Anlegg som nytt strategiområde

Anlegg er en av flaskehalsene i forhold til aktivitet
Anlegg ligger svært nærme aktivitet på klubb-nivå mens samhandling
organisasjonsledd er noe mer overordnet/abstrakt
Anlegg som et eget strategiområde vil gi et sterkere fokus på problemstillingene
rundt dette.
Samhandling organisasjonsledd er vel heller et verktøy for å få til ting enn at det er
et eget strategiområde og kan således gå inn i de andre strategiområder (kanskje
spesielt klubbutvikling)
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Målsetninger

Hovedmål:
Anlegg skal ikke være en begrensende faktor for badmintonaktivitet i Norge!
Delmål Lokalt/regionalt:
Oppmerking og utstyr til badminton i alle skolehaller
Tippemiddelstøtte slik at også skolehaller (av stor nok størrelse) blir støttet.
Oppmerking og utstyr til badminton i de fleste flerbrukshaller
Tilgjengelighet for badminton i flerbrukshaller der det er klubber
Minst en hall som kan benyttes til mesterskap og rankingturneringer i hver region

Delmål Nasjonalt
Gratis/subsidiert hall-leie i de fleste kommuner
Veileder for oppmerking av baner i flerbrukshaller.
Egen badmintonhall i Oslo
Stimulere til økt hallbygging.
Utvikle og vedlikeholde systemer for innhenting av informasjon om planer for nye haller
på et tidligst mulig tidspunkt.
Være rådgivere for potensielle hallutbyggere, og eventuelt også påta seg veiledning i
tidligfase, utredning og programarbeid på konsulentbasis.
Kontinuerlig arbeid for
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Utfordringer

må finnes nok haller
at hallene er tilrettelagt for badminton
badminton får innpass i anleggene.
få tillitsvalgte som har mange ulike oppgaver.
Arbeid mot anlegg er tidkrevende, krever kunnskap og innpass i de rette fora
(idrettsråd, idrettskretser). Ofte stiller våre representanter på møter der andre
idretter har ansatte med mer tid og bedre kunnskap om problemstillingene.
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Tiltak

Mye av arbeid med anlegg er nødvendig å gjøres lokalt
NBF sentralt skal, som i andre situasjoner, fungere som et servicesenter som kan
hjelpe og støtte opp i arbeidet som gjøres lokalt samt å være pådriver for de
nasjonale mål.
Arbeidet rundt anlegg vil bli organisert gjennom anleggsutvalget, men med en
større grad av kompetanse på forbundskontoret der det legges inn ressurser til en
deltidsstilling mot anlegg.
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