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Langtidsplan  
2020–2024 
NVBF vil er en langtidsplan for norsk 
volleyball i perioden 2020–2024 og følger 
NIFs mal og planverk «Idretten vil». NVBF vil 
skal være konkret, tydelig, kort, målbart og 
klubbrelevant, med mål og strategier for de 
prioriterte områdene. Volleyballens 
verdigrunnlag skal ligge til grunn for vår 
virksomhet og Norges Volleyballforbunds 
formål er å fremme volleyballidretten i 
Norge, og representere idretten 
internasjonalt.  
 

Frivillighet 
Arbeidet skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
NVBF skal gjøre volleyball til et attraktivt 
aktivitets- og miljøtilbud, på alle 
prestasjonsnivå. NVBF skal bidra til å utvikle 
positive nærmiljøer, hvor volleyball utgjør 
en del av en allsidig og helhetlig fritid, for 
alle aldre og funksjonsnivå. 
 

Satsingsområder 
Handlingsdokumentet viser noen få, tydelig 
prioriterte områder som skal ha forrang i 
tingperioden og i årene framover. Selv om 
langtidsplanen for norsk volleyball 
prioriterer noen få satsingsområder som 
viktigere enn andre i de nærmeste årene, 
innebærer det ikke at det er det eneste 
organisasjonen skal jobbe med.  
 

Rammevilkår 
Helt overordnet vil det alltid være viktig å 
jobbe med rammevilkår – selv om det ikke 
er et eget satsingsområde. Frivillighetens 
kraft og ressurs er en sentral rammefaktor, 
det samme er forutsigbar og stabil 
økonomi. Kompetanse er en annen viktig 
forutsetning, og for å lykkes med gode 
aktivitetstilbud er gode og kompetente 
trenere en viktig faktor for utøveren eller 
lagets utvikling.   
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1.  Visjon  
«LIVSLANG IDRETTSGLEDE»  
Det er viktig for NVBF å legge til rette for at 
våre medlemmer kan være en del av 
organisasjonen livet ut og også jobbe mer 
visjonært mot nettopp det å beholde personer 
så lenge som mulig i vår organisasjon. Vi skal 
skape engasjement og glede 
i alle ledd i organisasjonen; for utøvere, 
trenere, frivillige, styremedlemmer og mer – 
uavhengig av hvor gammel man er.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Verdier  
RESPEKT, STOLTHET,  
ENGASJEMENT OG MANGFOLD  
Respekt 
Vi skal respektere våre medspillere, motspillere, 
kollegaer, dommere og regelverk i alt vi foretar 
oss.  

Stolthet  
Vi skal være stolte av hverandre, idretten vår 
og det vi skaper sammen.  

Engasjement 
Vi er engasjert i alt vi gjør, både i medgang og 
motgang. Engasjement skaper utvikling og 
fremgang.  

Mangfold 
Vi skal være et speilbilde av samfunnet – alle 
skal finne sin plass hos oss.  
  

3.  Virksomhetsidé  
«NVBF SKAL TILRETTELEGGE FOR AT KLUBBENE KAN SKAPE MEST OG 
BEST MULIG AKTIVITET FOR ALLE GRENER I VOLLEYBALL, MED 
INDIVIDET I SENTRUM»  
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Strategiske satsingsområder 
NVBF vil er den overordnede strategiplanen og et styringsverktøy for NVBF der noen få, tydelig 
prioriterte områder med tilhørende mål, skal ha forrang i tingperioden og i årene framover. Målet er at 
alt arbeid i Norges Volleyballforbund må få relevans for så mange satsingsområder som mulig. Hva 
man skal oppnå innenfor hvert av de strategiske satsingsområdene må kunne konkretiseres i noen få 
hovedmål. Disse målene skal være retningsgivende, må kunne konkretiseres og gjøres om til relevante, 
etterprøvbare mål for hele organisasjonen. 
 
SATSINGSOMRÅDE 1: ROBUSTE IDRETTSLAG  
Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få 
flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som ønsker 
å bli gode, får mulighet til det, og de som ønsker en aktiv hverdag og et felleskap å være en del av får 
muligheten til det. For at idrettslagene skal kunne skape enda bedre rammer for idretten og enda 
bedre lokale fellesskap må de bli robuste og velfungerende over tid. De viktigste rammevilkårene for 
idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, anlegg og kompetanse. Det innebærer å jobbe for økonomi 
og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det 
handler om å etablere gode systemer, heve kompetansen og få på plass en varig klubbstruktur lokalt 
som ivaretar medlemmene, både utøvere og de frivillige.  

 

Mål:  
1. NVBF som en fremtidsrettet og relevant organisasjon vil arbeide for et demokratisk styresett 

basert på åpenhet og ærlighet.  
2. NVBF vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfylt bidrag til idrettslagets aktivitet, 

og samfunnet ellers.  
3. NVBF vil, gjennom deling av beste praksis, tilrettelegge for at idrettslaget får de beste 

forutsetninger for økonomisk, organisatorisk og sportslig utvikling. 
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SATSINGSOMRÅDE 2:  
BARN OG UNGDOM  
For å oppnå en økt vekst i alle grener, og på 
alle områder av organisasjonen, er det 
avgjørende å engasjere flere barn og unge i 
alderen 0–13 år. NVBF har som ambisjon at 
utøvergruppen barn og ungdom sikres gode 
vilkår for idrettslek, samspill og trivsel fra tidlig 
barneår av. NVBF gjenkjenner behovet for å 
tilrettelegge aktiviteten også for å utvikle unge 
trenere og ledere, som vil være gode 
rollemodeller.  

Mål:  
1. NVBF vil etablere konseptet «volleyball i 

skolen».  
2. NVBF vil være en utviklingsarena for barn 

og unge i klubben for å sikre livslang 
idrettsglede, fra barn til voksen til senior 
med volleyball i sentrum.  

3. NVBF skal sikre rekruttering og utvikling 
for barn og ungdom ved fokus på 
kompetanse og samarbeid, samt legge til 
rette for ungt lederskap.
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SATSINGSOMRÅDE 3:  

ØKT TOPPIDRETTSKULTUR  
Gjennom å være en volleyballnasjon 
som setter søkelys på og prioriterer 
toppidrett og prestasjonskultur. I 
grenen sandvolleyball har Norge hatt, 
og har, topprestasjoner over tid. I 
volleyball, sittevolleyball og 
snøvolleyball har vi en lengre vei å gå, 
men ambisjonen vår må være å levere 
flere stolte idrettsopplevelser i alle 
grener. Skal NVBF lykkes med denne 
ambisjonen, må vi gjennom klubbene 
først og fremst gjøre de beste bedre 
samtidig som vi «gir drømmen en 
sjanse» for de ungdommene som har 
ambisjoner og motivasjon til å satse på 
en toppidrettskarriere.  
 

Mål:  
1. NVBF vil ha gjennomgående høy 

kompetanse på trenere, ledere, 
dommere og utøvere.  

2. NVBF vil at landslagsutøvere er 
365-dagers utøvere der 
landslagsarbeid skal forankres som 
et uttalt mål i det daglige arbeidet 
i klubben.  

3. NVBF vil tilrettelegge for et godt 
og variert konkurranse- og 
aktivitetstilbud i hele landet. 

4. NVBF vil heve prestasjonskulturen i 
klubbene, i alle grener, gjennom 
gjensidig samarbeid om utvikling 
av spillere og ressurser.  
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Notater  
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Vedlegg  

Sak 12  

forbundstinget 2022 
Som en følge av pandemien  
(mars 2020 – februar/mars 2022) er det  
viktig å understreke at arbeidet med  
NVBF VIL og styringsdokumentet  
NVBF skal som plan i perioder har vært  
avvikende og har på noen områder blitt  
«underordnet» ettersom store deler av  
de administrative ressursene har gått  
med til å tilrettelegge (endre, flytte, avlyse,  
invitere på nye datoer etc) for aktivitet  
nasjonalt og internasjonalt.  
Dette iht. gjeldende restriksjoner fra  
nasjonale myndigheter, lokale forskrifter  
og etter KUDs/NIFs veiledning.  
 
Pandemien har påvirket  
kompetanse-programmet med større  
fokus på webinarer og digitale  
løsninger etc.  Noen tiltak og områder  
er naturligvis satt i system og er en del  
av en plan som det arbeides med, noe  
må forskyves til 2023 og 2024.   

Allikevel, selv ved forsinkelse på noen  
satsingsområder, ønsker Forbundsstyret  
å legge frem et forslag til vedlegg/tillegg  
til gjeldende handlingsplan. Dette basert  
på endrede behov/utvikling i  
organisasjonen og som en følge av nye  
forventninger gitt særforbundsleddet i  
Norsk Idrett fra overordnet  
myndigheter (KUD/NIF).  
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Satsningsområde 4:  
EN IDRETT – LIKE MULIGHETER (ET «PARA»DIGMESKIFTE I NORSK 
IDRETT)   
Norges Volleyballforbund ønsker at volleyball skal være en idrett for alle der alle har like muligheter 
for å delta og konkurrere med like forutsetninger. Paravolleyball har vært integrert i NVBF siden 2007 
da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble oppløst. Til tross for at NVBF har arbeidet 
med paravolleyball i 15 år og har både medaljer i sølv og bronse fra paralympiske leker på 80-90-tallet, 
har det vært stor variasjon hvorvidt organisasjonen har prioritert denne målgruppen. En utfordring har 
vært at denne paraidrettssatsningen har vært finansiert av kortvarige prosjekt, noe som har gjort det 
utfordrende å skape god forankring i våre medlemsklubber, men også organisasjonen som helhet. Nå 
ønsker NVBF å gjøre et løft og likestille paravolleyball med ordinær volleyball. 
 
NVBF mener at volleyball kan tilpasses alle uansett funksjon, ferdighetsnivå, alder, bosted, utvikling, tro 
og kjønn. Uansett om det er snakk om tradisjonell volleyball, sandvolleyball eller paravolleyball, er det 
flere faktorer som bidrar til å sikre varig deltakelse. Avgjørende faktorer at utøverne opplever mestring, 
at treningen er tilpasset utøvernes ambisjonsnivå, at utøverne trener med jevnaldrende på samme 
nivå, at de har en kompetent trener som kan tilpasse etter hver enkelt utøvers behov, at det er 
geografisk nærhet til der man bor og/eller mulighet på transport til treningslokalet. Kompleksiteten i 
behov gjør at det ikke finnes et tiltak som alene som vil utløse en betydelig økt deltakelse eller 
aktivitet.  
 
NVBF ønsker at personer med nedsatt funksjonsevne skal være fullt inkludert i volleyball lag på lik linje 
som funksjonsfriske. Vi ønsker både et samspill mellom funksjonsfriske og de som har en 
funksjonsnedsettelse slik at de funksjonsfriske får større forståelse og innsikt i både handicappedes 
utfordringer, men også muligheter. Vi ønsker å opprette flere trygge og tilrettelagte møteplasser innen 
idretten der de kan stifte bekjentskaper på tvers av bosted, alder, religion og nasjonalitet. Slik vi ser det 
trenger personer med funksjonsnedsettelser å bli løftet frem som viktige bidragsytere i det norske 
samfunnet. Vi tror at starten på et slikt løft er økt synlighet og forståelse mellom gruppene. Dette kan 
paravolleyball bidra med. 
 
Se vedlegg strategiplan En idrett – like 
muligheter. 

 

Mål:  
NVBF vil legge til rette for En idrett – 
like muligheter ved å:  

1. forankre satsning på paravolleyball i 
handlingsplanen i fremtidige 
perioder 

2. stimulere til oppstart av 
paravolleyball i NVBFs 
medlemsklubber  

3. etablere para robuste miljøer i 
regionalt/geografiske soner og 
innen 2025 ha etablerte landslag 
for kvinner og menn 
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BEDRE KJØNNSBALANSE  
Medlemsmassen i norsk volleyball består av 
53% kvinner og 47% menn. Vi er en idrett som 
spilles av alle, både unge og gamle, 
nybegynnere og rutinerte. Dette skal vi være 
stolte av! 
Samtidig ser vi at antallet kvinner og menn i 
rollen som leder, trener og dommer ikke følger 
medlemsmassen på tilsvarende måte. Færre 
kvinner enn menn påtar seg rollen som 
klubbledere, regionale ledere, komiteledere, 
dommere eller trenere. Hvorfor speiler ikke 
disse tillitsvervene og funksjonene 
medlemsmassen?  
 
FNs bærekraftsmål, verdens arbeidsplan mot 
2030, stadfester at man skal ha likestilling 

mellom kjønnene. Norges Idrettsforbund 
bekrefter det samme og har som målsetning at 
kjønnsbalansen minimum skal ligge innenfor 
området 40 til 60%.  

 
Mål:  
 
NVBF vil arbeide for en økt kjønnsbalanse blant 
ledere, trenere og dommere tilknyttet norsk 
volleyball/sandvolleyball/paravolleyball ved å: 

1. fremme likestilling og likeverd i enhver 
sammenheng 

2. inspirere flere kvinner til å påta seg rollen 
som leder, trener eller dommer.    

3. styrke fokuset på kvinnelig rollemodeller  
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MINI OG TEENVOLLEYBALL 
SOM SATSINGSOMRÅDE I NVBF 
Minivolleyball ble lansert i 2014 og har i noen 
regioner og klubber blitt et etablert tilbud. 
Siste årenes aktivitetsstatistikk har imidlertid 
vist at veksten har stoppet opp og at NVBF 
ligger lavere i antall medlemmer i alder opp til 
9-10 år enn sammenliknbare særforbund. Det 
bør derfor relanseres et spesielt fokus på 
minivolleyball som et tilbud i alle regioner. 
 
Teenvolleyball ble lansert i 2016/17 med eget 
reglement og er nå etablert som et tilbud i 5 av 
7 regioner. Tilbudet er litt ulikt fra region til 
region. Noen steder mer konkurransepreget 
(kun) andre steder mer som 
introduksjon/utvikling og lavterskel. Det er et 
behov for å standardisere tilbudet og øke 
omfang slik at alle regioner og områder med 
klubber og aktivitet omfavner teenvolley. Målet 
med teenvolleysatsingen er å få til et tilbud 
som favner lavterskel, rekruttering til klubbene, 
en første introduksjon til sporten der også 
etablerte utøvere kan delta, og gi en rask 
overgang til tradisjonell volleyball. Et av de 
potensielle verktøyene som tas i bruk er 
«åpne» haller der ungdom kan møtes og utøve 

og utvikle i eget tempo. Det å etablere en 
arena der ungdom leder ungdom er også et 
ledd i det å utvikle ungt lederskap som er et av 
de allerede vedtatte handlingsmål for perioden 
2020 – 2024.  

Mål:  

NVBF vil tilrettelegge for at mini og Teenvolley 
etableres som et prioritert arbeid for 
rekruttering, og som et tilbud til alle barn og 
ungdom i hele landet ved å fremheve mini og 
teenvolleyball spesielt i handlingsplanen 20-24:  

1. oppstart av eget prosjekt høsten 2022 og 
fortsettelse i 2023. Prosjektet retter seg 
mot barn og ungdom med og uten fysisk 
funksjonsnedsettelse. 

2. etablere konkurranser i alle 
regioner/konkurransesoner sesongen 
2022/23 

3. et hovedtiltak er igangsetting av teenvolley 
som «Åpen hall for ungdom» i regi av ulike 
klubber med ungdommer som 
medarrangør. Klubber som deltar i 
prosjektet mottar støtte til eksempelvis 
utstyr. 
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REN IDRETT 
NVBF som organisasjon skal ta vare på  
utøvernes helse og synliggjøre nulltoleranse  
for doping. Våre aktiviteter skal preges av 
 helse og ærlighet der vi fremstår som ren  
idrett hvor alle konkurrerer på like vilkår. 

Mål:  
NVBF vil arbeide for en ren idrett ved: 

1. å øke bevisstgjøring rundt kropp, helse,  
ærlighet og forebyggende arbeid for  
utøvere på landslag, øverste nasjonale  
nivå og på nivå de «nest beste». 

2. at NVBFs arrangører skal synliggjøre  
forbundets antidopingpolicy og  
gjennomføre tiltak og kommunisere  
nulltoleranse for doping. 

3. å gjennomføre kampanjer rettet mot  
klubbene om Ren Utøver (play clean)  
og Rent Idrettslag 

 

 

 

 
 
 


