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Strategi 2019 – 2024 
 

Visjon: NSBF - Internasjonale ambisjoner bygget på sterke lokalmiljøer 

 
Klubben er det viktigste leddet i norsk softball og baseball og disse må utvikles til å bli bedre og 

sterkere organisasjoner i lokalmiljøet. For å styrke de lokale miljøene skal NSBF bidra til at barn og 

ungdommer får muligheter til spille og ha det gøy med softball og baseball. NSBF skal bidra til 

kompetanseheving for trenere, funksjonærer og styrer, i tillegg til å understøtte dette arbeidet lokalt 

ved økonomiske støtteordninger der hvor klubbene leverer aktivitets- og kompetanseutvikling i tråd 

med forbundets målsettinger og Idrettspolitisk Dokument (IPD). For å øke antallet aktive i klubbene 

ønsker NSBF å ha ekstra fokus på softball, den enkleste inngangsporten til idrettene våre. Den siste 

delen av satsningen vår er toppidrettssatsingen, som skal gi unge utøvere et mål å strekke seg etter. 

Vi skal dyrke våre idrettshelter som har oppnådd et landslag nivå, og våre landslagsutøvere skal gi 

tilbake til lokalmiljøene. Sterke lokalmiljø skal bidra til spillere på landslagsnivå, som i seg selv er 

ressurser lokalt. 

Dette gir oss de fire fokusområdene for vår strategi: 

• Barn og ungdom 

• Kompetanseheving 

• Softball 

• Toppidrett 

Vår tidligere strategi hadde fokus på styrearbeid, anlegg, media, og barn og unge. Våre nye 

fokusområder medfører ikke at media, anlegg og styrearbeid prioriteres vekk. NSBF kommer 

fremdeles til å støtte anleggsutvikling, promotere baseball og softball og vil fortsatt jobbe for å være 

et effektivt styre for våre medlemsklubber. Våre nye fokus områder innebærer at vårt arbeid de 

neste årene skal styrke og puste mer liv inn i det vi anser som våre kjerneaktiviteter. 

Barn og Ungdom 
Vi fortsetter med satsningen på barn og unge. Det første steget er tatt med opprettelsen av BUK, 

(Barn- og Ungdomskomiteen). Vi ønsker å bygge videre på det arbeidet som er gjort av BUK, og ta 

med oss deres langtidsplan, som ble presentert i 2017. Denne planen, og den 6 steg blir sentral i 

satsningen: 

1. Øke aktivitetstallene  

Vi må rekruttere flere barn inn i sporten vår. For å få dette til skal vi synliggjøre og gi 

incitamenter for at klubbene til å ha barnelag. Vi skal tilføre en stilling i forbundet som skal 

ukentlig besøke skoler, SFO’er og ha tettere oppfølging av klubbene. Vi skal arrangere flere 
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barnecuper, sommerskoler og få en bærekraftig og utviklingsrettet Little League-serie. Alle 

klubber skal ha et aktivitetstilbud for barn og ungdom. Dersom vi skal spre våre idretter må 

klubbene tilby aktivitet. 

2. Bygge videre på Slåball 2.0 og aktivt bruke lokalt som introduksjon til våre idretter. 

Slåball 2.0 er enkelt å lære bort til gymlærer, det er lite krav til utsyr og det er utviklet 

instruksjonsmateriell, både for klubbnivå og skole.  

3. Bygge videre på profilen vår 

Profilen vår mot barn er at det er enkelt og gøy å spille baseball. Dette er budskapet 

klubbene må formidle mot de yngste, både i sin markedsføring og den daglige aktiviteten.  

4. Utdanne trenere, funksjonærer og tillitsvalgte 

Henger sammen med fokusområdet Kurs og Kompetanse 

5. Utvikle klubbene 

Henger sammen med fokusområdet Kurs og Kompetanse 

6. Utvikle anleggene  

Vi forsetter å støtte anleggsutbygging. 

Kompetanseheving 
For å bygge sterke lokalmiljø trenger vi frivillige trenere, dommere, scorekeepere og fungerende 

styrer. Vi vet at klubber ofte består av noen få ildsjeler som står på. Vi trenger enda flere ildsjeler, 

men også flere som bidrar litt mer lokalt. For å få flere med skal NSBF styrke vår kurs- og 

kompetansesatsing ved å holde flere egne kurs og kurs i samarbeid med NIF, slik at klubbene får flere 

dyktige ressurspersoner og blir drivet av engasjerte mennesker med gode, kompetente støttespillere. 

NSBF ønsker å være med på laget deres og bidra med ny kompetanse. 

Softball 
Softball er en fantastisk sport og er opprinnelsen til stiftelsen av forbundet. Den er enkel å komme i 

gang med, rask, spennende, men krevende å mestre. Softball kan brukes av klubbene som aktivitet 

for spillere som synes baseball er vanskelig, for medlemmer som ønsker et raskere spill eller som 

ønsker litt variasjon. Vi ønsker at softball blir en del av aktiviteten som tilbys av alle klubber og 

forbundet skal legge til rette for og støtte opp under dette arbeidet. 

Toppidrett 
Å få være så heldig og være del av et landslag, er noe som ikke glemmes. Disse spillerne oser glede 

for idrettene våre. I lokalmiljø med landslagsspillere, husker de yngste spillere navnene deres. 

Landslaget er våre «helter». I tillegg til barn og ungdom som viser glede av å utøve våre idretter, skal 

landslaget skal være vårt ansikt utad. NSBF ønsker derfor å utvide antall landslag slik at flere kan 

delta ved blant annet å opprette et U23-landslag, og et softball-landslag. Alle kan ikke garanteres 

deltakelse i turneringer, men å være del av landslaget betyr også ekstra treningssamlinger. Det betyr 

litt ekstra oppfølging på sportslig utvikling, en økt glede av sporten, og en mulighet for større 

kompetanseoverføring til lokalmiljøene. Alle landslagsspillere må forplikte deg til å gjennomføre 

antidopingopplæring i tråd med NSBF antidopingpolicy. Alle på landslaget skal signere «Code of 

Conduct», og det er et krav om at alle landslagsspillere må gjennomføre 20 timer med dugnad i året. 
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Denne dugnaden kan f.eks. være dømming av Little League-kamper, markedsaktiviteter, eller 

instruktøroppdrag for barnearrangementer. Målet er at landslaget ikke bare skal få penger til å spille 

og trene, men de skal gi tilbake til lokalmiljøet. 

2019 – Det første skrittet  
V i starter dette arbeidet med det vi anser som oppnåelige målsettinger.  

For 2019 vil vi blant annet gjennomføre: 

• 35 skolebesøk, i samråd med klubbene 

• Reklamere for og gjennomføre sommerleir.  

• Nasjonal rekrutteringskampanje rettet mot ressurspersoner på klubbnivå.   

• NM i coed Softball 

• Kompetanse:  

- «Trenerløypa» nivå 1; kurs i modul 1 og modul 2. 

- «Trenerløypa» nivå 2; kurs i modul 1.  

- Basiskurs i fastpitch softball 

- To scorekeeperkurs. 

- To nasjonale dommerkurs nivå 1. 

- Ett internasjonalt dommerkurs. 

- Tilbud om styre- og lederkurs for tillitsvalgte og aktive i klubbleddet. 

• Little League-serie 

- 15 kamper gjennomført 

• Ansette utviklingskonsulent i 50 % prosjektstilling 

•  Lage ny økonomisk støtteordning knyttet til aktivitets- og organisasjonsutvikling 

• Kampoppsett 2020 ferdig til 1. des 2019 

Langtidmål 2024 
• 1500 medlemmer 

•  10 Sterke nærmiljø 

• 25+ aktive medlemmer 

• Softball og Little League 

• 12 Softballag 

• 20 Baseballag 

• Eliteserie 
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• Forbundserie 

• 15 Barnelag 

• 7-10 y.o. 

• 10-13 y.o. 

•  5 Ungdomslag 

• 13-15 y.o. 

• 16-18 y.o. 

•  Trenere 

• Trenerkurs årlig på nivå 1 og 2 

• Dommere 

•  4 CEB dommere 

• Ingen kamper med mindre en 2 dommere i ESB og FSB 

•  Scorekeepers 

• 100 scorekeepers 

• Landslag 

• Alle landslagspillere har bidratt med 20 timer dugnad hver 

• Landslaget har vunnet C-pool 

• U23 landslagt har vunnet en turnering 

• Softball landslag har deltatt årlig i konkurranse 
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