
Delmålsplan innebandyseksjonen 2016-2019

Delmål Kritisk suksessfaktor Hvordan Når Hvem Måleparameter Sjekkpunkt Oppfølging

Flere trenere med trener 1- og 

2 kompetanse.

Tilrettelegging av kurs 

og interesse fra klubber.

Tilrettelegge kurs og informere 

klubber.
Innen 2019.

NBF-I Organisasjonskomite. (samarbeid 

med fagansvarlig trener i forbundet).

Antall gjennomførte kurs 

og antall kursdeltagere.

2015: T1: 7 kurs og 91 deltakere              

2016: T1: 4 kurs og 51 deltakere, T2: 1 

kurs med 19 deltakere                          

2017: 2 kurs og 13 deltakere            
Halvårlig.

Utvikle tileggsmodul i 

trenerløypa for SUPER-

innebandy

Lage spesifikt innhold. Hvilke 

utfordringer man kan møte, hva  er 

viktig å tenke på når man planlegger 

og organiserer super-innebandy. 

Starter våren 

2019
Inkluderingskomite, utv.avd. Ferdig laget modul Årlig Ny

Delmål Kritisk suksessfaktor Hvordan Når Hvem Måleparameter Sjekkpunkt Oppfølging

En organisasjon som i alle ledd 

forsøker å gjøre hverandre 

bedre.

Samarbeid mellom 

klubber, kretser og 

forbund.

Skape gode møteplasser og foraer, 

samt invitere til møter på tvers av 

rganisasjonsledd.

Innen 2019. NBF-I Organisasjonskomite.

Antall tverr-møter med 

deltagere fra mer enn 2 

nivåer.

Arrangeres innebandyseminar 9. juni 

2018. Styret ønsker å arrangere 

seminar med kretsene/regionene 

høsten 2018. 

Halvårlig.

Økt synlighet i norsk media
Godt produkt og 

forutsigbar planlegging

Samarbeid/kjøp av tjenester med/av 

nyhetskanaler (TV, radio, nyheter på 

nett og papir)

Innen 

sesongen 

2016-2017

Media og kommunikasjonskomiteen
Antall nyheter/sendinger 

med innebandy.

Vises til Media- og 

kommunikasjonskomiteens beretning. 

Arbeidet er påbegynt og det 

videreføres.

Halvårlig.

VIRKSOMHETSOMRÅDE: TRENERE - FLERE OG BEDRE TRENERE MED GODE HOLDNINGER

VIRKSOMHETSOMRÅDE: ORGANISASJON OG LEDELSE - NBF SKAL VÆRE GODT ORGANISERT, HA GODE LEDERE, PROSESSER OG STØTTESYSTEMER FOR Å KUNNE;                           Understøtte visjon, virkomshetsidé, verdier, mål og 

ambisjonsnivå; Ha god oversikt over vår medlemsmasse; ha god økonomistyring



Delmål Kritisk suksessfaktor Hvordan Når Hvem Måleparameter Sjekkpunkt Oppfølging

Utdanne flere og beholde 

dommere i alle kretser og 

regioner og forbundsserier.

(1) Gode holdninger fra 

klubb, ledere, spillere 

og dommere. (2) Nok 

ressurspersoner og 

regionale instruktører

Bistå regionale DK i plan- og 

strategiarbeid  og samarbeide for å 

øke kompetanse og dommerstatus.

Fortløpende 

gjennom 

perioden

Regionale DK i kretser/regioner i 

samarbeid med NBF-I Dommerkomite

(1) Antall dommere i 

kretser/regioner. (2) 

Antall gjennomførte kurs 

og antall deltakere

2015: 18 kurs og 207 deltakere           

2016: 19 kurs og 263 deltakere      

2017: 13 kurs og 153 deltakere            Årlig

Utdanne flere 

dommerobservatører og 

veiledere på krets/regioner- og 

forbundsnivå.

(1) Samarbeid 

krets/region og sentralt 

ledd. (2) Opprettelse av 

dommeransvarlig i alle 

store klubber.

(1) Utdanne instruktører til 

grunnleggende observatør- og 

veilederkurs i krets/region. (2) 

Nasjonal og regionale planer for kurs 

og oppfølging

Fortløpende 

gjennom 

perioden

NBF-I Dommerkomite i nært samarbeid 

med regionale DK i kretser/regioner

(1) Antall observatører og 

veiledere. (2) Antall 

gjennomførte kurs og 

antall deltakere

2015: 1 kurs og 3 deltakere                 

2016: 0 kurs og 0 deltakere                 

2017: 5 kurs og 25 deltakere            Hvert kvartal

Øke antall EL-

innebandydommere

Opprette samarbeid 

med dommerkomiteen. 

Se på mulige løsninger får utdanning 

og rekruttering av EL-innebandy 

dommer

I løpet av 

sesongen 

2018/19

Inkluderingskomiteen Antall nye dommer Halvårlig. Ny

Delmål Kritisk suksessfaktor Hvordan Når Hvem Måleparameter Sjekkpunkt Oppfølging

Gjennomføre opplæring av 

arrangementsansvarlige.

Få en 

arrangementsansvarlig i 

hver klubb.

Sekretariatskurs tilpasset både 

forbunds- og kretsserier.
Løpende.

NBF-I Organisasjonskomite. (samarbeid 

med kretser/regioner).
Antall kurs.

2015: 1 kurs og 20 deltakere                

2016: 1 kurs og 11 deltakere                  

2017: 1 kurs og 31 deltakere            
Årlig.

Opprettholde og videreutvikle 

aktivitet for EL-innebandy 

spillere.

Legge til rette for både 

elitespillere og 

nybegynnere.  

Grundig utrending av pågående 

seriespillspilot, samt lage et lavterskel 

konkurranse tilbud 

(straffekonkuranse) 

2018/19 Inkluderingskomiteen

Presentere en modell for 

seriespill som framlegges 

på årsmøte 2019. Hvor 

mange som deltatt på 

straffe-konkurranse.

Årlig. Ny

Utarbeide konkurranseformer 

og retningslinjer for SUPER-

innebandy.

Innføre egen klasse for 

SUPER-innebandy på 

minirunder

Kartlegge teknikse arrangører og 

steder hvor dette lar seg 

gjennomføres. 

2018/19 Inkluderingskomiteen

Egen klasse for SUPER-

innebandy på minst 5 

minirunder

Årlig. Ny

VIRKSOMHETSOMRÅDE: DOMMERE - FLERE DOMMERE OG DOMMERE MED GOD EVNE TIL KOMMUNIKASJON

VIRKSOMHETSOMRÅDE: ARRANGEMENT - ØKE KVALITETEN PÅ VÅRE ARRANGEMENT FOR AKTIVE, FUNKSJONÆRER, PUBLIKUM, MEDIA OG SPONSORER.



Delmål Kritisk suksessfaktor Hvordan Når Hvem Måleparameter Sjekkpunkt Oppfølging

Finne alternativ til ordinære 

serier for å rekruttere/hindre 

frafall.

Lav terskel for 

deltagelse.

Tilpasse turneringsformer og 

regelverk for "uformelle" lag.
Innen 2019.

NBF-I Breddekomite.               (samarbeid 

med kretser/regioner og 

utviklingsavdeling).

Utarbeide forslag. Komiterapport
Status 

kvartalsvis.

Øke fokus på jentesatsningen.
Etablere gode 

prosjekter.

Finner erfaringer fra andre 

idretter/nasjoner.
Innen 2019.

NBF-I Breddekomite.               (samarbeid 

med kretser/regioner og 

utviklingsavdeling).

Utarbeide forslag. Komiterapport
Status 

kvartalsvis.

Gjennomføre lokale aktiviteter 

innen prosjektet "idrett for alle" 

- Mangfold

Samarbeid med 

kommune, skoler, 

instanser. Samarbeid 

med regioner og klubb. 

Sørge for finansiering og 

gjennomføring av skolebesøk, gratis 

camps og kurs.

2018/19 Inkluderingskomiteen, regioner, klubber, 
Hvor mange barn har 

deltatt på kurs/camps? 
Halvårlig. Ny

Økt synlighet og kjennskap til EL-

innebandy som mulig aktivitet 

for mennesker med motoriske 

nedsettelser.

Etablere gode 

samarbeid for 

rekruttering og 

synligjøring. 

Delta på paraidrettsdager, 

samarbeide med andre paraidretter, 

interesseorganisajoner, 

opptreningsenter og instanser som er 

relevante for EL-innebandy. 

2018/19 Inkluderingskomiteen
Gjennomføre minst 5 

aktiviteter 
Halvårlig. Ny

Øke antall klubber, medlemmer 

og trener/ledere. SUPER-

Innebandy

Kartlegge nye klubber 

som ønsker å legge til 

rette for Super lag. 

Hjelpe klubber med oppstarts 

processen. 
2018/19 Inkluderingskomiteen

Antall nye klubber med 

SUPER-innebandy
Halvårlig. Ny

Delmål Kritisk suksessfaktor Hvordan Når Hvem Måleparameter Sjekkpunkt Oppfølging

Oppmerking i haller for alle 

våre grener, innebandy og EL-

innebandy

Gjøre utbyggere 

oppmerksomme på 

innebandy og EL-

innebandy.

Jobbe mot halleiere. Innen 2017.

NBF-I Inkluderingskomite.               

(samarbeid med administrasjon og 

kretser/regioner).

Antall oppmerkede haller.

Delmålet er avsluttet. Det arbeides 

kontinuerlig fra klubber med å 

koordinere innebandy sine behov 

lokalt mot idrettsråd og øvrige 

hallidretter.

Årlig.

Delmål Kritisk suksessfaktor Hvordan Når Hvem Måleparameter Sjekkpunkt Oppfølging

Oppnå en intensjonsavtale 

mellom eliteserieklubbene om 

bruk av utenlandske spillere.

Enighet

Elitekomiteen initerer 

samling/møter/samtaler med 

eliteserieklubbene

Innen 

sesongen 

2016-2017

Elitekomiteen

Antall 

samlinger/møter/samtale

r

Delmålet er avsluttet. Gjennomført 

samling/møter/samtaler innen 

årsmøtet 2017

Halvårlig

VIRKSOMHETSOMRÅDE: KLUBB

VIRKSOMHETSOMRÅDE: AKTIVITETSTILBUD - FLERE AKTIVE PÅ ALLE ALDERSTRINN AV BEGGE KJØNN, HERUNDER HINDRE FRAFALL

VIRKSOMHETSOMRÅDE: ANLEGG - FLERE ENKLE SPILLEFLATER


