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Hva er status i klubben i dag?


* Interne styrker.
* Interne utfordringer.

 Hva er mulighetene? 
* Interne muligheter
* Eksterne muligheter



Gjøre en analyse av klubben. 

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere og forstå 
hva som kan være en klubbs sterke og svake sider, og hva 
som kan være klubbens muligheter og trusler. 

SWOT er en forkortelse for: 
strength, weakness, opportunities og threats.



DIVERSE REFLEKSJONER - SWOTANALYSE

Styrker Svakheter Muligheter Trusler
• Erfarne instruktører 
• Samkjørte instruktører. 
• Erfarne piloter
• Mange aktive piloter
• Åpent klubbmiljø.
• Medlemsmøter. 

• Få instruktører
• Mange piloter med lite erfaring
• Piloter med mye erfaring deler 

lite relevant kunnskap
• Piloter med mye erfaring deler 

kunnskap som er feil. 
• Erfarne piloter med holdninger 

som ikke er forenelig med 
gjeldende regler. 

• Lav aktivitet. 
• Hvem er hvem og hvem gjør 

hva i klubben.

• Dele kunnskap med 
«naboklubber» 

• Hente inn foredragsholdere 
(kan være alt fra «Tobias i 
tårnet», til flyvedlikehold)

• La noen utenfra kontrollere 
klubben. 

• Utgått regelverk.
• Tungt byråkrati i forbundet. 

INTERNE EKSTERNE



En klubbs kvalitet. 
 Presentasjon av klubbens organisasjon i «klubblokale»

 I klubben har man dyktige erfarne piloter med et høyt faglig nivå. 

 Instruktører som setter sin ære i å holde høy kvalitet i undervisningen. 

 En klubb der du som elev får plass til å vokse og lære.  

 En klubb der det er høy takhøyde for alle spørsmål, og der svar søkes. 

 I klubben møtes man til uformelle sammenkomster, og blir kjent med 
piloter på alle nivå.

 Klubben har jevnlige medlemsmøter med fokus på sikkerhet og 
holdninger. 



Klubbens verdier. 
 Alle er velkomne til oss 

 Klubben skal være et sted der den enkelte elev står sentralt. 

 Som elev skal du bli sett og respektert. Men det skal i bunnen ligge 
klare krav til holdninger og verdier. 



«Nærhet» i klubben. 
 I sportsflyklubben skal det lett å finne tilhørighet, og knytte gode 

kontakter til alle andre. 

 Det skal være «kort vei» med tanke på å kunne stille allverdens
spørsmål. 



Konklusjon. 
• I sportsflyklubben har man erfarne og samkjørte 

instruktører 
• Erfarne piloter som deler god kunnskap og holdning. 
• Aktive piloter i et åpent klubbmiljø.
• Medlemsmøter. 
• En klubb som deler kunnskap med «naboklubber» 
• Hente inn foredragsholdere (kan være alt fra «Tobias i 

tårnet», til flyvedlikehold)
• Internkontroll. Uten at det blir masse papir og liten nytte. 
• La noen utenfra kontrollere klubben. Igjen uten at det blir 

masse papir og liten nytte. 
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