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FLERE MED, FLERE «GULL»
Norges Amerikanske Idretters Forbund og medlemsklubbene skal jobbe for at idrettene våre gir
livslang tilhørighet. Vi ønsker enkel vei inn i idretten, mulighet til å holde på med aktiv idrett så lenge
man ønsker, og på det nivået man ønsker. Videre skal det tilrettelegges for en enkel vei over til
frivillig arbeid for våre idretter, for de som ønsker å være aktive på den måten. Vi har også
ambisjoner om vekst og medaljer, og ved å jobbe for en allsidig bredde kan vi bygge en bærekraftig
toppidrett. Det legges vekt på lek, læring og utvikling, sammen blir vi bedre og sammen blir vi flere.
Her har vi "the american way" i bakhodet og jobber for vår visjon med entusiasme, frivillighet og
samhold – amerikanske idretter er en livsstil.

NIF har fornyet sin strategiplan til inspirasjon for oss alle. I NAIF velger vi å legge de samme verdiene
til grunn slik at disse også forankres i vår organisasjon og er førende for det vi driver med. Vi
integrerer tankegangen med våre egne ord og med bakgrunn i våre idretter:

LEKEN – AMBISIØS – ÆRLIG – INKLUDERENDE
•

•

•

•

Som forbund, klubb, lag og utøver kan det ofte bli seriøst å drive med idrett, og det er viktig.
Det er imidlertid også viktig å beholde gleden i idretten, å være LEKEN og nysgjerrig. Da
skaper vi fremgang og utvikling med trivsel og samhold.
En sentral del av idretten vil alltid være konkurransen, men det er også andre områder det
kan lønne seg å være AMBISIØS. Dette handler om at vi på alle nivåer har mål å jobbe mot
og planer som skal følges. Det å gå inn i hver sesong med ambisjoner til grunn kan skjerpe
sansene enten du er aktiv utøver, engasjert forelder, motiverende trener eller arbeider som
ansatt. Vi skal sette oss mål og ha ambisjoner, og jobbe for å utvikle ferdigheter,
kompetanse og organisasjon.
Vi vil konkurrere på like premisser og uten juks. Ved å være ÆRLIG oppnår vi de resultatene
vi fortjener og ved å vise fair-play gjør vi idrettshverdagen til en god opplevelse for alle. Det
er viktig å si hva man mener og kunne ha gode diskusjoner, og det er viktig å være å være
åpen og lydhør for andres behov og meninger. Flertallet gir retningen - vi lever i et
idrettsdemokrati bygget på ærlighet.
Våre idretter er for alle, det er plass til alle og behov for alle. I bunn og grunn er våre idretter
INKLUDERENDE av natur, og dette skal vi utnytte til det fulle ved å rekruttere de som vil og
gi muligheter til de som ønsker, både som utøver, trener, dommer og leder. I vårt forbund er
det flest unge medlemmer, vi lar de unge få komme til og ha innvirkning på egen aktivitet.

NAIFs virksomhet skal altså strekke seg etter dette:

"NAIF skal være et hjem for alle som ønsker å drive med våre idretter. Dette
skal vi skape gjennom et ærlig og inkluderende fellesskap med ambisiøse mål
og idrettsgleden i sentrum."
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INNSATSOMRÅDER 2020 – 2024
Fire innsatsområder for de neste årene er valgt med innspill fra seksjonene og styret for øvrig.

•
•
•
•

Sterk organisasjon
Bredere breddeidrett
Gjennomarbeidet toppidrett
Miljø på dagsorden

NAIFs Strategiplan skal være overordnet, prinsipiell og retningsgivende for forbundet.
Videre er den førende for de årlige handlingsplanene som utarbeides i hver av våre fire
seksjoner.
I disse planene skal de retningsgivende hovedområdene i Strategiplanen konkretiseres i
form av målbar aktivitet.
Seksjonenes handlingsplaner behandles på de årlige klubbledersamlingene.
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Sterk organisasjon
Planlegging og organisering er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre aktivitet på alle nivåer og
det kreves arbeid for å få hjulene til å gå, men det er dermed ikke sagt at alle må finne sin egen vei.
Sammen kan vi nå nye høyder og sammen kan vi hjelpe hverandre til å bli bedre. Å jobbe for en sterk
organisasjon innebærer å være villige til å dele og lære slik at vi drar i samme retning.
Uansett hvor i organisasjonen man befinner seg er også kommunikasjon sentralt og det er essensielt
å nå ut til medlemmene der de er. For at informasjonen skal komme frem, vil hele
idrettsorganisasjonen jobbe for en god informasjonsflyt og en tett dialog. Sosiale medier er en
naturlig del av en moderne hverdag, også hos oss.
Organisasjon innebærer også å forholde seg til regler og retningslinjer i aktiviteten. Vi har en plikt til
å ivareta våre medlemmer på best mulig måte og det vil ofte si å tilby aktivitet bygget på god
kompetanse og med kvalitet. Opplæring i sentrale retningsgivende regelverk slik som
barneidrettsbestemmelsene, Antidoping, Økonomi som barriere, NIFs retningslinjer om seksuell
trakassering og mobbing, og verdigrunnlag for ungdomsidrett er til stede i all trenerutdanning i NAIF
og står sentralt på klubbledersamlingene.
Idrett og aktivitet er det vi lever og brenner for, og det er organisasjonen som legger til rette for at vi
kan utleve vår visjon. Organisasjonen er selve limet som binder oss sammen, og gjør vårt felleskap
og våre idretter sterke. Forbundet og seksjonene setter konkrete mål og tiltak i handlingsplanene.
Dette skal bidra til å styrke vårt felleskap, vår aktivitet og våre idretter, og gjennomføres med en
solid forankring i vårt verdigrunnlag. Vi skal dele, lede, inkludere og akseptere.

Overordnede mål:
 Økt kompetanse
 Stødigere styring
 Tilstedeværelse i alle ledd av organisasjonen

Hovedområder:
 Utvikle og tilgjengeliggjøre håndbøker og øvrige hjelpemidler
 Videreutvikle kurs og ekspandere kurstilbudet for alle idrettene
 Arbeide systematisk med informasjonsflyt
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Bredere breddeidrett
NAIF skal være et godt hjem for våre fire idretter. Dette innebærer at alle skal føle seg velkomne og
ha mulighet til å finne et passende aktivitetstilbud i våre klubber – breddeidrett er grunnlaget for vår
virksomhet.
Samlet sett vil vi legge til rette for aktivitet på alle nivåer og for alle som ønsker. Dette knyttes sterkt
til våre verdier, og i våre idretter er det plass til alle variasjoner av mennesket. Rekruttering er
sentralt for å vedlikeholde idretten og dette er i stor grad klubbenes ansvar, men som forbund kan
man dele ideer til fordel for alle. Der hvor det er geografiske eller andre utfordringer med å delta i
allerede organisert aktivitet i våre idretter, ønsker vi å tilrettelegge for lokal aktivitet. Idretten skal
være tilpasningsdyktig og utfordrende, og en kilde til glede og mestring gjennom hele livet.
Livslang idrett handler ikke nødvendigvis om konkurranseidrett og idrettsglede i utøvelse. Idretten
har mye å by på i andre roller og god breddeaktivitet handler også om sportslig drift, organisering og
ledelse. For å legge til rette for alle vil vi ha et godt rammeverk for å ha et tilbud til medlemmer som
ønsker å gi seg som aktive utøvere, men ønsker å bli i idretten.

Overordnede mål:
 Flere utøvere, lag og klubber i aktivitet
 Helhetlig tilbud til alle medlemmer
 Økt kompetanse i klubb

Hovedområder:
 Legge til rette for tilpasninger i konkurranseoppsett for å få med flere
 Utvikle aktivitetstilbud på bredde- og lavterskelnivå, over hele landet
 Utvikle og tilgjengeliggjøre rekrutteringsmateriale og forslag til utviklingstrapp i alle
idrettene
 Klubbutvikling
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Gjennomarbeidet toppidrett
Vi er sterke, vi er ambisiøse, vi er Norge! Toppidretten skal være en inspirasjon for og et resultat av
en bærekraftig bredde. For å utvikle og opprettholde en bærekraftig toppidrett er det en
forutsetning at det legges til rette for lokal breddeaktivitet som et godt grunnlag for et høyt sportslig
nivå for de som ønsker å satse. Breddeaktiviteten er grunnlaget for toppidretten og satsningen på
eliten skal dermed begynne på grasrota. Vi skal legge til rette for utvikling der det er potensiale og
forholde oss til idrettens sentrale retningslinjer for å ivareta barn og unge med ambisjoner.
Vi ser på landslag som en nyttig læringsarena der våre klubber skal ha anledning til å dra nytte av
investeringen som gjøres i landslagsaktivitet ved at flere utøvere får mulighet til å høste erfaringer
gjennom deltakelse og utvikling. Toppidrettssatsing omfavner også utvikling av trenere, dommere og
administrative ressurser på høyt nivå.
For å opparbeide en solid toppidrett som basis for internasjonal deltagelse er NM i NAIF etablert
som elitearrangementer som gjennom fastlagte kriterier setter krav til antall deltakere, aktivitet over
tid og nivå. De samme krav ligger til grunn for vurdering av landslag, slik at vi ivaretar overordnet mål
om bærekraft i bredde som grunnlag for forventet høyt sportslig nivå når våre utøvere skal
konkurrere i internasjonale mesterskap.
Utøvere som vurderes til landslag skal vise god holdning og læringsevne, de skal kunne representere
Norge på en god måte og være egnet både fysisk og mentalt. Og de skal dele sine erfaringer og nye
kompetanse til det beste for klubbene. Norge er en sterk idrettsnasjon og dette bør reflekteres, også
i våre idretter.

Overordnede mål:
 Rekruttering til og aktivitet i landslag ivaretar og utvikler bredden
 Bærekraftig toppidrettssatsing tilstede på mange plan i organisasjonen
 NM og landslag holder høyt idrettslig nivå

Hovedområder:
 Landslagsaktivitet skal gagne både topp og bredde gjennom godt utarbeidede planer – krav
til planverk (oversikt over rekrutteringstiltak, utvikling og økonomi) utarbeides
 Kompetansehevingstiltak for støttepersonell integreres i toppidrettsvirksomheten
 Kriterier for NM ivaretas og tilpasses for å sikre høy kvalitet og idrettslig nivå
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Miljø på dagsorden
Idretten vil! Og det er på tide å sette miljø og klima på dagsorden i vårt forbund. Vi skal klima-feie for
egen dør, og gjøre det vi kan for en sunnere klode. Gjennom praktisk tilnærming og forståelse av at
«Rom ikke ble bygget på en dag», skal forbundsstyret og administrasjonen gå foran med gode
eksempler til etterfølgelse. Ved å bidra til klimaforståelse i hele organisasjonen kan vi komme langt.
Vi ønsker blant annet å sette klimasøkelyset på møtevirksomheten fordi vi ser at det er mye å spare
her. Norge er et langstrakt land og det byr på utfordringer når vi skal organisere møter med klimaet i
bakhodet. Derfor legger vi økt innsats i å finne digitale løsninger for møteavvikling og vil jobbe
sammen om prioriteringer slik at miljøet veier inn. Dette gjelder ikke bare i forbindelse med
møtevirksomhet, men reise generelt i forbundets regi.
Håndtering av søppel i forbindelse med små og store arrangementer er et område som krever
oppmerksomhet i idretten. Her vil vi jobbe for å finne utveier som fungerer i praksis og sparer
miljøet. Som forbund har vi også ambisjoner om å gå foran når det kommer til klær og utstyr. Dette
er i tillegg et tema som er viktig med tanke på inkludering. Med bærekraftige løsninger og mindre
press rundt nye klær og nytt utstyr, har vi sjansen til å ta vare på miljøet og samtidig favne om flere
ved å senke kostnader rundt idrettsaktiviteten.
La oss la det gå sport i det – hvor langt kan vi strekke oss? Og så kan vi sammen skape stolthet fordi
NAIF mener alvor med klimatiltak, selv om det vil svi litt.

Overordnede mål:
 Klimaforståelse i hele organisasjonen
 Stolthet fordi NAIF bidrar
 Miljøomsorg i all planlegging av aktivitet

Hovedområder:





Elektroniske møter
Miljøpolicy på arenaer og arrangementer
Bærekraftprinsipp ved møtedeltagelse
Minske forbruk
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