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Innledning
Norges Basketballforbund gjennomførte i 2018 en anleggsundersøkelse for å redegjøre for
anleggssituasjonen i norsk basket. Undersøkelsen var to-delt; én del for breddeklubber og
én del for eliteserieklubber. Fra resultatene av undersøkelsen kommer det frem at under
20% av klubbene får dekket deres behov for halltid med nåværende tildeling. Dette er en
problematikk som oppstår som et resultat av for lav anleggskapasitet for våre
basketklubber.
Anlegg skaper aktivitet. Tilgangen til idrettsanlegg er en sentral rammebetingelse for å drive
aktivitet. Ved å jobbe systematisk for å bedre denne rammebetingelsen vil Norges
Basketballforbund kunne forbedre klubbenes mulighet til å rekruttere, ivareta og utvikle
basketspillere.
I et samfunns- og helseperspektiv vil økt aktivitet, som en konsekvens av bedre
anleggstilgang, være svært gunstig. Økt fysisk aktivitet gir bedre helse. Norges
Basketballforbund vil gjennom sin anleggsplan bidra til å ta fatt på denne utfordringen.
Anleggsplanen er kort, enkel og tydelig. Den viser til noen ufravikelige prinsipper som skal
prege anleggsarbeidet i hele organisasjonen. Anleggsplanen er bygget på anleggsstrategien
som er vedtatt av basketballtinget – og viser til fem konkrete utviklingspunkter.
Anleggsplanen gir en tydelig rolleavklaring og organisering som skal drive frem effektive
arbeidsprosesser. Til slutt er det listet opp noen målsetninger som peker tilbake på
utviklingspunktene.
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Prinsipper
Visjonen til norsk basket er basketball – mer enn en idrett. For å kunne strekke oss mot en
slik visjon, må alle jobbe sammen basert på et felles verdisett. Norges Basketballforbund har
valgt følgende tre kjerneverdier: inkluderende, gøy og målrettet.
For å kunne jobbe mot visjonen ønsker NBBF at anleggsarbeidet skal preges av at vi er:

• Proaktive
Vi skal være initiativtaker og proaktive i vårt arbeid

• Samarbeidsvillige
Vi skal samarbeide med de rundt oss – både internt og med eksterne organisasjoner
og enheter.

• Løsningsorienterte
Vi skal være løsningsorienterte og jobbe for å komme i mål

Strategi
Norges Basketballforbunds anleggsplan er forankret i NBBFs langtidsplan, Basketplan24,
hvor det presiseres at «norsk basket vil støtte arbeid som gjøres for å bedre
anleggssituasjonen for hallidrettene» - Felles plan for norsk basket 2016-2020.
Anleggsplanen er brutt ned i følgende utviklingspunkter:
1) Basketklubber skal delta i og søke samarbeid med idrettsråd eller tilsvarende
organisasjoner
2) Basketklubbenes kompetanse på anlegg skal styrkes gjennom klubbutvikling
3) Organisasjonen skal jobbe politisk for nasjonalt krav om flerbrukshall på alle skoler
4) Organisasjonen skal ha nasjonale anleggskrav for utforming av basketanlegg
5) Organisasjonen skal utarbeide ett planverk for nasjonalt anlegg
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Organisering & ansvar
Anleggsarbeidet i Norges Basketballforbund har en tydelig organisering og rolleavklaring for
å sikre et helhetlig anleggsarbeid i organisasjonen. Dette for å gjøre arbeidet mest effektivt
da ressurser og kompetanse tillegges de organisasjonsleddene hvor de behøves. Grunnlaget
for organiseringen bygger på strategiens kjerneantagelse om at det er klubbene som er den
viktigste aktøren i realiseringen av anleggsarbeidet.

Forbundsstyret
Forbundsstyret til Norges Basketballforbund er den høyeste myndighet mellom
Baskeballtingene og skal forløpende holdes orientert om de anleggsrelaterte aktivitetene av
større betydning som pågår. Forbundsstyret skal til enhver tid ha et styremedlem med
anlegg som fokusområde.
Forbundsstyret har følgende ansvar:
•
•
•

Delta på politiske møteplasser for anlegg.
Jobbe for å øke tildelingen av spillemidler til flerbrukshall og/eller basketanlegg.
Utarbeide nasjonalt krav om flerbrukshall.

Anleggsutvalget
Anleggsutvalget skal bistå NBBFs sentrale administrasjon med å utføre anleggsarbeidet.
Medlemmene i anleggsutvalget skal velges av forbundsstyret og skal prege arbeidet ved å
involveres i de anleggsprosessene som til enhver tid er i gang. NBBFs sentrale
administrasjon skal være representert i utvalget.

Administrasjon - sentralt
Det overordnede ansvaret for anlegg er hos generalsekretæren og/eller den som
generalsekretæren delegerer ansvaret til i administrasjonen. Den ansvarlige skal ha
kontaktpunkt med det politiske på nasjonalt plan, samt vært oppdatert på
anleggsutviklingen i norsk idrett.
Den sentrale administrasjonen har følgende ansvar:
•
•
•
•
•

Internasjonale anleggskrav
Nasjonale anleggskrav – utforming og byggeforskrifter
Spesifikasjoner til anbefalt teknisk utstyr – tavler, kurver m.m.
Statlig finansiering av anlegg gjennom spillemidler og mva-kompensasjon
Støtteordninger til anlegg og utstyr
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Administrasjon – regionalt
Regionenes administrasjon har det operative ansvaret i anleggsarbeidet. Regionens leder
og/eller den som regionens leder delegerer ansvaret til skal ivareta anleggsarbeidet i sitt
geografiske område ved å samarbeide med klubber, idrettsråd, idrettskrets og kommuner
for å oppnå anleggsmålene.
Regionen må alltid ha tilgang til dokumentasjon fra NBBF sentralt, samt ha god kontakt og
relasjon med anleggsansvarlig i NBBF.
Den regionale administrasjonen har følgende ansvar:
•
•
•

Delta i anleggsprosesser - både i klubb, idrettskrets og kommune
Være et ledd mellom NBBF sentralt og klubbene
Øke klubbenes kompetanse på anlegg gjennom klubbutvikling

Klubb
Klubben har det reelle anleggsbehovet og må få den nødvendige støtten fra overordnet
organisasjonsledd for å gjøre anleggsarbeidet best mulig. Klubben har den viktigste rollen i
anleggsarbeidet.
Klubben har følgende ansvar:
-

Være representert i idrettsråd eller tilsvarende organisasjon
Være aktiv i de anleggsforumene som finnes lokalt
Ha dialog med sin basketregion angående aktuelle anleggssaker

Mål for anleggsarbeidet
I løpet av perioden 2021-2022 skal anleggsarbeidet jobbe for å imøtekomme en rekke
målsetninger for å utvikle norsk basket.
I løpet av planperioden har organisasjonen følgende mål:
-

40% av norske basketklubber er representert i idrettsråd eller tilsvarende
Klubbenes kompetanse på anlegg er styrket gjennom klubbutvikling
Fremskaffe nasjonalt krav for bygging av flerbrukshall på alle skoler
Det foreligger nasjonale anleggskrav for utforming av basketanlegg
Ha utarbeidet et planverk for nasjonalt anlegg

