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Strategisk satsningsområde

NMF SKAL 2021-2025

Høy sportslig kvalitet i alle ledd.
NMF vil at alle deler av organisasjonen alltid har krav til høy kvalitet i utførelse av aktivitet.

Etablere gode trenings- og delingskulturer i hele 
motorsporten.

Vinnerkultur og landslagstilbud av internasjonal standard.

Rekruttere og utdanne flere trenere på nivå 1 og 2 i alle 
klubber.

Kompetansemiljø og pådriver innenfor overgang til elektrisk 
motorsport.

HØY SPORTSLIG KVALITET I ALLE LEDD.



Høy sportslig kvalitet i alle ledd - hovedmål

Rekruttere og utdanne flere trenere på nivå 1 og 2 i alle klubber.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at alle medlemsklubber har nok godt utdannede og kompetente trenere til 
utførelse av klubbens aktiviteter.

Trenerrollen må verdsettes gjennom gode nettverk, hvor de kan utvikle seg sammen med andre, og bli trygge i 
trenerrollen. Trenerutdanningen skal være lett tilgjengelig og enkel å gjennomføre.

Det skal motiveres til at klubbene har flere kompetente trenere enn minimum, slik at belastningen på den enkelte trener 
blir lavere.

Målet er nådd når samtlige klubber har to eller flere aktive trenere på nivå 1, og at de største klubbene har en nivå 2 
trener. Totalt antall trenere skal økes vesentlig i perioden.
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Høy sportslig kvalitet i alle ledd.

HOVEDMÅL

Rekruttere og utdanne flere trenere på nivå 1 og 2 i alle klubber.

MÅL OG TILTAK
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Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Øke kapasiteten og tilgjengeligheten på trener kurs nivå 1 og nivå 2 2 eller flere per klubb Kompetanserådgiver 2021

All kompetanse skal registreres og tilgjengeliggjøres 100% Kompetanserådgiver 2021

Bidra til større anerkjennelse for trenerrollen Medlemsundersøkelse

Etablering av møteplasser for trenere hvor kompetanse-deling og 
utvikling er i fokus

Topp/bredde sjef 2021

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Kartlegge trenerkompetanse i klubbene Breddeidrettssjef 2021

NMF SKAL 2021-2025 HØY SPORTSLIG KVALITET I ALLE LEDD.



Kompetansemiljø og pådriver innenfor overgang til elektrisk motorsport.

NM skal i strategiperioden være en pådriver for overgangen til elektrisk og en mer miljøvennlig teknologi som en del av 
fremtidens motorsport. Det er helt avgjørende at motorsporten selv tar en aktiv rolle i denne omstillingen.

NMF skal være pådriver for utviklingen av et kompetansemiljø innen fremtidens teknologi for motorsport i samarbeid med 
andre relevante kompetente miljøer. Klubbene skal motiveres til å legge til rette for overgangen og det skal etableres 

incitamenter for klubber som tørr satse på utvikling av elektriske grener. Alle opplærings- og kompetanseaktiviteter skal 
inneholde elementer av kunnskap om elektrisk motorsport.

Målet er nådd når motorsporten blir aktivt benyttet som et eksempel innen idretten og av offentlige myndigheter for sitt 
fokus på bærekraftmålene. 

Høy sportslig kvalitet i alle ledd - hovedmål
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Høy sportslig kvalitet i alle ledd.

HOVEDMÅL

Kompetansemiljø og pådriver innenfor overgang til elektrisk motorsport.

MÅL OG TILTAK
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Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

NMF administrasjon skal ha tilgjengelig kompetanse på elektrisk motorsport Ass gen sekr 2021

Bli et utstillingsvindu for bærekraftmålene og et satsningsområde for ansvarlige politikere 
innen overgang til miljøvennlig teknologi

President/gensekr 2022

Øke tilskudd og økonomiske prosjektmidler til kompetanseutvikling innen ny miljøvennlig 
teknologi innen motorsport

President/gensekr 2022

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov
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HOVEDMÅL

Etablere gode trenings- og delingskulturer i hele motorsporten.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at hverdagsaktiviteten for utøveren blir gjennomført med høyest mulig kvalitet ut 
fra gitte forutsetninger.

Det skal utvikles en delingskultur for trenerkompetanse på tvers av grener, nivåer og alder gjennom aktive fysiske og 
digitale møteplasser. Kompetanse om ønsket trenings- og delingskultur vil innlemmes i trenerutdanningen og 

klubbutviklingsprogrammene.

Målet er oppnådd når det er etablert en naturlig delingskulter i hele motorsporten hvor mottoet «Gjøre hverandre gode» er 
fremhevende.

Høy sportslig kvalitet i alle ledd
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Høy sportslig kvalitet i alle ledd.

HOVEDMÅL

Etablere gode trenings- og delingskulturer i hele motorsporten.

MÅL OG TILTAK
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Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Etablere møteplasser for kompetanseoverføring og utvikling av treningskompetanse. Kompetanserådgiver 2021

Etablere klubbledermøter med faglig utvikling og erfaringsdeling Ass gen sekr 2021

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Kompetanse om god trenings- og delingskultur skal bli en del av trenerutdanningen. Kompetanserådgiver 2021

Toppidrettssatsning på tvers av grener Toppidrettsansvarlig
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Vinnerkultur og landslagstilbud av internasjonal standard.

NMF skal i strategiperioden arbeide for at landslagstilbudet i motorsporten skal være på nivå med konkurrerende 
internasjonale miljøer og de beste innen norsk idrett.

NMF skal etableres en toppidrettskultur i hele organisasjonen som er preget av deling og å gjøre hverandre gode. Det 
skal i strategiperioden etableres en høyere standard hos alle landslagene, og et tettere samarbeid med Olympiatoppen. 

Entydige mål skal etableres på alle nivåer i den hensikt å skape forutsigbarhet om hva som skal til for å bli en 
toppidrettsutøver. Landslagsutøverne skal være gode forbilder for motorsporten både internt og eksternt. Toppidretten 

skal søke inspirasjon og læring fra alle relevante miljøer både i og utenfor idretten.

Målet er oppnådd når hele motorsportfamilien er stolte av våre toppidrettsutøvere og hva de presterer.

Høy sportslig kvalitet i alle ledd - hovedmål
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Høy sportslig kvalitet i alle ledd.

HOVEDMÅL

Vinnerkultur og landslagstilbud av internasjonal standard.

MÅL OG TILTAK
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Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

NMF skal prioritere ressurser til utøvere som har potensial til å bli best i verden Toppidrettsansvarlig 2021-2024

Etablere en toppidrettskultur i hele organisasjonen Toppidrettsansvarlig 2021

Etablere klare mål og forutsigbarhet i toppidrettssatsningen Toppidrettsansvarlig 2021

Samtlige landslagsutøvere skal levendegjøre NMF verdier og være gode forbilder
«samt skape god trener-utøver relasjoner»

Toppidrettsansvarlig 2021

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Prioritere kontinuitet i støttepersonell til prioriterte utøvere

Etablere eller bidra inn i et toppidrettsforum på tvers av norsk og internasjonal idrett
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NMFs strategi hus 2021-2025

NMF VIL 2021-202511

VERDIERGlede – Nysgjerrig – Modig - Raus

HOVEDMÅL

STRATEGISKE
SATSNINGSOMRÅDER

VISJON

MISJONVi leverer førsteklasses aktiviteter
til motorsportsutøvere på alle nivåer

Bedre motorsport-
anlegg og flere 

næranlegg.

Alle med. Høy sportslig kvalitet i 
alle ledd.

Klubben i mitt hjertet.

All
motorsport samlet

1. Gi klubber tilgang til 
kompetanse for utvikling 
av eksiterende og 
etablering av nye 
motorsportanlegg.

2. Motorsportanlegg
tilpasset aktivitetsnivå og 
alder.

3. Etablere anleggsplan for 
motorsporten i Norge.

4. Etablere Norges første 
anlegg for elektriske 
kjøretøy.

5. Etablere flerbruksanlegg 
der folk bor.

1. Alle skal oppleve å bli 
godt ivaretatt gjennom 
gode sosiale nettverk og 
kjønnsnøytrale miljøer.

2. Motorsport hele livet.
3. Attraktivt og inkluderende 

tilbud på alle 
ambisjonsnivåer.

4. Rekruttere flere til 
motorsporten gjennom 
trygge lavterskel tilbud til 
barn og unge.

1. Rekruttere og utdanne 
flere trenere på nivå 1 og 
2 i alle klubber.

2. Kompetansemiljø og 
pådriver innenfor 
overgang til elektrisk 
motorsport.

3. Etablere gode trenings-
og delingskulturer i hele 
motorsporten.

4. Vinnerkultur og 
landslagstilbud av 
internasjonal standard.

1. Bærekraftig og effektiv 
drift.

2. Flere arrangementer med 
høy kvalitet.

3. Rekruttering og utdanning 
av gode frivillige og 
ledere.

4. Utviklingsmodell med 
kompetansebehov 
tilpasset nivå.
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