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Strategiplan NBF 2012-2016 



Virksomhetsområder NBF 

 

Innebandyseksjonen har utarbeidet delmål for de 
seks virksomhetsområdene:  
 

Trenere  
Organisasjon og ledelse 
Dommere 
Arrangement 
Aktivitetstilbud 
Anlegg 



Delmål for virksomhetsområdet: Trenere 

  

Delmål Kritisk 
suksess 
faktor 

Hvordan Når Hvem Måle-para-
meter 

Sjekk-
punkt 

Opp-
følging 

Sørge for 
holdningsskapende 
arbeid inn i 
trenerløypa 

Innarbeides i 
ny 
trenerløype 

Delta i 
prosessen 

2013-
2017 

Seksjon
sstyret 

Følge 
arbeidet 

Halvårlig 

Sette 
kompetansekrav til 
trenere på 
forbundsserienivå 

Ønske og vilje 
til å øke 
kompetansen 

Sørge for 
gode 
kurstilbud 

2013-
2017 

NBF, 
kursavd
elingen 

Antall personer 
med minimum 
trener 2 

Minst 10 
nye på 
trener 2-
utdanning 
hvert år 

Årlig 



Delmål for virksomhetsområdet:  
Organisasjon og ledelse 

Delmål Kritisk 
suksess 
faktor 

Hvordan Når Hvem Måle-
para-
meter 

Sjekk-
punkt 

Opp-
følging 

Bidra til få gode 
kommunikasjonslin
jer og 
samarbeidsformer i 
organisasjonen 

Samarbeid 
og åpenhet 

Skape flere 
møtearenaer og 
øke kvaliteten på 
elektronisk 
kommunikasjon i 
organisasjonen 

2013-
2014 

Prosjektansva
rlig 
seksjonsstyret 

Rapport 1 pr. år Årlig 

Få månedlig 
økonomirapporteri
ng til 
seksjonsstyret 

Samarbeid Etablere rutiner 2013-
2014 

Administrasjo
nen 

Antall 
økonomir
apporter 

Til hvert 
styremøte 

Månedlig 



Delmål for virksomhetsområdet: Dommere 

Delmål Kritisk 
suksess 
faktor 

Hvordan Når Hvem Måle-
para-
meter 

Sjekk-
punkt 

Opp-
følgin
g 

Utdanne flere 
og beholde 
dommere i 
alle kretser og 
regioner 

Gode 
holdninger fra 
klubb, ledere, 
spillere og 
dommere 

Opprette 
dommerkontakter i 
alle 
kretser/regioner og 
samarbeide for å 
øke kompetanse og 
dommerstatus. 

2013-
2016 

Krets/region i 
samarbeid med 
den sentrale 
dommerkomitéen 

Alle 
kretser/ 
regioner 

Alle 
kretser/ 
regioner 

Sesongs
lutt 

Utdanne flere 
dommerobser
vatører på 
krets- og 
forbundsnivå 

Opprettelse av 
dommeransvar
lig i alle 
klubber 

Ha en plan for 
utdanning og 
oppfølging 

2013-
2015 

Dommerkomitèen i 
samarbeid med 
krets/region 

Antall 
observa-
tører 

Årlig 
økning  

Årlig 



Delmål for virksomhetsområdet: Arrangement 

Delmål Kritisk 
suksess 
faktor 

Hvordan Når Hvem Måle-
para-
meter 

Sjekk-
punkt 

Opp-
følging 

Gjennomføre 
opplæring av 
arrangement-
sansvarlige 

Få en 
arrangement-
sansvarlig i 
hver klubb 

Sekretariatskurs 
tilpasset både 
forbunds- og 
kretsserier 

Løpende Arrangement-
sansvarlig i 
styret i 
samarbeid med 
krets/region 

Antall kurs Min. et 
kurs pr. 
serie-
ansvarlig 

Årlig 

Lisenskrav for 
1. divisjon 

Flertall for 
innføring 

Utarbeide 
forslag som 
sendes på 
høring 

2013-
2014 

Lisensutvalget Forslag til 
årsmøtet 

Årsmøte-
sak 2014 

- 



Delmål for virksomhetsområdet: 
Aktivitetstilbud 

Delmål Kritisk 
suksess 
faktor 

Hvordan Når Hvem Måle-
para-
meter 

Sjekk-
punkt 

Opp-
følging 

Få 
organiserte 
minirunder 
for G/J  i alle 
kretser/ 
regioner for 
6-11 år 

Gjøre 
konseptet 
kjent i 
innebandy-
miljøet over 
hele landet og 
i alle kretser/ 
regioner. 

Spre informasjon 
om tilbudet og 
hjelpe nye 
kretser/regioner  
i gang. Benytte 
"Minirunde-
heftet" 

2013
-
2015 

Prioritert 
oppgave for 
Utviklings-
avdelingen 

Antall 
deltagende 
klubber og 
antall 
kretser/ 
regioner 
med tilbudet 

10 nye 
klubber pr år, 
tilbud i alle 
kretser/ 
regioner 

Halvårsvis 

Finne 
alternativ til 
ordinær 
serie for å 
rekruttere/ 
hindre frafall 

Senke 
terskelen for 
deltakelse 

Tilpasse 
turneringsformer 
og regelverk for 
"uformelle" lag. 

2013
-
2014 

Prosjekt-
ansvarlig i 
seksjonsstyret 
i samarbeid 
med 
Utviklings-
avdelingen 

Utarbeide 
forslag 

Presentasjon 
på årsmøtet 
2014 

Status 
kvartalsvis 



Delmål for virksomhetsområdet: 
Aktivitetstilbud  - fortsetter 

Delmål Kritisk 
suksess 
faktor 

Hvordan Når Hvem Måle-
para-
meter 

Sjekk-punkt Opp-
følging 

Etablere 
system for 
talent-
utvikling fra 
13 år 

Nok 
spillere i 
riktig 
alder? 

Krets-/region- 
sansvarlige med 
naturlig geografisk 
samarbeid 

2013
-
2017 
 

Krets-
/regionstyrer 

Antall 
regioner 
med talent-
utviklings-
program 

Minst 1 ny 
krets/region pr. 
sesong 

Årlig 

Øke fokus på 
jente-
satsningen 

Etablere 
gode 
prosjekter 

Finner erfaringer fra 
andre idretter/ 
nasjoner 

2013
-
2014 
 

Prosjekt-
ansvarlig 
seksjonsstyret 
i samarbeid 
med 
Utviklings-
avdelingen 

Utarbeide 
forslag 

Presentasjon på 
årsmøtet 2014 

Status 
kvartals-
vis 

Bedre 
organisering 
av 
landslagene 

Økonomi 
og 
rekrutterin
g 

Etablere 
landslagskomité og 
oppdatere 
landslagsmal og 
langtidsplaner for 
landslagsaktiviteten 

2013
-
2017 
 

Seksjonsstyret Fremdrift Overordende 
målsetninger, 
organisering og 
rutiner 
innarbeides i en 
komplett plan 

Status 
halvårs-
vis 



Delmål for virksomhetsområdet: Anlegg 

Delmål Kritisk 
suksess 
faktor 

Hvordan Når Hvem Måle- 
parameter 

Sjekk-
punkt 

Opp-
følging 

Få større 
innflytelse på 
det 
idrettspolitiske 
området 

Få personer med 
innebandy-
bakgrunn inn i 
idrettsråd og 
idrettskretser 

Kartlegge 
ressurs-
personer 

2013-
2018 

Kretser/ 
regioner 

Antall personer To nye pr. år 
i landet 

Halvårlig 

Bedre 
sikkerheten i 
hallene 

Større 
sikkerhetssoner i 
nybygde haller. 
Sikring av 
eksisterende 
anlegg 

Kartlegge 
status og 
stille krav til 
utbedring 

2013-
2015 

Kretser/ 
regioner 

Antall haller med 
utbedrings-
behov 

Reduksjon i 
antall haller 
med 
utbedrings-
behov 

Halvårlig 


