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INNLEDNING
Norsk Elitevolleyball har i tidligere perioder 
hatt noen oppturer med landslag og enkelte 
klubblag. De fleste av disse oppturene 
er trolig 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 landslag, klubblag og enkeltutøvere 
å realisere sitt potensial på grunn av, og 
ikke på tross av landslagets og klubbenes 
tilrettelegging. Planen bygger strukturelt på 
Idrettens Politiske Dokument (IPD), vedtatt 
på idrettstinget 2015, og Volleyballens 
Politiske Dokument (VPD). Utarbeidelse av 
handlingsplaner med konkrete tiltak knyttet til 
elitesektoren, 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 
forberedelsesarbeid 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 volleyball 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 våre landslag jevnlig 
skal kvalifisere seg til internasjonale 
mesterskap. For at det skal være mulig må 
det etableres et ambisjonsnivå, 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 eliteklubbmiljøene 
fra ungdom til senior, og av utøverne.

Ambisjonen med å skape et varig løft i 
norsk elitevolleyball 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 jevnlig skal 
kvalifisere seg til mesterskap, så må 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
«NVBF skal fra 2024 være i posisjon til å jevnlig kunne kvalifisere  
seg til EM-sluttspill»

Bærende prinsipper for arbeidet er:

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

■	 At 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.

PROGRAMERKLÆRINGER  
FOR NVBF I PERIODEN
NVBF forplikter seg til å levere langsiktig og forutsigbart på de områder av elitevolleyballen 
der NVBF har hovedansvaret. I første rekke står landslagssektoren med seniorlandslag, 
juniorlandslag og ungdomslandslag, 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 kunnskap og nødvendige verktøy for å kunne  
ivareta utviklingen av enkeltutøvere og lag i tråd med NVBFs utviklingstrapp.

■	 Være en pådriver for at vi har nok klubber med toppidrettsambisjoner i relevante alderstrinn.

■	 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 
felleskap 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 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 Volleyball på et overordnet nivå innenfor kjerneprosessen 
«prestere», er for perioden 2016-2020: 

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

■	 Øke antall klubber som driver med toppidrett, og innen 2020  
skal minimum 50 prosent av eliteklubbene tilrettelegge for 
toppidrett.

■	 Legge fundamentet for et varig prestasjonsløft i våre 
seniorlandslag og arbeide for å kvalifisere et av våre seniorlag  
til sluttspill i EM 2025.
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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.  Etablere nasjonal standard for alle regionslag, hvor spillerutvikling, 
mengde, kvalitet og trenerkompetanse er definert. 

  2.  Etablere faste møtepunkt for kompetanseutveksling mellom 
regiontrener-klubbtrener og juniorlandslagtrener-regiontrener.

  3. Trene/konkurrere i henhold til Utviklingstrappa:

Lære å trene og trene for å trene

Syklus 2
16-18 år

  4.  Etablere tydelige 2-års-løp for aldersbestemte landslag som ivaretar 
utvikling av enkeltspillere og lag. 

  5.  Etablere faste møtepunkt mellom juniorlandslagstrener-klubbtrener  
og seniorlandslagstrener-juniorlandslagstrener.

  6. Mål om å nå 2./3.runde i EM-kvalifiseringene.
  7. Trene/konkurrere i henhold til Utviklingstrappa:

Lære å konkurrere

Syklus 3 
19-22 år

  8. Heve mengde og kvalitet i den daglige treningen i Mizunoligaen.  
  9. Ivareta utvikling av enkeltspillere og lag, både i klubb og på landslag. 
10. Etablere faste møtepunkt mellom seniorlandslagstrener-klubbtrener. 
11. Trene/konkurrere i henhold til Utviklingstrappa: 

Trene for å konkurrere

Syklus 4 
23 år og eldre

12. Legge til rette for å drive toppidrett, både i klubb og på landslag.  
13. Gradvis øke antall samlingsdøgn og antall kamper for landslag. 
14. Utvikle utøvere som hevder seg på internasjonalt nivå. 
15. Mål om å nå 2. runde i EM-kvalifiseringene i 2018, 3. runde i 2020. 
16. Trene/konkurrere i henhold til Utviklingstrappa: 

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 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 landslag, samt 
følge opp elite- og førstedivisjonsklubber 
som ønsker å etablere toppidrettskultur. 

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

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 fra 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. 

■	 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 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 volleyballens 
kommersielle potensial regionalt.

Klubbene skal:
■	 Styrke klubbøkonomien slik at det er mulig 

å gjennomføre planer i henhold til gjeldende 
mål.

■	 Styrke klubbøkonomien slik at klubben 
kan bistå sine utøvere økonomisk knyttet 
til egenandeler ved gjennomføring av 
regionlagsaktivitet og landslagsaktivitet.

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

■	 Øke markedsverdien lokalt og utnytte 
volleyballens 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 
klubblaget.

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

■	 Fokusere på at trenerne tilhører en 
egen profesjon, og i større grad benytte 
klubbtrenerne og deres kompetanse til å 
utvikle klubben, lag og enkeltutøvere. Dette 
fordrer en struktur og et system som legger 
til rette for at trenere i større grad lønnes. 

Utøverne skal:
■	 Kjenne innholdet i utviklingstrappen 

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. 
Sommersesongen må utnyttes, og 
aktiviteten må gjenspeile et langsiktig 
perspektiv og god sammenheng mellom 
forberedelser og konkurranser. 

■	 Videreutvikle eliteserien til et attraktiv 
konkurransetilbud for klubber og utøvere.

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

 Regionalt
■	 Organisere regionlagsaktivitet i henhold 

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

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

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

NVBF skal:
Nasjonalt 
■	 Arbeide for at klubbene har tilstrekkelig treningstid  

til sine medlemmer.

■	 Utrede nasjonalanlegg.

Regionalt
■	 Arbeide for at klubbene har tilstrekkelig treningstid  

til sine medlemmer.

Klubbene skal:
■	 Være en lokal pådriver og skape dialog med de organer,  

komiteer og utvalg der anleggspolitikk forvaltes og drøftes.

 Klubbene skal:
■	 Organisere klubbaktivitet i henhold til 

gjeldende målsetninger og økonomi. 

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

og markedsføre volleyball.

■	 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 volleyball.

■	 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 volleyballaktivitet.

■	 Etablere eget område i sosiale medier der 
klubblaget/lagene 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 volleyballaktivitet.

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


