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Endringsvilje, prestasjonskultur 
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Kultur for utvikling og prestasjoner



VÅRRES MÅTE
Overordnet strategi for FK Bodø/Glimt 2022-2026



GENERALPARTNER:

WWW.GLIMT.NO

Klubbmodell

• Vår klubbmodell er bygget på to hovedpillarer; 

BÆREKRAFT og UTVIKLING.
• Denne strategien utvikles og gjennomføres på vårres måte 



GENERALPARTNER:

WWW.GLIMT.NO

Vårres måte

Vi ser muligheter, vi utvikler, 

vi fokuserer på prestasjoner. 

Vi gjør det i lag!

Vi er modige og utfordrer. 

Vi ønsker ikke å kopiere, 

vi gjør det på vårres måte!







KLUBBUTVIKLING OG POSISJON
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                ? 

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

OBOS                



HARDT ARBEID HVER DAG –
NYE TANKER OG VEIER 







KULTURPULS på Bodø/Glimt
Det gode laget. Jakten på et eksepsjonelt prestasjonsmiljø!



Ledelse og bygging av kultur for prestasjon





Gode ledere for prestasjonsutvikling



Fokus på menneskene
- Riktig kompetanse og personer (1)



Fokus på menneskene
- Rekruttering påfyller/tapper (2)



Mange elementer i samtid påvirker kulturen

Sportsbaren (Eliteseriestandard)



Garderober
Mange elementer i samtid påvirker kulturen



Mange elementer i samtid påvirker kulturen

Arrangement (Eliteseriestandard)



Mange elementer i samtid påvirker kulturen

ARENA 



Konseptet: Helter og legender
Mange elementer i samtid påvirker kulturen



Mange elementer i samtid påvirker kulturen

ACTION NOW - MARKED



Mange elementer i samtid

KOMPETANSE





Viktige bærebjelker i klubbens kultur

Psykologisk trygghet

• Høy grad av tillit og respekt

• Tør å ta den risiko som er 
nødvendig for å utvikle seg

• Tørre å snakke om bekymringer 
og kunne prate fritt

• Støtte til ansatte, spillere og 
trenere 



Viktige bærebjelker i klubbens kultur

Praktisk prestasjonsledelse

• Prosessperspektiv på relasjoner og 
samhandling i systematisk utvikling.

• Bort fra resultatmål og fokus på 
prestasjon

• Forankring av ambisjoner

• Målrettet forpliktende lagorganisering

• Prioriterte utviklingsoppgaver

• Systematisk trening i hverdagen



Viktige bærebjelker i klubbens kultur

Skape høykvalitetsforbindelser

• Tilstedeværelse

• Være ekte

• Kommunisere anerkjennende

• Aktiv lytting

• Støttende kommunikasjon



Vi er på vei et sted - prestasjonsutvikling



EN PRESTASJONSKULTUR 
HAR INGEN BEGRENSNINGER

PRESTASJON – UTVIKLING- LOJALITET - SAMHOLD 





SPORT HAR MAKTEN TIL Å
ENDRE VERDEN
• FNs bærekraftsmål blir mer og mer relevante for samfunns- og 

næringsliv. Dette er en verdensomspennende endring
• Bærekraftig utvikling har potensiale til å bli en stor gratrotbevegelsen
• Idrettslag skaper lidenskap, engasjement og identitet for sitt lokale, 

regionale og nasjonale nedslagsfelt. Kanskje også internasjonale
• Klubber har en sentral plass i eget samfunn – og også for næringsliv. Kan

grasrotbevegelsen starte i idrettsklubber, gjennom å bruke dem som
“sustainable hubs”? 

Tom Houston



Nødvendig endring i ‘mindset’

Et samfunn bestående av ‘siloer’:

Individnivå: Bedrifter: Bransjer:

Bærekraftig fremtid: 
Samhandling og samskaping

Individnivå: Bedrifter: Bransjer:

Privat
næringslivNGO’er/

sivilsamfunn

Politikk/
offentlig



KLUBBPROGRAM – HANDLING OG STORYTELLING

DRAKT KAMPPARTNERSKAP AKADEMI NETTVERKBÆREKRAFTS-
AMBASSADØRER

SPILLERE

SAMFUNN ARENA HJEMMEBANE ARRANGEMENT KONFERANSE





Så hva gjør vi?
• Koble mennesker og virksomheter som kan og vil 

gjøre en forskjell

• Inkluderer akademiet vårt – skaper gode mennesker 
og gode fotballspillere

• 100% resirkulert materiale i draktene våre

• Fornybar fjernvarme på matta

• Null restavfall på kampdag i kioskene våre

• TooGoodToGo – bekjemper matsvinn etter kampene 
våre

• Samarbeider med organisasjoner som Kirkens 
Bymisjon, MOT og Barnekreftforningen

• Gatelaget Glimtvis, samt planer om å utvikle tilbudet

• Kommunikasjonskampanjen «Gjør ditt, bidra litt»

• Kamppartnerskap som vier oppmerksomheten til 
fremtidens løsninger

• Leverandørkrav

• Sertifiseringsarbeid





Fra 2018       2022   



Ambisjon: 
Bygge verdens mest bærekraftige arena







TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


