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Kvalitetsklubb
Prosjektbeskrivelse

LINK til NFF Kvalitetsklubb

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/
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Kvalitetsklubb Nivå 1
Kriterier som Klubbene blir målt på av 

NFF Rogaland

AKTIVITET

#1 Rekruttering

#2 Rekrutteringsansvarlig

#3 Sportsplan

#4 Treneransvarlig

#5 Dommeransvarlig

ORGANISASJON

#6 Organisasjonskart

#7 Økonomistyring

#8 Klubbhåndbok

#9 FIKS

#10 Kvalitetsklubbansvarlig

SAMFUNNS- OG VERDIARBEID

#13 Verdisett

#14 Hjemmekampen

#15 Retningslinjer barn og ungdom

#16 Verdimøte

#17 Politiattest

#18 Trygge Rammer

#19 Skader og Forsikring

#20 Fair Play ansvarlig

KOMPETANSE

#11 Lederkompetanse

#12 Trenerkompetanse
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VBK sine mål
Bidra til kvalitet i alle ledd
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VBK Kvalitetsklubb
Ansvarsområder
Kontinuerlig implementering og forankring av kriteriene

• Kvalitetsklubb-

ansvarlig

• Klubbhåndbok

Sissel 

Stormark

• Rekruttering

• Sportsplan

• Trenerveileder

• Retningslinjer 

barn og ungdom

Espen 

Eide

• Org kart

• Lederkompetanse

Sjur 

Hundsnes

• Trenerkompetanse

• FIKS ansvarlig

Morten 

Osaland

• Verdisett

• Hjemmekampen

• Verdimøte

• Politiattest

• Trygge rammer

• Skader og Forsikring

• Fair Play ansvarlig

Gunn Helen 

Fisketjøn

• Dommeransvarlig

Ove-Andre 
Halvorsen

• Rekruttering 

Jenter

Silje 

Nedrebø

Trenere

Ledere

Spillere

Foreldre

Støtteapparat

• Sportsplan

John K 

Pedersen

• Økonomistyring

Krister 

Vistnes

HVORDAN:

• Fagmøter med NFFR 

• Trenerkurs/ Lederkurs

• Veiledning/ Informasjon

• Oppfølging på  
styremøter, utvalg, 
møter

• Oppfølging på banen

• Statusmøter og 
rapportering til NFF 
Rogaland

HVOR:

• VBK Dokumenter/ Hjemmeside

• Daglig drift/ Møter

• På banen

• Trening/ Kamp/ Turneringer
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VBK Kvalitetsklubb Nivå 1
Prosessen - Implementeringsfasen

10.01.17 10.01.17
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Tilbakemelding fra Kretsen
Re-sertifisering november 2018
• Vardeneset BK (VBK) er med sine 919 aktive medlemmer (idrettsregistreringen 2017) en av de aller største 

utviklingskubbene i Stavanger og Rogaland. VBK ble sertifisert som Kvalitetsklubb Nivå 1, 10.01.2017. VBK 

framstår i dag som en meget solid Kvalitetsklubb. Klubben har et sterkt og meget bra sammensatt styre hvor 

alle sentrale verv er besatt. Klubben har et meget bra omdømme, sunne holdninger mht drift av klubben og 

samarbeid med naboklubber og krets. VBK er en av klubbenene som oftest stiller opp på samlinger og møter 

i regi av NFF Rogaland. 

• VBK tilfredsstiller allerede kravene som stilles på Nivå 2 i Kvalitetsklubb for flere av kriteriene og klubben 

ønsker også å strekke seg etter flere krav som stilles på Nivå 2. Dette gjelder de kriteriene som er 

hensiktsmessig for klubben. VBK ønsker imidlertid å ha hovedfokus på implementering av kriterier Nivå 1 og 

ønsker følgelig, på nåværende tidspunkt, ikke å søke om formelt å starte prosess Nivå 2, noe som støttes av 

NFF Rogaland.

• Kretsen presiserte at VBK er den første klubben i Rogaland som har blitt re-sertifisert med «grønt/ bra» på 

alle punkt: 
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• Styret, Sportslig Utvalg og Trener Forum definerer hva 
vi ønsker å bli bedre på i 2019

• Forslag Styret (nov 2018):

– Hindre frafall (spesielt i ungdomsavdelingen)

– Jente satsing

– Styrke rekruttering av klubbdommere / 
skape et godt dommermiljø

– Sportsplanen – implementering på feltet

– Hjemmekampen – Kampverter (gul vest) for alle lag 
og publikumfrie soner

VBK Kvalitetsklubb
Hva ønsker vi å bli bedre på i 2019?
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Back up
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#1 Rekruttering

 Klubben har i løpet av sesongen gjennomført rekrutteringsdag eller tilsvarende arrangement

 Klubben har i løpet av sesongen gjennomført ett eller flere rekrutteringstiltak rettet mot skole /barnehage / SFO

 Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt 

imot og gitt et likeverdig tilbud 

#2 Rekruttingsansvarlig

 Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens Rekruttingsansvarlig

 En person i klubben innehar rollen Rekruttingsansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS

#3 Sportsplan

 Klubben har en Sportsplan som er tilgjengelig for alle i klubben og denne utvikles og implementeres fortløpende

 Klubben har en Sportsplan som følger NFFs retningslinjer for verdiarbeid på feltet 

 Klubben har en Sportsplan som følger NFFs retningslinjer for barnefotballen (6-12år)

 Klubben har en Sportsplan som følger NFFs retningslinjer for ungdomsfotballen (13-19år).

#4 Trenerveileder (tidligere kalt Treneransvarlig)

 Klubben har en rollebeskrivelse for Treneransvarlig i klubben

 En person i klubben innehar rollen Treneransvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS

#5 Dommeransvarlig

 Klubben har en rollebeskrivelse for klubbens Dommeransvarlig

 En person i klubben innehar rollen Dommeransvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS

NFF Kvalitetsklubb Nivå 1
AKTIVITET
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#6 Organisasjonskart

 Klubben har en hensiktsmessig organisering med tydelige rollebeskrivelser for de mest sentrale funksjonene

 Klubben har et organisasjonskart tilgjengelig for klubbens medlemmer

#7 Økonomistyring

 Klubben har en helhetlig plan for økonomistyring og denne følger NFFs retningslinjer

#8 Klubbhåndbok

 Klubben har en Klubbhåndbok i henhold til mal for Kvalitetsklubb nivå 1 og denne er tilgjengelig for alle i klubben

 Klubben har en klubbhåndbok som videreutvikles og implementeres fortløpende

 Klubbhåndboken er godt forankret i klubben og den brukes i den daglige aktiviteten

#9 FIKS ansvarlig

 Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens FIKS-ansvarlig

 En person i klubben innehar rollen FIKS-ansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS

#10 Kvalitetsklubb ansvarlig

 Klubben har en rollebeskrivelse/ stillingsinstruks for klubbens Kvalitetsklubb ansvarlige

 En person i klubben innehar rollen Kvalitetsklubbansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS  

NFF Kvalitetsklubb Nivå 1
ORGANISASJON
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#11 Lederkompetanse

 Flertallet av klubbens styremedlemmer har gjennomført Lederkurs 1 utdanning

#12 Trenerkompetanse

 Klubben har én trener pr lag i barnefotballen som har gjennomført barnefotball kvelden

 Klubben har én trener pr. årskull i barnefotballen som minst har ett del kurs fra NFF Grasrottrenerutdanningen

 Klubben har én trener pr lag i ungdomsfotballen som har gjennomført ungdomsfotball kvelden

 Klubben har én trener pr. årskull i ungdomsfotballen som har gjennomført hele NFF Grasrottrenerutdanningen

NFF Kvalitetsklubb Nivå 1
KOMPETANSE



12

#13 Verdier

 Klubben har et verdisett som er tilgjengelig for alle i klubben

 Klubben baserer sin aktivitet på NFFs verdigrunnlag

#14 Hjemmekampen

 Klubben gjennomfører sine hjemmekamper etter NFFs retningslinjer

#15 Retningslinjer barn/ ungdom

 Klubben følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

#16 Verdimøte

 Klubben avholder årlige møter for klubbens medlemmer hvor følgende fire temaer tas opp og drøftes: 

1. Verdier; 2.Fair play; 3. NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen; 4. Trygge rammer

#17 Politiattest

 Klubben følger NIFs retningslinjer og veiledning for innhenting og håndtering av politiattester

 Klubben har implementert rutiner for kontroll med politiattester

 Klubben kan til enhver tid vise frem status på at samtlige relevante verv i klubben har fremvist politiattest

 Klubben har en rollebeskrivelse for klubbens Politiattest ansvarlig

 En person i klubben innehar rollen Politiattest-ansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS

#18 Trygge rammer

 Har klubben ila. siste år valgt ut ett av følgende temaer og gjort medlemmene kjent med temaet? 

«Trafikk, Doping, Alkohol, Ernæring, seksuelle overgrep og trakassering og pengespill». 

#19 Skader/ Forsikring

 Har klubben informert om skadeforebygging og NFFs utvidet individuelle forsikring? 

 Har alle klubbens lag et førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og kamp. 

#20 Fair Play-ansvarlig

 Klubben har en rollebeskrivelse for klubbens Fair play-ansvarlig

 En person i klubben innehar rollen Fair play-ansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS

NFF Kvalitetsklubb Nivå 1
SAMFUNNS OG VERDIARBEID


