle trenere i klubben skal få tilbud om trenerkurs på relevant nivå
• Alle trenere i klubben skal delta på minimum ett (1) trenerkurs i planperioden 
• Skape en deling- og samarbeidskultur mellom trenerne  
• Alle trenere skal følge en overordnet og helhetlig plan for treningsarbeid

STRATEGI
• «Kortreiste interne kurs» og kurs arrangert av Norges ishockeyforbund  

i Tønsberg ishall
• Fokus på holdningsskapende arbeid og på hele menneske/spilleren i  

trenerutdanningen
• Etablere trenerforum i klubben
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2.3 OVERGANG FRA JUNIOR TIL SENIOR

En klubb for alle handler også om å gi et tilbud til de spillerne som er motivert for å 
satse, trene mye og som har de faglige og personlige ferdigheter som kreves på et 
høyt sportslig nivå.

Vi skal derfor utvikle spillere som har et godt 1. divisjonsnivå  og er  
attraktive for Fjordkraftligaen

2.3.1 MÅL
• I løpet av planperioden skal majoriteten av spillerne på Tønsberg Vikings være 

egenutviklede, hvorav en (1) keeper
• I løpet av planperioden skal minst to (2) spillere fra TOIK/Tønsberg Vikings være 

på regionslagene
• I løpet av planperioden skal én (1) spiller fra Tønsberg Vikings spille i  

Fjordkraftligaen, og én (1) spiller fra TOIK spille i Bambusaligaen

STRATEGI
• Investere i relevant trenerkompetanse
• Implementere en sportsplan for hele klubben, med spesiell vekt på spillere som 

er 13 år og eldre
• Etablere prosjektet «Hockeylinje og skole» i samarbeid med  

videregående skoler i Vestfold
• Etablere ekstratreninger (med fokus på ferdigheter) for spillere som er  

13 år og eldre
• Etablere et system for oppfølging av treningsmengde herunder styrke,  

kondisjon og barmarkstrening for de som vil satse
• Sikre rekruttering av egne spillere med utstrakt samarbeid mellom Bredde og 

Elite, herunder etablere hospiteringsordninger for å ivareta overgangen fra  
junior- til senior-hockey
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Tønsberg Vikings handler om at de unge spillerne har lokale forbilder å se opp til, 
samt noe å strekke seg etter. TOIKs A-lag skal også ha en samlende rolle i klubben. 

2.4 A-LAGET – TØNSBERG VIKINGS
TOIK skal utvikle spillere som er gode nok for spill i 1. divisjon og som etter  
hvert blir er attraktive for Fjordkraftligaen. Når Tønsberg Vikings blir etablert som  
et 1. divisjonslag, skal laget være en utviklings- og rekrutteringsarena  
for Fjordkraftligaen. 

2.4.1 MÅL
• Tønsberg Vikings skal rykke opp fra 2. divisjon til 1. divisjon
• Tønsberg Vikings skal være blant de 15 beste lagene i Norge

STRATEGI
• Investere i trenerkompetanse
• Ta i bruk analyseverktøy aktivt
• Profesjonalisere aktiviteter
• Hente inn spillere med treningsvilje
• Søke å inngå formelt samarbeid med et Fjordkraftliga-lag om spillere  

og trenerkompetanse
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Tønsberg og omegn ishockeyklubb skal være ledende og en pådriver for ishockey 
i hele Vestfold og Telemark. TOIK skal være godt organisert, ha god økonomi og 
økonomistyring, samt kommunisere godt og åpent med alle som har en interesse 
for oss. 

3.1 KLUBBUTVIKLING OG ORGANISASJON

3.1.1 MÅL
• TOIK skal gjennomføre prosesser der verdi- og holdningsarbeid er satt  

på dagsordenen
• Antidopingarbeid skal forankres i alle klubbens ledd
• TOIK skal bli en godt organisert klubb med helhetlige planer for sport,  

økonomi og organisasjon – med et fremtidsrettet fokus

STRATEGI
• Utarbeide og implementere «TOIKs klubbhåndbok» og «Årshjul»
• Utarbeide og implementere helhetlig sportsplan
• TOIK skal gjennomføre ”Ren Klubb”/”Ren Utøver”- sertifisering
• TOIKs styre skal gjennomføre opplæring for styremedlemmer
• TOIK skal ha relevante arbeidsutvalg med forankring i styret
• Engasjere en ansatt i 40-50 prosent stilling til administrative oppgaver

3.0  
O

RG
A

N
ISA

SJO
N

,  
M

ARKED
 &

 Ø
KO

N
O

M
I



TOIK er avhengig av økte markedsinntekter for å realisere de sportslige  
ambisjonene til klubben. 

3.2 MARKED OG KOMMUNIKASJON
Klubbens ambisjon er at 40 prosent av klubbens totale inntekter er fra sponsorer og 
gavestiftelser.
Samtidig skal det kommuniseres godt med alle klubbens interessenter og ta ut 
markedspotensialet i egen organisasjon med familie og deres nettverk.

3.2.2 MÅL
• TOIK skal i planperioden øke sitt omdømme, markedsverdi og bli et  

attraktivt regionalt sponsorobjekt
• TOIK skal i planperioden ha en tydelig profil i kommunikasjonen  

med omgivelsene

 
STRATEGI
• Arbeide målrettet og strategisk med å bygge merkevaren vår gjennom økt  

eksponering og synlighet
• Det skal etableres en velfungerende markeds- og kommunikasjonsgruppe
• Klubbens hjemmeside skal være oppdatert med relevant informasjon og en 

plattform for digital kommunikasjon og salg
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3.3 ØKONOMI

TOIKs økonomi skal være bygget på sunne økonomiske prinsipper og  
«tæring etter næring»

3.3.1 MÅL
• TOIK skal til enhver tid ha god kontroll over inntekter og kostnader
• TOIK skal ved rapportering til NIHF kunne tilfredsstille kravene til klubblisens og 

få en god rating på økonomisk prognose
• TOIK skal ha et driftsmessig overskudd hvert år samt ha positiv kontantstrøm og 

egenkapital for å ivareta svingninger i klubbens økonomi

STRATEGI:
• Utarbeide regnskap- og likviditetsbudsjett pr kvartal 
• Gjennomføre en helhetlig budsjettprosess med stor grad av medvirkning
• Besørge nødvendig økonomisk kompetanse i styret eller tilknyttet styret
• Fokus på kostnadsstyring 
• Etablere dialog med Tønsberg/Færder Kommune sammen med Tønsberg Turn 

for å få fjernet isleie i helgerfor breddeidrett (trening/kamper/stevner)

3.4 ØKONOMI SOM BARRIERE

3.4.1 MÅL
• TOIK skal arbeide for å redusere kostnader for barn og ungdoms deltakelse

STRATEGI: 
• TOIK skal ha gratis Skøyte- og hockeyskole for alle barn og unge i planperioden
• Søskenmoderasjon for alle barn og unge i klubben skal videreføres
• Kommunisere ut hvilke muligheter TOIK-fondet kan gi barn og unge til å spille 

ishockey i TOIK
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Anlegg og istid er viktige fundamenter for å oppnå de sportslige målsetningene 
om økt rekruttering, bredde og satsing for klubben. I tillegg er velfungerende og 
underholdene arrangementer viktige for å øke interessen for hockey i Tønsberg 
ishall.

4.1 MÅL
• TOIK skal jobbe for at ishockey blir et helårstilbud i Tønsberg-regionen 
• TOIK skal jobbe for et enkelt kunstfrossent uteanlegg i tilknytning til  

Tønsberg ishall
• TOIK skal jobbe for å skape gode opplevelser for spillere og lag,  

samt underholdende arrangement for publikum under kamper og  
turneringer i Tønsberg ishall

• TOIK skal være en profesjonell arrangør av kamper, turneringer og camper i 
Tønsberg ishall

STRATEGI
• Påvirke Tønsberg kommune til at det blir helårsis i Tønsberg Ishall 
• Arbeide for at Tønsberg Kommune skal bygge en utebane med vant i  

tilknytning til Tønsberg ishall
• Arbeide for at Tønsberg Kommune går til innkjøp av vant til bruk på Maier Arena
• Etablere et velfungerende arrangementsutvalg og gjennomføre prosjektet  

«Engasjert og Engasjement i hallen»
• Implementere arrangementshåndbok for hele klubben
• Rekruttere flere frivillige til arrangementer
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