
BSV under sist NM i 
2014
• Utbrent stevneleder

• Mye frustrasjon blant foreldre

• Liten gruppe foreldre med veldig 
mange vakter

• Mange som stilte sjelden på dugnad 

• Det var (er) frivillig å stille på dugnad

• Mange mailer og telefoner for å få 
nok folk



Strategisk jobbing

• Ny stevneleder fra 2015 
• Brukt mye tid i 2015 og 2016 på å danne et bra team med gruppeledere og 

ansvarliggjøring av disse
• Fokus på å skape entusiasme for frivilligheten i klubben – alltid til stede på 

arrangementer og foreldremøter
• Hver gruppeleder har fokus på  å formidle hva som hver enkelt skal bidra 

med - alle vet hva som skal gjøres. Også fokus på hvem som ønsker å bidra 
mer!

• Alle gruppeledere skal ha tid til å se hver enkelt frivillig under 
arrangementer

• Foreldrekontakter i alle grupper for å bidra med det sosiale i gruppene, 
også blant foreldre



Enda mer strategisk jobbing…

• Frivillige kaller inn frivillige – ikke administrasjonen som maser

• Stevnekomiteen har satt forventinger – hvor mye skal hver foreldre i 
hver gruppe bidra med

• Fått en ansvarlig inn i stevnekomiteen som skal jobbe med frivillighet 

• Forsøkt å få inn dugnadsarbeidet i vedtektene – ikke godkjent av NIF –
vi går en ny runde

• Lete etter system for frivilligheten som skulle brukes på 
arrangementer



Frivillig.no og frivillighetssentralen

• La ut arrangementet på frivillig.no – null respons

• Kontaktet frivillighetssentralen i Bærum - 5 - 7 stk tok kontakt 

• 2 av disse stilte på vakt og registrerte seg i mobilise



Mobilise

• System for dugnadsrekruttering

• Utviklet til Ski-VM i 2011

• Brukes i dag av festivaler og idretts-

arrangement

• Rekruttering av frivillige

• Organisering, samhandling og kommunikasjon



Bra system, men…

• Ting fungerte – folk møtte til riktig tid og sted

• Største jobb å få folk til å melde seg

• Og overbevise gruppeledere at systemet er bra

• Enkelt å administrere, men man må lese bruksanvisning…

• Et klikk, så var folk fjernet fra vakt

• Alle på på konkurransegrupper er registrert i systemet

• Anbefaler kanskje ikke å implementere nytt system rett før NM…



Statistikk fra mobilise

• Totalt ble det lagt ned 739 timer på vakter

• I tillegg kommer alle gruppeledere, som er på vakt ca 10 timer hver 
dag under NM

• I snitt jobbet de 4.1 time per vakt og hadde 1.9 vakter per pers

• Det var 54.6 % kvinner og 45.4 % menn

• Vi fikk dekket alle vaktene!


