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HVA ER KRIK?
KRIK er Norges største kristne fellesskap for idrettsglad ungdom.

KRIKS VISJON ER Å SKAPE

IDRETTSGLEDE, TROSGLEDE OG LIVSGLEDE
Glede og takknemlighet for
muligheten vi har til bevegelse, idrett
og konkurranse. Glede over å utvikle
seg, mestre noe og stadig strekke
seg etter å få til noe nytt.

Glede og takknemlighet for nåden
og tilgivelsen gjennom troen på
Jesus gir inspirasjon til å leve som en
kristen.

Glede over livet, fellesskapet og
skaperverket.

KRIKS FORMÅL
Kristen idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i
idrettslag og menighet.

KRIKS KJERNEVERDIER ER

GLEDE

FRIHET

STOLTHET

TYDELIGHET

IDRETTSGLEDE
TROSGLEDE
LIVSGLEDE

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

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.

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 Jesusforkynnelse. Vi
ønsker å legge vekt på det
sentrale i den kristne tro.

For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til (Apg 17,28a).
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DET IDEELLE FREMTIDSBILDET KRIK 2031
Det ideelle fremtidsbildet er resultatet av veivalgsprosjektet som blant annet har bestått av
mange samlinger der KRIKere har drømt om hvordan KRIK skal se ut når KRIK fyller 50 år i
2031. Fremtidsbildet beskriver KRIKs satsningsområder og er ikke ment som en fullstendig
beskrivelse av KRIKs virksomhet i 2031.
Arbeidet med veivalgsprosjektet handler om å:
+
+
+
+
+

Skape idrettsglede, trosglede og livsglede
Formidle evangeliet til unge i Norge
Vitalisere lokallagsarbeidet i KRIK
Rekruttere og utruste de frivillige lederne i alle ledd i KRIK
Styrke KRIK-fellesskapet ved å leve ut våre fire kjerneverdier: glede, frihet, stolthet og
tydelighet

Det ideelle fremtidsbildet er derfor basert på fire strategiske områder:
1. KRIKs forkynnelse
2. KRIKs lokallag
3. KRIKs leirarbeid
4. KRIKs frivillighet og ledertrening

1) KRIKS FORKYNNELSE
I alle KRIK-fellesskap får du høre om Jesus!
+ KRIK kjennetegnes av et tydelig Jesus-fokus i kombinasjon med idrettsaktivitet.
+ KRIK er et tverrkirkelig fellesskap med lav terskel og en bred inngangsportal til
menigheter over hele landet.
+ KRIK har et stort fokus på å nå dem som ennå ikke kjenner Jesus og bruker den unike
sjansen vi har til å forkynne evangeliet.
+ KRIK formidler aktivt Bibelens budskap med hverdagsfokus og er nyskapende i
formidlingsformene.
+ KRIK-kulturen kjennetegnes av helhetsforkynnelse ved at vi formidler Guds kjærlighet
også uten å bruke ord.
+ KRIK har en økumenisk bevissthet på hvem vi inviterer inn som formidlere i våre
talerteam.
+ Lovsang er en viktig del av formidlingen i KRIK.
+ KRIK vektlegger bønn i fellesskapet og legger til rette for dem som vil be for og i KRIK.
+ KRIK er synlig i samfunnet og oppfattes som en positiv samfunnsaktør.
+ KRIK har et team for idrettsprestetjeneste for norsk toppidrett.
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2) KRIKS LOKALLAG
+ KRIK er tilgjengelig og nær der medlemmene er. KRIK arbeider for at alle lokalsamfunn
med ungdom skal ha et lokallag.
+ KRIK har et stort mangfold av lokallag som driver med idrett, friluftsliv og annen
aktivitet, og som er basert på medlemmenes interesser.
+ Lokallagsarbeidet skaper stor begeistring og gjør at flere får oppleve idrettsglede,
trosglede og livsglede.
+ I KRIK er vi gode til å støtte nye lokallag ved oppstart og vedlikeholde de eksisterende. Vi
feirer og synliggjør nye lokallag.
+ KRIK samarbeider tett med lokale ressurspersoner, foreninger, forsamlinger og
menigheter.
+ KRIK er kjent for å teste ut nye arbeidsmetoder og konsepter.
+ KRIKs ulike lokallagskonsept for barne- og ungdomsarbeid er mye brukt i forskjellige
menigheter.

3) KRIKS LEIRARBEID
+ KRIK arrangerer leirer etter KRIK-metoden; stort frivillig eierskap, varierte aktiviteter av
høy kvalitet, kristne møter med tydelig forkynnelse, ledertrening og modellering av KRIKkultur gjennom relasjoner og praktiske oppgaver.
+ KRIK arrangerer store landsdekkende leirer som samler vår kjernemålgruppe flere
ganger i året.
+ KRIK arrangerer regionale konfirmantleirer i samarbeid med lokale menigheter i hele
landet.
+ KRIK arrangerer landsdekkende familieleirer og andre leirer ut over vår kjernemålgruppe.
Vi vil legge til rette for et livslangt KRIK-fellesskap og engasjement.
+ KRIK arrangerer leirer ut fra våre kompetansegrupper med særskilte idretter/aktiviteter i
fokus
+ KRIK bruker sine leirer til å skape engasjement for lokallag og drive målrettet
ledertrening og lederrekruttering.

4) KRIKS FRIVILLIGHET OG LEDERTRENING
+ I KRIK blir unge mennesker sett, møtt og satset på ved å få ansvar, tillit og oppfølging.
Ungdommer får drømme, virkeliggjøre sine ideer og bruke sitt engasjement.
+ KRIK har en kultur der grasrotinitiativ blir tatt imot og heiet fram. Vi legger til rette for at
de frivillige får realisert egne talenter og interesser gjennom verv og oppgaver.
+ KRIKs frivillige ledere er forbilder og rollemodeller.
+ I 2031 er KRIKs ledere frivillige og ikke betalt. De frivillige motiveres av KRIKs visjon og
formål, fellesskapet,
+ attraktive oppgaver og utfordringer.
+ KRIK-kulturen er godt kjent og forankret på KRIK-linjene på videregående skoler,
folkehøgskoler og bibelskoler. Studentene på disse linjene fortsetter som frivillige i KRIK.
+ KRIK bruker aktivt ressurspersoner til å rekruttere og å følge opp unge KRIK-ledere.
+ KRIK tilbyr veiledning og kursing i samtale, forbønn og sjelesorg for ledere.
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KRIKS MÅLGRUPPER I 2031
+
+
+
+
+
+

KRIK har en tydelig ungdomsprofil og hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13-26 år.
KRIK driver et familiearbeid som også sørger for rekruttering til KRIKs ungdomsarbeid.
KRIK legger til rette for et livslangt KRIK-engasjement.
KRIK er en foregangsorganisasjon i det å skape bred etnisk deltakelse.
KRIK involverer unge fra alle samfunnslag og klasser i sitt arbeid.
KRIK ivaretar idrettsutøvere
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