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Tirsdag 10. mars satte jeg kurs mot Bø i Vesterålen, og mot en kommune som dagen før hadde 
innført de strengeste korona-restriksjonene i landet på det tidspunktet. Maxgrensa for 
folkeansamlinger var 50, og siden det var usannsynlig at det skulle bli så mange valgte klubbleder og 
undertegnede å gjennomføre den planlagte prosessen. Våre antagelser viste seg å stemme, det 
møtte 5 klubbmedlemmer. 

Det er lett å tro at med «kun 5» deltagere ville kvelden være bortkastet, men det er jeg slett ikke enig 
i. I en liten gruppe får deltagerne bedre tid til refleksjon og ikke minst mer taletid – og kvelden ble 
riktig så bra.   

Vi begynte kvelden med å gå gjennom tiltakene som ble planlagt da jeg besøkte klubben 26. 
september 2019. Siden de fleste fra forrige gang ikke deltok nå, ble det lite diskusjon rundt hvordan 
gruppene hadde jobbet, men det som har vært synlig for hele klubben fikk vi med. Vi satte smilefjes 
av ymse slag ved hver av arbeidsoppgavene, og føyde til nye oppgaver der det var nødvendig. 

 



 

(Alt i rødt ble påført underveis i gjennomgangen.) 

Gruppa har fått gjennomført det meste av det de planla, og det har kommet flere jenter til klubben. 
Utfordringen også i denne klubben er å få gode nok treninger både for nybegynnere og de som er 
mer øvet, slik at de nye finner sin plass og blir med videre.  



 

(Alt i svart ble påført underveis i gjennomgangen.) 

Tiltaket har ikke blitt fulgt opp siden det viste seg å bli veldig mye aktivitet i vinter, noe man i 
september ikke hadde oversikt over. De tar med seg ideene videre allikevel, og håper på en flott 
sommer med mye sandvolleyball. Klubben søker også om midler til Smashing Friday, der 
søknadsfristen er 1. april. 



 

(Alt i rødt ble påført underveis i gjennomgangen.) 

En generell omorganisering av treningssituasjonen etter mitt forrige besøk har ført til at dette tiltaket 
ikke lenger er så aktuelt. Ungdommene ønsker allikevel å få litt mer ansvar, og forslaget om at de 
enkeltvis får ansvaret for oppvarminga står ved lag.  



 

(Alt i rødt ble påført underveis i gjennomgangen.) 

Både Martin og Maria har deltatt på de to første modulene av trener 1-kurset siden sist. Martin er 
trener for de yngste, og det fungerer veldig bra.   De to siste modulene av trener 1-kurset går i 
september -20, og deltar de der samt gjennomfører praksisen blir de Ekte Trenere. Hurra! 



 

(Alt i blått ble påført underveis i gjennomgangen.) 

Trener og klubbleder Morten tok til seg ungdommenes tilbakemeldinger om mer variasjon i 
treningsarbeidet, og har lagt om mye. Det har blitt godt mottatt i spillergruppa, og tiltaket synes å 
være vellykket. Det nytter å si fra.   Det som ikke har skjedd er trening sammen med andre 
klubber, men det skyldes like mye at det har vært høyt aktivitetsnivå vinteren gjennom. Nå satses det 
hardt på å få en flott sommer på de nydelige strendene i området. 

  



VERDIPROSESSEN 

Etter gjennomgangen av de planlagte tiltakene satte vi oss ned ved ett bord, og snakket om verdier. 
Om hva klubben ønsker å være, og hvordan det skal gjennomføres. Og litt om hva verdiene kan 
tilføre både klubben og det enkelte medlemmet.  

 

De som deltok i prosessen må nå i etterkant gjøre et stykke arbeid for å spre sine forslag i klubben, 
og ikke minst finne gode måter å få aksept i medlemsmassen.  

  



Oppsummering og veien videre 

Det ble en veldig fint prat med de som deltok i dette møtet, og det aner meg at jeg fikk treffe de 
mest reflekterte og interesserte. Det er kjempebra, for det er disse som nå må videreføre tankene vi 
fikk ned på papiret. Det må kjøres en prosess i klubben for å skape aksept for forslagene, og 
eventuelt justere på innholdet. For at verdier skal være mer enn ord, må alle få forståelse av hvorfor 
man trenger et felles verdisett, og ikke minst hvordan man praktiserer disse både i treningssituasjon 
og på kamp.  

Jeg håper klubben gir lagene mulighet til å jobbe med verdiene sammen til høsten, og at de kommer 
fram til noe som kan vedtas på årsmøte i 2021.  

Det har vært utrolig fint å møte folka i Bø Volleyballklubb, og jeg håper jeg får treffe dem igjen ved 
senere anledninger.   

Kongsvinger, 18/3-2020 
Kate Sønstebø, klubbveileder 

 

 

 

 



 


