
 
 

 
 

Retningslinjer for å motivere og rekruttere ungdom til 

utdanning og verv 

 

Norges Basketballforbund trenger flere unge, motiverte trenere, dommere og ledere som 

ønsker å bidra til at alle som ønsker å spille basketball får et aktivitetstilbud som gir 

mestringsfølelse.  

Vi trenger ung kompetanse i klubber, hos trenere, hos dommere og i organisasjonen for 

øvrig. På bakgrunn av dette, og retningslinjene for ungdomsidrett lanserer NBBF 

dokumentet Retningslinjer for å motivere og rekruttere ungdom til utdanning og verv. Dette 

dokumentet skal fungere som retningslinjer for hvordan norsk basketball jobber med å 

inkludere unge i arbeidet vårt. Dokumentet fokuserer på å rekruttere, bevare og utvikle 

unge trenere, unge dommere og unge ledere, for å nå målet vårt om å bli 16250 spillere 

innen 2022. 

Retningslinjer for å motivere og rekruttere ungdom til utdanning og verv er et supplement til 

Basketplan 24 og presenterer konkrete forslag til tiltak som kan bidra til at flere unge velger 

basketball som en arena for å utvikle seg. Dokumentet er ment som en «plukkliste» som skal 

forenkle arbeidet i klubb og være inspirasjon til hvordan klubb, region og forbund jobber 

med rekruttering, bevaring og utvikling av unge. 

 

Klubb:  

• Identifiserer (rekrutterer), ivaretar og utvikler unge ledere, dommere og trenere 

gjennom å sende dem på kurs.  

• Klubben har en kontakt i styret som fungerer som en “minimentor” og har løpende 

kontakt med de unge ressursene.  

• Klubben gir ungdommen ansvar og tillitt gjennom passende oppgaver og 

ansvarsområder. 

• Klubben har en ungdomsrepresentant i hoved- eller gruppestyret i klubben.  

Region: 

• Legger til rette for deltakelse for ungdommer på relevante forum som DLT. Her kan 

man ha egne nettverkssamlinger/møteplasser for unge trenere, dommere og 

tillitsvalgte.  

• Regionstyret har en ungdomsrepresentant.  

• Regionen samarbeider med idrettskretsen om å tilby relevante kurs.  

• Regionen inviterer til klubbledermøter med “ungt fokus”, hvor man inviterer 

ungdomsrepresentanter spesielt, også til ordinære klubbledermøter. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/


   

 
 

 

Forbund:  

• Ungdomsutvalg i forbundsstyret.  

• DST/DSK legger til rette for egne møteplasser/nettverkssamlinger for unge. 

• Unge deltakere prioriteres på mentorprogrammet.  

• Premiere på DSK: "årets ungdom i fokus", dvs. At det vies oppmerksomhet til klubber 

som har ungdomsutvalg, deltar på kurs for og med ungdom, åpen hall, ungdommer 

representert som arrangører og andre verv.  

• Goodiebags til ungdom som engasjerer seg 

• Publisere nyhetssaker på basket.no og facebook. 
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