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Samfunn / verdiarbeid
4.1 Verdier
VISJON, VERDI og OMDØMME …
Høsten 2013 oppfordret klubbstyret medlemmer og Ørn venner på til å komme med forslag, ideer,
kommentarer og innspill på hva slags visjon og hvilke verdier som ville gi klubben en tydelig
retning. Samtidig ble det foretatt en ressursanalyse av klubben hvor det ble benyttet en såkalt
SWOT-modell der styrker og muligheter, svakheter og trusler ble identifisert.
Dette, sammen med en skjønnsmessig vurdering i klubbens historie oppsummeres slik:
- FK Ørn Horten står SVAKT når klubben ikke er samlet. Når fokus spriker, egen interessene
dominerer, det er dag-til-dag-styring uten felles mål og hensiktsmessige tiltak, da går det ikke
særlig bra - det går veldig DÅRLIG
- Når klubben er i fred med seg selv og det jobbes planmessig, da går det svært BRA.
Organisasjonen fungerer bedre, dugnadsånden er tilstede, økonomien styrkes og de sportslige
resultatene blir GODE.
FK Ørn Horten - slagord:

Visjon betyr å se, og i denne sammenheng å se fremover.
I FK Ørn Horten, i motsetning til mange historieløse klubber er det viktig å legge våre historiske
erfaringer til grunn når vi skal definere fremtiden.
Derfor er begrepet SAMMEN så viktig. Det store VI i Ørn, fellesskapet og gleden ved å jobbe og
være i team på og utenfor banen.
Når vi vet at det er dette som gir de største gledene og de beste resultatene, det å skape noe
SAMMEN må vi velge å ALLTID gjøre det. Det blir viktig å tenke helhet og felleskap.
Og, vi må gjøre det UANSETT. I medgang vil vi forsterke den gode trenden SAMMEN. Er vi i
motgang må vi holde fast ved å klare å overvinne motstanden SAMMEN. Det er fellesskapet som
bringer oss ut av motgangsperiodene. For de kommer - sånn er det å leve og sånn er det i fotball.
Styret har vært opptatt av å lære av klubbens historie for å peke ut en retning fremover.
FK Ørn Horten som den store dugnadsklubben er en merkevare.
120 personer dekker 160 tillitsverv.
Hva betyr dette egentlig for en visjon?
Jo, at denne klubbens aller største styrke før, nå og i fremtiden har vært og vil være den felles
styrken vi til enhver tid mobiliserer: SAMMEN – ALLTID - UANSETT.
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