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1. Innledning – «Felles plan for norsk basket»  
«Felles plan for norsk basket» er hele basketballidrettens virksomhetsplan. Planen skal være 

styrende for all aktivitet i alle ledd av organisasjonen, det vil si klubber, regioner og forbund. På 

oppdrag fra Basketballtinget, skal vi jobbe for å nå de vedtatte målsettinger for organisasjonen. 

Norges Basketballforbund- og forbundets regioner har som hovedoppgave å støtte og hjelpe 
klubbene, i tillegg til å utvikle aktivitet på regionalt og nasjonalt nivå. Regionene er forbundets 
forlengede arm og skal bidra til å løse oppgaver til det beste for klubbene. Klubbenes hovedoppgave 
er å skape aktivitet for medlemmer- og potensielle medlemmer.  
 
Basketballtinget/Forbundstinget er NBBFs høyeste myndighet, klubber med 100 medlemmer eller 
flere, klubber med lag i nasjonale serier, regioner, og ledere av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, 
Appellkomiteen og Sanksjonskomiteen og NBBFs styre har stemmerett på Basketballtinget.  
 
Til grunn for virksomhetsplanen  ligger de føringer som er gitt av den norske stat og Norges 
Idrettsforbund og paralympiske komitè (NIF) og med det Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 (IPD), 
hele idrettens samlede virksomhetsplan. I tillegg bygger virksomhetsplanen på innspill og diskusjoner 
med klubber, regioner og frivillige. Planen er en revisjon av NBBFs Strategiplan for 2013 – 2018, 
revisjonen finner sted for å gå i takt med Idretten for øvrig. 
 
I Vedlegg 8d, «Om planhierarkiet», beskrives hvordan alle organisasjonsledd skal se eget 
organisasjonsledd i lys av felles mål og verdigrunnlag. Herunder er det ønskelig at klubbene 
involverer sine medlemmer og utarbeider sine egne planer som bygger på og støtter opp under 
«Felles plan for norsk basket». En slik systematikk vil bidra til at alle drar i samme retning, og man får 
en effektiv ressursutnyttelse der alle, hver på sitt område, jobber for å nå vår felles visjon.  
 
Arbeidet med å utvikle basketball i Norge omfatter mange oppgaver og detaljer. Alt av arbeid som 
må gjøres for å nå vårt mål er ikke inkludert i denne planen. Dette dokumentet omfatter kun det som 
betraktes som viktigst for å nå målet for perioden. I det daglige arbeidet, både i klubb, region og 
forbund, inngår en mengde driftsoppgaver som over tid er med på å utvikle vår organisasjon i ønsket 
retning. Driftsoppgavene er ikke omtalt i denne planen. 
 
I tillegg til å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig tanke- og arbeidsprosess gjennom de 
ulike organisasjonsledd (klubbene, regionene og forbund), vil den foreliggende planen også fungere 
som grunnlag for å synliggjøre basketballidretten i Norge, ovenfor offentlige myndigheter, 
næringslivet og andre relevante aktører. 
 
Første del av «Felles plan for norsk basket» belyser temaer som har gyldighet utover tingperioden 

2016 – 2020, så som visjon, verdier og virksomhetside. Programerklæringen er en oversikt over 

organisasjonens konkrete prioriteringer og ambisjoner for tingperioden, denne presenteres før det 

angis mål for basketaktiviteten, norsk baskets kjerneaktivitet og støtteaktiviteten, det vil si 

virkemidlene som skal bidra til at vi når de målene som er satt. 
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2. Norsk baskets visjon 
En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for norsk basket, som mange føler seg 

forpliktet ovenfor. Norsk baskets visjon er: 

«Basketball – mer enn en idrett»  

3. Norsk baskets verdigrunnlag 
Norsk baskets verdigrunnlag skal hjelpe oss i å bli tydeligere på hvem vi er og også få frem det som 
skiller oss fra andre idretter i Norge. Verdiene er levereglene alle som er involvert i norsk basket skal 
følge. Verdiene spesifiserer også hva som konkret menes med «Basketball – mer enn en idrett».  
 
Basketball er inkluderende! 
Basketball er gøy! 
Basketball er målrettet! 
 
Nærmere utdypning av verdigrunnlaget finner vi i vedlegg 8b. 
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4. Norsk baskets virksomhetsidè 
Virksomhetsideen beskriver hva norsk basket «skal holde på med», «hva vi brenner for» og «hva vi 

ønsker å bli best på».  

Norsk basket skal: 

• Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse 
og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet 

• Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med 
utgangspunkt i egne forutsetninger og behov 

• Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland 

• Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye 
rullestolbasketmiljøer 

• Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball 
«hele livet» 

• Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå 

• Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen 

• Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det 
norske samfunn 

Bærende prinsipper for arbeidet: 

• Vi arbeider langsiktig og systematisk på alle nivåer i organisasjonen 

• Vi skal være kunnskapsbasert i alt vi gjør 

• Vi er åpne om og transparente i vårt arbeid 

• Samarbeid og tillit skal prege arbeid mellom klubb, region og forbund 

 

5. Norsk baskets programerklæring 
 

Programerklæringen viser i all hovedsak til hvilke oppgaver norsk basket skal prioritere i perioden. 

Programerklæringen er overordnet og gjenspeiler norsk baskets kjerneaktivitet og støtteaktivitet i 

prioritert rekkefølge: 

Programerklæring: 

• Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle 

seg i ønsket retning 

• Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er 

av beste kvalitet uansett nivå 

• Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, 

forutsetninger og personlige målsettinger 

• Utvikle en prestasjonskultur som skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt 

• Utvikle en helhetlig sportslig plan for arbeidet sentralt som er åpen og tilgjengelig for klubber og 

trenere.  

• Søke samarbeid med den egenorganiserte delen av basketballsporten. 

• Utvide sportens nedslagsfelt til å dekke hele landet.   

• Være en pådriver for integrering av innvandrere gjennom deltagelse i organisert idrett, både som 

aktive og i klubbenes organisasjon.   
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6. Norsk baskets kjerneaktivitet 
 

Norsk baskets hovedoppgave er å skape aktivitetstilbud for alle medlemmer og potensielle 

medlemmer. Vi skal rekruttere, ivareta og utvikle, og gi utøvere mulighet til å prestere.  

 
 

Hovedmål for norsk basket 

Basketballtinget vedtok i 2012 at hovedmålet for perioden 2013 – 2018 skulle være vekst i antall 

aktive utøvere. Innen utgangen av 2022 skal norsk basket totalt utgjøre 16250 basketballspillere. For 

å nå dette målet må vi rekruttere flere og sørge for at færre faller fra. Av de grunner skal vi i perioden 

prioritere å rekruttere nye spillere og ivareta og utvikle allerede aktive basketballspillere. 

Begrunnelsene for at fokuset for norsk basket skal være å rekruttere og ivareta- og utvikle er: 

• Flere og spille med og mot er nødvendig for at basketball skal være attraktivt 

• Større bredde er nødvendig for å kunne differensiere tilbudet til spillere samt for å kunne 

prestere på et høyt internasjonalt nivå  

• Har vi mange medlemmer blir vi mer synlighet i norsk offentlighet og med det mer relevant for 

sponsorer og samarbeidspartnere  

 

6.1 Målgruppefokus 
Norsk basket skal ha fokus på å rekruttere fra aldersgruppen 6-12 år 

Begrunnelse for målgruppefokus: 

• Norsk basket har som mål å gjøre seg mer gjeldende for barn i barneskolen 

• Norsk basket har som mål å være et naturlig valg for barn som ønsker å drive organisert idrett 

• Norsk basket har som mål å inkludere alle på tvers av etnisk bakgrunn og tilhørighet 

 

Resultatmål for perioden 

For tingperioden 2016 – 2020 har norsk basket som mål å vokse fra 11400 til 14380 medlemmer. Ved 

utgangen av 2022 er vår målsetting 16250 medlemmer. Klubb, region og forbund skal bidra på ulike 

områder. Den samlede innsatsen blir avgjørende for måloppnåelsen. 

For at vi skal nå vårt endelige mål må norsk basket i planperioden ha vekst i medlemsmassen som 

følger i tabellen under: 

 Rekruttere Ivareta/utvikle Prestere 
Barn 6 – 12 år 2016: 480 

2017: 500 
2018: 610 
2019: 650 
40/60 kjønnsfordeling 

Maksimalt 10% frafall 
innenfor 
aldersintervallet 

 

Rekruttere
Ivareta og 

utvikle
Prestere
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Ungdom 13 – 19 år 2016: 160 
2017: 160 
2018: 100 
2019: 100 
40/60 kjønnsfordeling 

Maksimalt 5% frafall 
innenfor 
aldersintervallet 

Mål ved utgangen av perioden: 
Implementere en felles 
spillerutviklingsplan og 
landslagsstruktur 
25 lag deltar i kval. i UNM 
U16 deltar i Nordisk og EM 
U18 deltar i Nordisk og mulig EM 

Unge voksne 20 – 35 år 2016: 10 
2017: 10 
2018: 10 
2019: 10 
40/60 kjønnsfordeling 

Ingen frafall innenfor 
aldersintervallet 

Mål ved utgangen av perioden: 
10 – 12 lag i våre to ligaer 

Voksne 36 + 2016: 10 
2017: 10 
2018: 10 
2019: 10 
40/60 kjønnsfordeling 

Ingen frafall innenfor 
aldersintervallet 

 

Tallene i tabellen er avrundet for å gi et mer oversiktilig bilde av ønsket rekruttering. Grunnlaget for tallene i tabellen er vedtatt vekst med 

mål om 16250 medlemmer i 2022 og utviklingen siden 2003. 

Splitter vi opp vårt måltall om vekst ser vi at det er relativt få nye medlemmer som skal rekrutteres. 

Se vedlegg 8f-i med oversikt over vekstbehov i hver enkelt region, og behov for vekst fordelt på 

antallet klubber per region.  
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6.2 Rekruttere 

 

Med å «rekruttere» mener vi en økning i antall personer som blir medlem og som deltar i en eller 

flere basketballaktiviteter.  

Ansvar i klubb:  

I hovedsak skjer all rekruttering i klubb. Klubbene rekrutterer nye spillere avhengig av kapasitet i 

klubb, både hva gjelder trenerkrefter, antall frivillige og hall- og banekapasitet. Det er viktig at 

klubbene planlegger sitt rekrutteringsarbeid 

og at klubbene har fokus på både å rekruttere 

til jentelag så vel som til guttelag.  

Ansvar i region- og forbund:  

Forbund og region skal i all hovedsak 

understøtte klubbenes rekrutteringsarbeid 

ved å legge til rette for muligheten for 

meraktivitet gjennom ulike former for 

aktivitetstilbud og støtteaktivitet. 

I planperioden skal forbund- og regioner 

gjennomføre følgende overordnede tiltak for 

å legge til rette for rekrutteringsarbeid i 

klubb: 

• Utvikle og implementere en felles plan for 

rekrutteringsarbeid i samarbeid med 

klubbene 

• Evaluere- og videreutvikle tiltak- og 

konkurransetilbud for aldersgruppen 6 – 

12 år 

• Sette fokus på at basketballtrening for 

barn i aldersgruppen 6 – 8 år skal være 

allsidig ballaktivitet/ballek el. ha et 

allidrettslig preg  

• Premiere klubber som har vekst blant 

medlemmer i aldersgruppen 6 – 12 år 

• Premiere klubber som har vekst i antall 

jenter i medlemsmassen 
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6.3 Ivareta og utvikle 

 

Med å «ivareta og utvikle» mener vi aktivitet som følger opp medlemmene gjennom deres ulike 

livsfaser og aktivitetsvalg. 

Ansvar i klubb:  

Ivaretagelse og utvikling skjer i hovedsak i klubb. Gjennom stimulerende klubb- og treningsmiljøer gir 

klubbene medlemmene mulighet til vekst både sportslig- og menneskelig. Det er viktig at klubbene 

planlegger sitt arbeid for å ivareta og utvikle sine medlemmer, og har fokus på så vel sportslige- som 

sosiale tiltak for å beholde medlemmer i klubben. 

Ansvar i region- og forbund:  

Forbund og region skal i all hovedsak understøtte klubbenes arbeid med å ivareta og utvikle ved å 

legge til rette for muligheten for meraktivitet gjennom ulike former for aktivitetstilbud og 

støtteaktivitet. Forbundet har ansvaret for at det er gode rammer for utvikling av prestasjonskultur 

for eliteutøverne og skal aktivt samarbeide med klubbene om dette, herunder å legge til rette for at 

de beste spillerne ivaretas, utvikler seg og kan satse på sin idrett.  

I planperioden skal forbund og regioner gjennomføre følgende tiltak for å ivareta og utvikle våre 

medlemmer: 

• Evaluere og videreutvikle etablerte tiltak og konkurransetilbud for aldersgruppen 6 – 12 år og  

13 – 19 år 

• Etablere et ungdomsutvalg som skal evaluere tiltak for aldersgruppen 13-19 år og komme med 

forslag til tiltak for på best mulig måte ivareta og utvikle våre basketspillere 

• Utvikle tilpassede konkurransetilbud for aldersgruppen 20 – 35 år og 36 – 50 år 

• Premiere klubber som viser til forminsket frafall blant klubbmedlemmer 19 – 25 år 

• Gjøre innholdet i handlingsplanen for antidopingarbeidet kjent for spillere, trenere, ledere og 

øvrig støtteapparat 
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6.4 Prestere 

 

Med «prestere» menes en samlet 

tilrettelegging for prestasjoner på et høyt 

idrettslig nivå med tanke på toppidrett og 

internasjonale prestasjoner. 

Ansvar i klubb:  

Å tilrettelegge for spillerprestasjoner på et 

høyt idrettslig nivå med tanke på 

toppidrett og internasjonale prestasjoner 

involverer også klubb. Gjennom en god 

plan og konkrete tiltak i klubb vil 

enkeltspillere med høye ambisjoner gis 

mulighet til å nå sine måle. Dersom 

tilbudet i opprinnelig klubb ikke er 

tilrettelagt for dette kan samarbeid med 

nærliggende toppklubber være eksempel 

på et slikt tiltak. 

Ansvar i region- og forbund:  

Via spillerutviklingsprogram på regionalt 

nivå har regionene ansvar for å utvikle en 

bredde av spillere med ambisjoner om 

landslagsspill eller spill i norsk baskets 

øverste ligaer. Forbundet skal tilrettelegge 

for økt aktivitet og de beste prestasjoner i 

ligaene og på landslag, både alderbestemte 

og senior. Forbundet skal også sørge for at 

klubbtrenere får tilgang til kunnskap om 

landslagsprogrammets innhold og 

intensjon. 

I planperioden skal forbund og regioner gjennomføre følgende overordnede tiltak for å styrke norsk 

baskets prestasjoner nasjonalt og internasjonalt: 

• Utvikle og implementere en felles spillerutviklingsplan og landslagsstruktur 

• Videreføre arbeidet med å øke prestasjons- og toppidrettsforståelse fra aldersgruppen 14 – 18 år 

• Det skal etableres en kommunikasjonskanal slik at klubbtrenere i større grad blir involvert i 
regionenes og forbundets spillerutviklingsprosjekter og landslagsaktivitet 

• Stimulere og følge opp KL- og BLNO utvalgenes forslag og ønsker 

• Utvikle seniorlandslagene innenfor forsvarlige økonomiske rammer  
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7. Norsk baskets støtteaktivitet 
For at norsk basket skal nå sitt overordnede mål om vekst må vi i tillegg til å utvikle kjerneaktiviteten, 

arbeide med tiltak - og arbeidsprosesser som understøtter denne på alle nivåer. Klubber, regioner og 

forbund har begrensede ressurser til dette, derfor er det svært viktig at det prioriteres mellom de 

ulike støtteaktivitetene.   

I planperioden 2013 – 2018 ligger det til grunn at norsk basket skal ha fokus på klubbutvikling og 

kompetanseutvikling blant trenere, dette for å styrke mottaks- og støtteapparatet omkring spilleren. 

Sterke og robuste klubbmiljøer, og mange og godt kvalifiserte trenere vil bidra til at flere ønsker å 

spille basketball, og til at flere forblir i basketball. I planperioden 2016 – 2020 gjøres det ingen 

endring på denne prioriteringen. 

 

 

 

7.1 Økonomi/Finansiering: 
En sunn økonomi er et nødvendig fundament for norsk basket, men også for all aktivitet i klubber og 

regioner. Vår økonomi skal baseres på langsiktige inntekter og en målrettet, prioritert 

kostnadsstyring.  Overføringer via spillemidlene vil alltid utgjøre en vesentlig del av vårt 

inntektsgrunnlag. Imidlertid for å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, må forbundet styrke dette 

grunnlaget.   

Norsk basket skal i tillegg til å motta spillemidler via NIF jobbe for langsiktighet i betydelige 

inntektskilder. Det er utarbeidet både en kommunikasjonsstrategi og en markedsstrategi som skal 

understøtte dette. Dette innebærer et større fokus på å få inn sponsorinntekter og annen støtte som 

gis gjennom mer prosjektbaserte tiltak.  

Norsk basket skal jobbe for økte rammeoverføringer til klubb. Klubber er ikke like, men står overfor 

ulike typer utfordringer avhengig av hvor i landet de er lokalisert. Det er forskjell i mulighetene for å 

Økonomi/finansiering

Organisasjon- og klubbutvikling

Kompetanseutvikling

Kommunikasjon

Anlegg

Arrangementer

Norsk baskets samfunnsbidrag
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drive aktivitet. Enkelte klubber har større utfordringer med å rekruttere frivillige enn andre, blant 

annet gjelder dette områder med stor innvandringsandel i befolkningen.  

Større overføring til klubber som har store andeler barn og unge med innvandrerbakgrunn skal 

begrunnes i at det gjøres et viktig arbeid med inkludering.  

Mål for perioden: 

• Implementere markedstrategi og tydeliggjøre Forbundets produkter og arrangørkrav for disse 

slik at man kan være attraktiv for nye sponsorer og samarbeidspartnere 

• Profesjonalisere og strukturere marked-, PR og sponsorarbeid 

• Fortsette å søke eksterne midler fra stiftelser, FIBA og NIF til kjerneaktivitet 

 

7.2 Organisasjon- og klubbutvikling 
For å utvikle kjerneaktiviteten må vi sørge for at alle organisasjonsledd er «rigget» på en effektiv- og 

understøttende måte. Klubb- region, og forbund er til for medlemmene og må være opptatt av å 

utvikle seg i takt med medlemmenes ønsker og behov og med det gjøre det enklest mulig å forholde 

seg til overordnet organisasjonsledd. 

 

I Norge var det per 2014 134 basketballklubber organisert i NBBF. Det er ikke et mål for norsk basket 

å øke antallet klubber. I planperioden skal vi videreføre arbeidet med klubbutvikling og jobbe for å 

styrke frivilligheten i og rundt sårbare klubbmiljøer.  

Klubbene er ulike og har forskjellige ambisjoner. Noen klubber er rene breddeklubber, andre er både 

bredde- og toppklubber, andre igjen kun ligaklubber. Norsk basket skal delta i NIFs planlagte 

«Kvalitetsklubbprosjekt» og implementere dette i planperioden. 

Mål for perioden klubbutvikling: 

• Forbund- og regioner skal videreføre arbeidet med klubbutviklingstiltak (jmf. NIF 

klubbutviklingtiltak) i samarbeid med klubbene selv og Idrettskretsene 

• Forbund og regioner skal legge til rette for at klubber i alle deler av landet enklere kan dele 

erfaringer hva gjelder rekrutteringstiltak, trenerrekrutteringstiltak og klubbutviklingstiltak 

• Klubber, regioner og forbundet skal jobbe for at alle som tar del i basketball melder seg inn i 

klubb samtidig som man skal samarbeide godt med den egenorganiserte idretten. For 3MOT3 

spillere er alternative tilknytningsformer under utredning. 

• Det skal gjennomføres en lisens- og kontingentgjennomgang for å tilpasse tilbudene til de ulike 

medlemskategorier. 

Mål for perioden organisasjonsutvikling: 

• Det skal utvikles en felles plan for klubbutviklingsstrategi i samarbeid med klubbene 

• Organisering, rutiner og felles møteplasser i alle ledd av organisasjonen skal optimaliseres 

• Det skal settes fokus på lederskap og lederutviklingsprosesser i forbundssstyret og i det 

administrative ledd. Måloppnåelse, etterlevelse av verdier og etablering av internkontroll skal stå 

i fokus for disse prosessene 

• Skaffe faktabasert kunnskap om våre medlemmers tilfredshet med NBBF sentralt og regionalt 

gjennom «Basketbarometeret» 
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• Møteplasser og nasjonale tiltak skal systematisk evalueres for å styrke og forbedre 

organisasjonen innenfra 

• Effektivisering av alle prosesser og utførelse av arbeidsoppgaver i administrasjonen og i styret. 

 

7.3 Kompetanseutvikling 
 

Trenerrekruttering- og utvikling 
Norsk baskets nye trenerutdanning er implementert i henhold til NIFs rammeverk for norsk 

trenerutdanning, «Trenerløypa». Trenerutdanningen skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling 

gjennom rekruttering og videreutvikling av kvalifiserte trenere. 

Norsk basket har per 2016 anslagsvis et sted mellom 380 (registrerte trenere på nivå 1, 2 og 3) og 

456 (overslag etter tall fra region) aktive trenere. På nivå EB er det registrert totalt 892 trenere. Med 

et medlemstallet på 10 613 registrert i idrettsregistreringen 2014, har norsk basket totalt sett behov 

for 706* trenere. Dette innebærer at vi må ha en økning på 250 med dagens medlemstall. Mål for 

perioden må være som følger dersom vi både skal kunne rekruttere flere medlemmer, og ivareta og 

utvikle medlemmer. 

 Rekruttere Ivareta/utvikle Prestere 

EB Trener 2016: 137 (måltall 320)* 
2017: 20 (måltall 340) 
2018: 30 (måltall 370) 
2019: 20 (måltall 390) 

Alle aktive trenere 
deltar hvert år på minst 
en EVU-samling for Easy 
Basket Trenere. 

Alle hovedtrenere for EB-lag 
har Easy Basket 
trenerutdanning. 

Trener 1 2016: 102 (måltall 270)* 
2017: 10 (måltall 280) 
2018: 20 (måltall 300) 
2019: 20 (måltall 320) 

Alle aktive trenere 
deltar hvert år på minst 
en EVU-samling for 
Trener 1. 

Alle hovedtrenere for lag i U16 
NM har Trener 1 utdanning. 

Trener 2 2016: 70 (måltall 175)* 
2017: 15 (måltall 190) 
2018: 10 (måltall 200) 
2019: 10 (måltall 210) 

Alle aktive trenere 
deltar hver år på minst 
en EVU-samling for 
Trener 2. 

Alle hovedtrenere for lag i U19 
NM har Trener 2 utdanning. 

Trener 3 2016: 30 (måltall 44)** 
2017: 0 (arrangeres ikke kurs) 
2018: 10 (måltall 52) 
2019: 0 (arrangeres ikke kurs) 

Alle aktive trenere 
deltar hver år på minst 
en EVU-samling for 
Trener 3. 

Alle hovedtrenere i nasjonale 
serier har Trener 3 utdanning. 

FECC 2016: 0 (ikke opptak til kurs) 
2017: 1 
2018: 0 (ikke opptak til kurs) 
2019: 1 

 Alle lisensierte trenere med 
FECC kurs bør være involvert i 
landslagsaktivitet 

* Tall for behov av trenere er med utgangspunkt i én trener per 15 spillere/medlemmer. 

** Tall på behov av Trener 3 er med utgangspunkt i antall lag i nasjonale serier og landslag multiplisert med to (2). 

For å sikre høy trenerkompetanse og stimulere til utdanning av flere trenere, vil det i perioden 

innføres krav til trenerutdanning og lisens for gjeldende nivå i NBBFs turneringer. Innføring vil skje 

stegvis med trenerutdanningene som tilbys. 

Tidsplan: 

2017/2018: Krav til Trener 1 for hovedtrenere i U16 NM 

2018/2019: Krav til Trener 2 for hovedtrenere i U19 NM 

2019/2020: Krav til Trener 3 for hovedtrenere i BLNO og KL 

Ansvar i klubb:  

Klubber må aktivt bidra med å rekruttere potensielle trenere og trenere til trenerkurs arrangert av 
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region- eller forbund. Trenerrekruttering, og utvikling av trenere er essensielt for å gi våre spillere og 

potensielle spillere det aller beste tilbudet. Ansvar i region: 

• Arrangere Trener Easy Basket 

• Arrangere Trener 1 

• Arrangere etter- og videreutdanning (EVU) for Trener 1 

• Arrangere Den lille trenerhelgen 

• Etablere et nettverk/forum for trenere i den enkelte region som følges opp av ansvarlig for 

spillerutvikling/regionslagsaktivitet 

Ansvar i forbund:   

I tillegg til å tilrettelegge for og utvikle trenerutdanning og etter- og videreutdanning skal forbundet 

utdanne kurslærere. Forbundet har også ansvaret for å: 

• Utvikle en felles plan for trenerrekrutteringsarbeid i samarbeid med klubbene 

• Arrangere Trener 2  

• Arrangere Trener 3 (arrangeres hvert 2. år: 2016, 2018, 2020) 

• Arrangere etter- og videreutdanning (EVU) for Trener 2 og Trener 3 

• Arrangere Den Store Trenerhelgen 

• Det skal gjennomføres tiltak slik at vi sikrer at vårt verdigunnlag følges opp av trenere på alle 

nivåer 

• Det skal nedsettes en trenerkomite og utvikles et mandat for komiteen 

• Det skal utarbeides en kvalifikasjonsplan, slik at enkeltpersoner som innehar en gitt 

trenerkompetanse kan tilkjennes slik formalkompetanse uten å gjennomgå nytt utdanningsløp 

Den Store Trenerhelgen er det viktigste arrangementet for trenere, og er den viktigste samlingen for 

etter- og videreutdanning. Videre vil det i løpet av hvert år arrangeres EVU-tiltak for Trener 2 og 

Trener 3. Trener 2 kurs gjennomføres hvert år, mens Trener 3 arrangeres annet hvert år og i årene 

2016, 2018 og 2020. 

 

Dommerrekruttering- og utvikling 
Dommerutdanningen ble sist revidert i 2008 og har behov for gjennomgang og oppdatering. Det vil i 

løpet av perioden bli implementert en kamplederutdanning for Easy Basket som nytt innstegsnivå i 

dommerutdanningen. Dette vil være med å legge et bedre grunnlag for deltakere på de neste 

nivåene aspirantdommerkurs og regionsdommerkurs. 

Per dags dato har norsk basket nok dommere til å gjennomføre seriespill, men i enkelte regioner og 

på enkelte nivåer er antallet på et minimum med hensyn til erfaring og antall dommere per kamp. 

Det er behov for å øke antall dommere og dommernes kompetanse for å ha kvalfiserte dommere for 

alle nivåer. 

 

 Rekruttere Ivareta/utvikle Prestere 

Kampleder 2016: 60 
2017: 80 
2018: 100 
2019: 120 

Alle kampledere skal bli 
observert minimum 1 
gang i løpet av 
sesongen. 

Alle kamper i Easy Basket 
dømmes av dommere med 
Kamplederutdanning i 2PO 

Aspirantdommer 2016: 70 
2017: 80 
2018: 90 
2019: 100 

Alle aspirantdommere 
skal bli observert 
minimum 1 gang i løpet 
av sesongen. 

Alle kamper U14 – U16 
dømmes av dommere med 
minimum 
aspirantdommergrad i 2PO 
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Regionsdommer 2016: 25 
2017: 30 
2018: 35 
2019: 40 

Det arrangeres 
forberedende 
forbundsdommerkurs 

Alle kamper i U17 og eldre 
dømmes av dommere med 
minimum regionsdommergrad 
i 2PO 

Forbundsdommer 2016: 0 (arrangeres ikke kurs) 
2017: 10 
2018: 0 (arrangeres ikke kurs) 
2019: 15 

Elitedommersamling 
arrangeres hvert år, og 
bruk av Hudl 
tilrettelegger for 
egenevaluering og 
observasjon av flere 
kamper. 

Alle kamper i nasjonale serier 
dømmes av dommere med 
forbundsdommergrad eller 
FIBA-grad i 3PO 

Måltall for rekruttering av dommere er basert på tidligere tall for rekruttering samtidig som behov etter antatt frafall. 

Ansvar i klubb:  

Klubber må aktivt bidra med å rekruttere potensielle dommere og dommere til dommerkurs 

arrangert i region eller forbund. 

Ansvar i regioner: 

• Arrangere kamplederutdanning 

• Arrangere aspirantdommerkurs 

• Arrangere regiondommerkurs 

• Arrangere etter- og videreutdanning for dommere i lokale serier 

• Nominere kandidater til forbundsdommerkurs 

Ansvar i forbund:  

I tillegg til å tilrettelegge for og utvikle dommerutdanningene, inklusiv utvikle kamplederutdanning 

for Easy Basket skal forbundet systematisere etter- og videreutdanning.  

Forbundet har også ansvaret for å: 

• Arrangere forbundsdommerkurs 

• Videreføre nasjonalt talentprogram for regionsdommere 

• Arrangere etter og videreutdanning for dommere i nasjonale serier 

• Nominere dommere til FIBA 

• For 3MOT3 vil det bli utarbeidet en dommerstige for å ivareta både det sportslige og fair play 

holdningene som turneringen representerer  
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7.4 Kommunikasjon 
 

Det er etablert en felles kommunikasjonsstrategi for norsk basket sentralt og regionalt.  Forbundet 

sentralt har og skal videreutvikle egne nettsider og formidle nyttig informasjon til medlemmer, 

frivillige og utøvere. Det er i denne sammenheng viktig å være tydelige på hva som er norsk baskets 

felles visjon og verdigrunnlag og hva som skiller vår idrett fra andre idretter.  En viktig 

kommunikasjonsvei er via ulike typer presse. Både lokale og nasjonale medier er viktige i denne 

sammenheng. Basket.no og andre sosiale medier vil spille en viktig rolle i synliggjøringen av norsk 

basketball.  

 

Vi skal også kontinuerlig jobbe for å bedre den interne kommunikasjonen i NBBF. Moderne verktøy 

og tydeligere føringer bidrar nå til å effektivisere og forenkle arbeidet innad i organisasjonen. Det 

bidrar også til å gjøre norsk baskets arbeidsprosesser mest mulig transparente.  

Mål for perioden: 

• Bruke ny teknologi og kommunikasjonsplattformer for å vise basketens verdi 

• Forbedre rapporteringsrutiner, gjennomføre spørreundersøkelser og evaluering av tiltak 

• Utvikle norsk baskets kommunikasjonsstrategi 

• Være transparente i alt vi gjør på alle nivåer 

• Strategisk kommunisere vår visjon, våre verdier og aktivitetsmål internt og forankre norsk 
baskets strategi på alle nivåer av organisasjonen 

 

7.5 Anlegg 

 

Norsk basket vil støtte arbeid som gjøres for å bedre anleggssituasjonen for hallidrettene. Vi vil også 

jobbe for å få basketkurver som en del av nærmiljøanlegg i kommunene. Dette er ikke minst viktig 

med tanke på å at vi skal kunne nå våre mål om spillervekst. 

Det er også viktig å informere klubbene om hvilke støtteordninger som finnes ved innkjøp av 
materiell, som f.eks. kurver. 

Mål for perioden: 

• Styrke politisk tilstedeværelse og påvirkningsmulighet via idrettsråd i kommunene  

• NIFs utstyrsordning skal gjøres kjent for alle klubber 

• Utvikle norsk baskets anleggsstrategi 

• Informere klubbene om søknadsfrist for MVA-kompensasjon på anlegg-/driftsmidler og hvordan 
det kan søkes spillemidler. 

• Bidra til arbeidet rundt «Gode idrettsanlegg» (felles database for alle idrettsanlegg i Norge) 

•  Jobbe for at det skal være gratis halleie for barn og ungdom  
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7.6 Arrangementer 
Våre tiltak- og konkurransetilbud er arrangementer som stadig kan forbedres. Arrangementene er 

den viktigste arenaen for utførelse av idretten og ofte barn og foreldres første møte med norsk 

basket. Våre arrangementer skal gjennomføres i tråd med norsk baskets regler og verdigrunnlag.  

Mål for perioden: 

• Videreutvikle våre tiltak og arrangementer for barn og ungdom (EBC, EB, Basket skolen og 

3mot3)  

• Sikre profesjonalitet i konkurranse- og turneringstilbudet regionalt 

• Norgesmesterskap for U16 og U19 skal kontinuerlig evalueres, videreutvikles og profesjonaliseres 

• Heve KL- og BLNO som produkt gjennom tydelige krav til gjennomføring av seriekamper- og 

sluttspillarrangementer 

 

7.7 Basketens samfunnsbidrag 
Det norske samfunn står overfor store utfordringer hva gjelder inkludering av barn- og ungdom med 

minoritetsbakgrunn. Norsk basket skal være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og 

toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn. Vi ønsker å bidra i dette arbeidet dersom 

offentlige ressurser blir stilt til rådighet. For verdensidretten basketball er dette mangfoldet en 

ressurs. 

• Arbeide for at norsk basket skal kunne få frigjort økonomiske ressurser til et akivt og systematisk 

inkluderingsarbeid. Tiltak som f.eks. det svenske basketballforbundets prosjekt «Velkommen hit» 

er et prosjekt vi kan trekke erfaringer fra 

• Dreie arbeidet mot mer fokus på inkludering i rekrutteringsarbeidet 

• Synliggjøre mangfoldet og åpenheten i vårt arbeid 

• NBBF skal særlig prioritere klubber som har mange medlemmer med minoritetsbakgrunn 
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8. Vedlegg til «Felles plan for norsk basket» 
 

Vedlegg 8.1: NBBFs Formål 

Vedlegg 8.2: Norsk baskets verdigrunnlag 

Vedlegg 8.3: Forbundets- og regionenes tiltak for å styrke kjerneaktiviteten 

Vedlegg 8.4: Planhierarkiet 

Vedlegg 8.5: Virksomhetsraketten 

Vedlegg 8.6: Statistikk og måltall 

 

Vedlegg 8.1 - NBBFs Formål:  
Lov for NBBF, stiftet 28. januar 1968, med senere endringer, senest mai 2014 og godkjent av NIF v/ 

Idrettsstyret den 12. august 2014.  

INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1 Formål  

(1) NBBFs formål er å fremme basketball i Norge, og representere idretten internasjonalt.  

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
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Vedlegg 8.2: Utdypning av verdigrunnlag 
Norsk baskets verdigrunnlag skal hjelpe oss i å bli tydeligere på hvem vi er og også få frem det som 
skiller oss fra andre idretter i Norge. Verdiene er levereglene alle som er involvert i norsk basket skal 
følge.  
 
Basketball er inkluderende! 
Basketball er en verdensidrett som passer for alle - uansett kjønn, legning, bakgrunn, etnisitet, 
funksjonsnivå og alder. Det krever ikke mye for å ha det moro med basketball - en ball og en kurv er 
nok. Nye miljøer og spillere er alltid velkomne… uansett! 
 
Vi som driver med basketball: 

• bryr oss om hverandre og fremmer hverandre 
• har tillit til hverandre 
• har konstruktiv dialog med hverandre om våre utfordringer 
• synes det er positivt med nye spillere og miljøer 
• søker å løse oppgaver og utfordringer i fellesskap 

Basketball er gøy! 
Basketball er en tolerant idrett der trivsel overskygger alt. Godt miljø der du trives skaper grunnlag 
for utvikling av deg som spiller, trener, dommer eller frivillig. Vi er alltid positivt engasjert når vi er i 
aktivitet. Basketball er en livsstil som du tar med deg overalt. 
 
Vi som driver med basketball: 

• er opptatt av at du skal ha det bra 
• ønsker at alle skal oppleve mestring på sitt nivå 
• ønsker alltid flere å spille med og mot  
• har respekt for at «vi alle er forskjellige» 

 
Basketball er målrettet! 
I basketball er vi opptatt av å nå de målene vi har satt oss. Vi arbeider systematisk og tålmodig for å 
bli bedre og setter oss ambisiøse mål. For å bedre basketballens posisjon i Norge og internasjonalt 
jobber vi alle for å bedre våre rammebetingelser lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Vi som driver med basketball: 

• er driftige og stolte av idretten vår 
• er uredde og søker utfordringer 
• søker samarbeidspartnere i og utenfor idretten 
• utvikler prestasjonskultur for å nå langsiktige mål 
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Vedlegg 8.3: Forbundets- og regionenes tiltak for å styrke kjerneaktiviteten 

 
Forbundets- og regionenes rekrutteringstiltak 
 

Basket i skolen 

«Basket i skolen» er et rekrutteringstiltak som i all hovedsak tar sikte på å gjøre basketball bedre 

kjent blant elever og lærere i barneskolen. Hovedmålsettingen er en generell kompetanseheving 

blant lærere slik at disse kan undervise basketball i skolen. En ønsket konsekvens er at flere barn og 

unge blir kjent med basketball som idrett og at dette kan bidra til at også basketball «blir et naturlig 

valg» for barn og unge som ønsker å drive med organisert idrett. 

Mål for perioden: 

- Søke midler til Basket i skolen slik at flere klubber kan involveres i tiltaket 

- Ved utgangen av perioden skal 3 av 5 regioner aktivt kunne tilby Basket i skolen i prioriterte 

geografiske områder 

Easy Basket 

Med Easy Basket har vi endret spillformene for de yngste barna og lagt mer fokus på barnets 

utvikling og deres idrettsopplevelse. I norsk basket ønsker vi at det skal finnes plass for at alle kan 

utvikle seg og ha det gøy! De nye spillformene Easy Basket Challenge og Easy Basket er tilpasset 

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett og med det anbefalinger om hvordan 

barneidrett skal drives. I stedet for tradisjonelt seriespill vil barna delta i basketarrangement som 

inneholder både konkurranse og lek.  

Easy Basket er et inkluderende felleskap. Å spille Easy Basket skal gi vennskap, positive opplevelser 
og rent spill. Deltagelse i Easy Basket skal oppleves som positivt for den enkelte og for felleskapet 
både lokalt i laget/klubben og så vel som innen norsk idrett. 

Easy Basket har et eget verdisett, disse bygger oppunder norsk baskets overordnede verdier: 

• Vi bryr oss ikke om du er stor eller liten 
• Vi bryr oss ikke om hvor du kommer fra 
• Vi bryr oss ikke om hudfarge 
• Vi bryr oss ikke om du god eller dårlig 

EBC – 6 – 10 år 

Easy Basket Challenge (EBC) fokuserer på prestasjon og ikke resultat noe som gjør at lag og trenere 

kan jobbe med basisferdigheter for å utvikle dyktige spillere, uansett nivå. 

Mål for perioden: 

• Øke antallet EBC lag i alle regioner i samarbeid med klubb 

• Styrke, utvikle- og kvalitetssikre EBC konseptet 
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EB – 10 – 13 år 

Over ytterligere tre år legger vi stor vekt på at barna får utvikle seg i sitt eget tempo. Easy Basket (EB) 

er basket på barnas vilkår med enklere regler som gir alle mulighet til å være med og å utvikle seg. 

Målet med Easy Basket er å få barna til å elske basket og ønske å fortsette og spille. 

Mål for perioden: 

• Øke antallet EB lag i alle regioner i samarbeid med klubb 

• Styrke, utvikle og kvalitetssikre EB konseptet 

 

Forbundets- og regionenes tiltak for å ivareta- og utvikle 
 

Regionalt seriespill – 13 år – mosjonist 

Regionalt seriespill er seriespill for aldersgruppene fra 13 år og oppover. Seriespillet er ordinær 

basketball med ordinære basketballregler, dvs. 5 mot 5 på banen og der tilhørende regelverk. 

Avhengig av antall lag påmeldte gjennomføres seriespillet i hovedsak i perioden fra september til og 

med april hvert år.  

Mål for perioden: 

• Holde antall lag i seriespill i aldersgruppen 13 år – mosjonist på et stabilt nivå 

Styrke og profesjonalisere seriespillet i dialog med klubbene 

Jenter 

Basketball for jenter må styrkes. Fra 2006 

– 2012 sto jenter for den største andelen 

av nedgangen i medlemsmassen, spesielt 

i aldersgruppen 6 – 12 år og 13 – 19 år. 

Fra 2012 – 2014 har vi derimot sett at 

trenden har snudd og at jente- og 

kvinnebasket står for den største 

prosentvise vekst i medlemsmassen. I 

aldergruppen 6 – 12 år har vi fra 2012 – 

2014 økt fra 784 – 956, en økning på 

21,9%. I aldergruppen 13 – 19 år har vi fra 

2012 – 2014 økt fra 973 – 978, en økning 

på 0,5%. I de to øvrige alderskategoriene 

har vi fra 2012 – 2014 økt fra 946 – 1109, 

dette er en økning på 17,2%. 

Fordelingen jenter/kvinner og 

gutter/menn fra 2014 ser ut som følger: 

6 – 12 år - 44,5% jenter 

13 – 19 år – 35,5% jenter 

20 – 25 år – 44% jenter 

26 år + - 41,3% jenter 
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Ansvar i klubb:  

«Basket i skolen» er et tiltak som når like mange jenter som gutter. Klubbene som er involvert i 

klubbutviklingstiltak og dermed «Basket i skolen» må være forberedt på og ta imot like mange jenter 

som gutter.  

Ansvar i region og forbund 

I 2016 nedsatte NBBF et jenteutvalg som utredet tilbudet til jenter og kvinner sett under ett, både 

hva gjelder rekrutteringstiltak, konkurransetilbud og toppidrettstilbud. Utvalget sammenstilte også 

en rapport med forslag til tiltak.  

Mål for perioden: 

• Det skal utvikles en digital idébank basert på jenteutvalgets rapport med utvalgte forslag som 

skal styrke jentebasketen. Idébanken skal være tilgjengelig for alle. 

• Det må rettes fokus mot rekruttering av minoritetsjenter. Norsk basket må ha en 

inkluderende profil bl.a. ved å utvise kulturforståelse, evne til tilrettelegging og 

kontaktknytting med riktige instanser.  

• Det må implementeres en sesjon med fokus på å trene jenter og forskjellen på å være trener 

for guttelag og jentelag i dagens trenerløype, på sikt i alle trenerkurs.   
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Rullestolbasket 

Rullestolbasket er en av flere aktiviteter norsk basket tilbyr sine medlemmer. Rullestolbasket er 

under utvikling, og seriespill for rullende eller gående som ønsker å ta del i dette seriespillet tilbys 

per i dag i tre av våre fem regioner. Rullestolbasket opererer med egne regler og er primært et tilbud 

til medlemmer med nedsatt funksjonsevne.  

Mål for perioden: 

• Utvikle trener- og dommerkurs for rullestolbasket 

• Øke antall spillere i aldersgruppen 13 – 19 år 

• Etablere fast samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner 

• Etablere ett representasjonslag 

• Gjennomføre faste årlige nasjonale samlinger, evt. i samarbeid med andre særforbund 
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3MOT3 

3MOT3 skal i hovedsak være en lavterskelaktivitet som har til hensikt å allmenngjøre basketball i 

Norge. Vår primære målgruppe er ungdom i alderen 13 til 19 år, der risikoen for frafall i idretten er 

størst. 3MOT3 i Norge er nært knyttet til FIBAs «From Street to Elite» som innebærer at aktiviteten 

skal skje på ungdommens premisser og at tilbudet skal være tilrettelagt deres ambisjonsnivå. En ball, 

en kurv og en håndfull venner er alt man trenger for å ha det gøy med 3MOT3.   

Mål for perioden: 

• Søke midler til 3MOT3 for å kunne videreutvikle 

og gjøre 3MOT3 bærekraftig i alle deler av 

landet  

• Utvikle og gjennomføre 3MOT3 Tour i 

samarbeid med regioner-, klubber og eksterne 

samarbeidspartnere 

• Etablere regionalt finalespill 

• Gjennomføre nasjonal finale i regi av forbundet 

• Sørge for at alle regioner har eget 3MOT3 utstyr 

og lagringsplass 

• Utvikle et eget dommerkurs for 3MOT3 og 

utdanne dommere 

• Utrede muligheten for regionalt seriespill i 

3MOT3 

• Utrede alternative tilknytningsformer som kan 

gjøre aktivitetstilbudet og medlemskap lettere 

tilgjengelig 

• Bli ett fullverdig medlem av FIBAs 3x3 nettverk 

• 3mot3 skal etableres som egen idrettsgren 

under Norges Basketballforbund 
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Spillerutvikling i regionene 

Behovet for å bli utviklet som spiller gjelder alle uansett nivå. Når vi snakker om spillerutvikling i 

regional- eller nasjonal regi, er dette et tilbud utover det hver enkelt klubb kan gi. Spillerutviklingen 

som skal skje regionalt skal skje i samsvar med de målene for spillerutvikling som er satt nasjonalt. 

Mål for perioden: 

• Alle regioner skal tilby åpne samlinger for aldersgruppen U14 og U15 

• Spillerutviklingstilbudet i regionene skal inkludere alle uavhengig av økonomiske- eller andre 

ressurser 

• Kompetanse fra nasjonalt nivå (landslagsprogram) skal komme spillere som deltar i 

spillerutviklingstiltak i regionene til gode 

 

Forbundets tiltak for å prestere 
 

Norgesmesterskap (U16 og U19 NM) og kvalifisering internasjonale turneringer 

Norgesmesterskap for U16 og U19 arrangeres hvert år i regi av forbundet. 12 lag deltar i klassene for 

gutter og jenter i sluttspillhelgen. Forut for dette arrangeres regionale kvalifiseringer.  

Mål for perioden:   

• I samarbeid med klubb skal forbundet bidra til at det etableres flere satsende miljøer slik at alle 

regioner er representert i NM-sluttspillet både på jente og guttesiden  

• 25 lag skal ønske å kvalifisere seg til sluttspillhelgen både på gutte- og jentesiden 

• Øke kvaliteten på arrangementene og få nasjonal oppmerksomhet 

Gjennomføre kvalifiseringer slik at de beste klubblagene i Norge får mulighet til å konkurrere om 

deltagelse internasjonale turneringer som fordrer dette (eks. Scania Cup) 

 

Nasjonale serier 
Våre nasjonale serier skal utvikles. Det er nedsatt et utvalg for Kvinneligaen og det jobbes for et 

tilsvarende utvalg for BLNO. Utvalgene skal jobbe for utvikling av ligaene og bidra til å heve nivået 

både sportslig, arrangementsmessig og økonomisk. I hele planperioden skal NBBF arbeide tett med 

klubbene tilhørende i de nasjonale seriene og følge opp miljøer i lavere divisjoner som har 

ambisjoner om deltakelse i nasjonale serier en gang i framtiden.  

Mål for perioden: 

• Etablere 10-12 stabile lag i toppseriene for menn og 8 – 10 lag i toppserien for kvinner der lagene 

konkurrerer om å vinne mesterskap og unngå nedrykk  

• Støtte oppunder KL- og BLNO-utvalg, der målsettingen er at klubbene får et sterkere eierforhold 

til eget produkt  

• Øke antall kamper for lagene i toppseriene  

• Øke markedsverdien for toppseriene og utnytte denne 
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Landslag U16 og U18  

Fokus i perioden skal fortsatt være en endring av treningskulturen for våre beste og mest ambisiøse 

14 – 18 åringer. Bevisstgjøring av utøveren i forhold til hva som skal til for å nå mål om collegespill og 

profesjonelt spill som senior er avgjørende. Gjennom regionlags- og landslagsvirksomheten skal 

spillerne få kunnskap om betydningen av kosthold, restitusjon, fysisk trening og temakurs («big 

man»/«point guard» treninger). 

Fra og med U16 skal det startes testing av våre landslagsspillere. Antidoping Norge involveres og 

spillerne skal gjennomføre nettkurset «Ren utøver». Dette for å rette fokus på hva de må være 

oppmerksomme på i forhold til kosthold og rusmidler.  

Norsk basket vil som utgangspunkt ha Olympiatoppens filosofi for utvikling av «morgendagens 

utøvere» der fokus skal være følgende i de ulike aldergruppene:  

Nivå: Aldersgruppe Utviklingsnivå Hovedfokus Norsk Basket 

1 0 – ca 6 år Aktiv start perioden Lære gunnleggende bevegelser Basket i skolen 
EBC 

2 Ca 6 år – ca 8 år Grunnlagsperiode Utvikle grunnleggende motoriske 
og fysiske forutsetninger 

Basket i skolen 
EBC 

3 Ca 9 – ca 11 år Ferdighetsperiode Lære og utvikle grunnleggende 
idrettslige ferdigheter 

Basket i skolen 
EBC 
EB 

4 Ca 12 – ca 14 år Lære å trene i perioden Utvikle evne til å gjennomføre 
systematisk trening med 
langsiktige utviklingsmål 

Seriespill regionalt 
Spillerutvikling i 
regionene 

6 Ca 15 – ca 17 år Lære å konkurrere i 
perioden 

Lære å forberede, gjennomføre 
og evaluere konkurranser 

Seriespill regionalt 
Spillerutvikling i 
regionene 
U NM 
U16  og U18 landslag 
 

7 Ca 18 – ca 22 år Trene for å konkurrere i 
perioden 

Videreutvikle evne til å 
forberede, gjennomføre og 
evaluere konkurranser og lære å 
se sammenhgner mellom 
forberedelser og utvikling av 
resultater 

Seriespill regionalt 
Seriespill nasjonalt 
Collegespill 
Forberede 
landslagsaktivitet for 
seniorer mot slutten av 
planperioden 

8 Etter ca 23 år Trene for å vinne 
perioden 

Utvikle og praktisere 
toppidrettslige ferdigheter og 
kvaliteter 

Forberede 
landslagsaktivitet for 
seniorer mot slutten av 
planperioden 

 

Mål for perioden: 

• Delta i Nordisk Mesterskap for U16 og U18 

• Delta i Europeisk Mesterskap for U16  

• Delta i Europeisk Mesterskap for U18 dersom spillergruppen viser motivasjon for 

prestasjonsutvikling og for å bli morgendagens toppidrettsutøvere 

• Gjennomføre minimum en talentcamp for landslagsaktuelle spillere  

• Det skal arbeides politisk med å bedre rammebetingelser for norsk baskets landslagsaktivitet på 

alle nivåer 
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Vedlegg 8.4: Planhierarkiet 
 

Formålet med et felles planhierarki er å bidra til bedre samhandling i organisasjonen, logisk 

sammenheng mellom organisasjonsleddenes planer, lik begrepsbruk og like forventninger til 

innholdet i planer på ulikt nivå. 

 

 

Strategisk plan 

Basketballtinget vedtar norsk baskets strategiske plan: En strategisk plan beskriver en overordnet 

tenkning basert på en situasjonsanalyse og en målsetting. Strategien angir hva som skal prioriteres og 

hva som skal legges til grunn for å vurdere om målet er oppnådd eller ikke. En strategi er overordnet 

fremgangsmåten, og skal ligge til grunn for hvilke valg som tas under oppgaveløsningen. 

Handlingsplan 

Handlingsplanene utarbeides årlig sentralt og regionalt med utgangspunkt i strategisk plan. 

Handlingsplanene vedtas av regionstyrene og forbundsstyret: For å systematisere 

organisasjonsleddets arbeid er det nødvendig å lage en handlingsplan for aktivitetene som ønskes 

gjennomført for å nå målene i utviklingsplanene. I en handlingsplan bør man bli enige om prosjektets 

mål, innhold, frister, hvem som skal gjøre hva, og hvilke ressurser som skal til. 

Utviklingsplaner 

Forbundsstyret vedtar utviklingsplaner basert på prioriterte arbeidsområder gitt strategiplan: 

Hensikten med å lage utviklingsplaner på sentrale områder er, med utgangspunkt i en analyse av 

dagens situasjon, å fremskrive hvordan man ønsker å få til en utvikling. Utviklingsplanen skal beskrive 

ønsket tilstand og status på et gitt tidspunkt i fremtiden, og være grunnlaget for valg av tiltak i 

handlingsplanene. Eksempel på utviklingsplaner kan være anleggsplan, sportslig plan el. felles 

trenerrekrutterings- og utviklingsplan. 

Strategisk plan

Handlingsplaner

Utviklingsplaner
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Vedlegg 8.5: Virksomhetsraketten 
 

Virksomhetsraketten er et mentalt bilde av «Felles plan for norsk basket». De 3 V’ene, Visjon, Verdier 

og Virksomhetsidè,  er planens styringselementer. Kjerneaktiviteten er arbeidsprosesser som 

beskriver faser og aktiviteter som oppfyller formålet ved NBBF. Støtteaktiviteten skal understøtte 

kjerneaktiviteten. 
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Vedlegg 8.6: Statistikk og måltall  
Måltall medlemsvekst per region for perioden: 

1) Ved utgangen av planperioden skal 85% av rekrutteringen skje i aldergruppen 6 – 12 år. 

Aldersgruppen 6 – 12 år skal da utgjøre 40% av norsk baskets medlemsmasse. Ved utgangen av 2014 

utgjorde denne aldersgruppen 29%. 

2) Ved utgangen av planperioden skal 15% av rekrutteringen skje i aldersgruppen 13 – 19 år. 

Aldergruppen 13 – 19 år skal da utgjøre 33% av norsk baskets medlemsmasse. Ved utgangen av 2014 

utgjorde denne aldersgruppen 35%. 

3) Det legges ikke opp til en økt rekruttering i de to øvrige aldersgruppene. Økning i antall voksne 

involvert i basketaball skal på sikt være en naturlig konsekvens av økning i de yngre 

aldersintervallene. I planperioden er målet et netto frafall på 0, i gruppen unge voksne 20 – 35 år og 

gruppen 36 år >.  

Region Nord Rekruttere 

Barn 6 – 12 år 2016: 39 av totalt 478 – 4-5 pr. klubb 
2017: 41 av 506 – 4-5 pr. klubb 
2018: 49 av 610 – 5-6 pr.klubb 
2019: 51 av 646 – 5-6 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Ungdom 13 – 19 år 2016: 12 av 156 – 1-2 pr. klubb 
2017: 13 av 163 – 1-2 pr. klubb 
2018: 8 av 101 – 1 pr. klubb 
2019: 9 av 107 – 1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Unge voksne 20 – 35 år 2016: 1 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2017: 1 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2018: 1 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2019: 1 av 12 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Voksne 36 + 2016: 0 av 7 
2017: 1 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2018: 1 av 9 – 0-1 pr.klubb 
2019: 1 av 9 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

 

Region Sør Rekruttere 

Barn 6 – 12 år 2016: 10 av totalt 478 – 2 pr. klubb 
2017: 11 av 506 – 2 pr. klubb 
2018: 12 av 610 – 2 pr. klubb 
2019: 13 av 646 – 2-3 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Ungdom 13 – 19 år 2016: 3 av 156 – 0-1 pr. klubb 
2017: 3 av 163 – 0-1 pr. klubb 
2018: 2 av 101 – 0-1 pr. klubb 
2019: 2 av 107 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Unge voksne 20 – 35 år 2016: 0 av 9 
2017: 0 av 11 
2018: 1 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2019: 1 av 12 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Voksne 36 + 2016: 0 av 7 
2017: 0 av 9 
2018: 0 av 9 
2019: 0 av 9 
40/60 kjønnsfordeling 
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Region Midt Rekruttere 

Barn 6 – 12 år 2016: 43 av totalt 478 – 2 pr. klubb 
2017: 46 av 506 – 2-3 pr. klubb 
2018: 55 av 610 – 3 pr. klubb 
2019: 58 av 646 – 3 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Ungdom 13 – 19 år 2016: 14 av 156 – 1 pr. klubb 
2017: 14 av 163 – 1 pr. klubb 
2018: 9 av 101 – 0-1 pr. klubb 
2019: 10 av 107 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Unge voksne 20 – 35 år 2016: 1 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2017: 1 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2018: 1 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2019: 1 av 12 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Voksne 36 + 2016: 1 av 7 – 0-1 pr. klubb 
2017: 1 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2018: 1 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2019: 1 av 9 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

 

Region Vest Rekruttere 

Barn 6 – 12 år 2016: 134 av totalt 478 – 3 pr. klubb 
2017: 142 av 506 – 3 pr. klubb 
2018: 171 av 610 – 4 pr. klubb 
2019: 181 av 646 – 4 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Ungdom 13 – 19 år 2016: 43 av 156 – 1 pr. klubb 
2017: 45 av 163 – 1 pr. klubb 
2018: 28 av 101 – 0-1 pr. klubb 
2019: 30 av 107 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Unge voksne 20 – 35 år 2016: 3 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2017: 3 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2018: 3 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2019: 3 av 12 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Voksne 36 + 2016: 2 av 7- 0-1 pr. klubb 
2017: 3 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2018: 3 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2019: 3 av 9 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 
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Region Øst Rekruttere 

Barn 6 – 12 år 2016: 253 av totalt 478 – 4-5 pr. klubb 
2017: 268 av 506 – 4-5 pr. klubb 
2018: 323 av 610 – 5-6 pr. klubb 
2019: 342 av 646 – 6 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Ungdom 13 – 19 år 2016: 83 av 156 – 1-2 pr. klubb 
2017: 86 av 163 – 1-2 pr. klubb 
2018: 53 av 101 – 1 pr. klubb 
2019: 57 av 107 – 1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Unge voksne 20 – 35 år 2016: 5 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2017: 6 av 11 – 0-1 pr. klubb 
2018: 6 av 11 – 0-1 pr.klubb 
2019: 6 av 12 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

Voksne 36 + 2016: 4 av 7 – 0-1 pr. klubb 
2017: 5 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2018: 5 av 9 – 0-1 pr. klubb 
2019: 5 av 9 – 0-1 pr. klubb 
40/60 kjønnsfordeling 

 

Antall medlemmer sortert på alder og kjønn 2006 – 2014 

Fra 2006 – 2012 har norsk basket hatt en sterk nedgang i antall medlemmer i aldersgruppen 6 – 12 

år, fra 3902 til 2691 medlemmer. I løpet av de to siste årene (2012 – 2014) har vi derimot igjen 

opplevd en økning på 15,4 % i denne aldersgruppen, fra 2691 til 3105 medlemmer.  

Fra 2006 – 2014 har vi i aldersgruppen 13 – 19 år totalt sett hatt en svak oppgang, fra 3504 til 3731 

medlemmer. Økningen de siste to årene i denne aldersgruppen har vært på 2%.  

Fra 2006 – 2014 har det i aldersgruppen 20 – 25 år ikke vært særlig utvikling, fra 1073 – 1103 

medlemmer. Økningen de siste to årene har vært på 1,5%.  

I aldergruppen 26 år+ har det fra 2006 - 2012 vært en god økning. Fra 1760 – 2640 medlemmer. De 

siste to årene har det totalt vært en økning på 9,2% i disse aldersintervall (mer detaljert statistikk 

vises i vedlegg 8f-ii). 

 

Valg av tidsintervallet 2006 – 2014 er begrunnet med 10 års intervall når tall for 2016 foreligger (start 

på ny strategiplanperiode) 
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Antall klubber tilknyttet NBBF/medlemskap i klubb 
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