
Klubb-
kategorier Kort beskrivelse Organisasjon Ledelse Trener Aktivitetstilbud Arrangement Anlegg 

Det som handler om 
hvordan klubben er 
bygget opp og hvilke 
grunnstrukturer og 
verktøy som finnes i 
klubben 

Med ledelse menes alle som har 
ansvar for noen andre i klubben. 
Dette er også andre funksjoner enn 
styret. Ledere finnes i funksjoner, 
utvalg og dersom klubben har 
ansatte. 

Er de som veileder 
enkeltutøvere eller 
grupper med utøvere i 
klubben. 

Med aktivitetstilbud 
menes alle ulike 
idrettslige aktiviteter 
som klubben 
tilrettelegger for sine 
medlemmer. 

Her ligger 
arrangementer som 
klubben selv 
arrangerer utover den 
daglige treningen. 
Aktivitetsdager, 
samlinger, stevner, 
m.m.

Med anlegg mener vi de 
lokalitetene der 
aktiviteten utøves, samt 
utstyret som benyttes. 
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Grunnleggende 
forutsetninger som må 
være på plass. 

Grunnleggende 
klubbdrift, 4-6 
styremøter i året, 
langtidsplan, verdi og 
visjon, god økonomi, 
søker tilskudd fra ulike 
aktører, årshjul og bedre 
klubb del 1 og 2 

Tydelig skille mellom klubbleder og 
sportslig leder, årsmøtet bestemmer 
retningen som klubbstyret skal 
arbeide i, god kommunikasjon 
internt og eksternt 

Hovedtrener, og gjerne 
assistent/hjelpetrenere 
(ungdom). Trenerattest, 
og møte kravet om 
trenerlisens 

Trening/aktivitet på 
barna/de unges 
premisser. Lekpreget, 
mestringsorientert 
klima, prøve ut ulike 
grener/idretter, og 
konkurranse,  

Klubbkonkurranse og 
sosiale happening i 
klubben 2 ganger i 
året (se i 
sammenheng med 
gradering)? 

Tilgang på treningslokale 
gjennom kommune, 
privat lokale eller 
eksterne leieaktører, 
som tilfredsstiller 
klubbens behov/ønsker.  
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En klubb som har et 
aktivitetstilbud til alle 
uavhengig av 
ambisjonsnivå, og har 
mestring, trivsel og 
sosialt fellesskap som 
mål. 

Grunnverdier preger 
aktiviteten i klubben, 
klubben nytter verktøy 
som IK og SF tilbyr. 
Klubber under 20 
medlemmer vurdere å 
bli del av eksisterende 
IL. Langtidsplan, 
Rollebeskrivelse, årshjul 

Klubben har klubbhåndbok og 
ansvarsbeskrivelser/rollebeskrivelser 
for styrer og utvalg. Grunnleggende 
styrekompetanse blant medlemmer 
i styret.  

Møte kravet om trener-
lisens og trenerattesten 
for alle som er 
assistent/hjelpetrenere. 
Alle trenere har 
trenerattest 

Et tilbud som møter 
medlemsmassen sine 
ønsker. Preget av lek 
og egenutvikling 

2-4 årlige 
arrangement som er 
med på å skape 
samhold i klubben, 
både konkurranse og 
sosiale 
sammenkomster. 
Dommerkompetanse 
for de klubber som 
tilbyr konkurranse

Stabile treningsfasiliteter 
gjennom året. Nok 
treningstid 
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En klubb som legger til 
rette for konkurranse 
preget av idrettsglede 
og mestring fra 
barneidretten, og tilbyr 
et konkurransetilbud på 
ungdommenes 
premisser. En klubb som 
tilbyr gode arrangement 
(konkurranse og ikke-
konkurranse) for sin 
region 

Langtidsplan, 
Rollebeskrivelse, årshjul, 
Sportslig plan, tydelige 
målsettinger og 
ressurser til å etterleve 
planen. Rent idrettslag 

Definerte utvalg/komitéer som 
arbeider etter klubbens 
langtidsplan. God forståelse av 
organiseringen av norsk idrett, og 
forstå formelle beslutningskanaler. 
(unge) ledere med kompetanse 
(utdanning). God rekruttering av 
andre type frivillige til stevner, 
arrangementer, reiser og andre 
aktiviteter i klubben. Egne utvalg 
som arbeider med ulike typer 
arrangement, sportdata-
kompetanse, utforsker ulike 
arrangement som kan skape inntekt 

Jevnlig utdanne trenere 
på trener 1 og trener 2-
nivå (flere trenere med 
lisens). Alle trenere 
som trener 
konkurranseutøvere, 
skal ha formell 
trenerkompetanse. 
Trenere skriftliggjør sin 
trenerfilosofi i klubben. 
Nødvendig coach-
lisenser. 
Hovedinstruktør har 
minimum trener 2. Alle 
trenere har trenerattest 

Konkurranseparti for 
flere aldersgrupper, 
som ikke går ut over 
ordinær trening. Nok 
og nødvendig utstyr 
må være på plass. 
Involvere 
ungdommer og 
medlemmer i 
utviklingen av 
aktivitetene. 
Styrketrening som en 
del av treningen for 
konkurransepartiene. 

Inntektsgivende 
arrangement, 
konkurranser, leirer, 
selvforsynt med 
dommere som også 
dømmer regionalt (og 
nasjonalt), synlig rolle 
i 
lokalmiljøet/regionen
/forbundet. Eget 
stevnepersonell 
(lokale og regionale 
konkurranser) og 
dermed god 
rekruttering av 
frivillige.  

Stabile treningsfasiliteter 
til ønsket aktivitet. Egne 
eller gjennom kommune 
der ev. matter ligger 
fast, lagring av utstyr, 
garderobefasiliteter etc.  
samt tilgang til 
fleridrettshall for 
gjennomføring av større 
arrangementer 
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En klubb som er i stand 
til å levere og ivareta 
utøvere til NKFs 
talentutviklingsprogram, 
og presterer på et høyt 
nasjonalt nivå. Dette er 
utøvere fra 15 år og 
eldre. 

Langtidsplan, 
Rollebeskrivelse, årshjul, 
Utviklingsorientert klubb 
som setter utøver i 
sentrum. Sponsorer. 
Sportslig plan. 
Ressurser. God 
relasjon/kontakt med 
Talentutviklingsansvarlig 
i forbundet. Rent 
idrettslag 

Definerte utvalg/komitéer som 
arbeider etter klubbens 
langtidsplan. God forståelse av 
organiseringen av norsk idrett, og 
forstå formelle beslutningskanaler. 
ledere med kompetanse 
(utdanning).  God rekruttering av 
andre type frivillige til stevner, 
arrangementer, reiser og andre 
aktiviteter i klubben.  

Jevnlig utdanne trenere 
på trener 1 og trener 2-
nivå (flere trenere med 
lisens). Alle trenere 
som trener 
konkurranseutøvere, 
skal ha formell 
trenerkompetanse. 
Trenere skriftliggjør sin 
trenerfilosofi i klubben. 
Nødvendig coach-
lisenser. 
Hovedinstruktør har 
minimum trener 2 
Trener 
3/talenttrener/trener 
under kontrollert 
utvikling. Alle trenere 
har trenerattest 

Konkurranseparti for 
flere aldersgrupper. 
Treningsparti med 
utøvere på et høyt 
nasjonalt nivå som 
ønsker å delta i 
internasjonale 
mesterskap. Utøvere 
under kontrollert 
utvikling (med 
forbundet). Talenter 
og trener deltar på 
avtalte samlinger, og 
internasjonale 
konkurranser 

Arrangement som gir 
inntekter, synlig i 
lokalmiljøet/regionen, 
attraktivt 
sponsorobjekt slik at 
konkurranser og 
samlinger ikke går ut 
over annen 
konkurranse/breddea
ktivitet. Selvforsynt 
med dommere som 
dømmer på regionalt 
og nasjonalt nivå - 
kanskje til og med 
internasjonale 
dommere 

Stabile treningsfasiliteter 
til ønsket aktivitet. Egne 
eller gjennom kommune 
der ev. matter ligger 
fast, lagring av utstyr, 
garderobefasiliteter etc.  
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En klubb som er i stand 
til å levere og ivareta 
utøvere til landslag som 
presterer stabilt på eit 
internasjonalt senior 
nivå. 

Lantidsplan, 
Rollebeskrivelse, årshjul, 
Utviklingsorientert 
klubb. Sportslig plan. 
God relasjon/kontakt 
med landslagstrener. 
Daglig leder, lønnet 
trenere, sterk økonomi. 
Sponsorer. Rent 
idrettslag 

Tydelig ledelse på alle nivåer, 
Organisasjonskart, sikre 
fagkompetanse i alle ledd 

Trener 3-kompetanse, 
trenere under 
kontrollert utvikling, 
nært samarbeid med 
landslagstrener. coach-
lisens. Topptrener 2. 
Alle trenere har 
trenerattest 

Konkurranseparti 
med en eller flere 
utøvere på et høyt 
nasjonalt og stabilt 
internasjonalt nivå. 
Produsere utøvere til 
landslag. 
Utviklingsorientert 
prestasjonskultur, 
sterk felleskultur. 
Trenere med coach-
lisens, og lønnet 
trenere 

Årlig gjennomføre 
arrangement som 
nasjonale(/internasjo
nale) stevner og 
mesterskap. 
Arrangement-
gjennomføring er en 
av de viktigste 
inntektskildene for 
klubben, sammen 
med sponsorer. Har 
internasjonale 
dommere i tillegg til 
god rekruttering av 
dommere som 
dømmer 
regionalt/nasjonalt.  

Egne treningslokaler som 
møter behovet for 
toppidrettsutøvere 
(trening flere ganger for 
dagen), og høyt 
prestasjonsnivå.  


