
Fokusområde Delområde 2015 2016 2017 2018 2019
Arrangement Minirunder

Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar
1 miljø i NT 

arrangerer

2 miljø i NT 

arrangerer

2 miljø i NT 

arrangerer
Egne Minirunder i NT

Deltakelse jenter

Jentegruppe i 

mikro/mini på alle  

minirunder

Jentegruppe i alle 

klasser ila året

Kampledelse
Egen kampleder-

instruks utarbeides

Tilby kampleder-

oppfølging på 2 

runder

Tilby kampleder-

oppfølging på 4 

runder
Totaltilbudet

Synliggjøring
Enkel oversikt over 

alt MNBR tilbyr

Seriespill Senior

Regionalt omfang
2 lag i seriespill fra 

NT

4 lag i seriespill fra 

NT 

Robuste serier

Øke antallet voksne 

som spiller innebandy 

i regi av MNBR

Flere deltakere i 

Løkkebandy og 

Sunday League 

Ungdomssaktivitet

Nivåinndelt seriespill for 

ungdom

Nytt seriesystem (13-

18) innført
Videreutvikling Videreutvikling

Eget 

lavterskeltilbud for 

ungdom etablert

Jenter Egen jenteserie To jenteserier

Samarbeid med 

klubber
Drift

Klubbmøter

Etablere ordningen 

med 2 årlige 

klubbmøter

Viderføre 

klubbmøter

Videreføre 

klubbmøter

Videreføre 

klubbmøter

Videreføre 

klubbmøter

Utvikling

Sportslig leder-forum
Sportslig lederforum 

etablert

Sportslig leder i 

halvparten av 

klubbene

Sportslig leder i alle 

klubber

Trenere

Forum for 

trenerutvikling 

etablert

Kurs
Flere lokale 

instruktører

Alle kurs kan holdes 

av lokale instruktører

Rekruttering Nye miljøer

Nord-Trøndelag 3 nye miljøer
Oppfølging/kon-

solidering

Ytterligere 3 nye 

miljøer

Oppfølging/kon-

solidering

Ytterligere 3 nye 

miljøer

Sør-Trøndelag 2 nye miljøer

Fokus på å få med 

nye miljøer utenfor 

Trondheim

Ytterligere 2 nye 

miljøer

Fokus på å få med 

nye miljøer utenfor 

Trondheim

Spillere

Barn og unge

Forslag til tiltak på 

bakgrunn av 

evaluering

Kartlegge frafallet i 

gruppen 12-13 år

Innebandy 

sommerskole 

etablert

Voksne
Øke antallet voksne 

som spiller innebandy 

i regi av MNBR

Flere deltakere i 

Løkkebandy og 

Sunday League 

Ha et voksentilbud 

for alle som ønsker å 

spille innebandy

Jenter

Frafall

Flere kvinnelige 

lagledere/ 

tillitsvalgte

Kartlegge frafallet i 

gruppen

Forslag til tiltak på 

bakgrunn av 

evaluering

OVERSIKT MÅL



Dommere
Rekruttering/ 

utvikling

Utvikling

Strategi for utvikling 

av ferske dommere 

påbegynt

Eget budsjett for 

dommerkomiteen

Strategi for utvikling 

av ferske dommere 

ferdig

Øke 
dommeranseelsen

Mengdetrening

Etablere Weekend 

League som 

treningsarena

Veiledning fra 

utdannede veiledere

Ha en klar strategi 

på hvilke arenaer 

de ulike dommerne 

skal få sin 

mengdetrening

Frafall

Beholde dommere/ 

oppfølging

Utdanne flere 

dommerveiledere

30 % av de som tar 

dommerkurs skal ha 

20 kamper 

påfølgende sesong

Dommeransvarlig i 

hver klubb

50 % av de som tar 

dommerkurs skal ha 

20 kamper 

påfølgende sesong

Dommerkomité

Beskrivelse av 

mandat/oppgave for 

dommer-komiteen 

etablert

Organisasjon Økonomi
Nedtrappingsplan støtte 

fra NBF

Arbeidet med plan 

startes

Nedtrappingsplan 

ferdigstilles
MNBR Økonomisk 

selvbærende

Administrasjon

Øke administrativ 

kapasitet

Eksterne relasjoner

Økt tilstedeværelse i 

ulike fora

Oversikt: På hvilke 

arenaer skal MNBR 

være representert?

Representasjon 

iverksettes

Samarbeids med andre 

idretter/institusjoner

Inngå 

samarbeidsavtale 

med NTNU

Strategi samarbeid 

med andre idretter 

etablert


