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En idrett  –  l ike muligheter  

 

BAKGRUNN 

Norges Volleyballforbund (NVBF) ønsker at volleyball skal være en idrett der alle har like muligheter til 

å delta og konkurrere med like forutsetninger. Vi ønsker et samspill mellom utøvere med og uten 

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. 

 

Behov for et løft 

Selv om paravolleyball har vært integrert i NVBF siden 2007 og Norge har i sølv og bronse medaljer fra 

paralympiske leker på 80-90-tallet, erkjenner NVBF at det ikke finnes et godt nok volleyballtilbud til 

alle mennesker med funksjonsnedsettelse per dags dato. Det har 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. Erkjennelsen av 

kompleksiteten og mangelen på et godt volleyballtilbud for alle gjør det nødvendig med en 

tilnærming til flere satsingsområder for å lykkes. NVBF ønsker å gjennomføre målrettede og 

forsterkede tiltak som gir flere i målgruppen et ønske om å begynne med paravolleyball, og en glede 

over å utøve idretten og et ønske om å konkurrere på nasjonalt- og internasjonalt nivå. 

 

VOLLEYBALL FOR PERSONER MED BEVEGELSE- OG 

UTVIKLINGSHEMMING 

Paravolleyball i NVBF er et paraplybegrep på sittevolleyball og DiamantVolley der hovedmålgruppene 

er utøvere med bevegelseshemming og utviklingshemming. Paravolleyballstrategien er laget for å nå 

disse målgruppene. Den henvender seg til hele organisasjonen, alle avdelinger, utvalgte styrer, klubber 

og medlemmer. Strategien skal peke retning for hva NVBF VIL oppnå og hva NVBF SKAL oppnå, og 

beskrive viktige satsningsområder med mål og konkrete virkemidler.  

 

Forankring i organisasjonen 

Forbundsstyret vedtok 28. februar 2022 å støtte innstillingen om å fullverdig integrere paraidretten på 

lik linje med funksjonsfrisk idrett gjennom prosjektet «En idrett – like muligheter». NVBFs strategiplan 

«En idrett, likemuligheter» fremlegges og vedtas på Volleyballtinget 11. juni 2022 som et vedlegg til 

Handlingsplanen 2020-2024 NVBF vil.  
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SATSNINGSOMRÅDER 

Toppidrett 

NVBF har en målsetning om at paravolleyballens toppidrettsutøvere skal ha likestilte muligheter til å 

trene og konkurrere med andre toppidrettsutøvere. Vårt store mål innenfor toppidrett de neste årene 

er å arrangere sittevolleyball EM2025 i Stavanger samt bygge et landslag frem til mesterskapet.  

 

Breddeidrett 

NVBF har ambisjoner om at paravolleyballtilbud og konkurransemuligheter skal være tilgjengelig i hver 

utøvers nærmiljø slik at de kan utvikle vennskap og tilhørighet til klubben. NVBF har tro på tilnærming 

på breddeidrett på to områder. 

• Miljø: Sone: Vi ønsker vi å opprette regionale kraftsenter for å igangsette aktivitet, samle utøvere i 

ulike regionale landsdeler for å bygge tiltalende møteplasser spesielt i de områdene der det finnes 

enkelt utøvere og ikke stor nok klubbaktivitet. 

• Klubb: Vi ønsker å opprette robuste klubber som skal være ledende i klubbarbeidet med å skape 

gode klubber for paraidretten. Dette er klubber som andre klubber kan lære av og som etter hvert 

vil ta del i organisert seriespill og lag i aldersbestemte klasser.   

 

Kompetanse 

Kunnskap om paravolleyball, rekruttering og om tilrettelegging av aktivitet for mennesker med 

funksjonsnedsettelser er viktige årsaker til at dagens paravolleytilbud er utilstrekkelig. NVBF tror at 

med riktig kunnskap og erfaring kan en trener skape trygghet, situasjoner der hver enkelt utøver 

opplever mestring og en følelse av tilhørighet for nye og erfarne parautøvere. Vi ønsker derfor å styrke 

klubbenes kompetanse på hvordan tilby paravolleyball ved å løfte frem og inkludere kunnskap om 

paravolleyball i kurs, trenerutvikling og andre kompetansetiltak. Denne kompetansen skal være lett 

tilgjengelig for alle og forhåpentligvis stimulere til at flere parautøvere ønsker spille paravolleyball.  

 

Kommunikasjon 

For å nå målet om «en idrett – like muligheter», er kommunikasjonsstrategien en viktig del av arbeidet. 

Synligheten av og kunnskapen om paravolleyball må økes i organisasjonen slik at det blir en naturlig 

del av alle ledd og avdelinger i volleyballforbundet. Paravolleyball må få økt anerkjennelse, profilering 

og synlighet, i volleyball og i samfunnet generelt. NVBF skal ha en offensiv, målrettet og tilgjengelig 

kommunikasjon i arbeidet med parastrategien på våre digitale plattformer der parautøvere og 

paravolleyball likestilles på alle kommunikasjonskanaler. 

 

Volleyball i skolen 

NVBF ønsker å prioritere volleyball i skolen som et av våre satsningsområdet. Vi ser på skolen er en 

viktig inkludering- og rekrutteringsarena for paravolleyball og for sosiale relasjoner generelt. Vi ønsker 

å jobbe målrettet for å bidra til økt deltakelse i kroppsøvingstimer blant elever med 

funksjonsnedsettelse. For å nå dette målet ønsker vi å fortsette og styrke arbeidet med å ha 

undervisning i tilrettelegging av volleyball for dagens og framtidige kroppsøvingslærere. Det er dagens 

studenter som vil bli landets fremtidige lærere som skal tilrettelegge for personer med 

funksjonsnedsettelser.  
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Partnerskap og samarbeidsaktører 

For at norsk volleyball skal videreutvikles, er det nødvendig å ha et tett samarbeid med ulike 

samarbeidspartnere som i det daglige ikke er i direkte kontakt med volleyball. Gjennom kontakt med 

eksterne partnere og samarbeidsaktører vil idretten kunne skape arenaer for læring og økt 

kompetanse. Dette vil skape muligheter for utvikling hos utøvere, trenere og ansatte gjennom et stort 

mangfold av samarbeidsaktører. Det er viktig for norsk volleyball å være tett på samfunnsutviklingen 

og å være en foregangsaktør på områder som er sentrale både i volleyball og i samfunnet. NVBF 

ønsker å styrke samarbeid med andre særforbund, Toppvolley Norge, helsesportssenter og foresatte.  

 

Idrettsanlegg 

Kompetanse om paravolleyball omhandler også om bevissthet rundt utforming av anlegg. For noen 

funksjonshemmede kan dette være en barriere for deltakelse i volleyball. Til tross for at dette er et 

område som er utenfor Norsk Volleyball sitt ansvar, skal NVBF bevisstgjøre klubber om disse 

utfordringene og sørge for at klubbene tilrettelegger for alle.  

 

Aktivitetshjelpemidler og ledsagerordninger 

Fordelen med paravolleyball til forskjell til mange andre paraidretter er at utøverne bruker samme 

utstyr som i tradisjonell volleyball. Dette gjør at paravolleyball er enkelt å administrere og organisere. 

Likevel kan det være noen utøvere som har behov for aktivitetshjelpemidler, tegn til tale, grafisk 

tegnsystem, transport eller ledsager. NVBF skal jobbe for at disse faktorene ikke er årsaken til at en 

utøver ikke får muligheten til å spille volleyball. 

 


