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Norges Volleyballforbunds - strategi 2020

Kjernen

• SAMSPILL FOR ALLE er forbundets visjon
• Organisasjonsverdiene er Stolthet, Pågangsmot og Fair Play
• Aktivitetsverdiene er Begeistring, Pågangsmot og Inkludering

Retningsgivende Prinsipper

• En guide som sikrer at de riktige beslutninger tas da vi star ovenfor vanskelige valg og 
prioriteringer 

Strategiens Prioriteringer

• Nøkkelområder og aktiviteter der NVBF må øke sin innsats for å sikre betydelige 
fordeler som følge av planlagt strategi de kommende årene



NVBF Region Øst sin  kjernevirksomhet

• Rekruttere – utvikle og ivareta – prestere
Regionen ønsker å legge til rette for tilbud som vil være med på å rekruttere flere spillere, ledere, trener og dommere 
Regionen ønsker å ivareta og utvikle klubbene slik at de er best mulig rustet til å gi et godt tilbud til spillere som oppsøker aktivitetene volleyball og 
sandvolleyball
Regionen ønsker å gi et tilbud til de spillere som ønsker å prestere på et høyt nivå et tilbud på veien

• Organisere
Regionens hovedfokus er å organisere tilbud om volleyball og sandvolleyball fenger flest mulig spillere i alle aldergrupper.

• Støtte
Regionen skal støtte klubber så de får en best mulig forutsetning til å lykkes som klubb til å tilrettelegge for aktivitet for alle.

• Samle
Regionen skal sammen med klubbene og deres medlemmer lage attraktive samlingspunkter hvert år

• Overordnet mål
Regionens overordnede mål er, i samarbeid med klubbene, å gi et tilbud som klubber og medlemmer finner attraktivt både sportslig og sosialt



Handlingsplanens prioriteringer

Utdanning

Aktivitetsutvikling
Klubbutvikling
Rekruttering



Aktivitetsutvikling
Utvikle
• I samarbeid med klubbene utvikle et godt sportslig og sosialt tilbud, spesielt for gutter
• Gode relasjoner til klubber og deres medlemmer som er deltagende i regional aktivitet
• Regionlag for U18 og U20. Finne et tilfredsstillende tilbud til trening og turneringsdeltagelse

Fokusere på
• Et fortsatt godt tilbud i Ungdomsserien, Regionmesterskap og 2. – 5. divisjon
• Et godt aktivitetstilbud for barn under 13 år
• Regionlag i volleyball og sandvolleyball
• Utviklingssamlinger på tvers av klubber og på flere nivåer

Prioritere
• Bestående aktivitet på turneringssiden
• Vurdere nytt turneringstilbud som kan tiltrekke seg nye målgrupper av spillere
• Tilbud som utvikler spillere ferdighetsmessig



Klubbutvikling
Utvikle
• TeenVolley i regionen i samarbeid med NVBF
• Flere klubber med tilbud om minivolleyball og flere miniligaer, gjerne initiert av naboklubber
• Dialogmøter med klubber
• Klubbutvikling

Fokusere
• Gi nye klubber og lag et godt grunnlag for en stabil organisasjon
• Dialog mellom klubber og regionen og klubber imellom
• Prøve å påvirke flere klubber til å tilby spillere, som er interessert, til større fokus på prestasjon

Prioritere
• Bestående klubber med minivolleyball og bestående miniligaer
• Ledermøte, dialogmøter og klubbutvikling
• Tema rettet mot en prestasjonskultur i idrett i de rette fora hvor dette hører hjemme.



Rekruttering
Utvikle
• Flere treningsmiljøer som får flere til å velge volleyball og sandvolleyball som aktivitet
• Et differensiert konkurransetilbud for forskjellige aldersgrupper
• Ledere som ivaretar støttefunksjonene i klubben

Fokusere
• På tilbud som fenger den aldersgruppe som aktiviten er myntet på
• Nytt turneringstilbud for voksne
• Utvikling av tilbud spesielt rettet mot gutter

Prioritere
• Hjelpe nye klubber i startfasen
• Utrede behov og ønske for miksturneringer for voksne
• Dommerutdanning



Utdanning
Utvikle
• Større kurstilbud for trenere og dommere
• Kunnskapen i skolen i metodikken minivolleyball og bruk av Longnet
• Ledermøtet 
• Trenerseminaret

Fokusere
• Utdanning/skolering som er nødvendig for klubbenes daglige tilbud og deres støtteapparat
• Kvalifiserte trenere til de yngste spillerne
• Kursing av lærere i forbindelse med etterutdanningskurs og andre egnede arenaer

Prioritere
• Trenerkurs under Trener 2 nivå
• Dommerutdanning og dommerfora
• Gi interesserte ledere og trener påfyll som kan gi ekstra motivasjon i klubbarbeidet 


