
 
 
 

Handlingsplan 2016-2017 
NVBF Region Sogn og Fjordane 

 
MÅL 

 I samarbeid med klubbane, legge til rette for volleyballaktivitet i alle 
kommunane i Sogn og Fjordane på nivå som er ynskjeleg 

 Vere eit serviceorgan for alle klubbane i regionen, og vere bindeledd mellom 
desse og NVBF. 

 
 
VERDIGRUNNLAG 
NVBF R S&F sine grunnleggande verdiar byggjer på: 

 trivsel, tryggleik, samhald og ærlege idrettshandlingar 
 eit fargerikt fellesskap – idrett for alle 
 idrett utan rusmiddel og dop 
 samarbeid mot felles overordna mål 

 
 
PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDE I PERIODEN 

1. Sportsleg område: 
 Trenarutdanning/ -motivering 
 Dommarutdanning/-motivering 
 Rekruttering 
 Aldersbestemte utviklingsamlingar 
 Regionslag U16 
 Aktiv sandvolleyballskule 
 Konkurranse / elitevolleyball / - volleyball og sandvolleyball 

 
2. Administrativt område  

 Behalde profesjonell sekretær/utviklings-stilling i fylket 
 Region/ klubbsamarbeid 
 Marknadsføring 

 
 
Sportsleg område 
Vi ynskjer å bidra til at alle klubbar innanfor NVBF R S&F har nok utdanna og 
kvalifiserte trenarar og dommarar. 
 
Pr i dag er det mangel på kvalifiserte trenarar og dommarar i regionen. Dette skal 
vere eit satsingsområde i perioden, og styret skal i samarbeid med administrasjonen 
og laga/ klubbane arbeide for å auke talet på trenarar og dommarar.  
 
Mål skal søkjast oppnådd  ved å 

 arrangere kurs og samlingar 



 tildele stipend (etter søknad) til den/ dei som tek på seg ei oppgåve for 
klubb, lag eller region 

 økonomisk støtte frå SFIK`s studieforbund   
 
For å auke rekruttering til volleyballen skal vi forsøke å vekke til live igjen sovande 
miljø som har hatt volleyballaktivitet tidlegare. Vi vil vidareføre stillinga med 
utviklingskonsulent som kan arbeide med dette. 
 
 
Konkurranse-/elitevolleyball.  
Eit langsiktig mål for regionen er å ha eit elitelag og eit førstedivisjonsslag for begge 
kjønn. Regionen ynskjer vidare å ha 10 lag av begge kjønn i lokal andredivisjon. I 
tillegg ynskjer vi å få 5 lag av begge kjønn i lokal 3.divisjon. Målet for 2016/17 er å 
utvide 3.div til 2 avdelingar. 
 
For å nå desse måla skal regionen vere ein inspirator overfor lag og enkeltpersonar, 
slik at desse igjen inspirerar andre til aktivitet.  
 
NVBF RS&F ynskjer å inspirere klubbar og lag til å sjølve arrangere små og store 
turneringar i eige lokalmiljø, der idrett og sosialt samvêr vert sett i fokus.  
 
Administrativt område. 
 
Målet er at regionen og klubbar er aktive samarbeidspartnarar.  
 
Volleyballen i vårt område ”NVBF region Sogn og Fjordane” har ei stor utfordring i 
høve til geografi. Avstandar gjere det vanskelegare og møtast til kjappe rådslagingar 
og debattar, omkring organiseringar av ulike slag. Det gjer til at telefon og Internett 
vert eit heilt nødvendig hjelpemiddel. 
 
Regionen har dei seinare åra kome seg ut av ein økonomisk trang situasjon, og har 
no ein tilfredsstillande eigenkapital. Vi kan derfor tillate oss å bruke noko meir 
pengar, og ynskjer å rette dette spesifikt mot utviklingstiltak for å auke aktiviteten på 
alle nivå. Vi ynskjer også å kunne arbeide med marknadsføring og sponsorinntekter 
for å få ytterlegare ressursar til å drive vidare utvikling. Vi ynskjer å fortsette 
samarbeidet med NVBF om å ha faste stillingsprosentar i fylket som kan arbeide 
vidare med utvikling og aktivitet. 
 


