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Vi opplever daglig engasjement og glede 
ved at barn, unge og voksne deltar i ulike 
aktiviteter i regi av regionen sitt tilbud. 

Regionen og klubbene bidrar i å legge til rette for 
positiv folkehelsetiltak for barn og unge i nær-
miljøet. Med stor innsats fremmer man sunne 
holdninger og sikrer barn et best og rikest mulig 
aktivitetstilbud. I samspill med flere skal regionen 
arbeide aktiv for at barn og unge blir prioritert i 
sine aktivitetsbehov og arbeide for at ”fremtidens 
helter” får drive aktiviteter gratis på kommunen 
sine idrettsanlegg i hele regionen sitt virkeom-
råde. 

Idretter opplever store utfordringer i å beholde 
ungdom i organisert aktivitet. Håndballidretten 
må sørge for at man har fokus på god tilrettel-
egging av treningshverdagen for den enkelte, 
og legge til rette for kompetanseheving blant 
trenere og ledere i sin organisasjon. Aktiv organ-
isasjonsutvikling i respektive klubber, sammen 
med tilrettelegging og kompetanseheving, kan 
motvirke en av de største truslene idretten har – 
ungdomsfrafallet.

Regionen har fokus på ungdomsfrafall og søker 
samarbeid mellom klubbene slik at man kan 
stimulere ungdommene våre til å fortsette med 
idrett. For å skape aktivitetsvekst er det nød-
vendig å legge til grunn et større perspektiv i 
treningsarbeidet. Idretten er nødt til å legge like 
mye innsats på de nest beste som de beste, for å 
skape og gi rom for mangfoldet i idretten. Det vil 
alltid være barn og unge som vil trene like mye 

som de beste. Noen vil trene mye uten å satse 
og andre er med av sosiale grunner. Det som 
kan være med på å redusere frafallet fra idretten 
er å ha et særskilt fokus på helheten i trenings-
arbeidet.

Barne- og ungdomsarbeidet må være forankret 
i aktivitet som gir glede, og dermed forsterke 
virkningen av de samlede tiltakene i å holde på 
ungdommen i den lokale idretten. Selv den min-
ste klubben må kunne legge det viktige grunnla-
get for at bredde og topp går hånd i hånd. Fokus 
på gode klubbmiljø er vel så viktig som sportslige 
ambisjoner. Det vil være viktig at håndballklub-
bene bruker sine midler til å utvikle livskraftige 
lokalsamfunn med mangfold og bredde. 

Regionen ønsker at håndballen sitt verdigrunn-
lag blir fremmet i lokal idrett. Det skal skapes 
positive aktivitetstilbud som er lystbetonte for 
utøverne med instruksjon som er preget av høy 
faglig standard. 

Som region er vi klar over vårt ansvar om å ta 
vare på alle som har lyst til å spille håndball på 
vår visjon står fast; Flest – Lengst – Best, og 
topp og bredde hånd i hånd. 

Mål- og handlingsplanen blir vedtatt på regionen 
sitt ting og er det førende styringsverktøyet for 
regionen sitt arbeid i tingperioden. Planen er 
utarbeidet i tråd med håndballen sine nasjonale 
strategier og skal følges opp av administrasjonen 
i sitt daglige arbeid. 

FORORD
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Foto: Knut Arild Maråk

Norges Håndballforbund 

Region Nord skal lede, utbre, 

ivareta og utvikle håndballidretten 

i regionen, samt bidra aktivt 

til utviklingen nasjonalt.
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Norges Håndballforbund 

Region Nord skal lede, utbre, 

ivareta og utvikle håndballidretten 

i regionen, samt bidra aktivt 

til utviklingen nasjonalt.

FORMÅL

Regionen skal skape energiske  
og utviklende trenings- og kampmiljø  

for aktive trenere, spillere, dommere,  
ledere og foreldre.Man skal ha håndballhaller med  

entusiastisk publikum. 

VISJON

FLEST
LENGST

BEST
- topp og bredde 

hånd i hånd!
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BEGEISTRING

RESPEKT

I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt 
seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, 
som trener, utøver og dommer.

I utøvelse av spillet.
I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen  
som tillitsvalgt, ansatt og utøver.

INNSATSVILJE

FAIR-PLAY

For Norges Håndballforbunds posisjon og 
samfunnsansvar.
For andres innsats for norsk håndball.
I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball.

For organisasjonens lover, regler og beslutninger.
For hverandre som medlemmer, utøvere,  
trenere, dommere og ledere.
For hverandres meninger og synspunkter.

VERDIGRUNNLAGET 
I NORSK HÅNDBALL
Utøverne skal vise stolthet og engas-
jement i håndballidretten. Man skal 
fremme håndballen sine felles verdier 
både på og utenfor banen.

Foto: Knut Arild Maråk
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FOKUSOMRÅDER I NORSK HÅNDBALL

Flere ungdommer i norsk håndball lengre 
Man skal øke antall spillere i alder 13-19 
med 5% i perioden. Klubbhuset som metode 
og arbeidsmodell står sentralt for perioden. 
Klubbhuset skal ”innredes med 3 rom”, slik 
at man når mål om økt trenerkompetanse, 
aktivitetstilbud og klubbkompetanse. 

Landslag
NHF sine senior landslag (4) skal kjempe om 
medaljer i alle internasjonale mesterskap. 
Man skal ha særskilt oppmerksomhet på 
kompetansebasert utvikling og struktur, og 
sammenheng i verdikjeden fra yngre landslag 
til senior landslag. 

Beachhåndball
Tallet på registrerte spillere i beachhåndball 
skal overstige 4.000 per 1. september 2016. 
Alle regioner skal etablere tilbud om beach-
håndball med kamp- og spillerutviklingstilbud. 
Man vil innføre regional kvalifisering til NM i 
beachhåndball. 

Anlegg
Man skal øke antallet for innendørshåndball 
med 60 i tingperioden. Tallet på spilleflater 
for beachhåndball skal økes med 20 i samme 
periode, der ett skal være innendørs.  
Man skal regelmessig gjennomføre under-
søkelser for å påvirke utbyggere slik at 
målene om flere spilleflater blir nådd. 

Man skal yte rådgivning til anleggseiere og 
utbyggere. 

Kommunikasjon
Medlemmene våre skal oppleve enklere 
rutiner og bedre service og tilgjengelighet. 
NHF skal være en aktiv idrettspolitisk aktør. I 
positiv sammenheng skal man prege ”nyhets-
bildet”. 

Organisasjon
NHF sin indre organisasjon skal ha tydelig 
og avklare arbeids- og ansvarsavdeling der 
man skal ha lojalitet til vedtatte avgjørelser. 
Organisasjonen skal gi likeverdig tilbud til 
medlemmene sine i hele landet. NHF skal 
stå fram som verdiforankret med lojalitet til 
profilen vår. 

Økonomi
NHF sin indre organisasjon skal ha en samlet 
egenkapital på 20% av årsomsetningen. De 
samlede arrangement- og markedsinntek-
tene skal minimum gi det samme prosentvise 
bidraget som i 2014. 

EURO 2020
Man skal legge grunnlag for et suksessfullt 
EURO 2020 med fokus på arrangement, sport 
og økonomi. 
 

 I nasjonal strategiplan, del 3, ble det vist til åtte fokusområder for perioden 2015-2017
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KLUBBEN
Målsetting

Klubben skal gjennom kompetansetiltak 
bidra til at trenere, dommere og organi-
sasjon legger grunnlaget for et positivt 
og inkluderende aktivitetstilbud i sitt 
nærmiljø.

Klubben skal beholde ungdommene  
i håndballen ved å sikre trygghet, ut-
vikling og sosiale fellesskap.

Klubber skal ha sunn og bærekraftig 
økonomistyring og utnytte markedspo-
tensialet i sitt nærområde. 

“Klubben skal beholde ungdommene  
i håndballen ved å sikre trygghet, 
utvikling og sosiale fellesskap.

Foto: Knut Arild Maråk

Tiltak

• Klubbene skal sammen med regionen fremme   
 og forankre verdigrunnlaget og etiske syn i all   
 aktivitet.
• Alle klubber skal sammen med regionen  
 utarbeide statusrapport og utviklingsplan som   
 sikrer klubbstyrte klubber. 
• Klubbene har et selvstendig ansvar i å utar-  
 beide, implementere, følge og evaluere egen   
 utviklingsplan. 
• Regionen skal lage verktøy for å dele erfaringer  
 som sikrer god klubbstyring.
• Det skal utarbeides en attraktiv og dynamisk   
 kurskatalog for trenere og dommere som sikrer  
 formell kompetanse tilpasset de ulike sonene. 
• Det skal gjennomføres kompetansehevende   
 inspirasjonssamlinger for spillere, trenere og   
 klubber. 
• Det skal gjennom dommerkoordinatorer og  
 dommerkontakter i klubb settes fokus på en   
 trygg og utviklende arena for alle dommere.
• Regionen skal utarbeide gode rutiner for 
 student-miljøene slik at vi kan benytte    
 ressursene i trener, dommer og lagsmiljøene 
 våre.
• Klubbene skal i sin aktivitet bidra til at regionen  
 sitt engasjement i EURO 2020 blir godt kjent   
 for medlemmene.
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BREDDEHÅNDBALL
Overordnet mål

Man skal ha minimum 5% aktivitets- 
vekst i perioden.

Breddehåndballen skal sikre rekrut-
tering, utvikling og motvirke frafall av 
spillere gjennom gode og kompetente 
trenere.

Målsettingen ”FLEST – LENGST – BEST” 
skal sikre at alle får tilbud om å spille 
håndball.

Man skal ha særskilt oppmerksomhet 
mot aldersgruppen 13-15 år for å sikre 
5% aktivitetsvekst i tingperioden.

Tiltak

• Regionen og klubbene skal tilrettelegge for og   
 bidra til løsninger slik at utøvere kan drive med  
 allsidig idrett.
• Regionen skal gi tilbud om minihåndballseminar  
 til trenere.
• Regionen skal gi kompetansetilbud til trenere.
• Det skal i trenerskolen innføres tema rundt  
 konfliktløsning for å skape sosiale og trygge   
 miljøer i lagene.
• Regionen skal utarbeide opplegg for håndball-  
 aktiviteter som kan benyttes i skolen.
• Regionen og klubbene skal arbeide aktivt for å 
 skape aktivitetstilbud for barn og unge med   
 nedsatt funksjonsevne.
• Regionen og klubbene skal arbeide aktivt for 
 integrering og aktivitetstilbud for barn og  
 ungdom med innvandrerbakgrunn.
• Regionen skal utarbeide ny anleggsplan som  
 sikrer utbygging av nye idrettshaller. I ting- 
 perioden skal man aktivt arbeide for å sikre   
 gratis anleggsleie.
• Regionen skal etablere gode soneteam som   
 sikrer god klubbutvikling lokalt.

“Målet ”FLEST – LENGST – BEST”  
skal sikre at alle får tilbud om å  
spille håndball.

Foto: Knut Arild Maråk
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“Regionen skal i samarbeid med  

Olympiatoppen sikre toppklubbene  

kompetansebasert utvikling.

Foto: Robert Magnussen, Nidaros Foto
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TOPPHÅNDBALL
Overordnet mål 

Regionen skal prege og være represen-
tert på dame- og herrelag i toppen av 
norsk håndball.

I tingperioden skal regionen være rep-
resentert med 2 damelag og 2 herrelag i 
Grundigserien, og 2 damelag og 2 herre-
lag i 1. divisjon.

Tiltak

• Regionen skal arbeide frem gode samarbeids- 
 avtaler som sikrer toppklubbene rett oppfølging  
 i tråd med egen utviklingsplan.

• Regionen skal videreutvikle eliteforum.

• Regionen skal i egen regi, og i samarbeid med  
 toppklubbene, gjennomføre prosjektet ”full hall”  
 for alle nasjonale og internasjonale kamper.

• Regionen skal videreføre og utvikle spisset  
 utviklingsmodell for spillere.

• Regionen skal i samarbeid med Olympiatoppen  
 sikre toppklubbene kompetansebasert utvikling.

• Regionen skal bidra til å skape oppmerksomhet  
 rundt lokale rollemodeller og håndballprofiler.

• Regionen skal markedsføre og synliggjøre  
 EURO 2020 i all virksomhet.

• Regionen skal arbeide for at riksanlegget for  
 norsk håndball blir lokalisert i Trondheim.
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Notater



Hovedsamarbeidspartner:

Samarbeidspartnere:

Leverandører:

Logo til bruk når tøy ikke er Umbro

Logo til bruk på Umbro-tøy  (kun på hvitt tøy, bredde 10 cm)

 (kun på hvitt tøy, bredde 10 cm)
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Foto: Knut Arild Maråk

NHF Region Nord
Ingvald Ystgaards vei 3 A

7047 Trondheim
E-post: nhf.rmn@handball.no

Tlf: 48 06 81 81

håndball for alle


