
 

1.4 Strategiske valg og prioriteringer  
Mål Hovedhandlinger 
Mestring og sportslig utvikling: 

Utarbeide klare 
retningslinjer for NBFs 
internasjonale 
matchinger 

Sportsutvalget utarbeider rammer for en elitegruppe med flere 
landslagstrenere 
Sportsutvalget utvikler planer for internasjonale matchinger. 
Sportsutvalget ser på om skytterne skal matches mer i Europa 

Uttakskomitéen utarbeider krav til deltakelse på internasjonale 
mesterskap etter vedtak på Tinget hver sesong 

Det skal tilrettelegges 
bedre for paraskyttere i 
klubbene   

Hvordan bedre tilrettelegge fasilitetene for paraskyttere:                                                          
Kartlegge:  
Hvilke støtteordninger som finnes 
Hvordan klubbene kan samarbeide med NIFs idrettskonsulenter 
Hvilke arrangementer og institusjoner det er naturlig å 
samarbeide med  
  

 

Mål Hovedhandlinger 

Smarte og synlige arrangement: 

Vi skal profesjonalisere 
våre stevner 

Stevnearrangøren har ansvar for å drive PR for alle stevner. 
Forbundet utarbeider et sett maler til hjelp for klubbene 

Vi skal videreutvikle NM-
arrangementene 

God resultatservice og streaming av alle NBFs NM-
arrangement er et mål  
NM-arrangørklubbene må ha gjennomført #Rent Idrettslag# i 
hht retningslinjer som følger av at NBF er et #Rent særforbund 
Fremtidens NM-arrangementer – ulike scenarier for fremtidens 
NM-arrangement skal jevnlig diskuteres på Tinget 

Vi skal søke om å få 
arrangere internasjonale 
stevner i Norge 

NBF arrangerer et NUM-mesterskap hvert 4. år 

NBF skal legge planer for å søke om å få arrangere et 
internasjonalt mesterskap i 3D  

Norgescupen skal 
videreutvikles Norgescupen arrangeres etter rammer bestemt av Tinget 

Det skal utdannes flere 
dommere  

Målet krever en regional satsing på dommerutdanning  

Det skal arbeides for at NBF har 3-4 kontinentale/internasjonale 
dommere. NBF skal være representert på 
kontinentale/internasjonale dommerkonferanser 



 

Mål Hovedhandlinger 

Smart organisasjon: 

NBF skal arbeide for 
å styrke både krets- 
og regionledd.            

NBF skal arbeide for større aktivitet på region- og 
kretsplan 
Det skal arrangeres regionsamlinger i årene mellom 
Ting-samlinger  

NBF skal fortsatt 
arbeide for økt 
innsats innen 
klubbutvikling. 

NIF utarbeider et 'Bedre klubb' opplegg som alle NBFs 
klubber kan ta del i. Det er lagt planer for pilotklubber 
som skal inn i dette arbeidet  

NBFs styre skal 
utarbeide klare 
retningslinjer for hvert 
arbeidsområde for 
styremedlemmene 

Det skal utarbeides en oversikt over NBFs ulike 
styremedlemmer og de arbeidsoppgaver som er pålagt 
disse  

Trenerkompetanse 
skal styrkes 

Trenerkompetansen i Norge skal bedres i tråd med 
planer lagt for Trener 1- og Trener 2-kompetanse på 
krets- og regionplan  
                                                                                                                                                   
Trenerkompetansen skal bidra til å skape regelmessig 
skytetreninger på krets-/regionplan 

Anti-Doping arbeidet 
skal styrkes  

NBF er i 2019 blitt et rent særforbund og skal følge opp 
Antidoping Norges retningslinjer for #Rent Særforbund 

Det skal arbeides for 
at bueskyttermiljøet 
skal være et trygt 
miljø å være i for alle 
involverte  

NBF skal utarbeide retningslinjer for mottak av varsler om 
trakassering og mobbing av enhver karakter. Det skal 
utarbeides rutiner for varsling og saksbehandling i NBFs 
styre 

 

 


