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Norsk Friidrett
Visjonen

Verdiene

Norsk Friidretts eksistens er først og fremst knyttet til
idrett, aktivitet og prestasjoner på alle nivåer. Det skal
være rom både for de som ønsker å ha idretten som
en karriere og de som først og fremst vil ivareta egen
helse eller være del av et sportslig felleskap. Friidretten
omfatter en stor bredde av øvelser og grener, der
alle skal kunne delta på noe uavhengig av alder,
bakgrunn og forutsetninger.

Til grunn for alt Norsk Friidrett gjør og jobber for skal
det ligge noen grunnleggende verdier og holdninger.
Norsk Friidrett skal være:
•
•
•

En trygg og inkluderende arena.
En åpen og ærlig organisasjon.
Aktivitet basert på mestring,
idrettsglede og sunnhet.

Med dette som bakgrunn vil Norsk Friidrett i neste
periode fortsette veien mot visjonen:

Friidrett for alle – hele livet

Organisasjonen
Norsk Friidrett inkluderer alle delene av organisasjonen
og alle idrettslag som er tilsluttet Norges Friidrettsforbund (NFIF). Norsk Friidrett er slik sett en sammensatt virksomhet, og resultatene blir best når man
klarer å dra nytte av potensialet i alle ledd. For å få
til dette er det viktig at Norsk Friidrett er en attraktiv,
engasjerende og trygg arena for de som stiller opp
frivillig, for de med tillitsverv og de som har friidretten
som arbeidsplass. Vi vil være en moderne virksomhet der gode verktøy gjør det enkelt å gjennomføre
aktivitet og drift.
Godt samarbeid og tydelig ansvarsfordeling mellom
de ulike leddene er sentralt for å lykkes.
Norsk Friidrett er bygget på følgende roller:
Klubbene er grunnfjellet i Norsk Friidrett. Klubbenes
viktigste rolle er å skape aktivitet og ta imot og ivareta de som ønsker å ta del i friidretten.
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Kretsene skal bistå og lage gode rammer for
klubbene, stimulere til aktivitet samt legge til rette
for samarbeid på tvers av klubbene. De er også
bindeleddet mellom klubbene og forbundet sentralt,
samt at de skal ivareta friidrettens interesser overfor
idrettskrets og fylkeskommune.
Forbundet sentralt skal ivareta helheten og sikre
gode rammevilkår for aktiviteten der ute. Forbundet
skal jobbe for Norsk Friidretts interesser nasjonalt og
internasjonalt, og bidra til engasjement og synlighet.
Forbundet har også et særskilt ansvar for toppidretten.
Norsk Friidrett er også en del av en større idrettsfamilie. Norges Idrettsforbund (NIF) skaper viktige
fellesidrettslige rammer for arbeidet, blant annet
gjennom det gjeldende strategidokumentet «Idretten
skal!» som gjelder for perioden 2019–2023. NFIF er
videre medlem av European Athletics (EA) og World
Athletics (WA), og skal både støtte opp under og
påvirke de internasjonale forbundene.
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Hovedmål for
Norsk Friidrett 2021–2025
Status for Norsk Friidrett er en idrett som presterer
på mange arenaer. Aktivitetstall blant barn og unge
har vært stabilt eller stigende, og mosjonsløp i ulike
former har hatt økt deltagelse de siste årene. Norge
har friidrettsutøvere i verdenseliten i sine øvelser,
samtidig som nye talenter viser lovende resultater og
gode holdninger. Dette har igjen bidratt til synlighet
og oppmerksomhet rundt idretten. Disse fremgangene
må det arbeides for å ivareta, videreføre og styrke.
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Norsk Friidrett skal rekruttere og ivareta
medlemmer og aktive gjennom et trygt
og bredt aktivitetstilbud.

Samtidig finnes utfordringer som må tas på alvor.
Idretten generelt sliter med konkurransevegring
blant ungdom, og frafall blant de unge som ikke tar
topplasseringene. For friidretten skaper ulikheter i tilgangen til fasiliteter, kompetanse og tilbud begrensninger i muligheten til å vokse. Norsk Friidrett har
også potensiale når det gjelder mangfold i alle ledd.
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På bakgrunn av vurderinger av status for Norsk Friidrett,
og hva vi skal gjøre for å komme nærmere vår visjon,
settes følgende hovedmål for Norsk Friidrett for
strategiperioden:
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Norsk Friidrett skal utvikle utøvere
som tar medaljer i internasjonale
seniormesterskap.

Norsk Friidrett skal være en verdibasert
og bærekraftig samfunnsaktør.

5

Foto: Bildbyrån

H OVED M Å L 1:

Norsk Friidrett skal rekruttere og
ivareta medlemmer og aktive g jennom
et trygt og bredt aktivitetstilbud

Aktivitet er kjernevirksomheten vår. For å oppnå
visjonen om Friidrett for alle – hele livet er det helt
sentralt at Norsk Friidrett evner å skape et aktivitetstilbud som favner mange og gir gode opplevelser
for de som deltar. Dette er avgjørende for at Norsk
Friidrett skal rekruttere nye medlemmer og aktive, og
for at vi skal ivareta og beholde de vi har, samt at vi
kan bidra til god folkehelse.
Et trygt aktivitetstilbud innebærer blant annet at det
er rom for alle til å delta innenfor rammer som er
tilpasset den enkelte sine behov og forutsetninger. I
tråd med verdiene våre skal aktiviteten være forankret
i opplevelse av mestring, sunnhet og idrettsglede.
Friidrettsarenaen skal være fritt for alle former for
diskriminering og trakassering. Aktiviteten for barn og
unge skal være i tråd med idrettens barnerettigheter,
bestemmelser om barneidrett og retningslinjer for
ungdomsidrett. Det skal være fokus på mestring,
aktivitet og det sosiale blant barn og ungdom på
trening og konkurranse.

Følgende delmål er satt for å nå
hovedmålet i strategiperioden:
1.1 Veldrevne klubber.
1.2 Nok kompetente trenere i hele landet.
1.3 Attraktive arrangementer med god kvalitet
tilpasset ulike målgrupper og rammebetingelser.
1.4 Flere anlegg tilpasset lokale forhold og behov.

Mangfoldighet, variasjon og allsidighet er nøkkelord
i det å skape et bredt aktivitetstilbud. NFIF ønsker å
legge gode rammer for aktivitet innenfor alle våre
grener på og utenfor bane. Aktiviteten og konkurransene skal være tilpasset ulike nivåer og behov,
slik at positive opplevelser kan skapes uavhengig av
ambisjoner og nivå.
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MÅL 1.1

Veldrevne klubber

Klubbene er grunnfjellet i Norsk Friidrett, og deres
viktigste rolle er å skape aktivitet og å ta imot og
ivareta de som ønsker å ta del i friidretten. Derfor er
det viktig å arbeide for flere veldrevne og solide
klubber med gode mottakerapparat. Med veldrevne
klubber mener vi klubber som setter fokus på helheten,
og utvikler alle områdene i det såkalte organisasjonshjulet. Disse områdene er organisasjon, trenere,
ledelse, anlegg, aktivitetstilbud og arrangement.
Klubber som tenker helhetlig utvikling vil bygge en
solid organisasjon, og være best mulig rustet for å
rekruttere, ivareta og beholde flest mulig medlemmer. Dette vil være med på å skape et inkluderende
og attraktivt klubbmiljø som alle vil være en del av.
På den måten vil klubbene få flere frivillige til å bidra
i klubben.
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For å skape et inkluderende og attraktivt klubbmiljø
er ungdom en sentral bidragsyter. Det er viktig med
et sosialt miljø der ungdom kan være i aktivitet, uten
at det stilles krav til prestasjon eller resultater. NFIF
mener det er betydningsfullt at ungdommen selv er
delaktige i å skape disse aktivitetene i klubben, både
som ledere, trenere og aktivitetsledere. Slik sikres
også fremtidens ressurspersoner i klubbene.
Norsk idrett blir stadig mer digitalisert og utvikler
ulike verktøy som klubbene kan ta i bruk. Flest mulig
klubber i Norsk Friidrett bør ta i bruk disse verktøyene
slik at idrettshverdagen kan organiseres så effektivt
som mulig.

FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal
• Gjøre seg kjent med innholdet
i kvalitetsklubbprogrammet.
• Sette i gang nødvendige klubbprosesser og arbeide for
helhetlig utvikling i klubben
innenfor områdene organisasjon, trenere, ledelse, anlegg,
aktivitetstilbud og arrangement.

Krets skal

Forbund skal

• Informere om og bidra til, at
klubbene blir godt kjent med
og benytter seg av kvalitetsklubbprogrammet.

• Videreutvikle kvalitetsklubbprogrammet tilpasset klubbene
slik at de kan utvikle seg
helhetlig.

• Kartlegge behov for utvikling
i klubbene og tilby nødvendig
bistand og informasjon om
relevante kompetansetiltak.

• Skape verktøy og møteplasser
som bidrar til at klubbene kan
utvikle seg.

• Tilrettelegge for ung medbestemmelse ved å involvere
ungdom i styret og som
trenere og aktivitetsledere.

• Gjøre kjent og tilby nødvendige klubbprosesser for
at klubbene skal utvikle seg
helhetlig.

• Ta i bruk eksisterende og nye
digitale løsninger.

• Gi mulighet for utvikling for
ungdom med verv og engasjement i egen klubb og krets.
• Hjelpe klubbene til å ta i bruk
eksisterende og nye digitale
løsninger.

• Sørge for å ha utdannede
veiledere til å gjennomføre
nødvendige klubbprosesser.
• Gi mulighet for utvikling for
ungdom med verv og engasjement i egen klubb, krets og
forbund.
• Tilrettelegge for implementering av eksisterende og nye
digitale løsninger.
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

MÅL 1.2

Nok kompetente trenere i hele landet

Treneren er en nøkkelfaktor for at Norsk Friidrett skal
kunne tilby tilpasset treningsaktivitet med god kvalitet.
Nok trenere bidrar til god oppfølging og mindre
slitasje på trenerne.
Kompetente trenere evner å legge til rette for trygg
aktivitet som bidrar til å ivareta utøverne på en god
måte. Trenernes kompetanse har en avgjørende
betydning for kvaliteten på de aktivitetene klubbene
tilbyr. Både utøvere, klubbledelsen, foreldre og andre
har forventninger og krav til hvordan treneren skal
løse oppgavene sine.

Trenerutdanning og veiledning er viktige virkemidler
for å gjøre treneren i stand til å løse alle disse oppgavene. NFIF ønsker at flest mulig av de som er
trenere i Norsk Friidrett skal ha formell trenerkompetanse fordi det gir faglig trygghet for trenerne og
bidrar til at treneren har et langtidsperspektiv ved utvikling av utøvere. NFIF ønsker seg trenere som ikke
bare har kunnskap om treningslære og innlæring
av teknikk, men som også behersker å se hele utøveren
eller mennesket som det først og fremst er. Gjennom å bygge gode relasjoner og utvikle mestringsorienterte miljøer kan trenerne bidra til å sette
utøveren – altså mennesket – i sentrum. NFIF vil at
trenere skal ha kunnskaper om etiske verdier, antidopingarbeid og tiltak mot seksuell trakassering og
overgrep i idretten, slike at barn og ungdommer kan
føle seg trygge på trening.

Klubb skal
Tilby treningsaktivitet som
• ledes av kompetente trenere.

Krets skal
• Rekruttere trenerutviklere.
• Lage en årlig kurskalender.

Ha oversikt over trenerkom• petansen i egen klubb og
kartlegge nåværende og
fremtidig behov.

• Arrangere kurs på trener
1-nivå.

Legge til rette for at egne
• trenere utvikler seg og holder
seg oppdaterte.

• Bruke trenere på tvers av
klubber på samlinger, og
bidra til å optimalisere
bruken av trenerressursene
i kretsene.

Ha trenere som praktiserer
• verdibasert trenerskap.
Gjennomføre «Trygg på
• trening» for trenere og ledere
i klubben.

Forbund skal
• Tilby og utvikle trenerutdanning innenfor idrettens
rammeverk (Trenerløypa),
samt andre kompetansehevende tiltak.
• Rekruttere, utdanne og
formidle trenerutviklere.
• Tilgjengeliggjøre en landsomfattende kurskalender.
• Utdanne trenerveiledere.

• Tilby trenerveiledere med
utgangspunkt i klubbenes
behov
• Informere og bistå klubbene
i å få gjennomført «Trygg på
trening».

• Arrangere kurs fra og med
trener 2-nivå i Trenerløypa.
• Sammen med Redd Barna
utvikle og implementere et
friidrettsspesifikt «Trygg på
trening»-opplegg.
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal

MÅL 1.3

Attraktive arrangementer med god kvalitet
tilpasset ulike målgrupper og rammebetingelser

• Gjennomføre arrangementer
der barn og ungdom opplever
mestring, og som er i tråd med
retningslinjene for barne- og
ungdomsidrett.

• Informere, oppfordre og
bistå klubber til å benytte seg
av forbundets rekrutteringstiltak og arrangementskonsept.

• Gjennomføre arrangementer
som rekrutterer nye medlemmer.

• Holde seg oppdatert på,
følge opp og spre informasjon om friidrettens konkurranseregler og retningslinjer
for barne- og ungdomsidrett.

• Ta i bruk nye og alternative
konkurranseformer med mål
om økt deltagelse.
• Arrangere friidrettsstevner,
på ulike nivåer, i tråd med
friidrettens konkurranseregler.

Arrangementer er en viktig nøkkel til aktivitet. Norsk
Friidrett skal tilstrebe gode arrangementer innenfor
alle våre kategorier og grener og nå ut til flest mulig.
Arrangementer skal være en positiv opplevelse som
er noe mer enn bare jakten etter gode resultater.
Idrettsglede og mestring skal stå i sentrum. Slik kan
terskelen for å delta også reduseres.
For å sikre et godt tilbud for alle er det viktig med
arrangementer som er tilpasset ulike lokale forutsetninger og behov. Ikke alle klubber må selv gjennomføre alle typer arrangementer, men de stevnene,
samlingene og andre arrangementer som gjennomføres bør være tilpasset lokale forhold. Koronapandemien har utfordret idretten til å tenke nytt og tilpasse
oss helt andre betingelser. Nytenking og tilpasningsevne er noe som bør videreføres og dyrkes også
fremover.

NFIF mener det er viktig at arrangementene i Norsk
Friidrett arrangeres på idrettens premisser. Med dette
menes blant annet at deltakere og arrangører er
forsikret, at man er underlagt idrettens konkurranseog antidopingbestemmelser, at overskuddet går
tilbake igjen til idretten, at arrangementene kvalitetssikres og approberes og at de følger nasjonale og
internasjonale retningslinjer. Slik legges også forutsetningene for trygge og rettferdige konkurranser.
All friidrettsaktivitet er i utgangspunktet positivt. Men
det ligger også i vårt grunnleggende virke å bidra til
økt aktivitet innenfor den organiserte idretten. Derfor
jobber vi for å gjøre tilbudet innenfor idretten så
attraktivt at det blir naturlig for en arrangør å være en
del av idrettsbevegelsen. Ved aktivt å jobbe for å få
flest friidrettsarrangement inn under idrettens paraply
sikrer man at overskudd fra arrangementene går
tilbake igjen til idrettslagene.

Krets skal

• Rekruttere nye friidrettsdommere, med spesielt
fokus på yngre aldersgrupper.
• Gjennomføre mosjonsarrangementer som appellerer
til en bred målgruppe .
• Ta i bruk nye og eksisterende
arrangementssystemer og
-verktøy.
• Støtte opp om kretsens treningssamlinger for ungdom.
• Sikre et konkurransetilbud for
funksjonshemmede utøvere i
klubben.

• Kartlegge behov for dommere i egen krets og arrangere dommerkurs.
• Hjelpe klubbene i å ta i bruk
arrangementssystemer og
-verktøy.
• Arrangere treningssamlinger
for ungdom.
• Bidra til at det er et konkurransetilbud for funksjonshemmede i kretsen.

Forbund skal
• Utforme og videreutvikle
arrangementskonsepter rettet
mot barn og ungdom.
• Utvikle alternative konkurranser der målet er økt deltagelse.
• Utvikle tiltak rettet mot å
rekruttere nye medlemmer.
• Utvikle, oppdatere og tilgjengeliggjøre konkurranseregler og retningslinjer for
barne- og ungdomsidrett.
• Sørge for gode kursopplegg og kompetansetiltak for
friidrettsdommere.
• Gjøre det enklere for klubber
å arrangere mosjonsarrangementer gjennom blant annet
veiledning og nye verktøy.
• Legge til rette for kvalitetssikring og standardisering
innenfor mosjonsområdet.
• Sikre at nye arrangementssystemer og -verktøy kan tas i
bruk og bidra til effektivitet og
kvalitet.
• Sikre arrangementskvalitet i
alle norske mesterskap.
• Legge rammer for treningssamlinger for ungdom.
• Gjennomføre samlinger og
sikre et konkurransetilbud for
funksjonshemmede utøvere.

12

13

FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal
• Sørge for tilgang til nødvendige
fasiliteter for utøvelse av friidrett
i sitt område.

M Å L 1 .4

Flere anlegg tilpasset lokale forhold og behov

Gode fasiliteter og rammer er et premiss for
aktivitet. Det er derfor svært viktig at det prioriteres
anlegg som henholdsvis dekker lokale, regionale
eller nasjonale behov.
Både utbygging og vedlikehold av friidrettsanlegg
krever ressurser og kompetanse. Norsk Friidrett skal
jobbe for at dette blir ivaretatt.

Selv om det er viktig med god dekning av fullverdige
anlegg der konkurranser og mesterskap kan avholdes,
er det lokale behovet mange steder først og fremst
enklere fasiliteter som skaper lek, aktivitet og rekruttering blant barn og unge. Friplassen og Frifot er
konsepter som legger til rette for dette. Norsk
Friidrett ønsker flere slike anlegg, slik at den lokale
aktiviteten kan øke til en lavere pris.

Mens det samlede antallet friidrettsanlegg utendørs
vurderes som relativt godt, er det for mange som har
for lang vei til nærmeste innendørsanlegg tilpasset
friidrett. Norsk Friidrett bør derfor særlig jobbe for
å få nye friidrettshaller og flerbrukshaller tilpasset
friidrettens behov.

Gjennom friidrettens mål og tiltak vil NFIF støtte opp
om idrettsorganisasjonens felles mål og strategidokument innenfor anleggsområdet, «Idretten skal
– flere og bedre anlegg». Her understrekes blant
annet særforbundenes ansvar for den anleggsfaglige
kompetansen rundt anlegg for sine idretter.

Krets skal

Forbund skal

• Ha oversikt over anlegg og
behov i egen krets.

• Ha oversikt over den samlede
anleggssituasjonen i Norge.

• Bidra til at anleggene er trygge
og innbyr til aktivitet.

• Bistå klubbene og kommunene i å vurdere det
lokale behovet for anlegg.

• Utarbeide og oppdatere
veiledere for friidrettsanlegg.

• Jobbe for at anlegg tilpasset
friidrett skal prioriteres der det
er udekket behov.

• Bistå klubbene i arbeidet
opp mot kommunale
myndigheter.

• Delta aktivt i Idrettsråd, slik at
friidretten blir ivaretatt i kommunes prioriteringsprosessene.

• Jobbe for at friidrettens
behov synliggjøres og
hensyntas i planleggingen
av fleridrettsanlegg.

• Ta kontakt med krets og
forbund for å få veiledning
i planlegging av nye anlegg
samt vurdering av hva slags
type anlegg som kan dekke
det lokale behovet.

• Bidra til at friidrettens
behov synliggjøres ovenfor
regionale myndigheter.
• Samarbeide tett med anleggsavdelingen i Idrettskretsen
om innspill til fylkesplaner for
idrett og friluftsliv.

• Inneha nødvendig
fagkompetanse for å
håndtere løpende anleggshenvendelser, veilede i
framtidige og igangsatte
anleggsprosjekter og gi råd
om drift og vedlikehold.
• Utvikle og spre informasjon
om alternative anleggskonsepter som kan bidra til
aktivitet og rekruttering lokalt.
• Utføre aktiv kontroll av anlegg
og bidra til at vedlikeholdsansvaret i spillemidlerkontrakterne overholdes.
• Ha et styreoppnevnt anleggsutvalg med kompetanse til
å bistå med veiledning og
anleggsbefaring.
• Sørge for at friidrettens behov
blir synliggjort overfor NIF og
sentrale myndigheter.
• Samarbeide med andre
idretter om gode fellesanlegg.
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H OV ED M Å L 2 :

Norsk Friidrett skal utvikle utøvere som
tar medaljer i internasjonale seniormesterskap

Toppidretten handler om prestasjoner på høyt internasjonalt nivå. Norsk Friidrett må ta vare på talenter
og de som ønsker å satse på idretten, og bidra til at
disse får mest mulig ut av sitt potensiale. Gjennom
toppidretten skapes oppmerksomhet, synlighet og
engasjement rundt friidretten. Dermed blir den også
en viktig brikke i å rekruttere nye medlemmer og
aktive til idretten.
Ved inngangen til strategiperioden er norsk friidrett
på et høyt internasjonalt nivå i mange øvelser. Det
blir viktig å bevare, forsterke og sikre resultater på
lengre sikt. I internasjonal sammenheng tilsier Norges
størrelse at det ikke er realistisk at vi til enhver tid har
medaljekandidater i alle øvelser, og det kan variere
fra periode til periode hvilke øvelser vi hevder oss
best i. Men Norsk Friidrett skal ha som et overordnet
mål å løfte frem og utvikle utøvere som tar medaljer
innenfor sin øvelse eller gren.

Følgende delmål er satt for å nå
hovedmålet i strategiperioden:
2.1 Alle utøverne på elitegruppene har
trener(e) som har trenergjerningen
som hovedbeskjeftigelse.
2.2 Støtte opp om utviklingsbaserte
prestasjonsmiljøer som jevnlig får frem
utøvere og trenere som når internasjonalt
seniornivå.
2.3 Sikre daglig trening og oppfølging med
målsetting om internasjonale toppresultater.
2.4 Utvikle flere kvinnelige trenere og utøvere
på høyt nivå.

Toppidretten innenfor ParaFriidretten har felles strategisk tilnærming som for den ordinære toppidretten.
ParaFriidretten skal til enhver tid ha utøvere som
kvalifiserer seg til VM og Paralympics.
Fokuset på medaljer skal først og fremst gjelde når
man er på seniornivå. Prosessen frem til toppidretten
starter for de aller fleste lenge før dette, men da
skal oppmerksomheten i all hovedsak være knyttet
til helhetlig utvikling og helse. Erfaringen tilsier at
medaljer tidlig i juniorkarrieren har lite å si for om
man når internasjonalt toppnivå som senior. Derfor
er hovedmålet for Norsk Friidrett rettet mot medaljer
i seniormesterskap.
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

M Å L 2. 1

Alle utøverne på elitegruppene har trener(e) som
har trenerg jerningen som hovedbeskjeftigelse

At trener er til stede på trening er en forutsetning for
sportslig suksess. En utøver som satser 100 prosent
for å få ut potensialet sitt bør også ha en trener som
har mulighet til å bruke nok tid sammen med utøver,
og som har nok tid til å planlegge, tilrettelegge og
løse de oppgavene som treneren skal løse. Dette vil
si at treneren bør ha trenerjobben som sitt hovedengasjement/jobb.

Det tar lang tid å utvikle utøvere og trenere på høyt
nivå, og treneren trenger like mange timer som utøveren for å nå internasjonalt toppnivå.
For å oppnå målet kreves det tilrettelegging og samarbeid mellom ulike aktører. Det vil ofte være behov
for å finne modeller for kombinasjonsstillinger;
gjerne innenfor idretten.

Klubb skal

Krets skal

• Sørge for å ha trenerkontrakter som regulerer
ansettelsesforhold.

• Bidra med midler til kombinasjonsstillinger der det er
ønskelig og hensiktsmessig.

• Bidra til at det blir etablert
kombinasjonsstillinger der det
er ønskelig og hensiktsmessig.

• Bistå med å etablere
samarbeid med skoler om
trenerstillinger.
• Utfordre aktuelle klubber
når det gjelder prioritering
av ressurser til kombinasjonsstillinger.

Forbund skal
• Jobbe for at det er tilstrekkelig med midler til de aktuelle
trenerne, gjennom forbund,
krets, klubb og skole.
• Bidra til at det inngås avtaler
med aktuelle andre arbeidsgivere som omfatter arbeidstid og vilkår.
• Bistå med å sette sammen
treningsgrupper og sikre
avtaler på tvers av ulike
klubber/miljøer.

Foto: Bildbyrån
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M Å L 2. 2

Støtte opp om utviklingsbaserte
prestasjonsmiljøer som jevnlig får frem utøvere
og trenere som når internasjonalt seniornivå

Med utviklingsbaserte prestasjonsmiljøer mener
vi miljøer der det er fokus på helhet og langsiktig
utvikling, og ikke kortsiktige resultater. En har fokus
på utøverens utvikling i henhold til utviklingstrappa til
NFIF og Olympiatoppen (OLT).
Norsk Friidrett skal bidra inn i disse miljøene, samt
legge til rette for overføring av erfaring og kompetanse på tvers av disse miljøene og til andre

miljøer med potensiale. Et eksempel på tiltak kan
være å utvikle såkalte kraftsentre i ulike grener der en
trener får ansvar for en gruppe med utøvere.
Klubber som er i stand til å levere og ivareta utøvere
til landslag og internasjonalt seniornivå er en viktig
forutsetning inn i dette arbeidet. Gjennom NFIFs
klubbutviklingsprogram kan klubber med dette som
mål utvikle seg som eliteklubber.

FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal
• Oppfylle kravene til en
eliteklubb, eller jobbe for
å oppnå dette.

Krets skal
• Sikre at de beste miljøene i
en region samarbeider.
• Hjelpe aktuelle klubber til å
nå kravene til en eliteklubb.

Forbund skal
• Kvalitetssikre aktuelle miljøer,
bidra til kompetanseheving
og utfordre på økonomi.
• Følge opp trenere og utøvere
i disse miljøene, både ved
besøk og ved å invitere disse
inn på forbundets aktiviteter.

Foto: Eirik Førde
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal
M Å L 2. 3

Sikre daglig trening og oppfølging med
målsetting om internasjonale toppresultater

Veien til toppresultater er lang. Det er den daglige
treningen som er avgjørende for om toppresultatene
kommer på sikt. Målrettet trening med riktig kvalitet
og med trener til stede er en viktig forutsetning for å
nå sitt potensiale.
Det er viktig med helhetlig oppfølging der det sikres
at utøverne har tilgang til treningsarenaer, trenere

og nødvendige ressurser innen blant annet helse,
teknikk, motorikk, ernæring mv.
Gjennom kvalitet blant trenere og i støtteapparat,
treningsfasiliteter tilpasset behovet, samt et godt
konkurransetilbud skal også Para-utøvere gis
muligheten til å nå et internasjonalt toppnivå.

Krets skal

• Sikre tilgang til aktuelle
treningsarenaer.

• Bistå med å gi tilgang til
aktuelle treningsarenaer.

• I den grad det er mulig bidra
økonomisk for å dekke behov i
det daglige treningsarbeidet og
for å optimalisere opplegget.

• Samarbeide med forbund
om regionale samlinger for
de beste i regionen.

Forbund skal
• Sammen med OLT:
- Kvalitetssikre opplegg for
trenere og utøvere.
- Prioritere ressurser i henhold til de ulike behovene.
- Bidra med sparring.

• Samarbeide med andre
klubber for å sikre den beste
kompetansen.
• Sikre at utøveren har trener nok
til stede for å bidra til utvikling.

- Tilrettelegge for felles trening
og samlinger for de beste.
• Legge til rette for toppidrettssatsing og sikre et godt
opplegg for Para-utøvere.

• Tilrettelegge for et felleskap
og godt miljø som gjør at
utøverne blir sett.

Foto: Bildbyrån
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal

M Å L 2.4

Utvikle flere kvinnelige trenere og
utøvere på høyt nivå

• Rekruttere kvinnelige trenere.
• Tilrettelegge for mentorordninger og trenerteam.
• Satse på trenere som ønsker
å utvikle seg og bidra til
kompetanseheving.

Det er i dag en skjevhet mellom antallet kvinnelige
og mannlige trenere. For å nå hovedmålet om
medaljer i internasjonale mesterskap ønsker vi å øke
antallet kvinnelige trenere. Det antas at det her ligger
et potensial, samtidig som et økt mangfold blant
trenere alltid vil være en fordel.
NFIF vil bidra til at det blir flere kvinnelige trenere
blant annet ved å tilrettelegg for et karriereløp
der det å være trener kan kombineres med andre
gjøremål som utdanning og familie.
Det er viktig å skape forståelse for langsiktig utvikling
blant utøverne og trenere. Utøvere bør følges opp

lengre inn i seniorkarrieren, spesielt innen mellomog langdistanseløping. Erfaring tilsier at kvinner,
spesielt innen utholdenhetsidrett, bruker lengre tid
enn menn på å nå sitt potensiale. Det deles ut like
mange medaljer for kvinner som for menn, og her
har vi en mulighet til å ta flere medaljer med riktig
satsning.
Økt kvinneandel blant trenere, og langsiktig utvikling
av kvinnelige utøvere, vil i strategiperioden også være
fokusområder for et felles prosjekt sammen med
eksterne samarbeidspartnere og andre særforbund.
Prosjektet, som har som formål å gi kvinner samme
muligheter som menn, promoteres under navnet
Like Muligheter.

• Satse på utøvere som viser vilje
til langsiktig satsning, og vise
tålmodighet når det gjelder
resultater og utvikling.

Krets skal

Forbund skal

• Rekruttere kvinnelige trenere
som kan bistå i regionale
prosjekt.

• Aktivt rekruttere tidligere
kvinnelige utøvere til å bli
trener og del av trenerteam.

• Bistå forbundet med å finne
trenertalenter.

• Gi støtte til utdannelse,
kostnader og tapt inntekt
og på annen måte motivere
utvalgte trenertalenter.

• Bidra med kompetansehevende tiltak for trenere og
følge opp trenere i de lokale
klubbene.

• Tilrettelegge for
mentorordninger.
• Tilby nye trenere plass som
“læring” på ulike aldersbestemte mesterskap.
• Tilrettelegge for at utøverne
kan ha lengre karrierer og
kombinere idrettssatsing
med studier.
• Sette av ressurser til de
utøverne som bruker tid på
å bli gode.
• Bruke kommunikasjonskanaler til å fremme kvinners
muligheter, og løfte frem tiltak som inspirerer kvinner til å
bli eller fortsette som trenere.
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Foto: Bildbyrån

H OV ED M Å L 3 :

Norsk Friidrett skal være en verdibasert
og bærekraftig samfunnsaktør

Norges Friidrettsforbund er en betydelig samfunnsaktør og når ut til mange gjennom sine medlemmer og andre som er involvert i idretten. Dette
gjør oss i stand til å være en positiv bidragsyter som
påvirker mennesker, samfunn og miljø. Med idretten
som møteplass og kommunikasjonskanal har Norsk
Friidrett en mulighet til å utgjøre en forskjell inn
mot flere av vår tids største miljø- og samfunnsutfordringer.
Et effektivt arbeid inn mot utvalgte bærekraftsmål er
viktig for å imøtekomme økende krav og forventninger
fra våre interessegrupper. Gjennom å synliggjøre
og forsterke våre eksisterende tiltak innen samfunnsansvar, kan vi inspirere andre til handling samt
skape sunne og gode holdninger i retning av en mer
bærekraftig verden. Dette er viktig for å skape enda
flere seiere – på og utenfor friidrettsbanen.

Følgende delmål er satt for å nå
hovedmålet i strategiperioden:
3.1 Være en inkluderende arena som gir like
muligheter for deltagelse og prestasjon.
3.2 Utgjøre en forskjell innen følgende av
FNs bærekraftsmål: God helse, (#3),
likestilling mellom kjønnene (#5),
mindre ulikhet (#10), ansvarlig forbruk og
produksjon (#12), stoppe klimaendringene (#13)
og samarbeid for å nå målene (#17).
3.3 Være en nasjonal og internasjonal pådriver
i arbeidet for en dopingfri idrett.
3.4 Tilrettelegge for fysisk og mental helse.

Våre delmål er valgt med bakgrunn i hvor Norsk
Friidrett kan utgjøre en størst mulig forskjell med de
ressurser vi besitter, samt hvilke tiltak som påvirker
vår hverdag i størst mulig grad. I perioden er det
viktig å skape stolthet og eierskap til disse målene i
alle ledd av organisasjonen og medlemsmassen.
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal
• Kritisk vurdere eget kostnadsnivå i alle aktivitetstilbud.

M Å L 3. 1

Være en inkluderende arena som gir like
muligheter for deltagelse og prestasjon

Gjennom Norsk Friidrett sin visjon Friidrett for alle –
hele livet har vi forpliktet oss til å jobbe aktivt for at
friidretten skal være en arena der det er plass til alle.
Alle skal gis lik mulighet til å delta i Norsk Friidrett
sine aktiviteter, uavhengig av kjønn, etnisitet, legning,
funksjonsnivå og bakgrunn.
Målet er at alle, uansett økonomisk bakgrunn, skal ha
anledning til å delta i idretten vår. I mars 2020 fremla
Oslo Economics rapporten Økonomi som barriere,
hvor det kom fram at friidrett er blant idrettene som
er rimeligst å delta i. Det bør fortsatt jobbes for at
kostnadene reduseres. Alle deler av Norsk Friidrett
har et ansvar for å holde kostnadene ved å delta i
idretten vår nede.
Det er viktig for NFIF at funksjonshemmede gjennom
tilpasninger og tilrettelegging gis en mulighet til å
delta i organisert friidrett ut fra egne ambisjoner og
mestringsnivå. Det skal på alle nivåer i
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organisasjonen legges til rette for at funksjonshemmede inkluderes i regulære friidrettsaktiviteter,
der de får et godt og mestringsbasert aktivitetstilbud i
tråd med idrettens verdigrunnlag.
I Norsk Friidrett skal ingen skal ha negative opplevelser knyttet til den man er. Gjennom en offentlig
resolusjon i juni 2020 erkjente idretten at rasisme og
diskriminering skjer i norsk idrett, og at alle ledd alle
ledd av idretten har et ansvar for å forhindre dette. I
Norsk Friidrett er det nulltoleranse for alle former for
rasisme og diskriminering.
Det er ikke bare på friidrettsbanen det skal være rom
for alle. I alle deler av organisasjonen er det viktig å
søke balanse og mangfold; blant annet med hensyn
til kjønn, alder og bakgrunn. Dette gjelder både i styrer
og utvalg, og blant ledere og trenere. Friidretten skal
gjenspeile samfunnet vi lever i.

• Vurdere behovet for tiltak for
å forhindre at økonomi er en
barriere for deltagelse.
• Aktivt jobbe for mangfold i
klubbens styre og utvalg og
blant andre frivillige i klubben.
• Gi et aktivitets- og
konkurransetilbud for utøvere
med funksjonsnedsettelse.
• Kjenne NFIFs rutiner for
varsling og håndtering av
hendelser.

Krets skal
• Bistå forbundet med å
identifisere kostnadene
knyttet til friidrettsaktivitet.
• Være pådriver overfor
klubber for å holde
kostnadene nede.

Forbund skal
• Kartlegge og informere om
nasjonale støtteordninger
for å redusere kostnadene
knyttet til idretten.

• Aktivt jobbe for mangfold
i kretsstyret og kretsens
utvalg.

• Redusere kostnadene for
aktivitet gjennom sentrale
tiltak og prosjekter, samt
legge til rette for å informere
om gjenbruk, salgs- og bytteordninger.

• Legge til rette for samarbeid
på tvers av klubber for at alle
uansett funksjonsnedsettelse
kan drive med friidrett.

• Aktivt jobbe for å motivere til
økt mangfold blant ledere,
trenere og tillitsvalgte i hele
organisasjonen.

• Kjenne NFIFs rutiner for
varsling og håndtering av
hendelser.

• Tilrettelegge for at alle
uansett funksjonsnedsettelse
skal ha et tilbud innen friidrett.
• Målrettede tiltak for å rekruttere flere til ParaFriidretten.
• Ta i bruk NIFs verktøy rettet
mot alle former for diskriminering og trakassering, og
vurdere behovet for særskilte
tiltak i friidretten.
• Spre informasjon om NFIFs
rutiner for varsling og håndtering av hendelser.
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal
• Legge til rette for lokal aktivitet
som bidrar til bedre folkehelse.

M Å L 3. 2

Utg jøre en forskjell innen følgende av FNs
bærekraftsmål: God helse, (#3), likestilling mellom
kjønnene (#5), mindre ulikhet (#10), ansvarlig forbruk
og produksjon (#12), stoppe klimaendringene (#13)
og samarbeid for å nå målene (#17)

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som adresserer
de største utfordringene i samfunnet frem til 2030
og hvordan verden kan løse disse. Målene forplikter
land til å jobbe målrettet for å nå disse målsetningene.
Norge er et av de 192 land som har bundet seg
til denne avtalen, noe som igjen forplikter norske
bedrifter og organisasjoner til å utgjøre en forskjell.
Det er i tillegg en generell økt forventning om at
Norsk Friidrett aktivt gjør sin del av jobben. Dette
kommer eksempelvis til syne i kommersielle samarbeid med næringslivet og i møte med unge i idretten.

Valget av de seks ovennevnte målene er basert på
en vurdering av hvilke av FNs bærekraftsmål som
er mest nærliggende vår kjernevirksomhet og hvor
vi kan utgjøre en størst forskjell. Samlet sett er
området delmålet dekker svært omfattende, men
også nært knyttet opp til andre av strategiens mål,
herunder 2.4, 3.1 og 3.4.

• Jobbe for kjønnsbalanse i
klubbens styre og utvalg, samt
økt andel kvinnelige trenere.

Krets skal
• Bistå klubbene og tilrettelegge
for et variert aktivitetstilbud i
regionen.
• Jobbe for kjønnsbalanse
i kretsstyret og kretsens
utvalg.

• Vurdere behovet for tiltak for
å redusere kostnadene for
aktivitet.

• Pådriver overfor klubber for å
holde kostnadene nede.

• Gjøre seg kjent med og
implementere NFIFs anbefalte
miljøtiltak i sin drift og daglige
aktivitet.

• Markedsføre miljøveilederen
og annen informasjon om
miljøvennlig friidrett til
klubber og medlemmer.

• Gjennomføre arrangementer
med en miljøvennlig profil.

• Samarbeide med klubber og
forbund om å nå utvalgte
bærekraftsmål.

• Samarbeide med krets, andre
idretter og aktører i lokalmiljøet
om tiltak som bidrar opp mot
bærekraftsmålene.

Forbund skal
• Tilrettelegge for et variert og
landsomfattende aktivitetstilbud og synliggjøre friidrettens
rolle som bidragsyter for
folkehelse.
• Sikre likestilling og økt kjønnsbalanse blant ledere, trenere
og tillitsvalgte i hele organisasjonen gjennom prosjektet
Like Muligheter.
• Jobbe for likestilling i de internasjonale organisasjonene.
• Jobbe for å redusere kostnadene for organisert aktivitet.
• Veilede og informere om
hvordan aktivitet og arrangement kan gjennomføres med
minst mulig negativ miljøpåvirkning, herunder gjennom
bruk av NFIFs miljøveileder.
• Innføre og følge opp miljøkrav
ved nasjonale mesterskap.
• Gjennomføre kravene
som stilles for å bli miljøfyrtårnsertifisert.
• Tilknytte seg faglige og
kommersielle samarbeid i og
utenfor friidretten som gjør
Norsk Friidrett bedre rustet til
å utgjøre en forskjell.
• Bruke internasjonale fora til
å sette bærekraft og samfunnsansvar på agendaen.
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M Å L 3. 3

Være en nasjonal og internasjonal
pådriver i arbeidet for en dopingfri idrett

Kampen mot doping handler om å sikre en rettferdig
idrett der juks ikke tolereres. Alle utøvere har rett til å
delta i en dopingfri idrett. Det handler også om å skape
en sunn idrett, siden de negative fysiske og mentale
bivirkningene av dopingbruk er veldokumentert.

Informasjon og holdningsarbeid er nøkkelelementer
i Norsk Friidrett sin kamp mot doping. Internasjonalt
ønsker Norsk Friidrett å gå foran og være en aktiv
stemme i arbeidet for en rettferdig og ren idrett.

FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal

Krets skal

Forbund skal

• Være et Rent idrettslag og
sørge for gjennomføring av
Ren utøver.

• Legge til rette for kurs og
foredrag for klubbene i regi
av ADNO.

• Være sertifisert som
Rent særforbund.

• Delta på kurs og foredrag i regi
av ADNO.

• I regi av ADNO, gjennomføre
regionale kurs og foredrag.

• Sørge for at alle i administrasjon, styret og utvalg har
gjennomført Ren Utøver.

• Rapportere til forbund
om kretsens arbeid for
en dopingfri idrett.

• Sørge for at informasjon
om antidoping når kretser
og klubber.

• Være pådriver for at
klubbene gjennomfører Rent
idrettslag.

• Følge opp at det gjennomføres kurs og foredrag i krets
og klubb.

• Sørge for at alle tillitsvalgte
gjennomfører Ren utøver.

• Rapportere til ADNO om NFIF
sitt arbeid for en dopingfri
idrett, og følge opp vedtatte
handlingsplan for antidoping.

Foto: Bildbyrån

• Bruke alle internasjonale fora
til å sette antidopingarbeid på
agendaen.
• Aktivt posisjonere seg i
nasjonale og internasjonale
utvalg.
• Aktivt involvere seg i nasjonale
og internasjonale høringer på
området.
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FØLGENDE SKAL PRIORITERES FOR Å OPPNÅ MÅLET I STRATEGIPERIODEN:

Klubb skal

Krets skal

Forbund skal

M Å L 3.4

Være en positiv tilrettelegge for
fysisk og mental helse

De positive gevinstene av å drive fysisk aktivitet er
godt dokumentert både når det gjelder fysisk og
mental helse. Dette er også underbygget gjennom
koronapandemien. Ifølge norske helsemyndigheter
har aktivitet en positiv effekt på den generelle helsetilstanden i alle livsfaser. Inaktivitet, fedme og livsstilssykdommer er blant samfunnets største
utfordringer.

Med dette som bakgrunn er dette urovekkende at
andelen inaktive ungdom er stigende og at kun hver
tredje voksne nordmann når myndighetenes råd til
daglig aktivitet (FHI). Gjennom organisert aktivitet
som positivt tilrettelegger for fysisk og mental helse
kan Norsk Friidrett være med å bidra til en positiv
utvikling på dette området. Samtidig skal helse og
sunnhet være grunnleggende i all vår aktivitet.

• Tilby et tilpasset aktivitetstilbud
til alle.
• Skape åpenhet og rom for å
snakke opp fysiske og mentale
utfordringer samt søke hjelp/
veiledning ved behov.

• Bistå og veilede klubbene i å
kunne gi et tilpasset aktivitetstilbud til alle.
• Samarbeide med klubber og
NFIF ved behov for tiltak knyttet til fysisk og mental helse.

• Legge til rette for et tilpasset
aktivitetstilbud for alle.
• Aktivt engasjement i Sunn
Idrett og liknende prosjekter
og tiltak knyttet til helserelaterte utfordringer.
• Bidra til å spre informasjon
om skadeforebygging, blant
annet gjennom trenerutdanningen.
• Skape åpenhet og rom for
å snakke opp fysiske og
mentale utfordringer,
herunder ved å innhente
eller henvise til ekstern
kompetanse ved behov.

Foto: Eirik Førde
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