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Innledning
Norges Bowlingforbund gjennomførte i 2019 en undersøkelse hos klubbene for 
å kartlegge situasjonen i norsk bowling.  Det kom inn svar fra 55 klubber. Dette tilsvarer 
57,3% av medlemsklubbene i NBF og 1073 medlemmer. Gjennomsnittsstørrelsen på 
klubbene som svarte var 19,5 medlemmer. 

Til tross for at en større del av klubbene ikke har besvart, gir dette et greit utgangspunkt for analysen.  
Ønsket om en høyere aktivitet og vilje til interaksjon fra klubbene er selvsagt, og det blir et prioritert område 
fremover.  Dessverre velger et stort antall klubber å forholde seg inaktive til det som forventes på generell 
basis. NBF ønsker gjennomføre nødvendig tiltak for å utvikle virksomheten videre, og igangsette dette i 2022.  
Det blir derfor svært viktig at klubber og kretser tar ansvar for å involvere seg, slik at nødvendige forandringer 
kan gjennomføres på en god måte. Utvikling og tilpasning av nye tanker og ideer er en forutsetning for å 
oppnå den ønskede utviklingen.

I 2021 var det i NBF klubber, hvorav de aller fleste er særidrettsklubber, og 11 kretser.  Det er ulike utfordringer 
klubbene møter og tilbudet i klubbutviklingsplanen vil speile denne utfordringen og legge til rette for individuelle 
tilpasninger til hver klubb.  

Klubbutviklingsplanen er kort, enkel og tydelig.  Den beskriver hvordan NBF skal arbeide med klubbutvikling.  
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Strategi

I Norges Bowlingforbund er klubbutvikling et gjennomgående tema i det overordnede planverket.  Gjennom 
klubbutviklingsarbeidet vil NBF styrke organisasjonens evne til å rekruttere, ivareta og utvikle bowling-
spillere.  

 Klubbutviklingsplanen er brutt ned i følgende utviklingspunkter:

  1)  Bowlingklubber skal drive godkjent aktivitet ut fra NIFs lovverk
  2)  Bowlingklubber skal kartlegge sin egen nåsituasjon

  3)  Et nasjonalt klubbutviklingsprosjekt skal utvikles og gjennomføres

  4)  NBF skal utvikle veiledningsverktøy for bestemte temaer spesifikt til bowlingmiljøet

  5)  NBF vil kreve at klubbutvikling er en naturlig del av kriteriene for tildeling av midler til klubb

                                               GØY Å SPILLE - TØFT Å MESTRE 

Bowlingforbundets visjon

Veien dit
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For å kunne strekke oss mot en slik visjon, må alle jobbe sammen basert på et felles verdisett.  
Norges Bowlingforbund har valgt følgende tre verdier: 

   LEKEN – AMBISIØS – ÆRLIG – INKLUDERENDE

~  KOMPETANSEDREVET: Vårt arbeid med klubbene skal være preget av god kompetanse

~  IMØTEKOMMENDE: Vårt arbeid med klubbene skal tilpasses klubbenes utfordringer og muligheter

~  FAKTABASERT: Vårt arbeid med klubbene skal være basert på et godt faktagrunnlag

Forbundet ønsker å være:



Organisering og ansvar

Forbundsstyret

Forbundsstyret til Norges Bowlingforbund er den høyeste myndighet mellom forbundstingene og skal 
fortløpende holdes orientert om klubbenes utvikling inkludert aktivitet og medlemmer.  Forbundet skal til 
enhver tid ha et styremedlem med klubbutvikling som fokusområde.

Administrasjon

Det overordnede ansvar for klubbutvikling er hos generalsekretæren og den som generalsekretæren dele-
gerer ansvaret til i administrasjonen.  Den ansvarlige skal være kontaktpunkt mellom klubb, veilederteam, 
region, GS, FS og NIF/IK.  I praksis betyr dette å koordinere alle klubbutviklingsprosesser i norsk bowling.  
I tillegg innebærer det å rapportere, evaluere og utvikle konseptet.

Krets

Kretsen har i oppgave å støtte oppunder klubbutviklingsarbeidet som gjøres sentralt og være et bindeledd 
mellom klubbene i kretsen og administrasjonen. Kretsene må hjelpe til med å finne kandidater som kan bli 
utdannet til å være klubbveiledere.

Klubb

Klubbene har den viktigste rollen i norsk bowling.  Det er de som skaper grunnlaget for vår aktivitet.

Klubbene har følgende ansvar:
• Utvikle klubben ved å rekruttere og legge til rette for best mulig aktivitetstilbud i sitt 

nærmiljø
• Være proaktive i forhold til kompetansetiltak som er relevant for klubben
• Rekruttere, ivareta og utvikle gode nøkkelpersoner i klubb
• Være positivt innstilt til samarbeid og kompetansedeling med andre klubber, krets, forbund 

og idrettskretsen

Fordeling av arbeid mellom Norges Bowlingforbund og idrettskretsene
NBF og IK vil samarbeide om utvikling av klubbene med mål om best mulig kompetanse til klubb.  IK gjen-
nomfører tverrfaglige prosesser og kurs.  NBF gjennomfører veiledning og kurs der det sportslige aspektet 
for vår idrett er avgjørende.  

Spørsmål rundt klubbutvikling kan rettes til:
• Utdanningsansvarlig/Head coach
• Klubbveiledere NBF/IK/NIF

NBF utdanner veiledere gjennom NIFs klubbutviklingsprogram med oppgave å gjennomføre en generell 
avklaring av klubbens muligheter.  I tillegg vil NBF utvikle veiledere som skal jobbe med spesifikke temaer 
i klubb.



Klubbutviklingstiltak

Klubbutvikling i Norges Bowlingforbund består av et utvalg verktøy, veiledning 
og møteplasser.

Klubbanalyse 
Norges Bowlingforbund bruker «Bedre klubb» som sitt analyseverktøy.  «Bedre klubb» er et utviklingsverk-
tøy laget av Norges Idrettsforbund, som skal bidra til å utvikle klubb og forenkle klubbdriften.  Analysen er 
delt inn i to deler, en generell del som er lik for alle idretter og en bowlingspesifikk del.  Klubbanalysen er 
tilgjengelig for alle klubber og vil være grunnlaget for videre veiledning i klubb.

Klubbguide
Klubbene skal til enhver tid ha tilgang på veiledende informasjon for å forenkle arbeidet i klubb.  Klubb-
guiden.no gir klubbene informasjon om maler, retningslinjer, erfaringer fra tidligere prosjekter i andre 
klubber og oversikt over verktøy og muligheter til utvikling.

Kurs
Kompetanseheving er gjennomgående i klubbutviklingsarbeidet.  NBF samarbeider med NIF og IK om kurstil-
bud til våre klubber.  Bowling.no skal informere om kurstilbud både i regi av NBF og IK.

Veiledning
Veiledning i klubben blir gjennomført etter bestilling fra klubbens styre med veileder fra NBF.  Klubbene kan 
bestille veiledning til et spesifikt tema eller til en generell avklaring av klubbens muligheter.

Veiledning i klubb består i hovedsak av:
• 2-4 timers økt med veileder i klubb
• Gjennomgang av nåsituasjonen med utgangspunkt i «Bedre klubb»
• Gjennomgang av tidligere planer/prosjekter
• Utarbeidelse av tiltak og prioriterte mål for klubben
• Utarbeidelse av handlingsplaner for å gjennomføre og nå klubbens prioriterte tiltak og mål
• Utarbeidelse av plan for videre utvikling av klubben

NBF tilbyr veiledning i klubb med mål om å få klubben nærmere fremtidig ønsket situasjon.  Veiledningens 
sammensetning vil variere ut fra klubbens nåsituasjon og NBF vil derfor tilby veiledere med ulik kompetanse 
tilpasset klubbens muligheter.  
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Kontinuitet og utvikling 
Klubbene i NBF har til dels stor utskiftning av styremedlemmer og det er ulikt erfaringsnivå i våre klubber.  
Klubbutviklingsplanen skal derfor være med å legge til rette for økt inspirasjon og erfaringsutveksling 
mellom klubbene.
Nyetablerte klubber oppfordres til å gjennomføre klubbutviklingskurset så raskt som mulig.

Det store Krets/Klubb-møtet (nasjonalt)
Nasjonal samlingsplass for alle kretser og klubbledere i bowling er det årlige «Kretsseminar».  Målet er å benytte 
interne og eksterne ressurser for å belyse trender og informere om det nyeste innenfor klubbutvikling med 
fokus på involvering og erfaringsutveksling.

Det lille Krets/Klubbmøtet (regionalt/lokalt)
NBF ønsker i samarbeide med kretser og klubber å etablere regionale klubbkvelder hvert halvår med fokus 
på å belyse trender og informere om det nyeste innen klubbutvikling.

Digital møteplass
En åpen, digital møteplass med fokus på erfaringsutveksling, deling av innhold og siste nytt fra NBF. 
Møteplassen oppfordrer til samarbeid på tvers av klubbene.

Mål for klubbutviklingsarbeidet

I løpet av perioden 2022-2025 skal klubbutviklingssamarbeidet bidra til bedre klubbdrift og økt 
kompetanse i klubb.

I løpet av planperioden har organisasjonen følgende mål:
1. 30 klubber har gjennomført  NBFs klubbutviklingsprosjekt
2. Utdannet minst en klubbveileder i hver krets
3. Det er utviklet materiell, maler og kurs for gjennomføring av ulike tema
4. Klubbutvikling er en naturlig del av kriteriene for tildeling av midler til 

klubb

Møteplasser



Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 2.etg.

Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo 

Telefon: +47 21 02 90 00

E-post: bowling@bowling.no

@Norges Bowlingforbund @Norges Bowlingforbund

Følg oss på 
bowling.no eller




