
 

 
Rapport fra Bryteforbundets Ledersamling 28. september på 
Scandic Airport Gardermoen. 
 
OIK: Ingvild V. Bredesen og Tone H. Dagsvold  
25 Deltakere fra 11 idrettslag og styret i NBF. 
 
Aktivitet pr. 31.12.2018. 
63 aktive klubber, 20.330 medlemmer, 8.466 utøvere (1.837 kvinner/6.629 menn), 841 jenter 0-19 år 
og 4.321 gutter 0-19 år. 2/3 av idrettslagene er særidrettslag og 1/3 er fleridrettslag.  
 
Norges Bryteforbund inviterte utviklingsavdelingen i Oslo Idrettskrets til å bidra på deres 
ledersamling på Scandic Airport Gardermoen lørdag 28. september. Forbundet arrangerer ting hvert 
andre år og i mellomårene har de ledersamlinger. 
 
Denne samlingen skulle de arbeide med utvikling av strategisk plan som ble vedtatt på Tinget i 2019. 
Planen er delt i fire hovedpunkter og forbundet ønsket at klubbene skulle være med å lage en 
handlingsplan med prioriteringer for de neste to årene. Klubbene ble introdusert for 
klubbutviklingskonseptet på ledermøtet i 2018. 
 
Samlingen begynte med status på idrettene nasjonalt og en gjennomgang av 
moderniseringsprosjektet til NIF. I seansen etter lunsj var det er gjennomgang av Idretten VIL! og 
Langtidsplan for bryting 2020 – 2022.  
 
Etter gjennomgangen ble forsamlingen delt i grupper på 5, de var fem gode grupper, og der 
diskuterte de hovedmål og delmål som er vedtatt, og hva som er viktig å prioritere i de neste to 
årene, sett fra idrettslagenes ståsted.  
 
Det ble gode diskusjoner, med mye engasjement og mange av klubbene var opptatt av samarbeid på 
tvers og av å lære av hverandres hverdag. 
Idrettslagene ga tilbakemelding i etterkant på at forbundet også burde arrangere denne type 
samlinger på lokalt nivå, det vil skape større forståelse for hvor vi skal og gir muligheter for nettverk 
og utveksling av erfaringer. Like svar i gruppene er fjernet. 
 

Resultat av gruppearbeidet. 
Prioriterte tiltak innenfor Langtidsplanen: 
 
Hovedmål/delmål/tiltak: 
 

• En profesjonell organisasjon 
o God kompetanseutvikling 

▪ Involvere foreldrene tidlig 
▪ Benytte stevnehelger til ekstra kompetanseheving i alle ledd 
▪ Velfungerende administrative systemer 

o Organisert opplegg 
▪ Opplæring i nye systemer 
▪ Klubbhåndbok 

o Kvalifiserte og dyktige dommere, trenere og ledere 
▪ Utdanne minst tre dommere hvert år 
▪ Minst 1 aktiv forbundsdommer pr. klubb 
▪ Motivere tidligere brytere til å bidra innenfor trener/leder i klubb 

 
 
 



 

• Være en attraktiv idrett 
o Skape trivsel! 
o Minske frafallet av aktive brytere i alderen 11 – 17 år med 30% 

▪ Sette ting i system! 

• Trenere/utøvere/foreldre 
▪ Variasjon i trening 
▪ Inkludere foreldrene (sosialt miljø) 

o Synlighet 
▪ Være gode på markedsføring 
▪ Brytesporten skal være synlig i nasjonale media, gjennom flere oppslag 

gjennom året 
▪ Mediaansvarlig 
▪ Sosiale medier 
▪ God hjemmeside 

o Miljø og sosialt 
▪ Samhold på tvers av klubbene 
▪ Utvikle møteplasser i kretsene 
▪ Utviklingstrappen 

o Gjøre bryting gøy og attraktivt! 
o Skape forståelse for bryting i helhetsperspektiv 

▪ Avstemme forventningene og ha realistiske krav til klubb/krets/forbund 
▪ Lage E-kurset «bryting for dummies» 
▪ Være lojale mot bestemmelser som er fattet 
 
 

• Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå 
o Alle skal ha like forutsetninger for å lykkes! 

▪ Treningsmuligheter 
▪ Støtteapparat 
▪ Økonomi 
▪ Kompetanse 
▪ Bedre oppfølging av klubbene fra forbundet 

o Etablere et bedre økonomisk fundament for deltagere på seniorlandslag i 
strategiperioden 

o Flere turneringer 
o Mer aktivitet og penger 
o Økonomisk fundament for senior landslag 

▪ Bolig og midler til livsopphold 
o Begynne på start – bedre resultater på Nordisk 

▪ Utnytte kretsene til sportslig utvikling 
▪ Individuelle utviklingsplaner for de som ønsker å satse 

 

• Likestilling 
o Felles utvikling – tenke nytt! 

▪ Like vekst for dommere/trenere/ledere 
o Damer i styret  
o Aldersfordeling 
o Treningstilbud for begge kjønn i NBFs idrettsgrener 

▪ Fristil trener 
▪ Samarbeid med andre klubber 

 
Seansen var fra kl. 14.00 – 17.30 inkludert oppsummering.   


