UTKAST TIL STRATEGIPLAN ANNO 2022

Norges Håndballforbunds visjon er

Håndball for alle!
Norges Håndballforbunds (NHFs) formål er å utbre og lede håndballidretten i
Norge, og å representere idretten internasjonalt.
Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og
kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt,
og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier

NORGES HÅNDBALLFORBUNDS VERDIER ER

Norges håndballforbund (NHF) skal være en åpen og inkluderende
organisasjon, arbeide for at alle skal med, bidra til livskraftige
lokalsamfunn og skape tilhørighet.
Norsk håndballs overordnede mål ligger fast:

Flest mulig – lengst mulig
Flest mulig inneholder ambisjonen om å utvikle en organisasjon og et
aktivitetstilbud som har plass til alle, og som alle ønsker å tilhøre. Norges
Håndballforbund skal være en pådriver for allsidighet og mestring innen
idretten, for å utvikle barn og unge til å like fysisk aktivitet, trening og
konkurranse.
Lengst mulig inneholder ambisjonen om både å bli værende i håndballen
og prestasjonsutvikling. Medlemmene skal kunne drive håndball
innendørs, beach håndball og alternative håndballaktiviteter, og få
muligheter til å utvikle seg opp mot det potensialet den enkelte har og
ønsker.

NHFs strategiplan inneholder de langsiktige strategiene for å nå vårt
overordnede mål om «Flest mulig – lengst mulig», og en prioritering og
konkretisering av hva som er de viktigste arbeidsområdene i tingperioden
2022 – 2025.
Både innenfor det offentlige og i næringslivet har FNs bærekraftsmål blitt
en viktig (og riktig) ramme for virksomheten. Med sin posisjon, aktivitet
og oppslutning er idretten/håndballen en viktig bidragsyter til vår felles
innsasts for å nå FNs bærekraftsmål.
NHF har over tid arbeidet med bærekraftsmål uten at dette har
framkommet tydelig i strategiplanen. I NHFs Strategiplan anno 2022, er
dette tydeliggjort ved at våre langsiktige strategier (slik de har ligget fast
over tid) er satt inn i en bærekrafts kontekst.

SAMFUNNSOPPDRAG OG FNs BÆREKRAFTSMÅL

Norsk håndball skal være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i
samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom
håndballklubbene, er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen.

Norsk håndball skal også være en samfunnsaktør som tar hensyn til
natur, klima og miljø.

SAMFUNNSOPPDRAG OG
FNs BÆREKRAFTSMÅL
Internasjonalt har NHF en posisjon
som gir mulighet til å påvirke de
internasjonale
håndballorganisasjonene og det
verdigrunnlaget som styrer
internasjonal håndball. Gjennom
denne posisjonen skal norsk
håndball bidra i utviklingen av
idrett og samfunn i andre deler av
verden.

SAMFUNNSOPPDRAG OG FNs BÆREKRAFTSMÅL
FNs 17 bærekraftsmål er delt inn i tre hovedgrupper, sosial bærekraft,
økonomisk bærekraft og klima og miljø.
Norges Håndballforbund har i sitt strategiarbeid prioritert målene;
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God helse og livskvalitet
Likestilling mellom kjønnene
Mindre ulikskap
Ansvarlig forbruk og produksjon
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Samarbeid.

Disse målene berører i ulik grad både sosial bærekraft, miljø og klima og
økonomisk bærekraft.

MÅL 3 - GOD HELSE OG LIVSKVALITET
LANGSIKTIG STRATEGI
• Håndballen skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.
MÅL
• Norsk håndball skal gi et godt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper.
• Gjennom vår aktivitet skal vi gi den oppvoksende generasjon en god plattform (fysisk,
psykisk og sosialt) for livslang aktivitet.
• Norsk håndball skal bidra til tilhørighet, trivsel og meningsfull fritid.
• Utvikling av og tilbud til spillere skal finne sted innenfor rammene av en forsvarlig
totalbelastning for den enkelte.
• Trening av barn og ungdom skal ledes av kompetente trenere.
• Klubber og landslag skal hevde seg i toppen internasjonalt. Landslagene skal kjempe
om medaljer i mesterskap.
• Håndballen skal være et rusfritt sted for barn og ungdom.

MÅL 5 - LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE
LANGSIKTIG STRATEGI
• NHF skal arbeide for likestilling og styrke kvinners stilling innen både håndballen og
idretten, nasjonalt og internasjonalt.

MÅL
• NHF skal stå for likestilling og likeverd i enhver sammenheng.
• NHF skal styrke arbeidet for å øke andelen kvinnelige ledere på alle nivå.
• NHF skal styrke arbeidet for bedre rammebetingelser for jente- og kvinneidretten.
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MÅL 10 - MINDRE ULIKSKAP
LANGSIKTIG STRATEGI
• Håndballen skal arbeide for et likeverdig tilbud i hele landet.
MÅL
• NHF skal være representativ for mangfoldet i befolkningen på og utenfor banen.
• NHF skal ha et godt aktivitetstilbud til alle uavhengig av funksjonshemming, sosial og
økonomisk status.
• Håndballen vil motarbeide mobbing og vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og
trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.
• Medlemmene skal få mulighet til å utvikle seg opp mot sitt potensiale den enkelte har
og ønsker.
• Medlemmene skal kunne drive beachhåndball, rullestolhåndball og andre alternativ
håndballaktiviteter.
• Alle kamper skal ledes av kompetente dommere.
• Alle håndballag har tilgang til minimum to timer trening i hall per uke.
• Fleridrettshallen er den høyeste prioriterte anleggstypen, et anlegg der de fleste
møtes til trening og konkurranser.
• Økonomiske barrierer for deltakelse i idrett bygges ned ved at barne- og
ungdomsaktivitet tilbys gratis halleie.

MÅL 12 - ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
LANGSIKTIG STRATEGI
• Håndballen skal sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
MÅL
• Topphåndballen skal være en stor underholdningsidrett med fulle haller.
• NHF skal være det beste sponsorobjektet i norsk idrett målt i samarbeidspartnernes
tilfredshet og NHFs «return of investment».
• NHFs arrangementer skal være det foretrukne «familiearrangementet» i norsk idrett.
• NHFs arrangementer skal spres rundt i landet og bidra til landsdekkende entusiasme,
tilhørighet og kompetansebygging.
• NHF skal tilby lyd og bilde fra både topp- og breddearrangement i Norge på de
viktigste kommunikasjonsplattformer.
• Håndballen skal ha en miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall.
• NHF skal redusere forbruk av utstyr og tøy.
• NHF skal bare gjennomføre nødvendige reiser.
• Håndballen skal redusere bruk av plast, redusere matsvinn og servere og selge sunn
mat.
• Regionale multianlegg kan huse større nasjonale og internasjonale konkurranser for
en rekke idretter.
• Et nasjonalt multianlegg med kapasitet til å huse de største internasjonale
konkurranse for alle «inneidrettene».

MÅL 16 - FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER
LANGSIKTIG STRATEGI
• Håndballen skal fremme inkluderende aktiviteter og arbeide for
inkluderende institusjoner på alle nivå.
MÅL
• NHF skal være det særforbundet som har størst tillit i
befolkningen.
• NHF skal preges av åpenhet og tuftet på demokratiske verdier.
• Håndballen skal ha en tydelige ledelse, ha oppdatert
kompetanse på alle fagområder og økonomi. Disse områdene
skal vi aktivt utvikle. Ledelse skal være et prioritert område.
• NHF skal være en idrettspolitisk pådriver på alle nivåer nasjonalt
og internasjonalt.
• NHF skal i alle ledd (sentralt, regionalt og i klubb) være en
kompetent, moderne og effektiv organisasjon med
hensiktsmessig oppgaveløsning og ressursforvaltning.
• Organisasjonen skal arbeide for å gi ungdom innpass og
opplæring i idrettens demokratiske verdier og prosesser.
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MÅL 16 - FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER
LANGSIKTIG STRATEGI
• Håndballen skal fremme inkluderende aktiviteter og arbeide for inkluderende
institusjoner på alle nivå.
MÅL
• Organisasjonen skal være tuftet på våre verdier, frivillighet og nærhet, samt ha en
tydelig demokratisk og tillitsbasert ledelse.
• Norsk håndball skal være ledende i idretten når det gjelder forenkling av
klubbhverdagen.
• Innenfor rammen av det enkelte organisasjonsledds råderett over egen økonomi skal
NHF (sentralt og regionalt) ha en fleksibel og robust økonomi. Sentrale og regionale
inntekter disponeres av og i organisasjonen på en måte som sikrer gjennomføring av
prioriterte og omforente oppgaver.
• Digitalisering basert på klubbenes behov for en enklere hverdag. Dette gjelder også
for internkommunikasjon og alt samarbeid på tvers i organisasjonen.
• Tilgjengelig og til stede på de plattformene medlemmene bruker.

MÅL 17 - SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
LANGSIKTIG STRATEGI
• Håndballen skal styrke samhandling på alle nivå nasjonalt
og internasjonalt for å nå en bærekraftig utvikling.
MÅL
• NHF skal videreutvikle samarbeidet med skoler for å sikre
rekruttering av spillere, trener, dommere, ledere og tillitsvalgte.
Håndballen skal på denne måten bli en aktiv deltaker i
lokalsamfunnene.
• Norsk håndball skal videreføre sitt internasjonale samarbeid
med idrettens egenverdi som bærebjelke, og med sosial
utvikling, helse og demokrati som bidrag til de organisasjonene
(IHF, EHF og enkeltnasjoner) vi samarbeider med.
• NHF skal etablere felles digitale håndballpolitisk kanal og
styrke e-læringstilbudet.
• NHF skal utarbeide plan og veiledning for samhandling med
offentlige myndigheter.

STRATEGIPLANEN I FORHOLD TIL HANDLINGSPLANEN
Denne Strategiplanen definerer hovedretningene norsk håndball skal jobbe etter de kommende årene.
Konkrete mål, delmål og virkemidler innarbeides i de ulike planene i skissen under.

NHFs
strategiplan

Klubbens
handlingsplan

Regionenes
handlingsplan

PRIORITERT I PERIODEN

Norges Håndballforbund vil i tingperioden 2022 – 2025 prioritere
arbeidsområder og tiltak som hver for seg eller samlet gir
følgende effekter:
•
•
•
•
•
•
•

Styrking av klubbene.
Medlemsvekst.
En mer effektiv organisering og styring av ressurser.
Bedre og rimeligere tilgang til haller og spilleflater.
Motvirke at økonomi er en barriere for deltakelse i Håndball.
En (enda) mer inkluderende idrett.
Sportslig vekst.

PRIORITERT I PERIODEN
For å oppnå disse effektene skal NHF i perioden ha fokus på:
1.

Klubbsatsing
- Klubbhusarbeidet
• Klarere prioritering og styrking av kompetansen.
• Tiltaket spisses mot drift og organisering av klubb.
• Iverksette NHFs sertifiseringsordning.
- Rekruttering og inkludering
• Sammen med klubbene planlegge og gjennomføre rekrutteringstiltak
for å sikre at «alle» er kjent med og føler seg velkommen i
håndballfamilien. (Eksempelvis Kast ballen.)
• Finne fram til og implementere tiltak som motvirker at økonomi er en
barriere for deltakelse.

PRIORITERT I PERIODEN
- Dommerarbeidet
• Rekruttere og utvikle tilstrekkelig antall dommerutviklere.
• Utvikle og gjennomføre kampanjen «Ta vare på dommerne».
• Utvikle og implementere gode strukturer for dommerarbeid i klubb,
region og forbund.
- Treneren
• Heve utdanningstakten gjennom den reviderte grunnutdanningen
(NYT22).
• Utvikle og gjennomføre enkle utdanningstilbud til de som ikke ønsker/
ser behov for de formaliserte kursene i grunnutdanningen.
• Videreutvikle og forenkle det «elektroniske fagarkivet».
- Nasjonal elitehåndball
• Sammen med Norsk Topphåndball utnytte de muligheter som er gitt
gjennom rammeavtalen med hensyn til videreutvikling av den nasjonale
topphåndballen. (Sport, organisasjon, arrangement og marked.)

PRIORITERT I PERIODEN
2.

Anleggsarbeidet
• Kontinuerlig arbeid for å realisere målsettingen om minimum 2
treningstimer i hall pr uke pr spillende lag.
• Kontinuerlig arbeid for gratis anleggsleie for alle under 20 år.
• Arbeid for å øke antall og tilgjengelighet på anlegg for beach håndball.

3.

Organisasjonsutvikling (OU)
• Videreføre OU-arbeidet basert på de anbefalinger som OU-rapporten
angir
• Både politisk og administrativt kontinuerlig arbeide for effektiv
organisering, styring og ledelse, til beste for klubber, spillende lag og
medlemmer.

