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Strategisk satsningsområde

NMF SKAL 2021-2025

Alle med.
NMF vil at motorsporten har et tilbud til alle, uavhengig av den enkeltes forutsetninger.

Attraktivt og inkluderende tilbud på alle ambisjonsnivåer.

Rekruttere flere til motorsporten gjennom trygge lavterskel 
tilbud til barn og unge.

Alle skal oppleve å bli godt ivaretatt gjennom gode 
sosiale nettverk og kjønnsnøytrale miljøer.

Motorsport hele livet.

ALLE MED



Alle med.

HOVEDMÅL

Alle skal oppleve å bli godt ivaretatt gjennom gode sosiale nettverk og kjønnsnøytrale miljøer.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at alle medlemmer skal føle seg inkludert og verdsatt uavhengig av særegne 
forutsetninger, etnisitet, religion, kjønn, alder og funksjonsgrad.

NMF vil at samtlige medlemsklubber skal etablere en inkluderingsansvarlig som har hovedansvar for at samtlige 
medlemmer opplever å bli inkludert og verdsatt. Det er nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. 
Medlemsklubbene skal legge til rette for aktiv rekruttering av kvinner og personer fra minoritetsmiljøer, og tilegne seg 

kompetanse fra klubber/miljøer som er dyktige på dette.

Målet er oppnådd når alle føler seg inkludert i sitt klubbmiljø og at det ikke finnes noen eksempler på trakassering og 
diskriminering i motorsporten.
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Alle med.

HOVEDMÅL

Alle skal oppleve å bli godt ivaretatt gjennom gode sosiale nettverk og kjønnsnøytrale miljøer.

MÅL OG TILTAK
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Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Gjennomføre egne prosjekter for rekruttering fra minoritetsgrupper Breddeidrettssjef 2021-2025

Søke om økonomisk støtte til prosjekter som omhandler inkludering av minoriteter, kvinner og personer med 
særegne forutsetninger

Breddeidrettssjef 2021-2025

Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Øke dagens kvinneandel 10% vekst per år Breddeidrettssjef 2021-2025

Alle klubber skal ha en inkluderingsansvarlig 100% (årlig rapportering) Breddeidrettssjef 2021

Implementere Nifs verktøy for forebygging av seksuell trakassering og 
diskriminering i hele NMF sin organisasjon.

Nulltoleranse for 
trakkaseing og 
diskriminering

Ass gen sekr 2021-2025
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HOVEDMÅL

Motorsport hele livet.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at storparten av motorsportens medlemmer forblir en del av motorsporten livet ut.

NMF vil etablere en modell som legger til rette for at samtlige medlemmer skal føle at de har en egenverdi og en ønsket 
utvikling innen sitt klubbmiljø. Klubben skal tilby meningsfylt aktiviteter hvor medlemmene føler seg trygge og godt 

ivaretatt, hvor barn og voksne finner attraktive aktiviteter som møter deres ambisjoner og mål. 

Målet er oppnådd når medlemsklubbene opplever en kontinuerlig medlemsvekst.

Alle med.
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Alle med.

HOVEDMÅL

Motorsport hele livet.

MÅL OG TILTAK
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Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Utvikle konsept «Livslangt medlemskap» for motorsporten. Breddeidrettsansvarlig 2021

Hedre og løfte fram dyktige frivillige Breddeidrettsansvarlig 2021-2025

Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Etablere en klubbmodell som ivaretar hvert enkelt medlem i meningsfylte aktiviteter i 
et livslangt livsløp 

Breddeidrettsansvarlig 2021
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HOVEDMÅL

Attraktivt og inkluderende tilbud på alle ambisjonsnivåer.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at utøvere på alle nivåer finner tilbud tilpasset sitt ambisjonsnivå, fra de som har 
som mål å bli best i verden til de som trives med å utøve sporten uten at de nødvendigvis har ambisjoner om å 

konkurrere. 

NMF skal utvikle konkurranseformater som omfatter alle deler av motorsporten, også mosjonister. 

Målet er oppnådd når alle medlemsklubber innen samme gren har et likeverdig tilbud til utøvere på alle ambisjonsnivåer 
og at alle som har lyst til å drive med motorsport har en mulighet for en motorsportaktivitet i nærområde.

Alle med.
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Alle med.

HOVEDMÅL

Attraktivt og inkluderende tilbud på alle ambisjonsnivåer.

MÅL OG TILTAK
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Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Konseptualisere og lansere konkurranseformater for mosjonister Breddeidrettssjef 2021

Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Utvikle og implementere konkurranseformater som omfatter alle deler av motorsporten. Topp/bredde sjef 2021-2023
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HOVEDMÅL

Rekruttere flere til motorsporten gjennom trygge lavterskel tilbud til barn og unge.

NMF skal i strategiperioden arbeide for å rekruttere flere barn og unge til motorsporten gjennom trygge lavterskel tilbud.

Motorsporten skal sammen legge til rette for at det skal være enklest mulig å starte med motorsport. Det skal legges til 
rette for låneutstyr og lagring der dette er mulig, og kostnadene skal være konkurransedyktige sammenliknet med de 
største idrettene i Norge. Medlemsklubbens banekonspeter skal være trygge og aktivitetene skal ledes av dyktige og 

kompetente aktivitetsledere. Fremtidens medlemmer vil ha et mer verdiorientert fokus ved valg av idrett, og motorsporten 
må legge til rette for dette. Informasjonsarbeidet rettet mot yngre personer skal intensiveres og bli geografisk målrettet.

Målet er oppnådd når motorsporten er en naturlig og attraktiv idrett for barn og unge på lik linje med de største idrettene 
i Norge.

Alle med.
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Alle med.

HOVEDMÅL

Rekruttere flere til motorsporten gjennom trygge lavterskel tilbud til barn og unge.

MÅL OG TILTAK
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Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Flere klubbe må utnytte utstyrsordningen Økonomisjef

NMF og medlemsklubbene skal har periodevise rekrutteringskampanjer for barn/unge

Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Øke andel klubbmedlemmer under 19 år Fra 11.500 til 12.500 Breddeidrettssjef 2021-2025
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NMFs strategi hus 2021-2025

NMF VIL 2021-202511

VERDIERGlede – Nysgjerrig – Modig - Raus

HOVEDMÅL

STRATEGISKE
SATSNINGSOMRÅDER

VISJON

MISJONVi leverer førsteklasses aktiviteter
til motorsportsutøvere på alle nivåer

Bedre motorsport-
anlegg og flere 

næranlegg.

Alle med. Høy sportslig kvalitet i 
alle ledd.

Klubben i mitt hjertet.

All
motorsport samlet

1. Gi klubber tilgang til 
kompetanse for utvikling 
av eksiterende og 
etablering av nye 
motorsportanlegg.

2. Motorsportanlegg
tilpasset aktivitetsnivå og 
alder.

3. Etablere anleggsplan for 
motorsporten i Norge.

4. Etablere Norges første 
anlegg for elektriske 
kjøretøy.

5. Etablere flerbruksanlegg 
der folk bor.

1. Alle skal oppleve å bli 
godt ivaretatt gjennom 
gode sosiale nettverk og 
kjønnsnøytrale miljøer.

2. Motorsport hele livet.
3. Attraktivt og inkluderende 

tilbud på alle 
ambisjonsnivåer.

4. Rekruttere flere til 
motorsporten gjennom 
trygge lavterskel tilbud til 
barn og unge.

1. Rekruttere og utdanne 
flere trenere på nivå 1 og 
2 i alle klubber.

2. Kompetansemiljø og 
pådriver innenfor 
overgang til elektrisk 
motorsport.

3. Etablere gode trenings-
og delingskulturer i hele 
motorsporten.

4. Vinnerkultur og 
landslagstilbud av 
internasjonal standard.

1. Bærekraftig og effektiv 
drift.

2. Flere arrangementer med 
høy kvalitet.

3. Rekruttering og utdanning 
av gode frivillige og 
ledere.

4. Utviklingsmodell med 
kompetansebehov 
tilpasset nivå.

ALLE MED
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