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Innledning – regionens rolle

NVBF Region Møre og Romsdal består av 23 medlemsklubber, som til sammen hadde 1491 medlemmer
ved siste idrettsregistering (31.03.2016)

Regionens styre er valgt av klubbenes representanter og en ansatt konsulent står for den daglige driften.
Regionen er et organisasjonsledd innen Norges Volleyballforbund (NVBF), Norges Idrettsforbund (NIF) og
den Olympiske og Paralympiske Komitè.

Aktiviteten er underlagt NIFs, NVBFs og NVBF Region Møre og Romsdals lover, regler og vedtak.  
Regionen jobber tett med Møre og Romsdal Idrettskrets, klubber og NVBF.

Regionens formål er å arbeide for volleyball og sandvolleyballens utvikling i Møre og Romsdal, og å legge  
til rette for at klubbene kan være de viktigste aktivitetsskaperne i organisasjonen.

Regionen er den faglige myndigheten i Møre og Romsdal, og bistår Norges Volleyballforbund i alle  
spørsmål som gjelder volleyball og sandvolleyball innen regionen.



Visjon og verdigrunnlag

Arbeidet i NVBF Region Møre og Romsdal skal preges av frivillighet,
demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,  
fellesskap, helse og ærlighet.

Samspill for alle er Norges Volleyballforbunds samlende visjon.  
Aktiviteten skal fremme Begeistring – Respekt – Inkludering.
Organisasjonen skal preges av Stolthet – Pågangsmot – Fair Play.



Nasjonale mål

Volleyballens politiske dokument (VPD) er NVBF sin nye strategiske plan som legger føringer for  
hvordan volleyball – Norge skal prioritere for å nå nye mål. VPD synligjør i stor grad  
ansvarsnivåene slik at forbund, region og klubb enkelt kan bruke det som arbeidsverktøy.

Noen av hovedpunktene i VPD som påvirker NVBF Region Møre og Romsdals prioriteringer:

Rekruttere flere i alle aldre

Inspirasjonssamlinger for ungdom
Involvere flere foreldre i klubbens aktiviteter

Minivolleyball og skolevolleyball

Ivareta og utvikle de utøverne og miljøene vi har

Klubbutvikling  
Trenerkompetanse

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

Presterer

Regionlag Volleyball U16  

Regionlag Sandvolleyball U17



Regionens satsningsområder

I perioden 2017-2019 vil NVBF Region Møre og Romsdal ha ekstra fokus på:

1. Ungdomssatsing og regionlag

2. Klubbutvikling og foreldreinvolvering

3. Kompetanse

4. Minivolleyball og skolevolleyball

5. Paravolley



1. Ungdomssatsing og Regionlag

Ungdom i Møre og Romsdal skal gjennom regionens satsing oppleve et interessant aktivitetstilbud for  
både bredde og topp. Formålet er å rekruttere flere, og samtidig gi de som satser på å nå lang innenfor  
volleyball/sandvolleyball noe å strekke seg etter. Vi ønsker å;

• Tilby åpne utviklingssamlinger for ungdom 13-19 år, der trening, sosialt samhold og  
folkehelse er i fokus.

• Tilby treningssamlinger rettet mot regionlagsdeltakelse og regionlagsssamlinger.

• Delta med både gutte- og jentelag i NM Regionlag U16 volleyball.

• Delta med både gutte- og jentelag i NM Regionlag U17 sandvolleyball.

• Oppfordre klubber til integreringsarbeid.

• Hjelpe klubber til å komme i gang med og/eller utvikle Åpen Hall-konsept.



2. Klubbutvikling og foreldreinvolvering

• Være et tydelig organisasjonsledd for utvikling, med oppfølging av medlemsklubbene minst  
én gang i året (Regionsmøte/Regionsting).

• Ta i bruk Møre og Romsdal Idrettskrets og NVBFs kompetanseverktøy og være pådriver for  
at klubbenes og regionens ledere og øvrige ressurspersoner kontinuerlig får tilbud om  
nødvendig kompetanseheving.

• Fremme holdningsskapende arbeid i våre klubber – blant annet forebygging av seksuell  
trakassering og overgrep i idretten.

• Synliggjøre for klubbene hvilke aktivitetsmuligheter og konkurransetilbud som tilbys.

• Støtte klubbene i arbeidet med å få registrert medlemmer og aktivitet i begge grener, og ha  
rutinger for innkreving av medlemskontingent i tråd med NIFs forskrifter.



3. Kompetanse

• Legge til rette for minimum ett trenerkurs i året i samarbeid med medlemsklubbene våre.

• Legge til rette for minimum tre minitrener/ungdomstrener kurs i samarbeid med  
medlemsklubbene våre.

• Legge til rette for minimum ett tilpasset minitrenerkurs for lærere i året.

• Gjøre NVBFs utviklingstrapp kjent som et hjelpemiddel blant klubbenes trenere.

• Informere om kravene til trenerkompetanse i kampaktiviet, og sørge for at dette blir  
kontrollert.

• Sammen med NVBF nasjonalt jobbe for økt volleyballkompetanse i skoleverket.

• Legge til rette for minimum tre Dommer 1 i året og et Dommer 2 hvert annet år.

• Utvikle strategi for å heve dommerkompetansen i regionen.



4. Minivolleyball og Skolevolleyball

• Regionen gir informasjon til klubbene om  
Minivolleyball/minisandvolleyball, slik at de kan nå sine skoler med  
informasjon om hvordan volleyball/sandvolleyball for  
barn/nybegynnere spilles.

• Regionen oppfordrer klubbene til tett samarbeid med skolen, og  
bistår med kompetanseverktøy for gjennomføring av  
minivolleyballturneringer i skolen.

• Regionen bistår klubbene i oppstart av minivolleyballgrupper.

• Regionen søker midler til minimum to skolebesøk i året.

• Årlig legge til rette for skoleturneringer for grunnskolen.

• Årlig legge til rette for MVGS i Møre og Romsdal



5. Paravolley

• Jobbe for å etablere miljøer med paravolley, blant annet sittevolleyball og  
tilpasset minivolleyball.

• Delta med sittevolleyballstand på Grenseløs Idrettsdag der det arrangeres i Møre  
og Romsdal


