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BOC

Virksomhetsidé 

og 

strategi



Virksomhetsidé

BOC skal være en sykkelklubb for alle og 

skal arbeide aktivt for at medlemmene får 

innfridd sine personlige mål. For noen er 

det å stå på pallen, for andre er det nok 

med gode opplevelser. 

BOC skal også være en synlig og aktiv 

klubb som arrangerer sykkelritt og 

gjennomfører aktiviteter som bidrar til et 

aktivt og bredt sykkelmiljø i Norge. 

Verdier
BOC baserer sin aktivitet på felles vedtatte 

aktivitetsverdier for norsk idrett, 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet,

og etter idrettens organisasjonsverdier, 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

I tillegg vektlegges at BOC skal

- være en inkluderende sykkelklubb

- gi medlemmene gode sykkelopplevelser

- legge til rette for at medlemmene kan

være tilfreds med egen prestasjon

- bidra til samhold blant medlemmene

BOC Virksomhetsidé og verdier

Det er gøy å sykle – det er ekstra gøy å sykle sammen!

05.02.2017Bærum og Omegn Cykleklubb



Mål 1) BOC-medlemmer skal være blant 

Norges beste innenfor landevei, 

terreng, sykkelkross og BMX.

Tiltak: 

1) Tilby medlemmene et bredt treningstilbud hele 

året.

2) Tilby medlemmene kontinuerlig trener-

kapasitet, bl.a. ved å knytte til seg profesjonell 

trenerkompetanse, samt utdanne egne trenere 

og hjelpetrenere blant medlemmene. 

3) Honorere gode prestasjoner i Norges Cuper, 

Master Cup og Norgesmesterskap ved å dekke 

påmeldingskostnader for medlemmer som er 

blant den beste tredelen. 

Delmål:

BOC skal ha ryttere blant de 10 beste i Den 

store styrkeprøven Trondheim-Oslo/Lillehammer 

Oslo, i Norges Cupene, Master Cup og Norges 

Mesterskap. 

Mål 2) BOCs medlemsmasse skal være 

jevnere fordelt mellom kjønn og 

aldersgrupper.

Tiltak: 

1) Iverksette rekrutteringstiltak rettet mot barn og 

unge under 19 år, bl. a. ved å informere skoler 

etc. om BOCs tilbud. 

2) Utvikle Bærum sykkelpark til å bli en trygg 

arena for sykkelinteresserte barn og ungdom. 

3) Hindre frafall av aktive ryttere i seniorklassen, 

bl.a. ved å redusere skillet mellom tur- og aktive 

ryttere (skape et større miljø). 

Delmål:

Dobling av antall medlemmer under 19 år.

Tredobling av antall jenter og kvinner.

Målsettinger og tiltak 2017-2020: 
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Mål 3) BOC skal være en attraktiv klubb 

for mosjonister i alle aldre.

Tiltak:

1) Aktivisere passive medlemmer, bl.a. foreldre til 

yngre medlemmer, samt rekruttere nye ved å 

tilby lavterskelaktiviteter og treningstilbud. Dette 

kan skje ved at det opprettes turgrupper for 

mosjonister som legger vekt på felles sykkelturer 

etc.

Mål 4) BOC skal utvikle Bærum 

sykkelpark til en attraktiv sykkelarena 

og naturlig samlingspunkt for klubbens 

medlemmer.

Tiltak:

1) Ressurser, både penger og dugnadsinnsats, 

skal tilføres for å fullføre Bærum sykkelpark som 

attraktiv arena for BMX- og terrengsykling. 

2) Ressurser, både penger og dugnadsinnsats, 

skal tilføres for å utvikle klubbhuset til et naturlig 

samlingspunkt for klubbens medlemmer og 

sykkelmiljøet i Bærum. 

Målsettinger og tiltak 2017-2020: 
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Mål 5) BOC skal være en veldrevet 

sykkelklubb og skal være organisert 

slik at medlemmene kan få innfridd 

sine personlige mål.

Tiltak:

1) Etablere rutiner som sikrer kontinuitet i 

organisasjonsarbeidet i alle ledd (i gruppene og 

styret). 

2) Utvikle en organisasjonsplan som sikrer 

kontinuerlig dialog mellom organisasjonsleddene 

og som sikrer at alle kan arbeide mot felles mål.

3) Utvikle en kommunikasjonsplan som sikrer 

effektiv kommunikasjon internt blant gruppene 

og medlemmene, samt til klubbens omgivelser. 

Mål 6) BOC skal være aktivt med for 

å bedre betingelsene for sykling 

generelt og sykkelsport spesielt.

Tiltak:

1) Være representert i viktige fora for 

sykling og sykkelsport. 

2) Ha løpende kontakt med myndighetene, 

fortrinnsvis politikere og administrasjon i 

Bærum kommune. 

Målsettinger og tiltak 2017-2020: 
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