STRATEGIPLAN 2022-2025
Strategiplanen beskriver hva KRIK særlig vil satse på i årene 2022-2025.
Dette er andre etappe mot målene som er beskrevet i Det ideelle fremtidsbildet - KRIK 2031.
Det vil bli laget årlige, konkrete og målbare handlingsplaner for staben basert på
strategiplanen. Denne strategiplanen tar hensyn til usikkerheten pandemien Covid19 har for
vårt arbeid de neste årene. Vi har fire sidestilte strategiske satsingsområder:

KRIKS FORKYNNELSE
1. KRIK ønsker at vårt arbeid og våre fellesskap skal kjennetegnes av et tydelig Jesusfokus.
2. KRIK ønsker å favne bredden i kirkelandskapet, løfte fram Bibelen, og ta høyde for at
våre medlemmer og deltagere kan ha lite forkunnskap om den kristne tro.
3. Vi ønsker å engasjere unge mennesker og skape et tydelig rom for vekst i troen ved at
mennesker blir sett, utfordret og gitt ansvar.
4. KRIK ønsker å bety noe utover seg selv gjennom et tydelig internasjonalt engasjement
for Idrett krysser grenser.

KRIKS LOKALLAG
1. KRIK ønsker å starte nye lokallag og utvikle de eksisterende. I denne satsingen
vektlegges distrikts-medarbeidere, byggende relasjoner, enkle og tjenlige systemer og
tett oppfølging.
2. KRIK ønsker å samarbeide med menigheter og lokale aktører i hele landet.
3. KRIK søker å ha et bredt spekter av idretter/aktiviteter og bygge kompetansegrupper
innenfor disse.
4. KRIK ønsker lokallag i alle aldersgrupper.

KRIKS LEIRARBEID
Nasjonale leirer;
1. KRIK vil utvikle de nasjonale ungdomsleirene og se på muligheter for å starte nye.
2. KRIK ønsker å ta vare på eksisterende KRIK Familieleirer og legge til rette for nye.
Barn i alderen 10-13 vil være en prioritert målgruppe. Det skal drives et strategisk og
målrettet arbeid for rekruttering av tenåringer fra familieleirene til KRIKs nasjonale
ungdomsleirer.
3. KRIK vil arbeide for å etablere og utvikle leirer for aldersgruppen 20-35 år.
Regionale leirer;
4. KRIK vil satse på konfirmant-leirer. I dette blir regionale KonfACTION-leirer en ny
og viktig målsetning. Disse skal i stor grad forankres regionalt og ledes av KRIKere i
distriktene, i tett samarbeid med lokale menigheter og lokallag.
5. KRIK vil utvikle og starte regionale leirer basert på spissede aktiviteter og tilpassede
leiropplevelser, også til aldersgruppen 10-13 år.

KRIKS FRIVILLIGHET OG LEDERTRENING
1. KRIK skal bæres av en frivillighetskultur og kjennetegnes av at unge ledere får tillit
og utfordringer. KRIKs frivillighet og disippelkultur kjennetegnes av våre verdier og
vår evne til å videreformidle kultur, kompetanse og holdning til nye kull.
2. KRIK ønsker at frivillige har stort eierskap til vårt arbeid og stor påvirkningskraft til
hvordan KRIK skal se ut i fremtiden.
3. KRIK vil legge til rette for strategisk ledertrening, regionalt og nasjonalt.
4. KRIK vil invitere konfirmanter ved våre KonfACTION-leirer til videre ledertrening
og leirliv i KRIK.
5. KRIK vil satse videre på KRIK-linjer på folkehøyskoler og bibelskoler i hele landet.
6. KRIK vil legge til rette for fellesskap for kristne toppidrettsutøvere i Norge.

