Klubbutvikling
En oppsummering av gruppearbeidet ved Dialogkonferansen på Flå 11-12/12-15.
Følgende deltok i gruppearbeidet i løpet av seminaret:
Øivind Nilsen (NFF Buskerud), Bjørge Kleppe (NFF Buskerud), Helge Jensen (Nesbyen IL), Jan Ivar
Larsen (Norges castingforbund), Gun Finrud (NHF Region Sør), Halvard Finrud (NHF Region Sør),
Elisabeth Hafstad (Norges idrettshøgskole), Simen Høglien (Norges Triatlonforbund), Linda Verde
(Buskerud Orienteringskrets), Guri Berg (Hurum IR), Trine Thielemann (BIK) og Hanne-Kristin B.
Kvarme (BIK).
Startet med en runde rundt bordet for erfaringsutveksling. Alle la fram sine tanker og erfaringer med
klubbutvikling fra sin organisasjon.Fotball, håndball og Triatlon har egne klubbveiledere og kjenner
godt til klubbutvikling. Fotball kjører klubbutviklingsprosjektet «Kvalitetsklubb» i utvalgte
fotballgrupper/-klubber i Buskerud med ulike erfaringer rundt dette. Casting har liten erfaring med
klubbutvikling, men er i startfasen og ønsker å høre mer om erfaringer fra de andre i gruppa.
Orientering har liten aktivitet på klubbutvikling.
Det finnes et dokument som forklarer ansvarsfordelingen på klubbutvikling mellom SF og IK:
Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og
idrettskretsene. Idrettskretsene har i utgangspunktet ansvar for fleridrettslagene og særforbundene
har særidrettslagene/-gruppene. Klubbveiledere fra IK (idrettskrets) og SF (særforbund/særidretter)
har samme veilederutdanning og kjører tilnærmet like prosesser ute i klubb.
Det er gjort erfaringer på at det har vært en fordel at IK-veiledere og SF-veiledere har snakket
sammen når de skal ut i samme klubb. Det er en stor fordel for idrettslaget at prosesser i gruppene
samkjøres med resten av idrettslaget. Her har klubbene noe å hente på at SF og IK samarbeider. Hele
arbeidsgruppa var enig i dette.
Arbeidsgruppa ønsker at vi skal jobbe videre med:
 Samarbeid: hvordan kan vi sette dette i system?
 Tydelighet og samhandling: hvem gjør hva og når av SF og IK?
 Informasjonsflyt og kommunikasjon: lage en strategi
 «Kvalitetsklubb»: hvordan kan denne brukes i andre idretter
 Møteplasser: viktig å skape
 Kalender: felles kalender (gjøre One-note dokumentet bedre kjent og bruke det fast)
Oppsummering av fotball på vegne av gruppa:
 Det å komme sammen – er en start
 Det å være sammen – er å gjøre fremskritt
 Det å jobbe sammen – skaper suksess
En intensjonsavtale ble skrevet mellom NFF Buskerud og Buskerud idrettskrets hvor partene skal
møtes ukentlig for informasjonsutveksling om klubber som ønsker klubbutvikling. Målet med dette
samarbeidet er å kunne gi et bedre og mer helhetlig tilbud om klubbutvikling inn i klubbene.
Buskerud idrettskrets ønsker flere slike avtaler. Da blir vi bedre klubbveiledere og vi vil kunne gi
klubbene et enda bedre helhetlig tilbud.
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