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Bakgrunn 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 

og stoppe klimaendringene innen 2030. For Vålerenga Fotball er ikke dette bare globale 

målsetninger, noe som gjelder andre, men noe som også vi som fotballklubb har et ansvar 

for å gjøre vårt for å oppfylle.  

Det å bidra til å nå bærekraftsmålene er i tråd med vår visjon om å «gjøre Oslo til en bedre 

by», videre gjennom våre verdier, glede, raushet, målrettet og stolt. Vålerenga Fotball var 

tidlig ute med å se utfordringer og muligheter i samfunnets utvikling. «Vålerenga mot 

rasisme» er et eksempel på det. Vår klubb skal være inkluderende. Det arbeidet kommer 

ikke av seg selv, og krever innsats og tiltak. 

Vi er stolte av det arbeidet vi har gjort, men vi ser også at det er flere utfordringer vi må 

møte og finne svar på.  

Får å nå våre bærekraftsmål, vår egen visjon og våre verdier, setter vi oss nye mål for 

inkludering. 

Strategi 

Etter en omfattende prosess har Vålerenga Fotball definert vår bærekraftstrategi som går ut 

på at vi skal være en klubb som tilbyr like muligheter uavhengig kjønn, etnisitet, 

funksjonsevne, legning eller økonomisk bakgrunn. Vi tror det er den riktige måten for 

Vålerenga Fotball å tilrettelegge for neste generasjoner på, da dette har en størst innvirkning 

på vår kjernevirksomhet.   

Vålerenga Fotball skal også ta sitt miljøansvar, som du kan lese om i et eget avsnitt, men 

ønsker i første omgang å holde hovedfokuset rundt «like muligheter». Av den enkle grunn at 

vi tror det lønner seg å ta et skritt av gangen.  

Essensen i denne bærekraftstrategien handler om at verken kjønn, etnisitet, legning eller 

størrelsen på lommeboka skal legge premisset for deltagelse i klubben vår. Vi er klubben for 

alle. Visjonen, i tråd med at Vålerenga er Oslos stolthet, er å kunne tilby alle samme 

oppfølging, tilbud og standard uavhengig hvilken hudfarge du har, om du er gutt, jentene, 

homo, bifil, streit eller hvor «rik» familien din er. (Differensiering og utvelgelse til lag 

omhandles i en sportsplan)  



Vålerenga Fotball er, og skal være, en klubb som er mangfoldig.   

Samtidig vil det også være slik alle verken skal eller kan behandles likt. 

Det finnes ulike interesser og behov, hvilket innebærer at alle ikke kan eller bør bli behandlet 

helt likt. Noen vil trene mer, noen mindre. Noen vil score mål, noen vil bli trenere.  

Like muligheter kommer ikke av seg selv.  

 

Tre satsingsområder 

Det er behov for ekstra innsats frem til klubben har et likt fotballtilbud til alle, både i og 

utenfor klubben. Og det er behov for Vålerenga Fotball å styrke innsatsen for ulike grupper. 

Vålerenga Fotball har god erfaring med «Vålerange mot rasisme» og nå tar vi nye steg i 

retning av å være en klubb basert på likeverd for alle. Vålerenga godtar ikke at noen får 

dårligere muligheter enn andre i klubben. Vi har pekt ut tre områder vi vil satse på de neste 

årene. Tiltak som gjennomføres det ene året vil evalueres mot slutten av vært år, og 

ambisjonen er at de skal fortsette inn i det neste året. 

 

1) Fotball for alle - uavhengig av kjønn 

2) Fotball for alle - uavhengig av legning  

3) Fotball for alle - uavhengig av lommeboka 

 

Klima og miljø 

Sentralt i bærekraftsbegrepet står også klima og miljøutfordringen verden står ovenfor. 

Vålerenga Fotball forholder seg selvsagt til dette og vil ta sin del av ansvaret for å drive en 

miljøvennlig fotballklubb.   

Flere tiltak og hensyn er allerede ivaretatt og skal iverksettes fremover. Klubben ser det på 

som naturlig at dette vil ta større plass i bærekraftstrategien når vi har kommet i gang med 

de andre satsingsområdene.  

Oversikt over tiltak som er igangsatt og skal ytterligere forsterkes: 

• Oppfordre ansatte, medlemmer og publikummere til å benytte seg av kollektiv til 

Vallefeltet og Intility Arena. 

• Vålerenga Fotball Akademi har en avtale med Ruter om kjøring av barn til Valle fem 

dager i uken. Dette begrenser kjøring fra foreldrenes side. 

• Tydelig sortering og avfallshånderting ved cuper, turneringer og hjemmekamper. 

• Gjennomføring av årlige «ryddedugnader» på Vallefeltet. 

• Tilby vegetar- og veganprodukter i kioskutvalg.  

• Begrense matsvinn på cuper og andre arrangement.  

• Arrangere byttedager i forbindelse med cuper for å sikre økt gjenbruk av 

fotballutstyr. 



• Gå i dialog med samarbeidspartnere om bærekraftige leveranser. Eksempelvis 

mindre plast. 

• Fange opp granulat som kommer på avveie, rense dette og ta det tilbake på banene. 

Øvrig vil vi forholde oss til NFFs og myndighetenes anbefalinger vedørende drift av 

kunstgressbaner. 

 

 

2020. Fotball for alle - uavhengig av kjønn 

Et av de områdene vi ønsker å gjøre noe med, er situasjonen for jenter og kvinner i fotballen. Der har 

det vært mange store utfordringer. Klubben er på rett vei, men kan og bør vi gjøre mer. 

For få jenter og kvinner spiller fotball i Vålerenga. Andelen fotballspillere som er jenter er for 

lav. Jentene har for få rollemodeller, og for dårlige utviklingsmuligheter. Kulturen her heller 

ikke bra nok, omfattende nok eller raus nok. Kvinnefotball blir noen ganger ikke tatt like 

alvorlig, hverken kulturelt, strukturelt elle økonomisk. Det vil Vålerenga gjøre noe med.  

«I Vålerenga spiller det ingen rolle hvilket kjønn du har. Du skal ha like muligheter for å sette 

deg drømmer, og oppnå dem» 

Likestilling mellom kjønnene handler om at det skal være like rettigheter uavhengig av om 

du er jente eller gutt.  Uten likestilling får ikke alle mennesker tatt i bruk sitt fulle potensiale.  

Derfor mener vi likestilling er et premiss for bærekraft. 

Vålerenga Fotball mener det er mulig å oppnå full likestilling i fotballen. Det skal det være 

100 % likestilling i Vålerenga fotball. Derfor vi vi igangsette tiltak rundt rekruttering, beholde 

flere jenter og bygge rollemodeller. 

Målsettinger: 

Kortsiktig – pr 1/1/2021: 

• Få inn 15 % flere jenter (fordelt på barne- og ungdomslag). 

• Etablert et stabilt kvinnenettverk med 30 aktive deltagere. 

• Etablere samarbeid med fem klubber i nærområdet. 

• Styrking av støtteapparat og medisinsk oppfølging på lag i utviklingsavdelingen.  

Langsiktig – 2025 

• 40% av medlemmene skal være jenter eller kvinner. 

• Etablert samarbeid mot 20 klubber i Oslo-området. 

• Etablert trenerutviklingsprogram for jenter. 

• Etablert og utviklet et mentorprogram for kvinnelige trenere og ledere. 

• Topp 3 beste utviklingsavdelinger for jenter i Norge (13-19). 

 

 



Tiltak 

Hva og link til bærekraftsmål Område Prosesseier Mål 2020 

Øke rekruttering jenter (4-8 år): 
- Rekrutteringsfotballskole. 
- Tett dialog med skoler og 

barnehager. 
- Informasjonsbrosjyrer på flere 

språk. 

Barne- og 
ungdomsfotball 

Rekrutteringsans
varlig  

15 % flere jenter 

Holde på flere – styrket 
aktivitetstilbud: 

- Etablere ungdomsutvalg. 
- Legge til rette for felles cup 

m/overnatting for 
ungdomslag. 

- Videreføre og styrke felles 
jentedag. 

- Øke antall trenere + fysio på 
jenter talent. 

- Ungdomslag får spille kamp på 
intility arena. 

Ungdomsfotball Rekrutteringsans
varlig/Klubb 
konsulent 

Minimum samme 
antall som sesongstart 

Kvinnenettverk - #HunPrester 
- Etablere et kvinnenettverk på 

tvers av bransjer, for 
samarbeidspartnere og 
medlemmer i klubben. 

Marked - 
klubbutvikling 

Markedsavdeling
en 

Etablere vellykkede 
nettverkssamlinger i 
løpet av 2020.  
 

Styrke klubber i nærområde: 
- Etablere samarbeidsklubber. 
- Gjennomføre felles 

trenerforum.  
- Legge til rette for 

fellesaktiviteter for ambisiøse 
spillere. 

- Klubbesøk fra damespillere 

Sport Utviklingssjef 5 etablerte 
samarbeidsklubber 

Forankre og styrke klubbkultur:  
- Være tematikk for kick off 

2020.  
- Utarbeide visuelle effekter og 

synlighetsområder.  
- Opplæring av lagledere og 

trenere.  

Arrangement Arrangement og 
marked. 

Gjennomføre 
undersøkelse – 
tilfredsstillende score 
på bevissthet rundt 
tematikken.  

Evaluering: 
- Gjennomgå året og evaluering 

av de ulike tiltakene. 

Utvalg Bærekraftsutvalg  

 

 



2021. Fotball for alle - uavhengig av legning  

Samfunnet har de siste tiårene kommet lenger i å skape et samfunn som er likeverdig også 

ut ifra hvilken legning du har. Men mye gjenstår og idretten er en av de siste skansene for å 

gi like muligheter uavhengig av legning. Mange homofile og lesbiske blir utsatt for negative 

kommentarer, for liten forståelse og diskriminering. Nesten ingen, særlig guttefotballen, 

forteller om legningen sin dersom de har en annen legning enn å være heterofil. I Vålerenga 

skal det være et klima som gir like muligheter uavhengig av legning.  Det gjelder også i 

garderobekulturen og i språkbruken. Det skal være brede kjønnsnormer som gjør det mulig å 

være åpen homofil eller lesbisk, og det skal i Vålerenga være mulig å spille Fotball på alle 

nivåer uavhengig av legning.   

Tiltak vil spikres ved utgangen av 2020.  

 

2022. Fotball for alle - uavhengig av lommeboka 

Norge er et land hvor mange har muligheter, men mange faller også utenfor, og da særlig i 

området der Vålerenga holder til. Flertallet av lavinntektsfamiliene har innvandrerbakgrunn. 

Derfor henger det å arbeide for likeverd for alle, ofte sammen med arbeidet med god 

integrering. Vålerenga fotball skal være en klubb for alle. Vålerenga vil være med å 

bekjempe barnefattigdom. Det vil gi flere like muligheter, og bidra til at alle er inkludert i 

samfunnet. Det er viktig for Vålerenga Fotball at barn som tilhører lavinnteksgrupper 

kommer seg til og fra trening. At de har det utstyret de trenger, og at de ikke blir møtt med 

treningsavgifter de ikke kan betale. Fattigdom går ofte i arv. Vålerenga fotball vil bidra til et 

samfunn hvor det ikke skjer.   

Tiltak vil spikres ved utgangen av 2021.  

 


