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INNLEDNING 
Dette dokumentet er utkast til Langtidsplan (LTP) for Norsk bryting for perioden 2021-2024.  

Planen tar utgangspunkt i eksiterende langtidsprogram som ble vedtatt på forbundstinget … juni 2021 

Planen er ment å kunne revideres årlig. 

Planen ble vedtatt på Norges Bryteforbunds ting. 

NORSK BRYTING 

VISJON 
Mestring hver gang 
 

VIRKSOMHETSIDÉ 
En idrett for alle hvor idrettsglede og mestring er felles for topp og bredde. 
 

VERDIER 
Glede – Inkludering – Åpenhet 
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HOVEDMÅL 
Norges Bryteforbund (NBF) skal være kjennetegnet av: 

En profesjonell organisasjon 
Norges Bryteforbund skal være et moderne og profesjonelt forbund med effektive administrative rutiner, nok ressurser, og med 
åpen kommunikasjon mellom forbund, kretser og klubber.  

Være en attraktiv idrett 
Alle idrettene i norsk bryting skal:  

 Være attraktive å delta i 
 Være givende å arbeide for  
 Ha publikumsappell 

Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå 
Norsk bryting skal ha ambisjoner om å ta medaljer på høyt internasjonalt nivå i både senior og aldersbestemte klasser 

Likestilling 
Kvinner og menn skal ha samme muligheter, rettigheter og ansvar på alle nivåer og innen alle områder. 

DELMÅL OG TILHØRENDE ÅRSMÅL  
Årsmålene i planperioden omfatter både aktivitetsmål og resultatmål. Resultatmålene vil være en funksjon av om aktivitetsmålene har den 
ønskede hensikt og er tilpasset utviklingen i samfunnet for øvrig.  

Delmål – en profesjonell organisasjon: 
 Velfungerende administrative systemer 
 Godt ressursgrunnlag på forbundsnivå.  Fire nasjonale hovedsponsorer. 
 God kompetanseutvikling. Kvalifiserte trenere, dommere og ledere 
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Årsmål: Administrative systemer og organisasjonsmessig rollefordeling  

 

Årsmål\år 2021 2022 2023 2024 Ansvar 
Administrasjon 4 ansatte på forbundskontoret 4 ansatte på forbundskontoret 5 ansatte på forbundskontoret 5 ansatte på forbundskontoret NBFs styre 

Komiteearbeid  Følge opp arbeid i alle komiteer. 
Komiteledere og 
forbundsledelse møtes 
minimum en gang per år 

- Gjennomgå 
komitestruktur 

- Utnytte uforløst 
potensiale i 
medlemsmassen 
gjennom komitearbeid 

Følge opp arbeid i alle komiteer. 
Komiteledere og 
forbundsledelse møtes 
minimum en gang per år  

Følge opp arbeid i alle komiteer. 
Komiteledere og 
forbundsledelse møtes 
minimum en gang per år  

NBFs 
styre/adm. 

Medlemshåndtering og 
kommunikasjon 

- Avholde årlig kick-off 
og ledermøte 

- Oppdatert og dynamisk 
hjemmeside 

- Moderne 
turneringssystem og 
medlemssystem 
 

- Avholde årlig kick-off 
og ledermøte 

- Oppdatert og dynamisk 
hjemmeside 

- Moderne 
turneringssystem og 
medlemssystem 

 

- Avholde årlig kick-off 
og ledermøte 

- Oppdatert og dynamisk 
hjemmeside 

- Moderne 
turneringssystem og 
medlemssystem 

 

- Avholde årlig kick-off 
og ledermøte 

- Oppdatert og dynamisk 
hjemmeside 

- Moderne 
turneringssystem og 
medlemssystem 

 

NBFs 
styre/adm. og 
alle kretser 

Lover og bestemmelser Følge opp tingvedtak Følge opp tingvedtak Følge opp tingvedtak Følge opp tingvedtak NBFs 
styre/adm. 

Anlegg 
 
 

- Følge opp og 
oppdatere 
kampidrettenes 
anleggsplan 

- Styrke 
anleggsfinansiering 

- Informasjon om 
anleggsplan og 
klubbers muligheter 
opp mot lokal 
idrettspolitikk  

- Følge opp og følge opp 
og oppdatere 
kampidrettenes 
anleggsplan 

- Styrke 
anleggsfinansiering 

- Informasjon om 
anleggsplan og 
klubbers muligheter 
opp mot lokal 
idrettspolitikk 

- Følge opp og 
oppdatere 
kampidrettenes 
anleggsplan 

- Styrke 
anleggsfinansiering 

- Informasjon om 
anleggsplan og 
klubbers muligheter 
opp mot lokal 
idrettspolitikk 

- Følge opp og 
oppdatere 
kampidrettenes 
anleggsplan 

- Styrke 
anleggsfinansiering 

- Informasjon om 
anleggsplan og 
klubbers muligheter 
opp mot lokal 
idrettspolitikk 

NBFs 
styre/adm. 
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Årsmål: Ressursgrunnlag på forbundsnivå 

 Øke inntektene til NBF med 35 % innen 2024 
 Opprettholde en fornuftig egenkapital i NBF  

 
Årsmål\år 2021 2022 2023 2024 Ansvar 
Økonomi/ressurs-
grunnlag 

Øke årlig samlet inntekter med 10 %.  Øke årlig samlet inntekter med 
10 %.  

Øke årlig samlet inntekter med 
10 %.  

Øke årlig samlet inntekter 
med 10 %.  

NBFs styre/adm. 

Økonomi/ressurs-
grunnlag 

Følge opp sponsorstrategien 
 
Øke antall sponsor- og 
samarbeidsavtaler til verdi av kr. 
1.600.000. 
 

Jobbe for å få med oss 
eksisterende sponsorer mot 
2024 

- Jobbe for å øke antall 
sponsorer i etterkant av OL 
2021. 

 

Følge opp sponsorstrategien 
 
 

Følge opp sponsorstrategien 
 
 

Følge opp sponsorstrategien 
 
Øke antall sponsor- og 
samarbeidsavtaler til verdi 
av kr. 1.800.000 

NBFs 
styre/komitee/ad
m. 

Økonomi/ressurs-
grunnlag 

- Sikre aktivitetsstøtte fra minst 
to internasjonale grener fra 
NIF 

Øke NBFs inntekter fra NIFs 
aktivitetsstøtte med 5 % i 
forhold til året før 

 Øke NBFs inntekter fra NIFs 
aktivitetsstøtte med 5% i 
forhold til året før 

Øke NBFs inntekter fra NIFs 
aktivitetsstøtte med 5% i 
forhold til året før 

NBFs styre/adm. 

Økonomi/ressurs-
grunnlag 

Sikre regnskapsmessig balanse for NBF 
gjennom tingperioden. 

Sikre regnskapsmessig balanse 
for NBF gjennom tingperioden. 

Sikre regnskapsmessig balanse 
for NBF gjennom tingperioden. 

Sikre regnskapsmessig 
balanse for NBF gjennom 
tingperioden. 

NBFs styre/adm. 

Økonomi/ressurs-
grunnlag 

Aktivt søke støtte til aktivitetsmidler 
fra NIF og andre instanser 

Aktivt søke støtte til 
aktivitetsmidler fra NIF og andre 
instanser 

Aktivt søke støtte til 
aktivitetsmidler fra NIF og andre 
instanser 

Aktivt søke støtte til 
aktivitetsmidler fra NIF og 
andre instanser 

NBFs styre/adm., 
samt alle kretser 
og klubber 
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Årsmål: kompetanseutvikling 

 Øke antall utdannede trenere hvert år.  
 Veksten i antall utdannede trenere skal minst holde tritt med medlemsveksten (10 nye trenere????) 
 Veksten i antall utdannede dommere skal minst holde tritt med medlemsveksten 

 Autorisere stevnesekretærer ved tre trinns kursing 

Årsmål\år 2021 2022 2023 2024 Ansvar 
Kompetanseutvikling Øke antall utdannede trenere og 

aktive dommere iht. målene. Nå 
de fastsatte delmålene  

Øke antall utdannede trenere og 
aktive dommere iht. målene. Nå 
de fastsatte delmålene. 

Øke antall utdannede trenere 
og aktive dommere iht. målene. 
Nå de fastsatte delmålene  

Øke antall utdannede trenere 
og aktive dommere iht. målene. 
Nå de fastsatte delmålene. 

NBFs styre/ 
adm., kretser 
og dommer-
komiteen 

Klubbutvikling 5 klubber gjennomfører 
klubbutviklingsprosesser 

- Flere av kursene 
gjennomføres digitalt 

- Tre kvinner gjennom 
lederprogram 

- Lage en samlingsarena 
for ungdom i NBF 

- Aktivt benytte NIF og 
idrettskretser sine 
lederkurs for ungdom 

5 klubber gjennomfører start og 
oppfølgingsmøter.  

- Flere av kursene 
gjennomføres digitalt 

- Tre kvinner gjennom 
lederprogram 

Opprette ungdomskomite og 
arrangere samling for frivillige 
ungdommer 
 

- Utrede kvalitetsprogram 
for klubber 
 

5 klubber gjennomfører start og 
oppfølgingsmøter. 

- Flere av kursene 
gjennomføres digitalt 

- Tre kvinner gjennom 
lederprogram 

Opprettholde ungdomskomite 
og arrangere årlig samling/kurs 
for frivillige ungdommer  
 

- Implementere 
kvalitetsprogram 
klubber 

5 klubber gjennomfører start og 
oppfølgingsmøter.  

- Flere av kursene 
gjennomføres digitalt 

- Tre kvinner gjennom 
lederprogram 

Opprettholde ungdomskomite 
og arrangere årlig samling/kurs 
for frivillige ungdommer, samt 
utvide til 2 kurs/samlingshelger 
 
- Implementere 
kvalitetsprogram klubber 

NBFs styre/ 
adm. 

Trenerutdanningen - Oppdatert trener 1 
- Lage trener 2 
- Tidlig datofesting av 

sentrale kurs 
 

- Videreutvikle 
trenerkursene 

- Tidlig datofesting av 
sentrale kurs 
 

- Videreutvikle 
trenerkursene 

- Tidlig datofesting av 
sentrale kurs 

 

- Videreutvikle 
trenerkursene 

- Tidlig datofesting av 
sentrale kurs 

 

adm. 

Trenerkursdeltagelse -  Tidlige dato og 
kommunikasjon 

- Informasjon på 
utviklingssamlinger 

- Tidlige dato og 
kommunikasjon 

- Informasjon på 
utviklingssamlinger 

- Tidlige dato og 
kommunikasjon 

- Informasjon på 
utviklingssamlinger 

- Tidlige dato og 
kommunikasjon 

- Informasjon på 
utviklingssamlinger 

adm. 
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- Redusert kostnad ved 
fullført kurs, gratis kurs 
for jenter. 

- Øke mulighet for digital 
deltagelse 

- Redusert kostnad ved 
fullført kurs, gratis kurs 
for jenter. 

- Øke mulighet for digital 
deltagelse 

- Redusert kostnad ved 
fullført kurs, gratis kurs 
for jenter. 

- Øke mulighet for 
digital deltagelse 

- Redusert kostnad ved 
fullført kurs 

- Øke mulighet for 
digital deltagelse  

Dommerkompetanse En skal utdanne dommere i 
henhold til “NBFs 
styringsdokument for 
dommergrader”.  
Målet er å utdanne 35 nye 
kretsdommere, tilføre 10 
Forbundsdommere, pr år.  
Legge til rette for at nasjonale 
dommere kan gå internasjonale 
kurs, samt å beholde de 
Internasjonale dommere.  

Utdanne 15 nye kretsdommere, 5 
nasjonale dommere og beholde 
antallet internasjonal dommer 

Utdanne 15 nye kretsdommere, 
5 nasjonale dommere og 
beholde antallet internasjonal 
dommer 

Utdanne 15 nye kretsdommere, 
5 nasjonale dommere og 
beholde antallet internasjonal 
dommer 

Dommerkomit
een/Kretsens 
dommeransva
rlig 

Dommerkurs Hver krets skal gjennomføre 
minimum 2 kretsdommerkurs pr 
år.  Dommerkomiteen skal 
gjennomføre en kickoff, og 
minimum 4 
Forbundsdommerkurs pr år.  
Internasjonale dommere følger 
UWW sine retningslinjer på kurs. 
 
NBF skal søke å få alle 
Bryteklubber til å ha minimum 1 
aktiv Forbundsdommer.  

- Gjennomføre 
kretsdommerkurs med 
god geografisk 
spredning. 

- Minst 4 nasjonale 
dommerkurs 

- Sende minimum 3 
dommere på UWW kurs 

- Gjennomføre 
kretsdommerkurs med 
god geografisk 
spredning. 

- Minst 4 nasjonale 
dommerkurs 

- Sende minimum 3 
dommere på UWW 
kurs 

- Gjennomføre 
kretsdommerkurs med 
god geografisk 
spredning. 

- Minst 4 nasjonale 
dommerkurs 

- Sende minimum 3 
dommere på UWW 
kurs 

Dommer-
komiteen/Kret
sens 
dommeransva
rlig 

Stevnesekretær-kompetanse - Gjennomføre minimum 
et stevnesekretærkurs i 
året 

- Oppdatere kurs i 
forhold til tekniske 
løsninger 

- Digitalisere kursene 

Gjennomføre minimum et 
stevnesekretærkurs i året 

- Digitalisere kursene 
- Tilby kurs for streaming 

Gjennomføre minimum et 
stevnesekretærkurs i året 

- Tilby kurs for 
streaming 

 

Gjennomføre minimum et 
stevnesekretærkurs i året 

- Tilby kurs for 
streaming 

 

Stevne-
sekretær-
komiteen 
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Delmål – være en attraktiv idrett: 
 11.000 registrerte medlemmer i 2024 
 Over 100 deltakere i senior NM for menn. Over 40 deltakere i senior NM for kvinner 

 Minske frafallet av aktive brytere i alderen 11 – 17 med 30 % 
 Skape en forståelse for bryting i helhetsperspektiv, innarbeide utviklingstrappen.  
 God synlighet i regionale og nasjonale media. 

Årsmål: gjøre brytesporten attraktiv  

Årsmål\år 2021 2022 2023 2024 Ansvar 
Medlemsøkning Øke medlemstallet definert som 

økning i idrettsregistreringen.  
 
Opprettholde medlemstall fra 
2020 
 
Opprette prosjektgruppe 
rekruttering 

Øke medlemstallet, definert som 
økning i idrettsregistreringen.  
 
10 pst økning i registrerte 
medlemmer 

Øke medlemstallet definert som 
økning i idrettsregistreringen.  
 
10 pst økning i registrerte 
medlemmer 

Øke medlemstallet, definert som 
økning i idrettsregistreringen.  
 
10 pst økning i registrerte 
medlemmer 

NBFs styre/ 
adm., 
kretser og 
klubber 

Forbundsaktiviteter - Alle brytegrener har 
etablert interessante 
begivenheter, som 
profilerte NM, NM-veka, 
NC-håndbak og 
samlinger.  

- Gjennomføre tre 
Utviklingssamlinger 

Arbeid med å planlegge VM i 
bryting skal gis bred profilering 

- Alle brytegrener har 
etablert interessante 
begivenheter, som 
profilerte NM, NM-veka, 
NC-håndbak og 
samlinger.  

- Gjennomføre tre 
Utviklingssamlinger 

 

- Alle brytegrener har 
etablert interessante 
begivenheter, som 
profilerte NM, NM-veka, 
NC- NC-håndbak og 
samlinger.  

- Gjennomføre tre 
Utviklingssamlinger 

 

- Alle brytegrener har 
etablert interessante 
begivenheter, som 
profilerte NM, NM-veka, 
NC-håndbak og 
samlinger.  

- Gjennomføre tre 
Utviklingssamlinger 

 

NBFs 
styre/adm. 

Utvikle tilbud Fristil herrer Senior NM gjennomføres under 
NM uka 
-Åpne for fristil herrer på 
utviklingssamlinger 

- Opprettholde NM 
- Åpne for fristil herrer på 

utviklingssamlinger 

- Opprettholde NM 
- Åpne for fristil herrer på 

utviklingssamlinger 

- Opprettholde NM  
- Starte NM for 

aldersbestemte grupper 
 

Åpne for fristil herrer på 
utviklingssamlinger 

NBFs 
styre/adm. 
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Håndbak/para -  Arrangere 
NorgescupPromotere 
HB/Para på steder dette 
er naturlig 

- Sammen med NIF, IK og 
andre jobbe for at HB blir 
en naturlig del av 
paramiljøet 

- Arrangere Norgescup på 
minumum 6 steder 

- Promotere HB/Para på 
steder dette er naturlig 

- Sammen med NIF, IK og 
andre jobbe for at HB blir 
en naturlig del av 
paramiljøet 

- Arrangere Norgescup på 
minumum 6 steder 

- Promotere HB/Para på 
steder dette er naturlig 

- Sammen med NIF, IK og 
andre jobbe for at HB blir 
en naturlig del av 
paramiljøet 

- Arrangere Norgescup på 
minumum 6 steder 

- Promotere HB/Para på 
steder dette er naturlig 

- Sammen med NIF, IK og 
andre jobbe for at HB blir 
en naturlig del av 
paramiljøet 

Ikke 
olympisk 
komite 

Aktivitetstilbud  Promotere og støtte bryteskole 
for 13 åringer og egne opplegg for 
brytere som ikke har store 
ambisjoner 

 Promotere og støtte bryteskole 
for 13 åringer og egne opplegg for 
brytere som ikke har store 
ambisjoner 

 Promotere og støtte bryteskole 
for 13 åringer og egne opplegg for 
brytere som ikke har store 
ambisjoner 

 Promotere og støtte bryteskole 
for 13 åringer og egne opplegg for 
brytere som ikke har store 
ambisjoner 

Klubb 

Aktivitetstilbud Legge til rette for at 
ressurspersoner som avslutter 
sportslig satsing, systematisk 
følges opp og stimuleres til å bidra 
for norsk bryting 
 
Lage en samlingsarena for 
ungdom i NBF og aktivt benytte 
NIF og idrettskretser sine 
lederkurs for ungdom 

Legge til rette for at 
ressurspersoner som avslutter 
sportslig satsing, systematisk 
følges opp og stimuleres til å bidra 
for norsk bryting 
 
Opprette ungdomskomite og 
arrangere samling for frivillige 
ungdommer 

Legge til rette for at 
ressurspersoner som avslutter 
sportslig satsing, systematisk 
følges opp og stimuleres til å bidra 
for norsk bryting 
 
Opprettholde ungdomskomite og 
arrangere årlig samling/kurs for 
frivillige ungdommer 

Legge til rette for at 
ressurspersoner som avslutter 
sportslig satsing, systematisk 
følges opp og stimuleres til å 
bidra for norsk bryting 
 
Opprettholde ungdomskomite og 
arrangere årlig samling/kurs for 
frivillige ungdommer, samt utvide 
til 2 kurs/samlingshelger 

Klubb/NBFs 
styre/adm. 

Synlighet Brytesporten skal være synlig i 
nasjonale media, gjennom flere 
oppslag gjennom året.  

Brytesporten skal være synlig i 
nasjonale media, gjennom flere 
oppslag gjennom året. 

Brytesporten skal være synlig i 
nasjonale media, gjennom flere 
oppslag gjennom året.  

Brytesporten skal være synlig i 
nasjonale media, gjennom flere 
oppslag gjennom året. 

NBFs 
styre/adm. 
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Delmål – Sportslige innsatsmål -oppnå sportslige resultater på et høyt internasjonalt nivå: 
 Kvalifisere 2 menn og 2 kvinner til OL i Paris, hvorav 2 med medaljer 
 2 blant topp 5 i senior herrer/kvinner hvert år i EM eller VM (senior/U23) 
 2 blant topp 5 i junior EM eller VM hvert år 
 1 medalje i EM eller VM hvert år i hver ikke olympiske gren for seniorer 
 Etablert et bedre økonomisk fundament for deltagere på seniorlandslag i strategiperioden. 

 

Delmål – Sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå 

Årsmål: Sportslige resultater  

Årsmål\år 2021 2022 2023 2024 Ansvar 
Gresk romersk To seniorer/U23 blant de fem 

beste i EM eller  VM 
 
 
 
To juniorer blant de fem beste i 
JEM eller JVM. 
 
Delta med ungdom i UEM og UVM. 
 
En av de to beste nasjonene totalt i 
nordisk for ungdom og juniorer 
 
 

To seniorer/U23 blant de fem 
beste i EM eller VM 
 
 
 
To juniorer blant de fem beste i 
JEM eller JVM. 
 
Delta med ungdom i UEM og UVM. 
  
En av de to beste nasjonene totalt i 
nordisk for ungdom og juniorer 

To seniorer/U23 blant de fem 
beste i EM eller VM 
 
Kvalifisere utøvere til OL i Paris. 
 
To juniorer blant de fem beste i 
JEM eller JVM. 
 
Delta med ungdom i UEM og 
UVM. 
 
En av de to beste nasjonene 
totalt i nordisk for ungdom og 
juniorer 

To seniorer/U23 blant de fem 
beste i EM eller VM 
 
To kvalifiserte til OL i Paris. 
 
To juniorer blant de fem beste 
i JEM eller JVM. 
 
Delta med ungdom i UEM og 
UVM. 
 
En av de to beste nasjonene 
totalt i nordisk for ungdom og 
juniorer 

Sportssjef 

Fristil damer En seniorer/U23 blant de fem 
beste i EM eller VM 
 
 
 
To juniorer blant de fem beste i 
UEM, UVM, JEM eller JVM. 
 

To seniorer/U23 blant de fem 
beste i EM eller VM 
 
 
 
To juniorer blant de fem beste i 
UEM, UVM, JEM eller JVM. 
 

To seniorer/U23 blant de fem 
beste i EM eller VM 
 
Kvalifisere utøvere til OL i Paris 
 
To juniorer blant de fem beste i 
UEM, UVM, JEM eller JVM. 
 

To seniorer/U23 blant de fem 
beste i EM eller VM 
 
To kvalifiserte til OL i Paris.  
 
To juniorer blant de fem beste 
i UEM, UVM, JEM eller JVM. 
 

Sportssjef 
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Delta med ungdom i UEM og UVM. 
 
En av de to beste nasjonene totalt i 
nordisk for ungdom og juniorer 
 
 

Delta med ungdom i UEM og UVM. 
 
En av de to beste nasjonene totalt i 
nordisk for ungdom og juniorer 

Delta med ungdom i UEM og 
UVM. 
 
En av de to beste nasjonene 
totalt i nordisk for ungdom og 
juniorer 

Delta med ungdom i UEM og 
UVM. 
 
En av de to beste nasjonene 
totalt i nordisk for ungdom og 
juniorer 

Håndbak 1 medalje i EM eller VM, og 
ytterligere 1 utøver blant de 6 
beste 

1 medalje i EM eller VM, og 
ytterligere 1 utøver blant de 6 
beste 

1 medalje i EM eller VM, og 
ytterligere 1 utøver blant de 6 
beste 

1 medalje i EM eller VM, og 
ytterligere 1 utøver blant de 6 
beste 

Komiteen for 
ikke-OL grener 

Sandbryting 3 medaljer i VM junior eller senior.  
2 medaljer i ungdom 

3 medaljer i VM junior eller senior.  
2 medaljer i ungdom 

3 medaljer i VM junior eller 
senior.  
2 medaljer i ungdom 

3 medaljer i VM junior eller 
senior.  
2 medaljer i ungdom 

Komiteen for 
ikke-OL grener 

Sumo Medalje i EM senior 
Semifinale i VM senior 

Medalje i EM senior 
Semifinale i VM senior 

Medalje i EM senior 
Semifinale i VM senior 

Medalje i EM senior 
Semifinale i VM senior 

Komiteen for 
ikke-OL grener 

Fristil menn  Deltagelse internasjonale 
mesterskap 

Deltagelse internasjonale 
mesterskap 

Deltagelse internasjonale 
mesterskap 

 

Grappling  Deltagelse internasjonale 
mesterskap 

Deltagelse internasjonale 
mesterskap 

Deltagelse internasjonale 
mesterskap 

 

Årsmål: Organisering landslag 

Årsmål\år 2021 2022 2023 2024 Ansvar 

Landslags-organisering 

Alle brytegrener skal ha en 
landslagsorganisering tilpasset 
gjeldende sportslig nivå og som er 
åpne for innsyn, forutsigbare og 
profesjonelle. 

Alle brytegrener skal ha en 
landslagsorganisering tilpasset 
gjeldende sportslig nivå og som er 
åpne for innsyn, forutsigbare og 
profesjonelle 

Alle brytegrener skal ha en 
landslags-organisering tilpasset 
gjeldende sportslig nivå og som 
er åpne for innsyn, forutsigbare 
og profesjonelle 

Alle brytegrener skal ha en 
landslags-organisering tilpasset 
gjeldende sportslig nivå og som 
er åpne for innsyn, forutsigbare 
og profesjonelle 

NBFs styre/ 
Sportssjef 

Landslags-organisering 

Gjennomføre utsatt OL sesong, og 
takle Korona. 
 
Organisering mot 2024 

Få på plass sentralisering for jenter.  
 
 

Drifte og justere ny 
organisasjonsplan 
 

Drifte og justere ny 
organisasjonsplan 

NBFs styre/ 
Sportssjef 

 


