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Etter en magisk flott flytur i strålende vær fra Bodø til Stokmarknes og en like magisk flott biltur fra 
Stokmarknes til Bø, fikk jeg møte en herlig entusiastisk gjeng i Bøhallen.  

Vi startet med alfabetisk og numerisk testing (😉), og etter en runde med navn, alder og 
favorittsjokolade ble deltagerne delt i tilfeldige grupper på 5 personer (1 gruppe med 6). Ved starten 
av kvelden var det 26 deltagere, før det kom to til underveis – så etter hvert ble det altså 3 grupper a 
6 personer. 

Vi gikk gjennom klubbhjulet, og etterpå gjennomførte vi GAP-analyse via menti. 1 = katastrofalt, her 
må det gjøres strakstiltak og 10 = fantastisk – ikke mer å hente her. Dette mener deltagerne om 
klubben sin: 



 

 

Sagt på menti-måten: 

 

 



Gruppene startet nå jobben med å finne 3 forslag til forbedrings-/forandringstiltak, som de gruppevis 
presenterte for resten av deltagerne. 

Når alle forslagene var presentert, brukte vi menti til å rangere dem. Slik ble det: 

 

Framstillingen fra menti: 

 



Tidligere treningstider fikk høy score, og styreleder Morten tok umiddelbart affære og tok en prat 
med hallbestyrer. Treningstidsfordeling i hallen – som for øvrig eies av brukerne, og ikke av 
kommunen – foregår ved forhandling mellom brukerne, og Morten visste at det var noen «hull» i 
timeplanen. Dette punktet ble derfor tatt ut når det kom til valg av tiltak å jobbe med. 

Deltagerne fikk så selv velge hvilket tiltak de ønsket å jobbe fram konkrete, detaljerte planer på. 

 

 

 

 

 

  



Tiltakene 

 

Svært gledelig å høre at klubben allerede har bestemt seg for å ha trener 1-kurs; Morten Hunstad er 
booket som kursleder helga 2.-3. november. Enda mer gledelig er det at klubben har fått midler av 
Sparebankstiftelsen øremerket kompetanseheving, så alle klubbmedlemmer (herunder også foreldre) 
som ønsker å delta får kurset gratis. 



 

Morten styreleder er også trener i klubben, og siden han nå akkurat har vært på trener 2-kurs vil 
sannsynligvis dette tiltaket løse seg selv. Flott at ungdommene er bevisst på innholdet i treningene, 
og at de ønsker å påvirke.  

Det kan nok også være en ide å finne ut litt om ambisjonsnivået til spillerne. Ikke alle ser for seg å bli 
verdensmestre, mens andre ser seg selv på pallen i OL. For begge grupper vil det være en fordel å få 
riktig nivå på treningene. 😊 

  



 

 

Om det faktisk er mindre jenter i klubben enn ønskelig, eller om dette er guttas hovedønske vites 
ikke – men uansett, de som valgte å jobbe med dette kan fint trekke til seg nye klubbmedlemmer 
uansett kjønn om de klarer å gjennomføre. Særlig dette med sosiale medier er spennende, en 
«levende» instagramkonto synes hos de unge. Flott at de fordeler oppgaver, så ikke en blir sittende 
med alt.  

  



 

En dag i uka er det en halvtimes overlapp mellom to treningsgrupper; minivolley-gruppa slutter først 
30 minutter etter at ungdomsgruppa er i gang. Da har ungdommene selv fått ansvaret for 
oppvarming, noe som til dels ikke har fungert som alle har ønsket. Med litt hjelp av de voksne har de 
lagd et opplegg som absolutt kan fungere – her må også hver enkelt spiller gå litt i seg selv og 
bestemme seg for hvorfor de er på trening (se også tidligere presentert tiltak – en ambisjonsavklaring 
kan være lurt). 

  



De fire neste tiltakene på lista – «Treninger sammen med andre klubber», «Tilbud til flere», «To 
voksne pr. trening» og «Trenerkurs» ble det ikke valgt å lage egne planer for, da de til dels ble dekket 
av andre tiltaksplaner. 

 

Når disse fire foreldrene startet arbeidet med tiltaket, fant de fort ut at det faktisk skal skje ganske 
mye for ungdommene gjennom året. De valgte derfor å ha et lengre tidsperspektiv på tiltaket enn 
først tenkt. Sandvolleyball: Det er flere baner i området, og ved å legge aktiviteter til alle kan det fort 
spre seg et rykte om at det er mulig å spille volleyball i organisert form – altså, det kan fort bli 
rekruttering av slikt. 

  



Oppsummering og veien videre 

Bø volleyballklubb er en ganske så nystarta klubb, med ildsjel Morten i spissen. De har i dag 
aktivitetstilbud til ungdom og de eldste i minivolleyball-målgruppa. De har ingen store problemer 
med hallkapasitet enda, og har mulighet til å utvide tilbudet når de får flere til å bidra på trenersiden. 
Naboklubben Øksil gjør allerede det jeg håper vi kan få til over hele landet – å tilby 
«volleyballaktivitet» for barn 1-5 år, noe som svenskene allerede har vist at er en ypperlig 
rekrutteringsarena både på spiller- og trenersiden. Bø VBK har altså en god mulighet til å lære av 
andre klubber uten å reise kjempelangt. 

Som nystarta klubb ligger mye av ansvaret på styreleder foreløpig, men det er godt å se at han 
knytter til seg flere som kan bidra. Særlig treneroppgaven kan bli stor om man ikke er litt bevisst, 
men akkurat det tror jeg vil ordne seg fint i denne klubben – trenerkurset i november bør gi gode 
muligheter for avlastning og ikke minst utvidelse av klubben. Det er ikke noe problem å la ungdom 
slippe til som trenere for de yngre, dette ser vi at mange klubber håndterer riktig bra. 

Å starte klubb er gjerne et økonomisk utfordrende tiltak, men styreleder har vært utrolig flink og fått 
med flere mer og mindre lokale sponsorer på laget. Det ble delt ut effekter fra sponsorene på møtet, 
og deltagerne fikk vite litt mer om hva som faktisk tilfaller klubben. Flott jobba! 

 

I klubbutviklingsøyemed tror jeg at det hadde vært lurt om klubben valgte å gå videre, både med 
oppfølgingsmøte etter denne kvelden – men også med å kjøre en prosess for å få valgt visjon og ikke 
minst verdier. Det kunne helt sikkert også vært lurt å ha kurset Klubbens styrearbeid i praksis, for det 
ER mye å sette seg inn i når man drar i gang klubbdrift.  

Jeg tar gjerne turen tilbake til Bø i Vesterålen! 😊 

Stokmarknes, 27/9-2019 
Kate Sønstebø 
klubbveileder 

  



Deltagernes evaluering av startmøtet: 

 

 



 


