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 Forbundstinget 2010 ga forbundsstyret mandat for nedsettelse av et utvalg for 
utarbeidelse av strategi- og handlingsplaner for organisasjonen. Utvalget har 
gjennom en toårig prosess med utvalgsmøter, møter og seminar på tvers av 
seksjoner og organisasjonsledd, landet strategiprosessen med forslag om ny 
”Strategiplan Norges Bandyforbund 2012-2016”. Strategiplanen innehar visjon, 
verdier, virksomhetsidé, hovedmål, samt ambisjoner for Norges Bandyforbund 
innen seks inndelte virksomhetsområder for organisasjonen. 

  

 ”Strategiplan Norges Bandyforbund 2012-2016” som vedtas på Forbundstinget skal 
være hele organisasjonens strategidokument. Dokumentet skal danne grunnlag for 
seksjoners og kretser/regioners delmål og handlingsplaner. Summen av delmål og 
handlingsplaner skal gi oss størst mulig måloppnåelse av strategiplanens prioriterte 
ambisjoner.  

  

 Norges Bandyforbunds strategiplan skal til enhver tid være tuftet på Norges 
Idrettsforbunds Idrettspolitiske dokument. 
 

 ”Strategiplan Norges Bandyforbund  2012-2016”  skal rullere punktet ambisjoner 
hvert annet år. 

Innledning 



Overordnet strategi NBF 

Visjon: 

”Best på samspill” 
 

Verdier: 

S: Samarbeid 

E: Engasjement       Vi SES! 

S: Spilleglede 
 

Virksomhetsidé: 

NBF skal være en organisasjon for flest mulig, 
lengst mulig – på tvers av ambisjonsnivå og 
bakgrunn for idrettene bandy, innebandy og 
landhockey 
 

Hovedmål: 

Det skal være gøy! 
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Ambisjoner NBF 
 
 
Trenere 
• Flere og bedre trenere med gode holdninger 
• Lagledelse og støtteapparat med gode holdninger 
 
Organisasjon og ledelse 
NBF skal være godt organisert, ha gode ledere, 
prosesser og støttesystemer for å kunne: 
• Understøtte visjon, virksomhetsidé, verdier, hoved- 
og delmål og ambisjonsnivå  
• Ha god oversikt over vår medlemsmasse 
• Ha god økonomistyring  
• Tilstrebe åpenhet og god kommunikasjon i 
organisasjonen 
 
Dommere 
Flere dommere og dommere med god evne til 
kommunikasjon 
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Ambisjoner NBF 

 
Arrangement 
Øke kvaliteten på våre arrangementer for: 
• Aktive og funksjonærer 
• Publikum, media og sponsorer 
 
Aktivitetstilbud 
Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, 
herunder hindre frafall 
 
Anlegg 
Flere enkle spilleflater 
Mesterskapsanlegg for våre tre idretter 
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