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Strategisk satsningsområde

NMF SKAL 2021-2025

Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere.

Klubben i mitt hjerte.
NMF vil at medlemsklubber har et godt sportslig tilbud til medlemmer og at klubben har engasjerte frivillige.

Bærekraftig og effektiv drift.

Flere arrangementer med høy kvalitet. Utviklingsmodell med kompetansebehov tilpasset nivå.

KLUBBEN I MITT HJERTE



Klubben i mitt hjerte

HOVEDMÅL

Bærekraftig og effektiv drift.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at alle medlemsklubber har nødvendig kompetanse for en god og effektiv 
klubbdrift. Sammen med klubbene skal NMF definere ambisjonsnivåer og innhold slik at kompetanseaktiviteter treffer 

klubbenes behov.

Det skal utvikles og implementeres et kompetanseprogram som beskriver sammenhengen mellom de krav og 
kompetansenivåer en klubb bør ha for å ha en god og effektiv klubbdrift og hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Dette vil vi gjennomføre ved å benytte idrettskretsene/NIF sine kompetansemoduler.

Målet er oppnådd når samtlige klubber har gjennomført kompetanseprogrammet på sine tillitsvalgte og ledere, samt er i 
stand til å ivareta klubbens medlemmer på en tilfredsstillende måte.
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Klubben i mitt hjerte.

HOVEDMÅL

Bærekraftig og effektiv drift.

MÅL OG TILTAK
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Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Utvikle og implementere kompetanseprogram for god og effektiv klubbdrift Breddeidrettssjef 2021

Utvikle og implementere effektive IKT systemer for effektiv klubbdrift Ass gen sekr 2021

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Helhetlig kursplan for god og effektiv klubbdrift (verktøy for kompetanseprogram) Kompetanserådgiver 2021
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HOVEDMÅL

Flere arrangementer med høy kvalitet.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at flere klubber vil utvikle og gjennomføre flere arrangementer med høyere kvalitet 
og nasjonal oppmerksomhet.

Det skal utvikles arrangementshåndbøker for å gjøre det enklere for klubbene å gjennomføre kvalitetsarrangementer. Det 
skal etableres møteplasser for kompetanseoverføring og utvikling av arrangementer, samt igangsette en 

hospiteringsordning. NMF skal samarbeide med sponsorer og media for å øke attraktiviteten til motorsporten.

Målet er oppnådd når motorsporten har ett eller flere arrangementer som oppleves like attraktive som de beste innen 
norsk idrett.

Klubben i mitt hjerte.
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Klubben i mitt hjerte.

HOVEDMÅL

Flere arrangementer med høy kvalitet.

MÅL OG TILTAK

6

Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Utvikle og implementere felles arrangementshåndbok for medlemsklubber Admin

Etablere minimumskrav til kvalitetsarrangement Admin

Etablere sesongvise møteplasser for kompetanseoverføring og utvikling av arrangementer. Admin

Implementere en hospiteringsordning for arrangørklubber Admin

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov
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HOVEDMÅL

Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at flest mulig klubber skal heve kompetansen og øke antall frivillige og ledere slik at klubbene får 
et mer robust apparat av frivillige. Det skal gjøres attraktivt å være frivillig ved at forbund og klubb satser på kompetanseaktiviteter for 

utvikling av den enkelte.

Det skal etableres felles kompetanseplan med belønningsstruktur for frivillige i motorsporten med mål om at alle klubber får besatt alle 
viktige personer med kompetente ressurser. NMF vil utvikle og implementere rekrutteringstiltak som medlemsklubber kan benytte i sitt 
arbeid med å etablere tilstrekkelig tilstrømning av frivillige. Rekrutteringstiltakene skal utvikles i samarbeid med medlemsklubbene slik at 

de møter behovet og treffer regionale forhold.

Målet er oppnådd når samtlige klubber opplever at alle posisjoner er dekket av kompetente frivillige og ledere.

Klubben i mitt hjerte
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Klubben i mitt hjerte.

HOVEDMÅL

Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere.

MÅL OG TILTAK

8

Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Andel medlemsklubber som har deltatt i kompetanseaktiviteter for frivillige/ledere >30% av medlemsklubber i NMF Organisasjonssjef 2021-2025

Andel medlemsklubber som har gjennomført rekrutteringstiltak mot frivillige >20% av medlemsklubber i NMF Organisasjonssjef 2021-2025

Antall aktivitetsledere som har gjennomført kurs i regi av NIF og NMF > %vis økning fra 2020 nivå Kompetanserådgiver

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Utvikle kompetanseplan for frivillige og ledere i samarbeid med medlemsklubber Organisasjonssjef 12/2021 Klubbledere og etablerte IT systemer

Definere og etablere omfang og tiltak for gjennomføring av kompetanseplanaktiviteter Organisasjonssjef 12/2021 Klubbledere, IT syst., aktivitetsmidler

Gjennomføre kompetanseaktiviteter i samarbeid med medlemsklubber Kompetanse NMF 2022-2025 Medlemsklubber, aktivitetsmidler

Utvikle og gjennomføre rekrutteringstiltak rettet mot frivillige i medlemsklubber Kompetanse NMF 2022-2025 Medlemsklubber, aktivitetsmidler
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HOVEDMÅL

Utviklingsmodell med kompetansebehov tilpasset nivå.

NMF skal i strategiperioden arbeide for å utarbeide og implementere en utviklingstrapp for alle utøvere, trenere og 
foreldre. Modellen vil basere seg på utviklingsalder fremfor biologisk alder på utøveren. Modellen skal bidra til mer struktur 

og målrettet utvikling i aktiviteter og treningsarbeidet.

Modellen skal beskrive krav til ønsket aktivitet i forhold til nivå på utøveren, være et hjelpemiddel i all aktivitet, og skal 
være lett tilgjengelig/enkel å benytte.

Målet er oppnådd når samtlige klubber driver målrettet utvikling av sine utøvere uavhengig av ambisjonsnivå.

Klubben i mitt hjerte
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Klubben i mitt hjerte.

HOVEDMÅL

Utviklingsmodell med kompetansebehov tilpasset nivå.

MÅL OG TILTAK

10

Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Utvikle og implementere en utviklingstrapp til bruk i samtlige grener i NMF    Samtlige klubber i NMF Breddeidrettssjef 2021

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov
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NMFs strategi hus 2021-2025

NMF VIL 2021-202511 KLUBBEN I MITT HJERTE

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.
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