KLUBBUTVIKLING
HVOR SKAL KLUBBEN GÅ VIDERE?
Alle organisasjoner kommer til et punkt der det er behov for å vurdere hvordan man skal
utvikle seg videre. I mange tilfeller kan det være vanskelig å vite hvordan man skal gå fram
for å få det til, og det er lett at man ikke selv klarer finne en god metode og gode måter å
arbeide med dette på. Erfaringer viser også at mange klubber har liten fokus på mål,
handlingsplaner og utvikling. Det oppleves for mange at det er vanskelig å engasjere
medlemmer utover de som sitter i styret, og medlemmene synes det er vanskelig å komme
med ønsker og krav.
Norges idrettsforbund har utviklet en metode som kan hjelpe din klubb å utvikle seg.
Metoden er enkel, det er utdannet ”klubbutviklere”, og dette er et tiltak som ikke koster no for
klubben. Det første steget på veien er å gjennomføre ”Start- og Oppfølgingsmøte” i klubben,
og Norges rytterforbund har utdannet egne veiledere som kjenner til hestesporten og
miljøene rundt sporten. Disse veilederne kan bistå din klubb med å utvikle seg i den retning
styret, ledelse og medlemmene ønsker.
I Finnmark er det for tiden en klubbveileder. Grethe Hansen gjennomgikk idrettsforbundets
kurs for klubbveiledere våren 2010, og har siden da også deltatt på rytterforbundets
samlinger for klubbveiledere. Grethe bor for tiden i Alta og er nestleder i Alta rideklubb. Hun
kan komme ut til din klubb og hjelpe dere med å gjennomføre ”Start- og Oppfølgingsmøte”,
og hjelpe klubben identifisere hva klubben skal arbeid med framover, hvordan den kan bli
bedre på enkelte områder, samt bistå med å finne tiltak som kan hjelpe klubben å nå de
målene som settes. Kostnadene ved reise og møte dekkes av rytterforbundet.

HVORFOR KLUBBUTVIKLING?
Klubben ønsker å utvikle seg og forbedre enda mer seg på områder som allerede
fungerer.
Klubben opplever at man på enkelte områder ikke fungerer så godt å ønsker å bli
bedre.
Klubbutviklingskvelder er enkle og lite tidkrevende tiltak
Metoden er enkelt og engasjerende
Klubben får hjelp til utvikling av en utenforstående som kjenner sporten og
rytterkretsen.
Medlemmene blir inkludert og involvert i arbeidet klubben skal gjøre
Det engasjerer medlemmer utenom styret
Man får fram hva medlemmene egentlig mener på en positiv og engasjerende
måte
Klubbutviklingskveldene medfører ofte en bedre arbeidsfordeling både innenfor
styret og blant øvrige medlemmer.
Prosessen får fram ideer og organiserer de på en logisk måte.
Klubben får utarbeidet en handlingsplan og får satt opp konkrete mål for klubben
og klubbens videre arbeid
Det er mulighet for oppfølgingsmøter i etterkant av startmøtene
Klubbutviklingskveldene skaper engasjement og er en flott sosial og faglig arena.

Rytterforbundets mål:
Rytterforbundet og Finnmark rytterkrets ønsker at også våre
klubber skal få tilbud om og benytte seg av dette tilbudet.
Rytterforbundets mål for 2011 er at klubbutviklerne i hver krets
skal ha sendt ut invitasjoner til alle klubbene om
oppstartsmøter, samt fått avholdt minimum 4 oppstartsmøter
med påfølgende oppfølgingsmøter innen utgangen av året.
Kontaktinformasjon:
Dersom du og din klubb er interessert i klubbutvikling kan dere
ta kontakt med klubbutvikler Grethe Hansen på tlf: 48 29 31 04
eller på e-post: Grethe.hansen@alta.kommune.no.

Mer informasjon finnes som vedlegg. Se ”Startmøte klubbutvikling” og brosjyren oppstart og
oppfølgingsmøte. Sjekk også :www.idrett.no/tema/klubbutvikling/Sider/Klubbutvikling.aspx

