Årsrapport Kvalitetsklubb 2019

Spjelkavik fotball er en av 15 klubber i Sunnmøre fotballkrets som er godkjent kvalitetsklubb, og har
vært godkjent i henhold til kvalitetsklubb nivå 1 siden oppstart i 2014. I 2018 ble Spjelkavik kåret til
"Årets Kvalitetsklubb", og ble også kåret til "Årets Breddeklubb" i 2015. Klubben har arbeidet
strukturert med kvalitetsklubbkonseptet gjennom mange år, og styret i Spjelkavik fotball besluttet
våren 2018 at klubben skulle igangsette prosess for å kvalifisere seg for kvalitetsklubb nivå 2.

Kick-off kvalitetsklubb nivå 2 ble gjennomført høsten 2018, med klubbkveld og verdidebatt. Her var det
40-50 personer med ulike verv i klubben som deltok, og målsetningen var å skape bevisstgjøring av
klubbens kjerneverdier, samt å sikre forankring og samsvar mellom klubbens visjon og verdisett.
Denne samlingen ble gjennomført i samarbeid med Sunnmøre fotballkrets og Bjørn Oskar Haukeberg.
Klubben har gjennom 2019 satt i gang flere interne prosesser for å tydeliggjøre retning og felles mål.
Allerede godt utviklede planer, både innen sport og organisasjon, er videreutviklet. Vil i denne
sammenheng fremheve oppdatering av sportsplan som i større grad har blitt forankret til verdigrunnlag
og måleindikatorer, samt arbeidet som ble gjort med implementering av budskap gjennom ulike
lagsmøter.
Vil også fremheve en positiv utvikling på måleindikatorer for aktivitetsutvikling. En viktig målsetning for
Spjelkavik fotball er å gi et helhetlig og likeverdig tilbud til alle. Det er derfor svært hyggelig å se at
Spjelkavik fotball gjennom de 3 siste år har hatt en betydelig økning av aktivitet og antall aktive. Vi kan
vise til 30% økning i antall aktive totalt og hele 60% økning i antall jenter i perioden. Dette er vi som
klubb stolt av, men samtidig ydmyk for at det skaper utfordringer knyttet til økt administrasjonsbehov
og banekapasitet.
Gjennom 2019 har Spjelkavik gjennomført flere oppfølgingsmøter med kretsen i forhold til
kvalitetsklubbnivå 2, deltatt på ulike kvalitetsklubbsamlinger, og samarbeidet godt med andre lokale
klubber rundt kvalitetsklubbarbeidet.

Lørdag 30.november 2019 ble den årlige «Fotballgalla» i regi av Sunnmøre fotballkrets
avholdt, og Spjelkavik Fotball ble tildelt diplom for Kvalitetsklubb nivå 2.
Kretsen sier følgende om Spjelkavik fotball:
"For to år siden startet to av klubbene, Herd og Spjelkavik, på prosessen med å nå det
neste nivået. Begge har gjennomført omfattende og grundige prosesser der de har klart
å involvere store deler av medlemsmassene. Siden de også er naboklubber, så har de
også samarbeidet på noen områder.
Herd og Spjelkavik framstår i dag som to svært solide klubber med stor aktivitet innenfor
godt organiserte rammer. Derfor var det ingen tvil da kretsstyret for kort tid siden
behandlet søknadene om godkjenning som nivå to klubber. Sportsklubben Herd og
Spjelkavik Idrettslag blir dermed henholdsvis de sjuende og åttende nivå 2 klubbene
Norge."
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