
RISK ASSESSMENT Prosess - klubbsammenslåing SSC/Madla
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Opportunities

Challenges

Opportunities (upsides)

1
Klubbene har sammenfallende visjoner, verdier og virksomhetsideer -
forankret I idrettens grunnleggende verdier 

2
Kvalitets i beslutningsgrunnlag for sammenslåing ved å bruke tilstrekkelig tid I 
sammenslåingsprosessen

3
Eierskap til sammenslåingen blant medlemmene som følge av involvering 
(Høringskonferanse) I forkant av ekstraordinært årsmøte

4
Synliggjøring av at klubbens styret tar utvikling av svømmesporten I Rogaland 
på alvor

5 Motiverte ansatte gjennom åpen dialog og involvering i prosessen

Challenges (downsides)

6 Økt konfliktnivå/uro som følge av omstrukturering av grupper og trenerkabal

7
Frafall av svømmere I konkurransegruppene som følge av manglende 
opplevelse av å bli “ivaretatt” I en ny storklubb

8
Antall deltakere og medlemmer til stede på ekstraordinært årsmøte for å 
stemme gjenspeiler ikke hele klubben

9 Ulike arbeidsbelastning mellom de to klubbene I sammenslåingsprosessen
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Tidsperspektiv:  sammenslåingsfasen

6

5



RISK ASSESSMENT Klubbsammenslåing SSC/Madla
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Opportunities

Challenges

Opportunities (upsides)

1
Mer homogene treningsgrupper og dermed et bedre sportslig tilbud til både 
toppidrett og bredde

2 Mulighet for å skape et større og sterkere seniormiljø 

3
Ytterligere utvikling og profesjonalisering av Svømmeskolen inkludert bedre 
utnyttelse av opplæringsbasseng som bidrar til ytterligere forutsigbar økonomi

4 Økt innflytelse mot kommune, politikere og andre stakeholdere

5
Økt mulighet for å ta på gi et bredere aktivitetstilbud også innenfor Folkehelse 
området

Challenges (downsides)

6 Evner ikke å ta ut stordriftsfordelene 

7
Evner ikke å ivareta bredden I en storklubb – dårligere kvalitet på enkelte 
trinn (hai, sverdfisk) og tap av svømmere I de laveste konkurransegruppene  
(K2/ K3)

8 Klarer ikke å bygge en ny felles klubbfølelse der alle føler seg inkludert

9
Mulige endringer I dagens rammebetingelser (Svømmealliansen, 
kommunens syn på storklubb, andre klubbers tiltak osv) 

10 Etablering av nye klubber/vekst I andre eksisterende som reaksjon på 
etablering av en storklubb
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Tidsperspektiv: 1-1,5 år etter eventuell sammenslåing
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