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Norges Squashforbund er tilsluttet Norges Idrettsforbund, og tilslutter seg med det hovedlinjene i NIFs 
langtidsplan, benevnt som «Idretten vil», samt langt på vei NIFs planverk (Strategi), benevnt som «idretten skal» 

NIF og «Idretten vil» har som visjon - Idrettsglede for alle, og verdiene som er ment styrende for dette er 
Idrettsglede, Fellesskap, Helse og Ærlighet.

Grunnleggende veivalg: Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende.

NIF har som et overordnet mål: Flere med – lenger og Flere nye medaljer og med en strategi med fokus på: 
Livslang idrett, Bedre idrettslag, Bedre Toppidrett og Flere/Bedre Anlegg.

Norges Squashforbund har valgt å bruke «idrettsglede for alle» med nevnte verdier som en ledesnor, og valgt 
visjonen:

«FLERE OG BEDRE»

Med det menes, Flere og Bedre:  klubber, medlemmer, spillere, trenere, dommere, frivillige osv

Forbundets planverk/strategi har vært gjenstand for bred behandling/diskusjon i styre og komiteer i perioden 
2018/2019 og har store likhetstegn med NIF’s strategi.



4 Satsningsområder (Must Win Battles, MWB) – 2020 - 2025

MWB Mål mot 2020 + Strategier

1. Digitalisering
• Flere registrete 

medlemmer
• Skaffe strategiske 

partnere
• Eksponering
• Digitaliserte prosesser

1. Book 24/7 og Rankedin implementering
2. Interactive Squash eller lignende etableres
3. Klubbadmin  IMS brukes av alle klubber
4. Etablere DM (Direktemedlemskap) innen 2021
5. Implementere alle digitaliserte prosesser fra NIF 

og skaffe partnere på øvrige prosesser

i. Får alle i Norge til å bruke Book 24/7, Rankedin og 
Sportscam. 

ii. Book24/7 og Rankedin utrulling/drift finansieres av 
forbundet

iii. Utrulling av Klubbadmin IMS via forbund
iv. DM- gjennom deltagelse i NIF komite, sikre rammebet.
v. Enklere idrettslag for alle aktuelle klubber, sikre 

rammebet.

2. Kompetanseutvikling og 
klubbutvikling

• Flere spillere
• Bedre spillere
• Enklere klubb som 

godkjennes av NIF

1. Klubbutviklingspakke videreutvikles/rulles ut
2. Enklere klubb etableres i 2020
3. Bedre samarbeid mellom klubb og sentereier
4. Flere kompetente trenere som utvikle sporten i 

hver klubb
5. Øke kompetansen i alle klubber sportslig og 

administrativt
6. Øke antall medlemmer innen 2021 til 10000
7. Øke antall klubber innen 2021 til 50

i. Antall fullført kurs – 100% i 2020
ii. Medlemsavgift utfases – bonus for klubber ift KPI
iii. Klubbtrenere sentraliseres fra forbundet etter «Island 

modell»
iv. Forbedre samarbeidet mellom Senter og Klubber 
v. Klubbpakke må utvikles mer, spesielt på admin siden og 

hvordan en klubb kan vokse
vi. Alle klubber skal få tilbud om den nye pakke før 2020
vii. Enklere klubb modellen må defineres på en måte at den 

aksepteres av NIF



MWB Mål mot 2020 Strategier
3. Organisasjonen
• Bærekraftig 
• Vekst
• Kvalitet
• Moderne

1. Bygge organisasjonen i forbundet for å støtte vekst 
og kvalitet

2. Etablere kontor i Oslo ila 2019
3. Avklare kontor i Stavanger
4. Øke kvaliteten av tilbudet ut til klubbene
5. Enklere klubb som godkjennes av NIF
6. Ny landslagsstruktur m/ressurser

i. Forbundet skal ansette en utviklingskonsulent i 2020 og 
en Sportsjef i 2021

ii. GS får/utvikler et arbeidsdokument som hovedverktøy for 
stillingen

iii. Landslagstrener-team
iv. Regiontrener-team/spillerutvikler
v. Profesjonalisere arbeidsgiveransvaret

4. Anlegg
• Flere anlegg
• Flere spillere
• Bedre spillere

1. Etablere Nasjonalt anlegg
2. Flere anlegg
3. Skaffe oversikt over alle baner i Norge

i. Partnerskap med private aktører
ii. Forbundet skal velge eller bygge et nasjonalt anlegg
iii. Partnerskap med idrettslag
iv. Ferdigstille anleggsbrosjyre
v. Opprette AS

4 Satsingsområder (MWB) – 2020 - 2025



MWB Mål mot 2020 + Strategier

1. Sport
• ???

1. Etablere regionslag i region Nord/Midt
2. Landslag- Elite satsing
3. Etablere Skandinavisk Cup i samarbeid med 

nordiske forbund
4. Ta eierskap i private ligaer

i. ???

2. Marked og 
kommunikasjon

• ???

1. Kommunikasjonsplan SOME - Partnere
2. Konseptualisering sponsorpakker

i. SoMe-kampanje
ii. Ansvarlig redaktør for SOME, WEB og partnere engasjeres


