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I 2020 er hele håndballverdens øyne rettet mot regionen vår. Vi skal som håndballfamilie bidra til
opplevelser, og løfte våre håndballstjerner slik at minner for livet blir skapt gjennom magiske dager i
januar og desember 2020.
Håndballidretten mot EURO2020 er Region Nord sitt strategiske målbilde i kommende tingperiode.
Regionen og klubbene skal bidra med å legge til rette for positive folkehelsetiltak for barn og unge i
sitt nærmiljlø. Med stor innsats skal region og klubber fremme sunne holdninger og sikre barn et best
og rikest mulig aktivitetstiblud. I samspill med flere skal vi arbeide aktivt for at barn og unge får gode
utviklingsmiljø. Vi skal arbeide offensivt for nye idrettsanlegg, og sikre at håndballidretten får drive
treningsaktivitet gratis på kommunene sine idrettsanlegg.
Region Nord skal gjennom sin “Mål- og handlingsplan” følge opp de strategiske innsatsområdene som
bidrar til økt medlemsmasse og et redusert frafall fra håndballidretten. Vi skal som region følge opp
nasjonale ambisjoner med landslag som kjemper om medaljer. Dette gjør vi ved å ha et godt
tilrettelagt sportslig tilbud og regionalt landslagsmiljø gjennom aktiv kulturbygging og kompetansebasert arbeid. Sammen med Norges Håndballforbund sentralt har vi fokus på at våre toppklubber har
gode vilkår, slik at man kan nå og prestere på internasjonalt nivå. “FRAM og UT” skal sikre og bidra til
at vi får kvinner i flere ledende posisjoner i håndballfamilien.
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VISJON
HÅNDBALL FOR ALLE
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 entusiastisk publikum og
engasjerte medier.

FORMÅL
Region Nords formål er å utbre og lede håndballidretten i hele regionen og bidra til utvikling
nasjonalt.

VERDIGRUNNLAGET
I NORSK HÅNDBALL
NORSK HÅNDBALL
SKAL VÆRE EN IDRETT
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FOLK ØNSKER Å

Håndballen i Region Nord skal bygge på og
kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og
engasjement, og utøves gjennom et sett av
felles verdier som er gjeldende for alle i all
virksomhet for norsk håndball, både på og
utenfor banen.

TILHØRE

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

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

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

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

Foto: Robert Magnussen

Foto: Kjell Jakobsen
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SAMFUNNSOPPDRAGET
Én av de viktigste oppgavene til regionen og klubbene er å bidra til en bedre folkehelse gjennom fysisk
aktivitet. Å sikre at natur, klima og miljøhensyn blir ivaretatt i vår idrett skal stå sentralt. Håndballidretten skal gjennom sin funksjon ha størst tillit blant innbyggerne, sikre et representativt mangfold og
stå opp for likestilling og likeverd.
Gjennom åpenhet, inkludering og demokratiske verdier skal man forvalte medlemmene sine ressurser
forsvarlig. Uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne har håndballidretten nulltolleranse når det gjelder mobbing, diskriminering og trakassering.
Et godt og trygt aktivitetstilbud i håndballidretten skal bidra til livslang læring, sunn livsstil og et sunt
kosthold for den enkelte.
Regionen skal sammen med håndballfamilien ta et internasjonalt ansvar ved å fremme sosial utvikling,
helse og demokrati i dialog med våre internasjonale partnere. Sammen med våre klubber skal vi skape
rammer lokalt slik at vi sikrer tilhørighet, trivsel og innholdsrik fritid både i klubben og på skolen.

STRATEGISK MÅLBILDE FOR REGION NORD
Håndballidretten mot EURO2020 er et målbilde som skal illustrere alt vi gjør i kommende tingperiode og som
skal bygge seg opp mot det største idrettsarrangementet som har vært i vår region. Dette krever en moderne
og fremoverlent organisasjon som har sterk forankring mellom spillere, støtteapparat, dommere, publikum og
klubber i regionen vår.
Som Håndball-Norges største region skal vi ha en tydelig stemme på den idrettspolitiske arenaen, og ha fokus
på å utvikle organisasjonen gjennom effektiv ressursforvaltning. Dugnad, demokrati og verdibasert ledelse skal
fortsatt sette preg på regionen sitt arbeid.
Vi skal gjennom målrettet arbeid i håndballidretten sikre at nasjonale strategiske mål blir nådd med hensyn til
sportslige og sosiale tilbud.
Å tilrettelegge for alternative håndballaktiviteter og utvikling av den enkeltes ambisjoner skal sammen med
kompetente dommere, trenere og klubber sikre gode sportslige resultater lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
EURO2020 er regionen sitt store dugnadsmål. Gjennom to arrangementer vil regionen være i fokus nasjonalt og
internasjonalt. Arrangementene vil kreve mye av oss som organisasjon og mesterskapsarrangør, samt med tanke
på media og økonomistyring. EURO2020 skal sikre at regionen får en robust økonomi som skal danne grunnlag
for videre vekst og utvikling.
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Håndball for alle

HÅNDBALLIDRETTEN
MOT EURO2020

Foto: Hødd Håndball // 4-nasjonersturnering i Ulsteinvik

NHF er det særforbundet som har med flest lengst
Klubbene i Region Nord skal gjennom sunn drift skape
gode rekrutteringsmiljøer og bidra til at flest mulig
deltar lengst mulig. Region Nord skal ha fokus på
Klubbhuset i tingperioden.

•
•
•

5 % økning av spillere 13 - 19 år
120 klubber med analyser og tiltaksplaner
100 klubber med gjennomførte klubbhusmoduler

Tiltak:

•
•
•
•
•
•

Regionen skal i alt sitt arbeid ute i klubb ha fokus på klubbstyrte klubber.
Det skal gjennomføres kompetansehevende samlinger for
trenere, dommere og ledere ute i sonene.
Det skal arrangeres inspirasjonssamlinger for trenere og
spillere i hele regionen.
Det skal tilbys seriespill for minihåndballen flere steder i
regionen enn i dag.
Regionen skal fremme “Håndballsekken” for klubber som
ønsker å rekruttere fra barnehage, SFO og skole.
Konseptet “Trenerskole” skal videreutvikles i regionen.

NHF skal ha seniorlandslag
som kjemper om medaljer
Regionen skal legge til rette for gode utviklingsarenaer
i klubb og region.

•

Region Nord skal øke sin representasjon
på alle landslag i tingperioden.

Tiltak:

•
•
•
•

Regionen skal videreutvikle den spissede utviklingsmodellen.
Det skal gjennomføres prosjekter med fysisk trening for spillere fra 14 år
og eldre ute i klubb og i regionens utviklingsarenaer.
Det skal sikres at våre regionale landslagstrenere har god dialog og
samarbeid med de sentrale landslagstrenerne.
Regionen skal søke samarbeidsprosjekt med topphåndball-linjene på
videregående skoler.
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Norske toppklubber skal
ha sunn drift og være i
europatoppen

NHF skal ha trener-, lederog dommerutdanning som
sikrer høy kompetanse

Regionen skal ha tett samarbeid med
toppklubbene, og bidra til at klubbene når sine
målsetninger og hever kompetansen i alle ledd.

Regionen skal ha fokus på å utvikle kompetente
trenere, ledere og dommere som vil bidra til
rekruttering, utvikling og motvirke frafall.

•
•

•
•

2 damelag og 2 herrelag i Eliteserien
3 damelag og 2 herrelag i 1. divisjon

Gjennomførte kursmoduler skal økes med 40 årlig
Antall deltakere på kurs skal økes med 300 årlig

Tiltak:

Tiltak:

•
•

•

•
•
•
•

Regionen skal videreutvikle Eliteforum.
Regionen og toppklubbene skal sammen lage gode
samarbeidsavtaler.
Regionen skal i samarbeid med toppklubbene
arbeide med prosjektet “Full hall”.
Regionen skal samarbeide med Olympiatoppen og
toppklubbene for å skre faglig utvikling.
Regionen skal bidra til å skape oppmerksomhet
rundt lokale rollemodeller og håndballprofiler.

•
•
•
•
•
•

Alle trenere på 6-10 årslag skal gjennomføre kurset
“Innføring i barnehåndball”.
Regionen skal markedsføre og gjøre kjent
fagstoffet på handball.no ut til klubbene.
Regionen skal gjennomføre E-læring i tillegg til det
vanlige utdanningsløpet.
Regionen skal arbeide for å få dommerutdanning i
videregående skoler.
Aktiv trenermentor skal løftes, på lik linje med
aktiv dommerkontakt.
Regionen skal legge til rette for at yngre spillere
kan ta på seg trenerrollen i egen klubb.
Regionen skal styrke samarbeidet med
idrettskretsene som allereder arrangerer lederkurs.
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NHF skal ha fleksible spillog kampsystem tilpasset så
vel geografi som demografi
Region Nord skal arbeide frem gode terminlister
i samarbeid med klubbene.

•
•

Regionen skal ha et spilltilbud for alle
Tilby best mulig kamptilbud i alle årsklasser og
soner

Tiltak:

•
•
•
•

Regionen skal tilstrebe et serieoppsett med jevnest
mulige kamper.
Regionen skal ha et serietilbud som er nivåinndelt.
Regionen skal kjøre et prosjekt med temabasert
kampavvikling.
Regionen skal ha gode dispensasjonsreglement
som ivaretar aktiviteten.

NHF skal arbeide for økning av
antall tilgjengelige spilleflater,
og arbeide for gratis anleggsleie
for barn og unge under 19 år
Regionen skal benytte anleggsatlaset aktivt for å
avdekke hallsituasjonen i regionen, og bidra til øke
anleggsdekningen og gratis anleggsleie.

•
•
•

45 nye spilleflater
Besøke kommuner
66 % kommuner med gratis anleggsleie

Tiltak:

•
•

•

•
•
•

Regionen skal sikre et oppdatert anleggsatlas.
Regionen skal gjennomføre kommunebesøk
sammen med klubbene, idrettene, ha god dialog
med politikerne og sikre god mediedekning.
Administrasjonen, regionstyret og klubbene skal
delta på politiske møter for å påvirke til nye spilleflater og gratis anleggsleie.
Regionen skal ha en anleggskonsulent.
Regionen skal ha tett dialog med idrettsrådene i
kommunene.
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NHF skal være ledende og oppnå
gode resultater (= økt deltakelse)
innenfor integrerings- og
inkluderingsområdet
Regionen skal tilrettelegge for et godt aktivitetstilbud for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Vi skal gjennomføre tiltak for å rekruttere og
beholde barn og unge med minoritetsbakgrunn i våre klubber.

•
•
•

Etablere nye aktive HU-lag (Håndball for Utviklingshemmede) i flere områder
i regionen.
Tilrettelegge for et godt trenings- og kamptilbud for bestående HU-lag.
Arbeide aktivt for å rekruttere og beholde flere barn og unge med
minoritetsbakgrunn i håndballen.

Tiltak:

•
•
•

Regionen skal utvikle prosjekter og maler for å fremme aktivitet i våre
klubber.
Regionen skal informere om og markedsføre aktiviteten internt og eksternt.
Sammen med klubber og skoler skal regionen gjennomføre tiltak for å øke
antall utøvere med minoritetsbakgrunn på ordinære lag i klubbene.

NHF skal være ledende innenfor å
utvikle og ta i bruk teknologi for å
forenkle arbeidsprosesser på klubb-,
regions- og forbundsnivå.
Regionen skal tilrettelegge for at klubbene får en enklere hverdag ved hjelp
av gode verktøy og en informativ hjemmeside.

•
•

Elektroniske kampkort på alle nivå fra 10 år og oppover.
Elektroniske dommerregninger skal innføres.

Tiltak:

•
•
•

Foto: Eva Skei // NHF Region Nord

Regionen skal forbedre innkallingssystemet til samlinger, forum og sonemøter.
Regionen skal ha fokus på å skape en enklere hverdag for klubbene.
Regionen skal sørge for at man utvikler, øker kompetansen og bruken av
verktøy.
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NHF skal være ledende innenfor
norsk idrett innen medieområdet
Regionen skal skape oppmerksomhet og begeistring gjennom aktiv
og bevisst bruk av sosiale medier og handball.no

•
•

Være synlig på web, Facebook og Instagram
Være innovativ, lansere nye prosjekter på våre plattformer

Tiltak:

•
•
•

Det skal publiseres saker som er med på å sette idrettspolitisk
dagsorden.
Lage mer og bedre informasjon til klubbene og håndballfamilien.
Ha ressurser i administrasjonen som jobber aktivt innenfor
informasjon og media.

Tiltak

NHF sine arrangementer skal være
lønnsomme og skape oppmerksomhet.
NHF som mesterskapsarrangør.
Region Nord skal ha ambisjoner om å gjennomføre de viktigste
og største arrangementene.

•

Vi skal gjennomføre Landsturneringen 2019, NM Veteran 2019 og
EURO2020 til begeistring for alle.

Tiltak:

•
•
•
•

Arrangementene skal ha fokus på gjennomføring, økonomi og
kompetanseheving - skape varige verdier i regionen.
Regionen skal engasjere håndballfamilien i egne EUROprosjekter.
Vi skal bidra til å vise frem det beste ved regionen på kultur,
historie, mat og teknologi.
Vi skal skape engasjement for EURO2020 for skoler, næringsliv og studentmiljø.
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Norges Håndballforbund Region Nord
Ingvald Ystgaardsveg 3A • 7047 Trondheim
Epost: nhf.rn@handball.no • Tlf: 48 06 81 81

