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Hvorfor er klubbutvikling viktig?

Hva kan NBF tilby?



Hva er klubbutvikling?

Det er alle tiltak i klubben som bidrar til å løfte klubben fra 

en nå-situasjon mot en ønsket fremtidig situasjon.

Hvordan kan vi få til en ENDA bedre klubb?

Øke kompetansen i klubben – både for styre, 

medlemmer og andre aktører.



Hvorfor skal DIN klubb begynne med 

klubbutvikling?
• Klubben bevisstgjør sin egen situasjon, ønsker og behov

• Klubben blir prioritert fra forbundet og kretsen

• Klubben blir kjent med utdanningstilbud

• Nyttig erfaring for styret

• Mobiliserer og skaper entusiasme

• Kan rekruttere skjulte ressurser

• Sosialt



Hva kan vi (klubbguidene) tilby?

• Kartlegging av klubbens ståsted gjennom 

spørreundersøkelse i forkant av klubbesøk

• Leder oppstartsmøte som inneholder analyse og 

utarbeidelse av fremtidsplan for klubben

– Samtale, idémyldring, konkretisering av utviklingsområder -

tiltaksplan

• Leder oppfølgingsmøte hvor man gjennomgår  

resultatene siden startmøtet.

– Hvilken bistand har klubben nå behov for? 



Hvorfor ha Startmøte?
• Et enkelt og lite tidkrevende tiltak

Klubbleder gjør ikke annet enn å innkalle og skaffe lokale. Alt arbeid annet arbeid gjøres av klubbguiden. 

• Klubben/laget blir prioritert fra forbundet/Idrettskretsen. 

Mulighet for direkte oppfølgning på tiltak i etterkant av startmøte.

• Nyttig erfaring for styret. Får høre hva medlemmene ”egentlig” ønsker.

• Prosessen får frem gode ideer og organisere dem på en logisk måte.

Har klubben en plan?

Revitalisere dagens planer?

• Spisse handlingsplan – eller få en reel handlingsplan.

Justere ambisjonsnivået?

Jobber vi med de riktige områdene?

• Rekruttere ressurser til klubbarbeid.

Ofte mange skjulte ressurser i  klubben.

• Involvere og inkludere alle – eierskap skaper økt innsats hos medlemmene.

Gi og ta ansvar – demokratisk fordeling – Skaper et positivt kollektivt press om å bidra i fellesskapet.

• En identitetsskapende prosess, som hjelper klubben til å definere hvem de er.

• Sosialt tiltak som engasjerer mange.

• Gratis for klubbene og lagene. 
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