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1. Planverket 
Båtseksjonens handlingsplan følger IPD fra punkt 1, til og med punkt 3. 

 

1.1 OM NMFs Idrettspolitiske dokument 
NMF sitt idrettspolitiske dokument (IPD) er en langtidsplan og vedtas av forbundstinget i henhold til 

forbundets lover, § 13, punkt 8, og denne versjonen løper fram til 2021. 

Denne handlingsplan er basert på vedtatt IPD og er seksjon Båt sine ambisjoner for kommende 2 års 

periode. 

 

1.2  Strukturen i NMF sitt planarbeid 
NMF Idrettspolitisk Dokument (IPD) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. 

Hver av avdelingsforbundene skal vedta toårige handlingsplaner på sine årsmøter mellom 

tingperiodene. Avdelingsforbundets grener er så pålagt å fremme årlige tiltaksplaner med budsjett på 

bakgrunn av avdelingsforbundets handlingsplan for perioden. Tiltaksplan med budsjett godkjennes i 

avdelingsforbundets styre.  

Figuren illustrerer strukturen basert på 4-, 2- og 1-årige planer: 

Handlingsplan for NMF avdeling Norges Båtsportforbund 2019 – 2020 bygger på samme plan som for 

2017 – 2018. Planen debatteres og vedtas på seksjonsårsmøte og er retningsgivende for driften av 

norsk båtsport gjennom seksjonsstyrets valgperiode. Endringer av rammebetingelser fra offentlige 

myndigheter, NIF, NMF eller UIM vil også kunne påvirke de valg og prioriteringer som gjøres. 

 

2. Formål, visjon og verdigrunnlag 

2.1 Helhet og sammenheng 
På samme måte som planarbeidet henger sammen og danner en helhet, må også formål, visjon og 

verdigrunnlag henge sammen og danne en helhet. NMF sitt formål danner rammene for vårt forbunds 

virksomhet. Vårt formål er underordnet Norges Idrettsforbunds formål. På samme måte som hver vår 

seksjon eller avdelingsforbund er en avgrenset del av vårt forbunds formål. Våre idrettsklubber er 

ytterligere en avgrenset del av seksjonens formål, og har i tillegg sine lokale oppgaver. Henger alt 
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sammen finner også hvert klubbmedlem sin rolle i sin idrettsklubb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår eksterne visjon må være i tråd med visjonen til Norges Idrettsforbund om vi skal bidra til en felles 

retning for norsk idrett. Tilsvarende må da gjelde for våre seksjoner og idrettsklubber. Våre 

medlemmer må også oppleve at vår visjon er i tråd med deres egen visjon, ellers kan konsekvensen 

være at medlemmet finner andre idrettsaktiviteter som er mer i tråd med medlemmets ”drøm”. 

Sammenhengen med verdigrunnlaget er avgjørende. Verdigrunnlaget er egenskaper ved vår kultur, 

normer og holdninger, og er fundamentalt for å føle seg velkommen og finne seg til rette i vårt 

felleskap. 

 

2.1.1 Forbundets formål 
Formålet uttrykker arbeidsområdet og hvilke behov vårt forbund skal ivareta for våre medlemmer og 

samfunnet. Forbundets formål er definert i forbundets lov (vedtekter) i NMFs lov § 2 

Norges Motorsportforbunds formål er å organisere og legge til rette for organisert idrettsaktivitet innen 

motorsport i Norges Idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF), og fremme 

motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt. 

 

NMF skal ivareta idrettsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. 

Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, 

ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet, 

sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring. 

 

Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran i 

teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy. 
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Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

2.2 Visjon 

 

En visjon skal gi retning, motivasjon og kraft. Visjonen skal uttrykke flest mulig av våre medlemmers 

absolutte drømmemål og beskriver en fremtidig optimal tilstand der alt har gått som planlagt. 

Motorsportglede er ”vår” idrettsglede som folk flest forbinder med ”fart og spenning”. ”Glede til folket” 

er inkluderende, og reflekterer ønsket internkultur og om å arbeide for å gjøre motorsport folkelig, 

tilgjengelig og opplevelsesrik for alle generasjoner. ”Til folket” gir retning om vekst og fokus både på 

våre medlemmer og på samfunnet. ”Til folket” er også et uttrykk om vårt samfunnsbidrag, men også at 

vi skal ta vårt samfunnsansvar. 

 

2.3 Verdigrunnlag 
Vårt verdigrunnlag er en veiviser for oss om hva som er moralsk riktig og hvilke holdninger vi i 

felleskap skal kjennetegnes av i våre vurderinger, beslutninger, handlinger og atferd. 
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NMF skal arbeide for at alle skal gis mulighet til å utøve motorsport ut fra sine ønsker og behov. Våre 

verdier skal være et positivt bidrag til både enkeltmennesket og samfunnet rundt oss, samt at det skal 

skje på et forsvarlig etisk grunnlag. 

All aktivitet i NMF skal kjennetegnes av idrettens verdier: 

 

Aktivitetsverdier: 

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. 

 

Organisasjonsverdier: 

Organisasjonens arbeid skal kjennetegnes av frivillighet, åpenhet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

I tingperioden skal åpenhet og glede ha særlig fokus. Det skal arbeides for at verdigrunnlaget er en 

del av saksbehandling og beslutningsunderlag i alle styrende organer. 

Målet er at verdigrunnlaget er på sakslisten og drøftes minst 2 ganger pr år i alle styrende organer. 

Alle medlemmer av styrende organer skal være kjent med NMF sine etiske retningslinjer. 

Det skal gjennomføres en årlig intern omdømmeundersøkelse hvor ambisjonen er å løfte 

oppfatningen/snittscore: 

 Kjennetegnes av  ”åpent demokrati” fra 3,5 i 2017 til 4,5 i 2021 

 Kjennetegnes av ”idrettsglede” fra 4,6 i 2017 til 5,0 i 2021 

 

 

2.3.1 Seksjonens tiltak 
 NMFs verdigrunnlag og etiske retningslinjer tas opp på seksjonsstyremøtene minst to ganger i 

året.  

 

3. Programerklæring 
For å arbeide systematisk mot visjonen ”Motorsportglede til folket” er det prioritert ni programområder i 

det langsiktige arbeidet i tingperioden. Programerklæringen kan sees på som en kortversjon eller 

oppsummering av IPD. 

 

Norges Motorsportforbund skal: 

1. Arbeide for likeverdig anerkjennelse og likebehandling av våre idretter på alle plan i det 

norske samfunn 

2. Arbeide for at idrettsglede, åpenhet, og hele vårt verdigrunnlag kjennetegner våre 

idrettsaktiviteter og internkultur på alle plan i hele vår organisasjon, samt 

idrettsorganisasjoner vårt forbund er medlem av  

3. Arbeide for å bistå våre idrettsklubber i bredderekruttering, enklere rutiner, kompetanse, 

klubbutvikling, samt fremme engasjement av flere kvinner og unge i trener- og lederroller 
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4. Arbeide for høy faglig kompetanse, langsiktige og forutsigbare rammer for utvikling av våre 

fremste idrettsutøvere med potensiale for internasjonale prestasjoner    

5. Arbeide for god tilgjengelighet av idrettsflater for størst mulig del av befolkningen, og 

fremme flerbruk mellom ulike idretter og annen samfunnsnyttig bruk av idrettsanlegg på sjø 

og land 

6. Arbeide for utvikling av brukervennlige kommunikasjonsløsninger for utdanning og 

kostnadseffektiv klubbdrift, samt bedre tilgjengelighet for alle som søker gode 

idrettsopplevelser i motorsport 

7. Arbeide for å utvikle flere store publikumsdrevne idrettsarrangementer og fremme 

samarbeid mellom ulike idretter for høyere publikumopplevelse og medieinteresse 

8. Arbeide for å fremme det grønne skiftet og bruk av grønn teknologi i våre idretter i 

harmonisk hensyn til natur, klima og miljø 

9. Arbeide for samordnet, kompetent og kostnadseffektivt samarbeid med det offentlige 

helsevesen og andre aktører for god ivaretakelse av medisinsk beredskap, god folkehelse 

og sikkerhet ved ferdsel på sjø og land 

 

3.1 Ambisjonsområder 
For å konkretisere programerklæringen er det definert en rekke resultatmål og strategier for 

tingperioden. Båtseksjonen har valgt følgende områder: 

 Samfunnsbidrag 

 Idrett og medlemskap 

 Idrettsarrangementer 

 Idrettsanlegg og teknologi 

 Kompetanseutvikling 

 

4. Samfunnsbidrag 
Vi vurderer vårt samfunnsbidrag og samfunnsansvar til å være to sider av samme sak. 

4.1 Langsiktige mål 
 Vårt samfunnsbidrag skal i første rekke bli anerkjent for å skape idrettsglede 

 Vi skal bidra i samfunnet og bli anerkjent for vår utvikling i forbindelse med natur, klima og 

miljø, herunder å bidra i utvikling av båtsporten i forhold til mer miljøvennlige alternativer 

 Vi skal oppnå anerkjennelse for den realkompetanse vi gir våre barn og unge, og for de 

overføringsverdier de kan ta med seg til andre områder i samfunnet 

 Vi vil arbeide aktivt for å tilrettelegge for et godt samarbeid med offentlige myndigheter.  
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4.2 Satsningsområder 
 Skape gode samarbeidsplattformer for å fremme sjøsikkerhet 

 Bidra til riktige støyretningslinjer og målinger, samt tilpasning til ny teknologi 

 Arbeide for flerbruksanlegg for å bedre utnyttelse av areal og offentlig finansiering 

 

5. Idrett og medlemskap 

5.1 Medlemskap 
Den enkelte person har sitt medlemskap i våre idrettsklubber. Vår totale medlemsmasse utgjør alle 

aktive utøvere, trenere, funksjonærer, tillitsvalgte og frivillige. 

5.1.1 Langsiktige mål 
 Vår ambisjon er å øke vår totale medlemsmasse i henhold til IPD. Båtseksjonen skal bidra 

med 4,4% av denne økningen, noe som tilsvarer en økning med 105 medlemmer. 

 

5.1.2 Langsiktig arbeid 
 Få på plass flere båtsportklubber 

 Få flere av NMF’s medlemsklubber til å ha flere grener. 

 

5.2 Samlet idrettsaktivitet 
Idrettsaktiviteter omhandler alle våre aktive medlemmer definert av NIF, dvs. aktive utøvere, trenere, 

funksjonærer og tillitsvalgte.  

5.2.1 Langsiktige mål 

 Båtseksjonen skal på lisensområdet bidra med 4,4% av den økning som ligger til grunn i 

IPDs målsetning, det tilsvarer en økning på 66 lisensierte utøvere.  

 Båtseksjonens målsetning er å utdanne 2 nye trenere.  

 Alle klubber med barne- og ungdomsaktivitet skal ha et tilstrekkelig antall sikkerhetsledere til å 

sikre et forsvarlig tilbud. 

 Flere klubber bør sørge for utdanning av klubbtrenere på trener1 nivå eller høyere. 

 Båtseksjonen skal videreføre sitt internasjonale arbeid opp mot UIM og andre internasjonale 

fora, basert på kompetente tillitsvalgte med meget gode kunnskaper for å fremme norske 

interesser i det internasjonale arbeidet.  

 Arbeide for flere breddetiltak gjennom at klubber og regioner skal etter beste evne legge til 

rette for at alle utøvere har et tilbud om gode treningsmuligheter og arrangementer, tilpasset 

den enkeltes forutsetninger, ambisjoner og nivå. 
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 Båtseksjonen skal stimulere til klubbutvikling og kompetanseheving i klubber og regioner slik 

at klubbenes treningstilbud utvikles for å ivareta både glede, sikkerhet og nødvendig hjelp og 

veiledning til den enkelte. 

 Seksjonen skal kartlegge og dokumentere hvilke godkjente treningsbaner som finnes i landet, 

og samtidig kartlegge ytterligere behov for dette. 

 Båtseksjonen skal bidra til at klubber for får godkjente treningsområder nær klubbens 

virkeområde. 

 Båtseksjonen skal legge til rette for at det finnes relevante klasser og muligheter for den brede 

delen av befolkningen å delta i sporten. Dette være seg rekrutteringsklasser for ulike aldere, 

samt ha klasser som gir mulighet for deltakelse med relativ lav økonomisk innsats. 

Båtseksjonen bør stimulere klubber og miljø til å konsentrere seg om bestemte klasser i 

forskjellige nivåer, slik at man på sikt kan redusere antall klasser og øke antall utøvere i hver 

klasse. Dette vil øke både nivåer og konkurransen i klassene. 

 

5.2.2 Rekruttering 
Båtseksjonen skal sette rekruttering i høysetet og jobbe aktivt for å utvikle båtsporten på en måte som 

gjør den mest mulig tilgjengelig og attraktiv for folk flest. 

Prioriterte tiltak 

 Båtseksjonen skal jobbe aktivt for at NMF skal få myndighet til å bestemme aldersgrenser og 

regler for motorsport på vannet, seksjonen skal bidra til innføring av Båtsportforskrift innen 

2021.  

 Båtseksjonen skal sammen med klubber og båtmiljøet, «lette på nye steiner» for å finne gode 

rekrutteringsløsninger, enten ved hjelp av de farkoster og klasser vi har i dag, eller ved hjelp 

av andre alternative løsninger.  

 Båtseksjonen skal utvikle videre konseptet Hoveleiren, samt bidra til at dette kan 

videreutvikles til andre områder i Norge. 

 Båtseksjonen skal jobbe aktivt for rekruttering av funksjonærer til ulike posisjoner i 

arrangement.  

 Seksjonsstyret skal fasilitere og sørge for en oppdatert arrangørmanual som beskriver alle 

funksjoner og oppgaver i et arrangement 
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5.3 Barne- og ungdomsidrett 
Barneidrett omhandler barn mellom 5-12 år og ungdomsidrett mellom 13-19 år. 

5.3.1 Langsiktige mål 
 Ambisjonen er å øke rekruttering i tråd med IPD 

 

5.3.2 Langsiktig arbeid for barneidrett 
Vårt arbeid skal kjennetegnes av: 

 Variasjon i idrettsaktiviteten og mestringsglede, både over egen fysikk og teknologi 

 Utvikling av vennskap i barnets eget idrettsmiljø 

 Sikkerhet og realistisk trygghet, for både utøvere og foresatte 

 

5.3.3 Langsiktig arbeid for ungdomsidrett 
Vårt arbeid skal kjennetegnes av: 

 Idrettsglede og positive opplevelser, ved å delta i konkurranser med andre idrettsvenner 

 Utvikling av vennskap i eget idrettsmiljø og til andre idrettsklubber 

 Utvikling av gode holdninger og bevissthet om å være gode rollemodeller for yngre utøvere 

 At det oppleves som kult, også blant andre venner utenfor eget idrettsmiljø 

 Utvikling av egen risikoforståelse og realistisk trygghet for både utøvere og foresatte 

 Utvikling av kunnskap og gode holdninger, som også er relevant som trafikant og sjøfarende 

 

5.3.4 Satsningsområder 
 Utvikle lokale rekrutteringskampanjer: ”Rekrutter en venn”, og lignende 

 Økt fokus på løpsdeltakelse for barn og ungdom 

 Utvikle sommerleirer og treningssamlinger for å stimulere rekruttering, utvikle mestring og 

vennskap  

 Arbeide for bedre tilgjengelighet og tilrettelegging av nærmiljøanlegg for barneidrett, i 

kombinasjon med innføring av ny teknologi i barneklasser 

 Arbeide for innføring av ny teknologi i ungdomsklassene 

 Tilbud til ungdom om utdanning til trenerrolle  

 

5.4 Kvinneidrett 
Målgruppen er kvinner i alle aldre. Norge skal beholde og videreutvikle sin posisjon som et 

foregangsland når det gjelder kvinner og motorsport, nasjonalt og internasjonalt. Båtseksjonens 

hovedfokus er å opprettholde og eventuelt øke den gode kvinneandelen seksjonen har i dag.  
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5.5 Toppidrett og eliteidrett 
Toppidrett og eliteidrett er begreper som nyttes for all konkurranseidrett som tilhører det høyeste 

nivået internasjonalt. Vi benytter Olympiatoppens definisjon av toppidrett:  

«Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig 

av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt 

toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse». 

Olympiatoppens tilbud og stipender retter seg mot idrettsgrener hvor fysiske kapasiteter er avgjørende 

for å oppnå internasjonale prestasjoner. For flere av våre idretter er det ikke fysiske kapasiteter som er 

avgjørende for resultater, men samspillet med mestring av teknologien. For å skille begrepene 

definerer vi teknologiorienterte grener på internasjonalt nivå som «eliteidrett». I vårt forbund skal 

prinsipielt de samme systematiske målprosesser legges til grunn i begge kategorier. Myndighetenes 

finansiering til toppidretten går over såkalte «Post 4-midler» i statsbudsjettet, og kanaliseres gjennom 

NIF og Olympiatoppen. Dette fører til av våre eliteidrettsgrener faller utenfor myndighetenes 

finansieringsordning. 

 

5.5.1 Langsiktige mål 
 Ambisjonen er at båtseksjonen oppnår et relativt stabilt prestasjonsnivå uavhengig av gren, 

målt i medaljer sammenlagt i junior og seniormesterskap i Nordisk, EM og VM. 

 

5.5.2 Langsiktig arbeid 

 Vårt arbeid for å utvikle toppidretts- og eliteutøvere skal ha høy faglig kvalitet og være i tråd 

med Norges Idrettsforbunds Idrettspolitiske dokument og Olympiatoppens strategier og 

krav 

 Vårt arbeid med morgendagens toppidretts- og eliteutøvere skal kjennetegnes av at vi 

systematisk bringer kompetansen videre fra dagens toppidretts- og eliteutøvere 

 Vårt arbeid med å utvikle toppidretts- og eliteidrettsutøvere skal bygge på prinsippene til en 

lærende organisasjon, hvor implementering av ny kunnskap og løpende evaluering av 

nøkkelinformasjon skal gi bedre kvalitet og resultater 

 Ny og komplementær kompetanse skal søkes gjennom samarbeid, forsknings- og 

utviklingsarbeid 

 

Seksjonen har som mål at utøvere skal ta medaljer i internasjonale mesterskap. Utøvere med mulighet 

for gode plasseringer skal stimuleres til videreutvikling og gis best mulig rammebetingelser under 

mesterskap. Unge utøvere skal ha mulighet til å utvikle seg mot en fremtidig satsing på toppidrett. 
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5.5.3 Prioriterte tiltak 
 Båtseksjonen skal videreføre og videreutvikle arbeidet med Team Norway Aquabike (TNA) og 

jobbe videre for å få på plass Landslag Båt.  

 Bistå talenter i båtsporten slik at de kan få tilrettelagt utdanning, fortrinnsvis gjennom 

idrettslinjer.  

 Bidra til samarbeid med MA Elite for toppidrettsutøvere i og utenfor Landslag Båt og TNJ-

utøvere. 

 I samarbeid med MA arbeide for at båtseksjonen kan bidra til å styrke støtteapparat for 

toppidrettsutøvere på høyt nivå som deltar i internasjonale arrangement. 

 

6. Idrettsarrangementer 
Vi skiller mellom publikumsdrevne arrangementer og utøverdrevne arrangementer. Det ligger i 

navnet at publikumsdrevne arrangementer tiltrekker en større mengde publikum, og er ofte basert på 

toppidrettsprestasjoner. Toppidretten er en viktig del av vår tids underholdnings- og populærkultur med 

kjente utøvernavn og kan ha stor økonomisk betydning for bykommuner og lokalsamfunn. 

6.1 Langsiktige mål 
I tråd med vår visjon er våre ambisjoner: 

 Legge til rette for at klubbene skal kunne gjennomføre store og attraktive 

publikumsarrangementer, minst ett hvert år  

 Legge til rette for flere breddearrangemanger. 

 Flere nye arrangementsareaner.  

 

6.2 Langsiktig arbeid 

 Vårt arbeid med utøverdrevne arrangementer skal kjennetegnes av tilrettelegging av 

løpsdeltakelse i alle alders- og ferdighetsnivå 

 Våre publikumsdrevne arrangementer skal være en arena hvor våre fremste idrettsutøvere 

får vist sine beste idrettsprestasjoner. 

 

6.3 Satsningsområder 

 Økt fokus på løpsdeltakelse anses viktigere enn antall idrettsarrangementer – kvalitet foran 

kvantitet 

 Samarbeid med andre idrettsforbund og arrangører for å øke publikumsopplevelsen og 

medieinteressen, men samtidig ivareta idrettens eierskap og rettigheter (jmf. NIF-IPD, 
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7.5.1) 

 Opparbeide kunnskap om arrangementsøkonomi og drivere for lønnsomme arrangementer 

 

7. Idrettsanlegg og teknologi 
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for idrettsaktiviteten, og helt sentralt i strategien for 

rekruttering, gode arrangementer, og kostnadseffektiv drift. Behov og anleggsdekning har store 

ulikheter ulike steder i landet avhengig av idrettsgren. Særlig har tilgjengelige båtsportarenaer dårlig 

dekning. Støykonsekvenser er vår største utfordring får å etablere båtsportens idrettsanlegg i nærhet 

til befolkning. Kommunale planprosesser er lange og krevende. I mange kommuner er også 

etterslepet av spillemidler stort. 

 

7.1 Langsiktige mål 
Vi skal arbeide for at båtsporten har idrettsanlegg tilgjengelig for størst mulig del av befolkningen. Våre 

ambisjoner er: 

 Bistå våre klubber med å etablere minst et nytt båtsportområde innen 2021 

 Implementere støymålinger som fast rutine ved alle statuskonkurranser 

 Vi skal kjennetegnes av et offensivt og løsningsorientert arbeid for å etablere nye trenings- 

og konkurranseflater for alle våre grener 

 Vårt anleggsarbeid skal i samarbeid med anleggsutvalget preges av god kunnskap om 

offentlige planprosesser, spillemiddelfinansiering, og konsekvenser for klima og miljø 

 

7.2 Satsningsområder 

 Opparbeide kompetanse på kommunale planprosesser, spillemiddelfinansiering, 

miljøkonsekvenser og bruk av miljøteknologi 

 Båtsporten vil gjennom sine sentrale arrangement i Norge fremstå med beste praksis og 

som fyrtårn for godt miljøarbeid innen idretten. Miljø settes på dagsorden gjennom møter, 

utdanning etc. for å øke bevisstgjøringen i alle deler av organisasjonen. 
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8. Kompetanseutvikling 
Båtseksjonen anser kompetanseutvikling har to sentrale tema: utdanning og klubbutvikling. 

8.1 Langsiktige mål for utdanning 
Våre ambisjoner er: 

 At vi skal tilby kurs som dekker hele vårt kompetansebehov, enten direkte, via 

idrettskretsene eller andre samarbeidspartnere. Herunder: styre- og organisasjonsarbeid, 

funksjonærer, trenere, lisenser, arrangementer, klubbøkonomi og idrettsfinansiering, media 

og kommunikasjon, idrettsspesifikke temaer med mer. 

 Bevisstgjøring av utøvere, team og klubb, slik at de tar ansvar for å utvikle kompetanse i 

mediehåndtering 

 At alle kurs er tilgjengelig i hele landet via fjernundervisning eller e-læring 

 At minst en skole til tilbyr motorsport som idrettslinje, for ungdom 16 – 19 år 

 Båtseksjonen skal motivere klubber og utøvere til å satse på utdanning og 

kompetanseutvikling. 

 Båtseksjonen skal bistå i arbeidet med å holde NMFs kursmateriell løpende oppdatert. 

 

8.2 Funksjonærutdanning 
Alle grener skal ha et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte funksjonærer for å kunne ivareta forbundets 

mål om kvalitet og kvantitet på arrangementer. 

 

8.2.1 Langsiktig arbeid 
 

 Båtseksjonen skal sørge for at grenen til enhver tid har det nødvendige antallet kvalifiserte 

funksjonærer man må ha for å ivareta kvalitet på grenes arrangementer gjennom at en følger 

opp kurs og oppdateringer. 

 Båtseksjonen skal ha årlige oppdaterings kurs. 

8.3 Klubbutvikling 
Våre idrettsklubber skal legge til rette for at alle utøvere har et tilbud om idrettsglede på trening og i 

arrangementer innenfor trygge rammer. 

Båtseksjonen skal bistå i arbeidet med klubbutvikling og kompetanseheving for bedre klubbenes 

treningstilbud, arrangementer, medlemsadministrasjon, anleggsforvaltning og økonomi. 

Båtseksjonen skal også bidra med å legge til rette for at idrettsklubbene skal kunne samarbeide enkelt 

for å utvikle lokale og regionale arrangementer, både i antall, variasjon og kvalitet. 
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8.3.1 Langsiktige mål for klubbutvikling 
Våre ambisjoner er å: 

 Å gi opplæring og bedre informasjon, slik at våre idrettsklubber i større grad kan svare på 

medlemmers spørsmål direkte. 

 Våre kurs og opplæringstilbud skal oppleves relevante og nyttige for våre idrettsklubber 

 Våre tillitsvalgte og administrasjon skal oppleves tilgjengelig og løsningsorienterte i forhold til 

utfordringene i våre idrettsklubber 

 Vårt regelverk skal oppleves som tydelig, stabilt og enkelt å forholde seg til.  

 

9. Budsjett 
Seksjonen har for 2018 et samlet budsjett på kr. 627 500.  

Seksjonsstyret fastsetter årlige budsjett basert på tildelte rammer fra Forbundsstyret. Tildelingspraksis 

fra tidligere år legges til grunn for valgperioden. 

 2019 2020 
Seksjonsstyret 140 000 140 000 
Aquabike 162 500 162 500 
Offshore 162 500 162 500 
Circuit 162 500 162 500 

 

  


