
Ledermøte 11.-12. september 2021



Dobbelt så mange medlemmer innen 2025

• Agenda
• Kl. 13:00-13:40 Velkommen og innledning
• Kl. 13:40-14:10 Strategiske satsingsområder v/ president Kari Bunes
• Kl. 14:10-14:20 Pause
• Kl. 14:20-14:50 Medlemsutviklingen i forbundet v/ Geir Storvik, Bærum  

Badmintonklubb
• Kl. 14:50- 15:20 Slik gjør vi det i min klubb v/ representanter for strategisk  

arbeidsgruppe
• Kl. 15:20-15:40 Pause
• Kl. 15:40-17:40 Alle skal med – hvordan bidrar din klubb til at vi når  

målsettingen om å bli over 11.000 medlemmer innen 2025?  
v/strategisk arb.gruppe, styret og administrasjon
• Gruppearbeid

• Kl. 17:40- 18:00 Oppsummering og avslutning



Strategiske satsingsområder



• NIFs visjon er «idrettsglede for alle»

• Virksomhetsidé: Alle skal oppleve idrett, mestring og utvikling i idrettens trygge og 
gode fellesskap

• Grunnleggende veivalg: Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende

• Overordnede mål: Flere med – lenger og Flere nye medaljer

• NIFs organisasjon skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd

• Idretten vil! Er en langtidsplan for norsk idrett i perioden 2019-2023
• Strategiske satsingsområder: Livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre 

anlegg og bedre toppidrett

• Idretten skal! Er et felles planverk med tydelige mål og strategier for de prioriterte 
områdene gjengitt i Idretten vil!

Norges idrettsforbund

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8149372c5d4d439cb1b34fc1625032f0/idretten-vil_langtidsplan-for-norsk-idrett-2019-2023_lr.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/ed1d788edca540e682b5a296836b22f8/130_19_nif_strategiske-satsingsomrader-2019-2023.pdf


1. Idretten vil! Idretten skal! Langtidsplan for 
norsk idrett





Flere sammen om de gode opplevelsene

• Virksomhetsidé
• Vi skal tilrettelegge for at 

badminton kan spilles av alle og på 
alle nivåer

• Vi skal jobbe aktivt for å skape 
optimale rammer for klubber og 
medlemmer, slik at de kan tilby 
god aktivitet lokalt

• Vi skal representere 
badmintonsporten nasjonalt og 
internasjonalt

• Verdier
• Glede
• Fair Play
• Anerkjennelse



Hvordan nå målsettingen om dobbelt så mange?

Dobbelt så mange 
medlemmer i forbundet 

innen 2025

1. Klubbutvikling
Større, flere og bedre klubber

Innen 2024

2. Trenerutvikling
Flere og bedre trenere

Innen 2023

3. Anlegg
Økt kvalitet og kapasitet

Innen 2025

Strategiske satsingsområder og kretsenes 
betydning fremover



2. Strategiprosess og forankring



Deltakere i 
arbeidsgruppen

• Atle Jensen, Kristiansand
• Benn Larsen, Tana
• Ferenc Macsali, Bergen
• Jonas Christensen, Frogner
• Lars Vanvikmyr, Trondheim
• Marius Sørby, Sandefjord
• Merete Andreassen, Hålogaland
• Odd Helge Gåsbakk, Grong
• Simen Eggøy Olson, TSI Badminton
• Sissel Karin Schmidt, Ålesund
• Tor-Egil Kristensen, Moss
• Torstein Reistadbakk, Haugerud
• Kari Bunes



PAUSE kl 14:10-14:20



Medlemsutviklingen i forbundet v/ Geir Storvik, 
Bærum Badmintonklubb



Slik gjør vi det i min klubb v/ representanter for 
strategisk arbeidsgruppe



PAUSE kl 15:20-15:40



Alle skal med!
Hva er annerledes i kretsene når vi i 2025 er over 
11.000 medlemmer?

• Gruppearbeid
• Beskriv hva som er annerledes

• Det er annerledes fordi:
• ………………
• ……………….
• ……………..
• ………………..
• ………………….

• Gruppearbeid
• Hvordan skal din krets bidra til felles 

måloppnåelse og hvilke tiltak ser kretsen 
det hensiktsmessig å iverksette og når?



Oppsummering og avslutning
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