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INNLEDNING
Norsk sandvolleyball etablerte seg i verdens-
toppen tidlig på 90-tallet med Kvalheim/
Maaseide, og etter dem har flere norske lag 
vist at de kan kjempe om medaljer 
i internasjonal sandvolleyball. Bronsemedaljen 
til Skarlund/Spinnangr i 2012 er siste gang et 
norsk lag stod på pallen i en internasjonal 
senior konkurranse. De fleste av disse 
oppturene er med bakgrunn i enkeltinitiativ, 
og ikke som et resultat av en helhetlig struktur 
og langsiktig satsing i regi av NVBF. 
Strategiplanen for 2016-2026 har fokus på en 
helhetlig og langsiktig utvikling, både av 
landslag og klubbmiljøer, og skal være 
førende for det arbeidet som prioriteres. Målet 
er en landslags- og klubbstruktur der det er 
mulig for enkeltutøvere og lag å realisere sitt 
potensial på grunn av, og ikke på tross av en 
helhetlig tilrettelegging. Planen bygger 
strukturelt på Idrettens Politiske Dokument 
(IPD), vedtatt på idrettstinget 2015, og Volley-
ballens Politiske Dokument (VPD). Handlings-
planer med konkrete tiltak knyttet til 
sandvolleyball elite, skal utarbeides med 
bakgrunn i den retningen og de føringer som 
dette dokumentet peker på. 

Å prestere på toppnivå innen idretten er 
svært krevende. NIF/Olympiatoppen definerer 
toppidrett som: «Trenings- og forberedelses-
arbeid på linje med de beste i verden, avhengig 
av den enkelte idretts egenart og utbredelse. 
Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på 

internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse 
utøverne en hovedbeskjeftigelse». Arbeidet 
som må legges ned på veien for å bli en 
toppidrettsutøver er også svært krevende.  
Det fordrer et hensiktsmessig og langsiktig 
utviklingsforløp. Ferdigstillelse av NVBFs 
utviklingstrapp har vært viktig, og gir norsk 
sandvolleyball et verktøy og en rettesnor 
i arbeidet med å sikre at utøvere får 
utfordringer og kunnskap som trinn for trinn 
fører til utvikling av toppidrettslige 
prestasjoner. 

NVBFs mål er at vi kvalifiserer lag til 
Olympiske leker, og at vi jevnlig er en utfordrer 
til medaljer i internasjonale konkurranser. For 
at det skal være mulig må det etableres et 
ambisjonsnivå og en økonomisk og strukturell 
tilrettelegging, som lar lagene trene og 
konkurrere på internasjonalt nivå. Tilsvarende 
ambisjonsnivå og tilrettelegging, inkludert 
nivå på gjennomføring av trening 
og konkurranser, må deles av organisasjonen 
og av utøverne, fra ungdom til senior.

Ambisjonen med å skape et varig løft i 
norsk sandvolleyball fordrer endringer på 
ulike plan. Planens kjerneprosesser og 
støtteprosesser synliggjør krav, forventinger 
og prioriteringer til hele organisasjonen.  
Skal vi sammen nå målet om at Norge skal 
være i verdenstoppen, så må både NVBF, 
klubber og enkeltutøvere ta ansvar for sin del 
av jobben. 
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VIRKSOMHETSIDÉ
NVBF  skal ta vare på ambisiøse utøvere i klubb og landslag, slik at de kan realisere sitt 
potensial gjennom en helhetlig utvikling og en rød tråd fra ungdom–junior–senior. 

HOVEDMÅL FOR NVBF
1.  NVBFs mål er at vi kvalifiserer lag til Olympiske leker, og at vi jevnlig er en utfordrer  

til medaljer i internasjonale konkurranser.

2.  Alle NVBFs klubber som har aktivitet for barn og/eller ungdom, skal drive et organisert 
trenings- og konkurransetilbud i både volleyball og sandvolleyball.

Bærende prinsipper for arbeidet er:

■	 At NVBF har klubber med kompetanse, trenere og aktivitetstilbud som gjør dem i stand  
til å utvikle spillere i henhold til NVBFs utviklingstrapp.

■	 At utøvere organiseres i aktive sandvolleyballklubber/klubber med sandvolleyballaktivitet.

■	 NVBF har konkurransetilbud og utviklingsarenaer som stimulerer klubber og enkeltutøvere 
i deres langsiktige utviklingsarbeid.

■	 Helhetlig og langsiktig landslagssatsing, med en rød tråd fra ungdom–junior–senior. 

■	 Forutsigbar og koordinert landslagsaktivitet for de ulike landslagsgruppene som tilrettelegger 
for kompetanseoverføring og økonomieffektivisering.

■	 Sandvolleyballanlegg både utendørs og innendørs hvor trening kan organiseres i tilstrekkelig 
omfang.

PROGRAMERKLÆRINGER  
FOR NVBF I PERIODEN
NVBF forplikter seg til å levere langsiktig og forutsigbart på de områder av elite  - 
sand volleyballen der NVBF har hovedansvaret. I første rekke står landslagssektoren  
med seniorlandslag, Morgendagens Olympiere og juniorlandslag, samt regionsektoren 
med regionlag og regionale utviklingsgrupper.  

NVBF forplikter seg til å:

■	 Etablere langsiktige og forutsigbare planer og økonomi for landslags- og regionsektoren  
som står i forhold til de mål som settes. 

■	 Legge til rette for at landslags- og regionsektor har den struktur, kompetanse og aktivitetsnivå 
som til enhver tid imøtekommer ambisjonsnivået og de resultatmål organisasjonen har. 

■	 Gi klubbtrenerne sandvolleyballkunnskap og nødvendige verktøy for å kunne ivareta utviklingen 
av enkeltutøvere og lag i tråd med NVBFs utviklingstrapp. 

■	 Arbeide for å øke antall anlegg med mulighet for organisert sandvolleyballaktivitet både 
utendørs og innendørs.

■	 Ta utøvernes helse på alvor og ha nulltoleranse for doping. 
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VERDIGRUNNLAG FOR NVBF  
Norsk idrett har åtte grunnverdier som skal ligge til grunn for idrettsorganisasjonens 
arbeid. Disse er delt inn i fire aktivitetsverdier; glede, fellesskap, helse, ærlighet,  
og i fire organisasjonsverdier; frivillighet, lojalitet, demokrati og likeverd.

Norges Volleyballforbund har tre aktivitetsverdier, som beskriver det som skjer rundt utøverne  
på banen og i hallen: 

Begeistring Respekt Inkludering Samspill
for alle

Begeistring
Norges Volleyballforbund har tre organisasjonsverdier, som beskriver vår kultur:

Stolthet Pågangsmot Fair play Samspill
for alle

Begeistring

Volleyballforbundets virksomhet skal preges av våre verdier i adferd, kommunikasjon  
og i vår gjensidige respekt for de forskjellige roller vi har i organisasjonen. Vi har alle et ansvar  
for at norsk volleyball omtales på en mest mulig positiv måte, slik at vi sammen skaper et godt 
fellesskap og tilhørighet.

VOLLEYBALLENS  
KJERNEPROSESSER
Volleyballens (Idrettens) kjerneprosesser er:  
REKRUTTERE, IVARETA & UTVIKLE OG PRESTERE.  
Kjerneprosessene er beskrevet i VPD, og setter konkrete delmål 
og resultatmål for perioden 2016-2020.  Nedenfor står målene som 
er definert i VPD for kjerneprosessen «Prestere». Med bakgrunn 
i disse målene definerer EPD konkrete delmål for Syklus 1-4 for 
den samme perioden, som danner grunnlaget for å kunne nå de 
langsiktige målene som er definert i EPD. 

Delmål og resultatmål for kjerneprosessen 
«Prestere» for perioden 2016-2020, som definert i VPD 
Innholdet i i NVBFs utviklingstrapp er grunnlaget for hvordan 
utviklingsarbeidet skal foregå, basert på ansvaret og oppgavene 
som er gitt de ulike organisasjonsleddene. NVBF er ansvarlig for å 
skape regionale og nasjonale utviklingsarenaer. NVBFs resultatmål 
for Sandvolleyball på et overordnet nivå, for kjerneprosessen 
«Prestere», er for perioden 2016-2020:  

■	 Systematisere bruken av NVBFs utviklingstrapp i alle aldre  
og innenfor alle organisasjonsledd. 

■	 Kvalifisere lag til OL i Tokyo 2020.
■	 To til fire eliteklubber som tilrettelegger for toppidrett 

sandvolleyball.
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DELMÅL FOR KJERNEPROSESSEN 
«PRESTERE» for perioden 2016-2020
Delmål for perioden 2016-2020 er beskrevet under de respektive alderssyklusene. 

  PRESTERE

Syklus 1
12-15 år

  1.  Implementere nasjonal standard for alle regionlag: Innhold, mengde, 
kvalitet og trenerkompetanse.

  2.  Etablere minst ett stort nasjonalt ungdomsarrangement i tillegg til 
junior-NM i sandvolleyball.

  3.  Etablere minst én stor innendørs sandvolleyaktivitet (King, Queen, 
Prince, Princess, eller vanlig turnering eller samling).

  4. LTAD* - Lære å trene + trene for å trene.

Syklus 2
16-18 år

  5.  Fra 1. januar 2017 skal det jobbes etter tydelige og langsiktige 
utviklingsplaner for aldersbestemte landslag, hvor konkurransedelen 
av programmet innebærer deltakelse i Norges Tour senior og enkelte 
internasjonale turneringer for senior (NEVZA / CEV). Programmet skal 
beskrive all trenings- og konkurranseaktivitet de neste 12-24 mnd. 
og oppdateres minimum hvert kvartal. Utvikling skal dokumenteres 
gjennom jevnlig testing og samtidig ivareta individuell utvikling av 
enkeltspillere og utvikling av lag.

  6.  Vi skal delta i aldersbestemte EM og VM for begge kjønn, med mål om  
å ta topp 10-plasseringer.

  7. LTAD - Lære å konkurrere. 

Syklus 3 
19-22 år

  8.  Kvalifisere minst ett lag til syklus 4 i løpet av 2017, og minst tre lag til 
syklus 4 innen 2020. 

  9.  Én klubb som har elitegruppe innen 1.1.2018 og tre klubber innen 2020 
hvor kvalitet og innhold i den daglige treningen holder verdensklasse. 
Dvs. at utøverne i gruppa har en treningshverdag som er like god som 
– eller bedre enn – treningshverdagen til verdens beste utøvere i dette 
alderssegmentet.

10.  Kvalifisere minst ett lag til hovedrunde i 80 prosent av alle CEV Satellite 
(der Norge stiller lag). 

11.  Kvalifisere til hovedrunde i WT Open/CEV Masters: 
2017 – 5 ganger, 2018 – 10 ganger, 2019 – 20 ganger, 2020 – 30 ganger.

12.  LTAD - Trene for å konkurrere. 

Syklus 4 
23 år og eldre

13. Fullverdig olympisk program fra 1/1 2018*. 
14.  Minst to lag som jevnlig er kvalifisert for hovedrunde i Grand Slam  

og Major i 2018.  
15. Topp 10-plassering i VM 2019 og minst to lag videre fra puljespillet. 
16.  Ha minst ett fast Main Draw-lag og komme til minst én semifinale  

i GS/Major 2020. 
17. LTAD - Trene for å vinne. 

STØTTEPROSESSER
Støtteprosessene er grunnleggende for at norsk volleyball skal nå sine overordnede mål,  
og er helt nødvendige for å understøtte virksomheten på viktige områder. Disse prosessene  
må alle ledd i forbundet arbeide med for at vi skal rekruttere, ivareta og utvikle utøvere helt  
opp til å prestere på høyeste nivå. 

NVBFs støtteprosesser er: 

Begeistring

Organisasjon
og utøver

Kompetanse-
utvikling

Økonomi og
finansiering

Aktivitet,
konkurranser og

arrangement
Anlegg Kommunikasjon
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ORGANISASJON

NVBF skal: 
Nasjonalt
■	  Optimalisere organisasjonen med tanke på 

et helhetlig prestasjonsløft og økonomi, i 
et langsiktig perspektiv. Tilpasse organisa-
sjonen til de mål vi setter, ikke tilpasse 
målene til den organisasjonen vi har.

■	 Utvikle toppidrettskultur i landslag, samt 
følge opp klubber som ønsker å etablere 
toppidrettskultur. 

■	 Skape en kultur der vi ønsker å gjøre 
hverandre bedre. 

■	 Jobbe aktivt med å forbedre organiseringen 
av sandvolleyballtilbudet i eksisterende  
eller nye klubber.

Regionalt
■	 Optimalisere organisasjonen med tanke på 

et langsiktig og helhetlig prestasjonsløft, 
og ut fra økonomi i et langsiktig perspektiv. 
Tilpasse organisasjonen til de mål vi setter, 
ikke tilpasse målene til den organisasjonen 
vi har.

■	 Utvikle toppidrettskultur i regionlag, samt 
følge opp klubber som ønsker å etablere 
toppidrettskultur.

■	 Skape en kultur der vi ønsker å gjøre 
hverandre bedre.

UTØVER

NVBF og klubbene skal samarbeide 
med utøveren for å legge til rette for en 
toppidrettssatsing som ivaretar en langsiktig 
utvikling, og som ikke overskrider utøverens 
tålegrense. 

NVBF skal:
Nasjonalt 
■	 Tilrettelegge for utøvere med ambisjoner 

og vilje til å satse.

■	 Se hele mennesket og hans/hennes behov 
fra et toppidrettsperspektiv. Jobb/utdanning, 
familie, venner og andre interesser 
sees i sammenheng med den idrettslige 
utviklingen.

Regionalt
■	 Tilrettelegge for utøvere med ambisjoner 

og vilje til å satse.

■	 Se hele mennesket og hans/hennes behov 
fra et toppidrettsperspektiv. Jobb/utdanning, 
familie, venner og andre interesser 
sees i sammenheng med den idrettslige 
utviklingen.

Klubbene skal:
■	 Tilrettelegge for utøvere med ambisjoner 

og vilje til å satse.

■	 Involvere utøveren og samarbeide med 
region og landslag om det sportslige 
programmet og den totale belastningen.

Utøverne skal:
■	 Ta konsekvensene av gjeldende 

målsetninger.

■	 Balansere helheten slik at man får prioritert 
trening og konkurranseaktivitet i henhold til 
Utviklingstrappa og gjeldende målsetninger.

■	 Være bevisst på det forbilde man er, 
og opptre som en toppidrettsutøver og en 
god ambassadør for sporten. 

■	 Ta aktivt avstand til bruk av doping.

Klubbene skal:
■	 Organisere egen klubb på en optimal måte i 

forhold til styring og økonomi i et langsiktig 
perspektiv. Tilpasse klubbdriften til de 
målene som gjelder for klubb, regionlag 
og landslag, ikke tilpasse målene til den 
eksisterende klubbdriften.

■	 Arbeide kunnskapsbasert, målrettet og 
langsiktig med å etablere toppidrettskultur  
i egen klubb. 

■	 Drive et organisert trenings- 
og konkurransetilbud i både volleyball 
og sandvolleyball.

■	 Skape en kultur der vi ønsker å gjøre 
hverandre bedre.

Utøverne skal:
■	 Bidra til å etablere en toppidrettskultur 

i landslag, regionlag og klubblag.

■	 Bidra til å skape en kultur der vi ønsker 
å gjøre hverandre bedre, i klubb, regionlag 
og landslag.

■	 Oppsøke et trenings- og konkurransemiljø 
som legger til rette for toppidrettslig 
satsing.

Begeistring

Organisasjon
og utøver

Kompetanse-
utvikling

Økonomi og
finansiering

Aktivitet,
konkurranser og

arrangement
Anlegg Kommunikasjon
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NVBF skal: 
Nasjonalt
■	  Imøtekomme toppidrettens krav med 

tilstrekkelig kompetanse i og rundt 
landslag. 

■	 Legge til rette for kompetanseheving og 
utvikling av nåværende og fremtidige 
landslagstrenere/topptrenere.

■	 Fokusere på at trenerne tilhører en 
egen profesjon, og i større grad benytte 
landslagstrenere og deres kompetanse i å 
utvikle klubber med toppidrettsambisjoner. 

Regionalt
■	 Imøtekomme toppidrettens krav med 

tilstrekkelig kompetanse i og rundt 
regionlag. 

■	 Legge til rette for kompetanseheving  
og utvikling av nåværende og fremtidige 
regiontrenere.

■	 I større grad benytte regiontrenere  
og deres kompetanse i å utvikle klubber 
med toppidrettsambisjoner. 

NVBF skal:
Nasjonalt 
■	 Styrke forbundets økonomi slik at det er 

mulig å gjennomføre planer i henhold til de 
målene som settes.

■	 Tilrettelegge og utvikle muligheter for 
kostnadseffektive samarbeid knyttet til 
landslagsaktivitet. 

■	 Øke markedsverdien og utnytte sand-
volleyballens kommersielle potensial 
nasjonalt.

■	 Prioritere landslagssektoren som en av de 
viktigste oppgavene.

Regionalt
■	 Styrke regionens økonomi slik at det er 

mulig å gjennomføre planer i henhold til de 
målene som settes.

■	 Tilrettelegge og utvikle muligheter for 
kostnadseffektive samarbeid knyttet til 
regionlagsaktivitet. 

■	 Øke markedsverdien og utnytte sand-
volleyballens kommersielle potensial 
regionalt.

Klubbene skal:
■	 Styrke klubbøkonomien slik at det er mulig 

å gjennomføre planer i henhold til gjeldende 
mål.

■	 Være en aktiv samarbeidspartner 
og bidragsyter i å gjennomføre 
kostnadseffektive landslagsaktiviteter.

■	 Øke markedsverdien lokalt og utnytte 
sandvolleyballens kommersielle potensial. 

Utøverne skal:
■	 Styrke privatøkonomien slik at det er mulig 

å gjennomføre planer i henhold til de 
målene som settes. 

■	 Være en aktiv bidragsyter til å 
kostnadseffektivisere landslagsaktiviteter.

■	 Øke egen markedsverdi og utnytte sitt eget 
kommersielle potensial. 

Klubbene skal:
■	 Imøtekomme toppidrettens krav med 

tilstrekkelig kompetanse i og rundt 
klubbaktiviteten.

■	 Legge til rette for kompetanseheving  
og utvikling av nåværende og fremtidige 
klubbtrenere.

■	 Benytte klubbtrenerne og deres kompetanse 
til å utvikle klubben, lag og enkeltutøvere. 

Utøverne skal:
■	 Kjenne innholdet i Utviklingstrappa 

for å forstå arbeidskravene og 
kompetansemålene som er satt.

■	 Utvikle egen kunnskap og forståelse ved 
å studere eliteutøvere i verdenstoppen.

■	 Ta aktivt eierskap til egen utvikling. 

■	 Kjenne til gjeldende dopingreglement  
og hva de selv må ta ansvar for.

Begeistring

Organisasjon
og utøver

Kompetanse-
utvikling

Økonomi og
finansiering

Aktivitet,
konkurranser og

arrangement
Anlegg Kommunikasjon

Begeistring

Organisasjon
og utøver

Kompetanse-
utvikling

Økonomi og
finansiering

Aktivitet,
konkurranser og

arrangement
Anlegg Kommunikasjon
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NVBF skal: 
Nasjonalt
■	  Organisere landslagsaktivitet i henhold 

til gjeldende målsetninger og økonomi. 
Aktiviteten må gjenspeile et langsiktig 
perspektiv og god sammenheng mellom 
forberedelser og konkurranser. 

■	 Videreutvikle Norges Tour til et attraktivt 
konkurransetilbud med turneringer i alle 
regioner.  

■	 Arrangere turneringer (for syklus 3 og 4) 
som tiltrekker seg internasjonale lag.

■	 Forbedre turnerings- og konkurranse-
tilbudet for aldersbestemte utøvere som 
ønsker å satse.

 
Regionalt
■	 Organisere minimum én Norges Tour  

i hver region årlig. 

■	 Organisere regionlagsaktivitet i henhold 
til gjeldende målsetninger og økonomi. 
Aktiviteten må gjenspeile et langsiktig 
perspektiv og god sammenheng mellom 
forberedelser og konkurranser. 

NVBF skal:
Nasjonalt 
■	 Arbeide for at det bygges permanente 

utendørsanlegg som tilfredsstiller 
toppidrettens krav, og som i stor nok grad 
disponeres av elitegruppene både til trening 
og arrangement.

■	 Arbeide for at det bygges permanente 
innendørsanlegg som tilfredsstiller topp-
idrettens krav, og som i stor nok grad 
disponeres av elitegruppene både til trening 
og arrangement.

Regionalt
■	 Arbeide for at det bygges permanente 

regionale utendørsanlegg som tilfredsstiller 
toppidrettens krav, og som i stor nok grad 
disponeres av elitegruppene både til trening 
og arrangement.

■	 Arbeide for at det bygges permanente 
regionale innendørsanlegg som 
tilfredsstiller toppidrettens krav, og som i 
stor nok grad disponeres av elitegruppene 
både til trening og arrangement.

■	 Videreutvikle NM-regionlag til et attraktiv 
konkurransetilbud for klubber og utøvere.

■	 Forbedre turnerings- og 
konkurransetilbudet for aldersbestemte 
utøvere som ønsker å satse.

Klubbene skal:
■	 Organisere klubbaktivitet i henhold til 

gjeldende målsetninger og økonomi. 

■	 Bidra til å gjennomføre elitearrangement  
som er attraktive for utøvere og publikum.

Utøverne skal:
■	 Gjennomføre klubb-, regionlag- og 

landslagsaktivitet i henhold til gjeldende 
planer. 

■	 Bidra til å gjøre aktiviteter og 
arrangementer attraktive for publikum, 
media og sponsorer.

Begeistring

Organisasjon
og utøver

Kompetanse-
utvikling

Økonomi og
finansiering

Aktivitet,
konkurranser og

arrangement
Anlegg Kommunikasjon

Begeistring

Organisasjon
og utøver

Kompetanse-
utvikling

Økonomi og
finansiering

Aktivitet,
konkurranser og

arrangement
Anlegg Kommunikasjon

Klubbene skal:
■	 Være aktiv pådriver for at det bygges 

permanente lokale utendørsanlegg som 
tilfredsstiller toppidrettens krav, og som i 
stor nok grad disponeres av elitegruppene 
både til trening og arrangement.

■	 Bistå NVBF i å stimulere til at det bygges 
permanente lokale innendørsanlegg som 
tilfredsstiller toppidrettens krav, og som i 
stor nok grad disponeres av elitegruppene 
både til trening og arrangement.
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NVBF skal:
Nasjonalt 
■	 Ta aktivt i bruk ny teknologi for å 

synliggjøre og markedsføre sandvolleyball.

■	 Etablere egne områder på web og i 
sosiale medier for trening og toppidrett. 
Landslagene skal kunne følges av alle og 
det skal arbeides frem profiler i tillegg til 
resultater og aktiviteter.

Regionalt
■	 Ta aktivt i bruk ny teknologi for å 

synliggjøre og markedsføre sandvolleyball.

■	 Etablere egne områder på web og i sosiale 
medier for regional aktivitet.

Begeistring

Organisasjon
og utøver

Kompetanse-
utvikling

Økonomi og
finansiering

Aktivitet,
konkurranser og

arrangement
Anlegg Kommunikasjon

Klubbene skal:
■	 Ta aktivt i bruk ny teknologi for å 

synliggjøre og markedsføre klubbens 
sandvolleyballaktivitet.

■	 Etablere eget område i sosiale medier der 
klubbspillere og klubblag kan følges av alle 
og det arbeides frem profiler i tillegg til 
resultater og aktiviteter.

Utøverne skal:
■	 Ta aktivt i bruk ny teknologi for å synliggjøre 

og markedsføre egen sandvolleyballaktivitet.

■	 Bidra med å fylle klubb-, region- og 
landslagssider med innhold og reportasjer.


