«KVALITETSKLUBBKONSEPTET
ER DET BESTE SOM HAR
VÆRT NOEN GANG!»
ERFARNE STYRELEDER I ØSTFOLD FOTBALLKRETS (NFF ØST) JORUNN FRYDENLUND
OPPLEVER KRETSEN SOM ET SERVICEORGAN SOM ØNSKER Å HJELPE GRESVIK IF TIL
BEDRE KVALITET. UTVIKLE KVALITETEN I FORENINGEN, VÆRE EN GOD SJEF - SÅNN
AT ALLE BRUKERNE AV KLUBBEN BLIR TILFREDS I SINE DAGLIGE GJØREMÅL.
GIF GLEDER SEG OVER DETTE, FOR NÅ I 2018 ER MYE NY KVALITET
PÅ PLASS I KLUBBEN. I KLUBBENS MANGE SYSTEMER, PLANER,
RUTINEBESKRIVELSER OG MENINGSFULL DOKUMENTASJON.
OG AV KOMPETANSE, AKTIVITET OG SAMFUNNSARBEID.
MYE TAKKET VÆRE GOD STØTTE FRA NFF ØSTS
KVALITETSKLUBB KONSEPT.
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KLARE VURDERINGSKRITERIER:
Styreleder i NFF Øst Jorunn Frydenlund
vet hva hun ser etter når hun
kommer på besøk til GIF

GIF STØTTET SEG TIL
NFF ØSTFOLD 2014
Det er GIFs Kjetil Føreid som har vært klubbens pådriver i prosessen med å systematisere, dokumentere og formalisere klubbens
nødvendige rutiner.
– Kvalitetsklubbkonseptet startet i NFF
og i Østfold fotballkrets i 2013. Vi følte at
den formaliserte kompetansen ikke var på
plass i klubben i 2013. Da måtte vi enten
finne ressurser internt i klubben, eller gå til
kretsen for å få hjelp. Det var da vi vurderte

“

Og kvalitetsklubbkonseptet synes jeg er
det beste som har vært noen gang, forteller
Jorunn.

HVA ER ÅRSAKEN TIL DET?
– Nå vet vi tydeligere hvilke krav vi i kretsen
bør stille til klubbene, og da vet vi også hva
vi kan hjelpe med - om det stopper opp for
klubbene selv. Og det hjelper oss å vurdere
oss selv, for vi i kretsen trenger også ny læring – for å ha noe å gi videre til klubbene,
sier Jorunn.

spesielt etter da?
– Jeg vurderer spesielt klubbens oppførsel.
Er mest opptatt av om innholdet i «Fair Play»
blir praktisert. Om ting fungerer i praksis så
har klubben gjort en flott jobb, og at klubben
etterlever gode verdier. Hvordan dommerne
og andre gjester blir tatt i mot av klubben,
holdninger på sidelinja blant foreldre og så
videre. Kort sagt - om alle de fine planene
ikke bare «står i bokhylla», men også er i bruk
ute på feltet, forteller Jorunn.

Vi må jo heve oss selv, før vi kan heve klubbene ute. Jo
mer lærdom man får, jo tryggere blir man

om dette med kvalitetsklubb kunne være
noe å satse på for GIF. Hos oss startet det i
2014 og det har vist seg å være spennende,
vi har fått mye hjelp fra kretsen – og vi synes
det har vært moro. Vi valgte på et tidlig tidspunkt å gjøre konseptet gjeldende for alle
avdelingene i hele foreningen, sier Kjetil.

EN STØTTE OG ET
SERVICEORGAN FOR KLUBBENE
Heldigvis for GIF, og de til nå 17 kvalitetsklubbene i Østfold, er de rette holdningene
på plass i kretsen (NFF Øst). Og Gresvik IF
bestod prøven, fikk stempel «godkjent» fra
NFF Øst i 2015.
– Meningen er jo at vi skal være en støtte
for klubbene, vi er et serviceorgan. Og det
er jo mye av både erfaring og kompetanse
i kretsen som klubbene kan støtte seg til.

Hva man bør vurdere etter - vurderingskriteriene - er altså tydelige, for både kretsen
og klubben selv. Man slipper å famle i blinde,
og har bedre forutsetninger for å vurdere seg
selv underveis i prosessen. Nå vet både krets
og klubb mer tydelig hva man bør se etter,
når man vurderer seg selv og hverandre når
økt kvalitet og gode evner skal skapes.
Gressvikingen er nysgjerrig på hvilke
av alle disse vurderingskriteriene Jorunn
brenner aller mest for.
– Hele prosessen har gjort mye med meg,
som menneske. Det som ligger mitt hjerte
nærmest er å tilrettelegge for barn og unge.
At klubben ser alle, og er med på å gi ungene
verdier, så de for eksempel tør å si nei,
forteller Jorunn.
Hva ser Jorunn etter når hun er på besøk?
Når du kommer på besøk til Trondalen,
kommer for å se på kampene - hva ser du

SELVSTENDIG ANSVAR OG STØTTE
Før Jorunn forlater klubbhuset i Trondalen,
etter dette gode møte mellom klubb og krets,
melder hun med støtte og hjelpsomhet i
stemmen:
– Meld inn om det er noe dere trenger, så
lager vi et seminar! Vi fornyer oss også hele
tiden, vi i kretsen vokser også på kvalitet. Vi
må jo heve oss selv, før vi kan heve klubbene
ute. Jo mer lærdom man får, jo tryggere blir
man jo.
Gressvikingen er imponert over at både
kretsen og GIF har evne til å ta et selvstendig
ansvar for å tilegne seg økt kvalitet gjennom
lederkompetanseutvikling – sånn at den kan
etterleve Jorunn og Kjetils brennende ønske
om videreutvikling av både krets og klubber.
På den måten kan både kretsen og klubbene
bli gode sjefer for sine brukere.

KRETS OG KLUBB SAMHANDLER: Jorunn Frydenlund (NFF Øst) og Kjetil Føreid (GIF) tar selvstendig ansvar for egen lærdom

