Utfordringer og muligheter



Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde
et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge
til så det skal gå bra.
◦ på bekostning av ei skihelg i Åre med gutta!!



Hva skjer? Tiden blir spist opp av jobb, unger, familie, venner osv.
Får en høflig purring fra Lasse dagen før påmeldingsfristen går ut
om avtalen fortsatt står ved lag?



Forstår hans spørsmål veldig godt! Hadde ikke meldt meg på, og
ingen påmelding, synonymt med intet innlegg!



Her står jeg i dag!



Skal prøve å synliggjøre noen av våre og sikkert ikke bare våre
utfordringer og muligheter i å drive klubbutvikling.

Historikk
• TS&LK ble stiftet sommeren 1910.
• TS&LK var den første svømmeklubben i Trondheim og den første
svømmeklubben så langt nord i landet.

•

Slagord: “Sol og sjø- alles eie”.

Tilknytning til Trondheim
• I begynnelsen hadde klubben treningene i det gamle Pirbadet (utendørs)
• Senere flyttet klubben til Sentralbadet før vi nå er tilbake i det «nye» Pirbadet.
Samfunnsansvar
• TS&LK var med på å få svømming som obligatorisk fag på skolen i
Trondheim.

Aktivitetsøkning siste årene
•
•
•
•
•
•
•

•

Klubben har hatt en stor vekst innen alle områder de siste årene.
Passert 1600 medlemmer og er Norges 4 største svømmeklubb.
Har en av de største svømmeskolene i landet.
Klubben har ca 2300 kursdeltakere i løpet av 1 år
Klubben har en omsetning på ca 6 millioner, hovedinntekten er fra Svømmeskolen.
Tilbyr; svømmeskole, trening, konkurranse, stup, synkron
På vei opp igjen sportslig
Administrativt ansatte
• Hovedtrener 100% Per Osland (fungerende daglig leder)
• Leder svømmeskolen 100% Rune Larsen
• Daglig leder 100% pt ubesatt (Bente Skjervoldsmo vikarierer i 30% kun
administrative oppgaver)
• Ca 60 Trenere og kursinstruktører på timelønn.











2001: Utvidelse av svømmeskolen fra 8 kurs per uke til i dag 70
2005: Heltidsansatt hovedtrener
2005: Overgang til Norges Svømmeskoler
2009: Revitalisering av klubben, nede sportslig – bygge opp igjen
 Bred base i bunn –> god kvalitet i svømmeskolen –> overgang
svømmeskole til trening -> foredling av de som kommer fra
svømmeskolen.
2012: Ansatte daglig leder i 50% stilling
2014: Ansatte leder for svømmeskolen i 100% stilling
2014: Ytterligere utvidelse av administrasjonen














Pirbadet – «Kommersielt bad»
Høy husleie, kommunen dekker ca 60% av våre hallutgifter til
trening.
Vi kjøper bassengtid til kurs og svømmestevner.
Eks. TrønderSvøm koster oss kr 50 000 i halleie!!!!
Glemt billett, og mer enn 30 minutter garderobetid etter trening
gebyrlegges med kr 20 pr. hendelse.
Vår videre vekst avhenger av bassengtid. Vi har bra med bassengtid,
men alle ønsker seg mer. Bra tilgang på skolebasseng for
kursvirksomheten.
Kapasiteten i den beste tiden er brukt opp.
Utfordring: Hvordan bruke tiden best mulig? Hvordan få mer
bassengtid?













By-klubb, hvilke utfordringer og muligheter ligger her?
Ofte som klubb 2 eller 3, klubb 1 er bydelsklubben som har alle de
konkurrerende idrettene.
Foreldre kjenner ikke hverandre gjennom skole og nabolag.
Dyr parkering hvis du ønsker å se på ditt barn trene.
Ressurssterke foreldre garantert.
Mye komplementær kompetanse, gjelder bare å finne den/de som
har tid og ikke allerede er oppbrukt i det lokale idrettslaget.

Utfordring: Bygge en struktur og kultur for å kunne ivareta
engasjementet. Bli en klubb hvor det er givende å være
engasjert.














Klubben har utviklet seg kraftig de siste årene både i antall
medlemmer og i omsetning.
Omsetningen krever bla. ekstern revisor.
Kompleksiteten i økonomien krever eksternt regnskapsbyrå.
Større administrasjon for å forvalte klubbens oppgaver.
Profesjonalisering av styret må til.
Foreldre engasjementet daler/kan dale som en konsekvens av
profesjonaliseringen.
Dugnad vanskeliggjøres gjennom større distanse til foreldregruppa.
Stevne gjennomføring henger nøye sammen med engasjementet
rundt dugnad.
Utfordring: Endring i styrets rolle – og samarbeid styret og
administrasjon. Hvordan løse oppgavene som ligger foran oss?



Et utvalg av oppgavene som klubben må håndtere

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Strategi/virksomhetsplan
Klubbutvikling
Annerkjennelses programmet
Regnskap, lønn
Personaladministrasjon
HMS
Utvikling og utvidelse av Svømmeskolen
Nye inntjenings- og forretningsområder som for eksempel.
SFO, Private Skoler, Bedrifter osv.

Årsmøtet

Styret

Valg-komiteen

Svømmeskoleutvalget

Svømmeutvalget

Revisor

Stuputvalget

Stevnekomiteen

Velferdskomiteen

Markedsutvalget

Dette var/er organisasjonskartet til TS&LK, og ble sist vist på
foreldremøtet høsten 2013.
Er dette en riktig fremstilling av klubben og hvordan den
drives?
Svaret er vel opplagt nei! Hvor er den administrative siden av
klubben

Svømmeutvalget

Årsmøtet

Svømmeskoleutvalget
Styret
Stup-utvalget

Daglig leder

Leder
Svømmeskolen
Svømmeskole
koordinator

Hovedtrener

Markedsutvalget

Økonomi/
Administrasjon

Stevnekomiteen
Velferdskomite

Trenere
Kontroll-komite

Instruktører
Valg-komite












I dag har vi følgende roller i styret.
Styreleder:
Nestleder:
Sekretær:
Controller:
Styremedlem: Svømmeutvalget
Styremedlem: Stuputvalget
Styremedlem: Markedsutvalget
 Spørsmålet er om dette er riktig antall medlemmer og
sammensetning?



Tanker rundt temaet fra foreldre styrt til profesjonalisert drevet.



Hvor mye av «makta» skal/vil foreldrene måtte gi fra seg?









Hvordan drive utvikling av styret?
Beveger klubben seg mer og mer mot å bli en bedrift?
Styret må nok settes sammen ut fra komplementær kompetanse, foran
engasjerte foreldre, sterk påstand!
Kompetanse vs engasjement?
Støtte for/til administrasjonen.
Sikre god økonomisk styring av klubben.
Styret må stille krav til administrasjonen og kunne forvente løpende
rapportering.

 Samarbeid styret og administrasjon viktig suksessfaktor!
 Hvordan utfylle hverandre best mulig?
 Rolle og ansvarsfordeling?












Gode trenere skaper energi!
Hovedtrener som skaper miljø og setter sin standard.
Trenerteamet utfyller hverandre, deler erfaringer og coacher hverandre.
Legge til rette for trivsel i arbeidshverdagen. Brennende ønske om å
utvikle utøvere.

Gode instruktører skaper en god læringsarena i tryggeomgivelser.
Danner relasjon til foreldrene.
Sikrer rekrutteringen inn til klubben.
Utfordring hvordan ivareta og utvikle et trener- og instruktørteam når
disse stadig flytter pga. skolegang?
 Hvordan tar vi i mot nye trenere og instruktører?
 Hvordan rekrutter vi nye trenere og instruktører?
 Hvordan sikre oss at de blir lengst mulig?













I og med at jeg har definert noen av våre utfordringer så gir jo svaret
seg selv i forhold til mulighetene! Gjør de ikke det?
Gjennom NSF og dialogen med andre klubber, så finnes det svar på
det meste.
Det handler mest om å ha nok power til å gjennomføre alt som
kommer på to do listen.
Sikkert mange som meg som tenker, bare tiden hadde strukket til,
da skulle jeg fått fart på sakene!
Husk vi er et team i klubbene, det å få et engasjement for å løfte
klubben videre handler mye om å involvere medlemmene.

Erkjennelse vi er ikke flinke nok!!!!



Strategi, virksomhetsplan og annerkjennelses programmet.
◦



Få styret og administrasjon/ansatte til å fungere best mulig
sammen
◦



Styret og administrasjon fungerer som et team

Bredere aktivitetstilbud.
◦



Har vi dette på plass har vi gode styringsverktøy for det vi driver
med!

Nå flere gjennom bla. Sfo og bedrifter, dette bidrar til en bedre
økonomi slik at vi kan utvikle oss videre.

Samarbeid med andre klubber, både lokalt og i andre
geografiske områder.
◦ Tørre lære av noen som er bedre enn seg selv, men også dele
egen kunnskap og erfaringer.

Tross alt arbeidet
Det er moro å være engasjert 

Takk for meg 

