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          11. januar 2021 

 

Til klubber, grener, seksjoner, fagutvalg, regioner og forbundsstyret i Norges Motorsportforbund   

 

STRATEGI FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND 2021-2025, HØRINGSBREV  

 

«Det vanskeligste i arbeidet med å utvikle en strategi er ikke strategien i seg selv, men å omsette 
strategien i handling som fører til endring. Hvis vi gjennom en fokusert strategi klarer å samle alle 
rundt de strategiske satsningene, og alle ser sin egen rolle i det store bildet, så er jeg helt sikker på at 
vi sammen kan gjøre store positive endringer for sporten som vi alle er så glad i. 

Takk til alle dere som har bidratt til at vi har fått på plass et solid grunnlag for høring på utkast til 
NMF Skal. Dere har bidratt mye erfaring, kunnskap og klokskap. 

Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet med å utvikle norsk motorsport sammen med hver og en av 
dere og håper dere benytter anledningen til å gi oss kvalifiserte tilbakemeldinger på høringen.» 

Tony Isaksen, Generalsekretær NMF   

 

STATUS PÅ FREMDRIFT I STRATEGIARBEIDET I NMF 

Strategiprosjektet har i månedene etter forrige høring i august arbeidet med operasjonaliseringen av 
strategien, og dere mottar nå forslag til den operative delen av vår strategi, NMF Skal, til høring. 
Forbundsstyret, administrasjonen, seksjonsstyrer, prosjektgruppen og organisasjonsledd har jobbet 
godt sammen og det er resultatet av dette arbeidet vi nå legger frem. 

Strategiarbeidet følger den planlagte fremdriften og vi er trygge på at vi vil legge frem en god 
strategi, NMF Vil, på forbundstinget i april. 

Forbundsstyret skal vedta den endelige versjonen av NMF Vil før den sendes ut og legges frem for 
endelig vedtak på årets Forbundsting i april. Når Forbundstinget har vedtatt NMF Vil kan 
Forbundsstyret vedta NMF Skal på sitt neste forbundsstyremøte. Når disse vedtakene er på plass, kan 
vi starte arbeidet med å utvikle norsk motorsport i tråd med vår nye strategi. 

NMF sin STRATEGIMODELL 

Vi har benyttet samme overordnede modell for vår strategi som Norges Idrettsforbund benytter. Vår 
strategimodell består av 2 hovedelementer som i sum skal sørge for at vi beveger oss i den retningen 
vi i fellesskap mener er til det beste for norsk motorsport. NMF Vil inneholder klare prioriteringer på 
hvilke strategiske satsningsområder vi skal fokusere på i et langsiktig perspektiv. NMF Skal inneholder 
mål, tiltak og prosjekter som representerer operasjonaliseringen av hvert av de strategiske 
satsningsområdene (4) 

Man kan si at NMF Vil forteller oss hvor vi skal og at NMF Skal forteller oss hvordan vi skal komme 
dit.   
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Strategien, NMF Vil, vedtas av Forbundstinget og operasjonaliseringen av denne, NMF Skal, vedtas av 
Forbundsstyret. Denne delingen er viktig for å kunne tilpasse tiltak og prosjekter til de endringer som 
motorsporten nødvendigvis er en del av. 

Ansvaret for å følge opp NMFs strategi, etter at den er vedtatt på Forbundstinget, ligger hos 
Forbundsstyret. Administrasjonen har ansvaret for å gjennomføre tiltak og prosjekter. Alle tiltak og 
prosjekter har en ansvarlig «eier» som vil ha ansvaret for å sørge for at de gjennomføres og at mål 
oppnås. 

For å skape endring er vi avhengige av at vi drar i samme retning og vårt mål er derfor at alle deler av 
motorsporten involveres og at alle kjenner seg igjen i de prioriteringene vi i fellesskap har foretatt. 
Det betyr at hver klubb, hver tillitsperson, hver utøver bør kjenne til hovedlinjene i NMF Vil og at alle 
organisasjonsledd i sine planer legger inn aktiviteter og prosjekter som er egnet til å støtte opp om 
strategien. 

I nedenstående modell er strategien satt inn i sammenheng med andre planverk i norsk motorsport 
og eksterne samarbeidspartnere som er viktige premissgivere for utvikling av motorsporten. 

 

Målet for alt arbeidet i Norges Motorsportforbund er å legge til rette for flere og bedre aktiviteter for 
utøvere av motorsporten og å støtte motorsportklubbene i deres arbeid for sine medlemmer og 
tillitspersoner/frivillige. 

FORMÅLET MED HØRING 

NMF Skal representerer operasjonaliseringen av NMF Vil og hver av de 4 dokumentene inneholder 
viktige mål, tiltak og prosjekter for utvikling av norsk motorsport. Det er viktig for NMF at klubber og 
organisasjonsledd har en tydelig stemme inn i de prioriteringene dette representerer. Målet er 
derfor at vi gjennom høringen fanger opp eventuelle feil eller mangler i de prioriteringene som nå 
legges frem slik at vi får tatt disse i betraktning i det videre arbeidet. 

FORMAT PÅ HØRINGSSVAR 

Vi ønsker alle former for tilbakemeldinger velkomne og alle tilbakemeldinger vil bli gjenstand for 
vurderinger i den videre prosessen frem til endelig forslag til vedtak. Av praktiske hensyn vedlegges 
en mal for tilbakemeldinger som gjerne kan benyttes for å gjøre arbeidet med sammenstilling av 
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tilbakemeldinger lettere. Det er ønskelig at tilbakemeldinger henviser til sidetall i de vedlagte 
forslagene, og at generelle og eller andre tilbakemeldinger markeres særskilt. Tilbakemeldinger bør 
være så konkrete som mulig, gjerne i form av konkret forslag til endring. Eventuell støtte til forslagets 
innhold er også av stor viktighet for prosjektets videre arbeid. 

 

HVA ØNSKER VI SVAR PÅ 

Vi ber om at forslagene i sin helhet vurderes og at høringssvaret inneholder alle innspill som skal 
legges til grunn i det videre arbeidet. 

Forslag til tilnærming:  

1. Distribuer alle høringsdokumentene til de som skal delta i vurderingene så raskt som mulig. 
2. Utnevn en ansvarlig person som får ansvar for å drive prosessen og lage høringssvar. 
3. Innkall til ett eller to møter (gjerne på eks. MS Teams) for drøftelser og samkjøring av 

besvarelse.  
4. Send det ferdige forslaget til høringssvar til de som har deltatt i vurderingene for eventuelle 

rettelser/tilføyelser. 
5. Send høringssvaret til nmfvil@nmfsport.no senest 11. februar 2021.    

 

Vi ønsker dere lykke til i arbeidet og ser frem til å motta høringssvaret deres.   

 

Med sportslig hilsen   

Tony Isaksen  
Sign 

Generalsekretær i Norges Motorsportforbund. 

 
 
 
 
 
Begreper 
Strategi   Samlet fremstilling av Misjon, Visjon, Verdier, Satsningsområder og Hovedmål. 
NMF Vil   Strategi for hvilke satsningsområder og hovedmål forbundet har de neste 4 årene. 
NMF Skal   Operasjonell beskrivelse av hvordan NMF skal nå hovedmålene de neste 4 årene. 
Misjon   Forklarer virksomhetsgrunnlaget til NMF. 
Visjon   Vårt fremtidsbilde. 
Verdier   Hva vi legger vekt på i vår samhandling – internt og eksternt. 
Satsningsområde  Beskrivelse av et området som NMF vil satse på i strategiperioden. 
Hovedmål  Beskriver hvilke mål vi har satt oss for hvert satsningsområde. 
Mål   Beskrivelse av hva vi vil oppnå. 
Måltall   Tall for målet vi har satt oss (der dette kan kvantifiseres). 
Tiltak   Konkret aktivitet eller samling av aktiviteter. 
Prosjekt   Samling av aktiviteter innenfor rammen av et prosjekt. 
Ressurs   Person(er), funksjon(er) eller andre former for ressurser (eks. økonomisk midler). 
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