Visjon, formål, verdigrunnlag og overordnede mål Årvoll IL barne- og
ungdomsfotball
Forord
Årvoll ligger midt i det sosioøkonomiske skillet i vår klassedelte hovedstad. Vi er en smeltedigel av
alt. Vår suksess ligger i å utnytte dette mangfoldet, og skape en utviklende arena for alle uavhengig
av bakgrunn og ressurser. I vår klubb spiller over 700 barn og ungdom fotball, nesten hver eneste
dag. Det er en fotballspillende andel av barn og ungdom i nærområdet vårt som overstiger andelen
de fleste andre klubber i Oslo kan skilte med. Det som imidlertid skiller Årvoll IL mest fra de fleste
andre klubbene i hovedstaden er at spennet i vår medlemsmasse er så stort når det kommer til
sosial bakgrunn. Vi favner bredt. I vår klubb spiller dattera til direktøren med millionlønn og sønnen
til flyktningemammaen uten inntekt. Sammen. Disse skal alle få et så godt fotballtilbud at de vil elske
idretten sin, og få lov til å bære på proffdrømmen så lenge som mulig. De skal lære seg å respektere
hverandre, og å tape og vinne sammen. I klubbene rundt oss er de mer homogene, enten det er
rikmannsklubber mot vest som vil opp og fram eller klubber lenger opp i Groruddalen som sliter med
frivillighet, klubbkultur og aktivitet.
I Årvoll IL barne- og ungdomsfotball ligger nøkkelen til vår suksess og bærekraft at vi evner å
balansere heterogeniteten. Vi må akseptere forskjellighet, innenfor rimelighetens grenser. Vi har
foreldre som stiller opp som trenermammaer eller –pappaer, eller som dugnadsansvarlige e.l., og
som er med og drar idrettslaget fremover. Og vi har de som vi ikke ser snurten av og som kanskje
ikke aner at det er ønskelig at flest mulig bidrar til fellesskapet. Vi har de med stor kjøpekraft, som
helst ser at treningsleiren for 13-åringene legges til Barcelona, og vi har på samme årgang de som
ikke har råd til medlemskontingent eller fotballsko. Og så ha vi flest av de som er et eller annet sted i
midten. Å forene slike forskjellige behov og ønsker er vanskelig. Men det er lettere å få det til hvis
alle bidrar så mye de kan og evner, og vi minner oss selv på den fordelen våre barn og unge får som
mennesker gjennom å delta på en slik inkluderende læringsarena. Gitt at den er konstruktiv og
bærekraftig. Og det er den i Årvoll IL.
Men dette har ikke kommet gratis. Vi får det til fordi vi har en stor dugnadsånd i vår klubb. Vi har
flere ivrige foreldretrenere enn i de fleste andre klubber. Og disse er læringsvillige og vil kurses. Slik
skaper vi kvalitet og en god fotballhverdag helt fra første spark på ballen. Hos oss bidrar mange
ressurssterke langt utover det den ideelle andelen knyttet til egne barn skulle tilsi. Og de bidrar med
et smil om munnen, og aksepterer at andre ikke evner dette i like stor grad. Fordi vi er med å bygger
opp under lokalmiljøet på Årvoll og Tonsenhagen. Nærområdet vårt. Vi skaper folk. Og da er det best
om flest mulig får et godt tilbud uavhengig av bakgrunn.
Men det går en grense. For vi må ha ryggrad til å kunne bære alt dette. Og behovene, spesielt hvis vi
går utenom vårt naturlige, geografisk nedslagsfelt, er mye større enn ressursene som er tilgjengelige.
Det er dette som er Årvoll barne- og ungdomsfotballs store utfordring. Å finne ut hvor disse
grensene for bærekraft går. Og ikke minst ha de samme grensene på alle årganger, akkurat som vi
ønsker at det fotballmessige skal være like bra og kvalitetssikret på alle årganger. Derfor trenger vi
en tydelig visjon, et godt kjent formål, et fjellstøtt verdigrunnlag og noen felles overordnede mål
som skal gjennomsyre aktivitetene vår. Samtidig. På alle årganger. På samme måte som vi trenger en
felles sportslig organisering og retningslinjer. Som er gode og som gjelder for alle. Klubben må være
sjef.
Ungdomsfotballen i Årvoll IL er dyrere enn barnefotballen, som drives stort sett på dugnadsinnsats.
Derfor øker avgiftene når man går inn i ungdomsfotballen. Men dette er ikke nok. Derfor subsidierer
i noen grad barnefotballen ungdomsfotballen i klubben vår. I praksis skal dette sees på som et

innskudd man setter inn som barn, som man skal få nytte av når man blir ungdom. Dette forplikter,
og skal prege vår drift og våre prioriteringer i ungdomsfotballen.
Men skal dette virke må det være forankret. Disse tingene må ta klubben på pulsen. Derfor nedsatte
vi for en tid siden et hurtigarbeidende organisasjonsutvalg bestående av et representativt utvalg av
tillitsvalgte i klubben, og spurte disse om hvilken vei vi bør gå. Der kom det fram mange gode innspill
med en tydelig retning. Som skal sikre at klubben blir sjef. Disse følges nå opp av styret gjennom
kvalitetsklubbprosessen med bl.a. oppdatert sportslig plan.
Vi har mye kompetanse i klubben vår. Vi er gode. Vi vinner stort sett mye mer enn vi taper. Det er
flere solskinnsdager enn uværsdager. Men vi sliter med å gjøre ting likt, og å skape læring på tvers av
årganger. Vi finner i for stor grad opp kruttet på nytt på de forskjellige årgangene, og vi gjør de
samme feilene. År etter år. Vi har hatt mye på plass, men har manglet en tydelig felles, overordnet
kurs. Før nå!
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Styret i Årvoll IL barne- og ungdomsfotball
Visjon
Gjennom en aktiv fotballhverdag skal alle i klubben føle seg verdsatt, få utfordringer, oppleve
mestring og legge grunnlaget for god helse
Formål
Årvoll barne- og ungdomsfotball skal være en inkluderende idrettsarena for barn og ungdom i vårt
geografiske nedslagsfelt, hvor det skal motiveres og legges til rette for at flest mulig kan spille fotball
lengst mulig og kunne bli best mulig. Klubben skal høste av ressursene i nærområdet og gi tilbake i
form av barn- og unge som bidrar positivt til lokalmiljøet. Vi er en breddeklubb hvor det også skal
være mulig å kunne bli god!
Verdigrunnlag
Holdningene til de aktive i Årvoll barne- og ungdomsfotball skal være tuftet på våre verdier respekt,
samhold og glede
Overordede mål
 Vi skal være en kvalitetsklubb og vår drift skal følge prinsippene i NFFs
kvalitetsklubbprogram og FairPlay-regler
 Vår daglige drift og sportslige organisering av årskullene skal være tuftet på vår sportsplan
 Vi skal samarbeide godt, og lærer av hverandre, på tvers av årskull
 Vi skal rekruttere og beholde bærekraftige årskull fra 5-års alder og frem til disse fyller 19 på
både gutte- og jentesida. Bærekraftige årskull innebærer også et sterkt frivillighetsapparat
rundt lagene.
 Vi skal ha mange, dyktige og skolerte frivillige foreldretrenere i barnefotballen
 Vi skal ha dyktige, skolerte og uavhengige trenere i ungdomsfotballen, som skal tenke like
mye klubb som laget de trener
 Vi skal fokusere på langsiktig sportslig utvikling fremfor kortsiktighet og enkeltresultater
 I ny og ne skal en av våre spillere litt frem i tid få oppfylt proffdrømmen. Vi skal legge til rette
for dette for spillere med slikt potensial gjennom individuelle opplegg og etter hvert styrte
overganger til klubber med en mer spisset satsing i dialog med spiller og foreldre når
utviklingsbehovene melder seg. Slik vil tidligere medspillere også føle stolthet når
bestemann på laget kanskje til slutt lykkes!
 Vi skal være klubben med smilet på lur!

