
Kvalitetsklubb 

TUIL Tromsdalen fotball 

 

I 2013 lanserte Norges Fotballforbund ”Kvalitetsklubb”- en sertifisering bestående av tre 

nivåer, som har som hovedmål å bidra til klubbutvikling med god kvalitet i alle aktiviteter og å 

utvikle ”klubben som sjef”. TUIL startet sitt arbeid med «Kvalitetsklubb» i begynnelsen av 

2014 med en intern prosjektgruppe bestående av Roger Ness, Alf Konrad Wilhelmsen og Hilde 

M. Pettersen. Martin Myrlund ble en del av gruppen etter han startet i administrasjonen, og 

sammen med spesielt yngres - og sportslig utvalg ble det utformet mandater, revidert sportsplan 

og laget retningslinjer og rammer for klubbdriften. I januar 2016 ble TUIL, som den første 

klubben i Tromsø og den andre i Troms, etter Finnsnes, sertifisert på nivå 1.  

Kvalitetsklubb handler om å etablere og skriftliggjøre gode systemer og rutiner både i den 

sportslige, administrative og frivillige delen av klubben samt sikre at disse anvendes og bidrar 

til å skape helhet, fokus og konsistens i klubbarbeidet.  Kvalitetsklubb er forankret i NFFs 

verdier for barne- og ungdomsfotball og TUILs egne verdier; Trygg, Utviklende, Inkluderende 

og Langsiktig. 

I tabellen nedenfor oppsummeres kort de hovedområdene som arbeidet med Kvalitetsklubb 

berører, ytterligere informasjon finnes på www.tuil.no og www.fotball.no 

 

Aktivitet: Organisasjon: Kompetanse: Samfunn og verdiarbeid 

Rekruttering: klubben 

skal ha jevnlige 

rekrutteringstiltak mot 

skole, SFO eller 

barnehager.  

 

Sportsplanen skal følge 

NFFs regelverk, finnes 

lett tilgjengelig og 

anvendes aktivt i 

klubbarbeidet. 

 

Treneransvarlig: 

klubben skal ha en 

treneransvarlig med klart 

mandat og 

arbeidsoppgaver. 

 

Organisasjonskart: 

klubben skal ha en 

hensiktsmessig 

organisering med 

tydelige mandater og 

roller som også 

kommuniseres til 

klubbens medlemmer. 

 

Økonomistyring: 

klubben skal ha en plan 

for økonomistyring som 

følger NFFs 

retningslinjer. 

 

Oppstartsansvarlig: 

klubben skal ha en 

oppstartsansvarlig for 

nye lag. 

 

Klubbhåndbok skal være 

tilgjengelig for 

medlemmene og 

inneholder relevant 

informasjon. 

 

Dommerkoordinator skal 

ha tydelig mandat og 

ansvarsområde. 

Lederkompetanse: 

styremedlemmene skal 

gjennomføre NFFs 

lederkurs 1. 

 

Trenerkompetanse: her 

er det ulike krav til 

barne- og 

ungdomsfotballen, men 

TUIL ønsker å bidra til at 

de som er motivert og 

ønsker skal tilbys 

trenerutdanning. 

Verdier: klubben skal ha 

et verdisett som er 

tilgjengelig for alle i 

klubben. 

 

Hjemmekampene skal 

gjennomføres ihht NFFs 

retningslinjer. 

 

NFFs retningslinjer for 

barn/ungdom skal følges 

og man skal gjennomføre 

årlige møter for å 

informere om disse samt 

verdiene og fair play. 

 

Politiattester skal 

innhentes og klubben 

skal gjennomføre årlige 

møter om enten; trafikk, 

doping, alkohol, 

ernæring m.m. tilpasset 

aldersgruppene.  

 

Skader og forsikring: 

klubben skal informere 

om skadeforebygging, 

forsikringsordninger og 

http://www.tuil.no/
http://www.fotball.no/


 

Klubben må ha noen som 

er ansvarlige for Fiks-

systemet. 

 

gi alle lag tilgjengelig 

førstehjelpsskrin. 

 

Dere vil finne igjen disse aktivitetene i de ulike utvalgenes årshjul som utformes i samarbeid 

med administrasjonen, styret, yngres utvalg og sportslig utvalg. 

Vi foretar årlige gjennomganger og revisjoner (i desember) av planverket og dokumentene og 

tar gjerne mot tilbakemelding dersom dere savner informasjon. 

Kvalitetskubbansvarlige i TUIL er Hilde M. Pettersen. Dersom dere har spørsmål eller 

innspill til arbeidet er det flott om dere sender en epost til: hilde.pettersen@uit.no 
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