NCBF Handlingsplan 2021-2022
Historikk:

Carpet Bowls oppsto som norsk folkehelseaktivitet i 2013 støttet av Østfold fylkeskommune. NCBF
inspirert fra England og New Zealand som har hatt dette spillet i over 200 år. Fra da har spillet blitt
svært populært idrett i Norge.
Norges Carpet Bowls Forbund (NCBF ) ble stiftet i 2016. Spillesteder var etablert i flere fylker og
kommuner. Forbundet har i dag over 25 lokale medlemsklubber. De fleste steder er det spilletreff for
Carpet Bowls 1-2 ganger i uka. På turneringer har det deltatt opp til 250 spillere.

Formål/visjon :
NCBF:
•
•
•
•
•
•

Skal arbeide for utbredelse av interessen for Carpet Bowls.
Skal bidra til at utøverne av Carpet Bowls får økt livskvalitet og bedret helse.
Skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn.
Skal preges av frivillighet, demokrati og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede,
fellesskap, helse og ærlighet.
(Vedtektenes §3)
NCBFs formål søkes nådd gjennom samarbeid med medlemmene, det offentlige, næringslivet og
organisasjoner.
Representere norsk carpet bowlsaktivitet internasjonalt.(Vedtektenes §4)

NCBF skal representere Carpet Bowls nasjonalt og internasjonalt og er representert i the European
cooperation for Carpet Bowls.
Vår visjon er: Fysisk aktivitet og sosialt samvær fremmer idrettsglede og folkehelse for alle våre
medlemmer.
Ledere og utøvere skal oppleve vårt idrettsmiljø som inkluderende, trygt og sosialt. Vi skal legge til rette
for mosjonister, aktive breddeutøvere og toppidrettsutøvere. Alle skal oppleve mestring, inkludering og
sosial trygghet.
Vi ønsker å legge tilrette for deltagelse av barn og unge og aktivitet på tvers av generasjoner.
Forbundet skal etterleve Norges Idrettsforbunds barnerettighetsbestemmelser, retningslinjer for
ungdom, retningslinjer mot seksuell trakassering og arbeide aktivt for en dopingfri idrett.

Rekruttering og bredde:

Mål i perioden:
1)Videreutvikle arrangementer og aktivitetstreff på tvers av lokallag
2)Gjøre CarpetBowls kjent og bidra til rekruttering til de enkelte klubber
3)Oppmuntre til dannelse av nye klubber
4)Folkehelsesporten CarpetBowls skal være for alle som ønsker det. Vi skal kontinuerlig arbeide for å
tilrettelegge og inkludere folk med funksjonsnedsettelse og funksjonsfriske til aktiv deltagelse.
5)CarpetBowls skal legges tilrette for alle som ønsker å delta på trening og i konkurranser uavhengig av
ferdigheter og bakgrunn.
Tiltak:

•
•
•
•
•
•
•

arrangere et CarpetBowls aktivitetsarrangement på tvers av generasjoner.
bidra til å starte opp en - to klubbermiljøer årlig
introdusere CarpetBowls som rehabiliteringstreningstilbud
tilby utstyrsett til demontrasjon og utlån
arbeide for gode verdier i klubbene. Fair play, ros, støtte og idrettsglede
videre utvikle det nordiske samarbeidet og inkludere de baltiske land.
arrangere en samling for utøvere som skal representere Norge i internasjonale mesterskap

Arrangement

Mål i perioden:
1) NCBF sine arrangementer skal være en positiv aktivitet, inkluderende og en sosial møteplass for
alle aldersgrupper
2) NCBF vil tilby støtte og utvikle arrangørkompetanse
Tiltak:
• arrangere årlig arrangementskurs/tillitsvalgtmøte for å heve kvaliteten på våre stevner
• årlig tilby Norgesmesterskap og åpen cup
• ta initiativ til å arrangere Nordisk mesterskap
• jobbe aktivt for å videreutvikle stevner og mesterskap
• oppmuntre klubber til å arrangere lokale stevner
• arbeide for å øke arrangementskompetansen i våre klubber
• for å redusere arrangementkostnader for våre arrangører
• ved arrangementer skal en tilstrebe et klima- og miljøansvar

Toppidrett

Mål i perioden:
1) NCBF skal ha lag / team som kan representere Norge internasjonalt
2) Vinnerlaget på Norgesmesterskap får anledning til å representere Norge
Tiltak:
• To ganger årlig sende norske utøvere til utenlandske konkurranser
• Samarbeid med andre land for å øke kompetansen, styrke våre utøvere og få et bredere nettverk
• Arbeide for å utvikle samarbeid med forbund innen NIF

Organisasjon

Mål i perioden:
1) NCBF skal være en tilrettelegger for forbundets klubber
Tiltak:
• ha et godt samarbeid og arbeide systematisk med klubbutvikling
• oppfordre våre klubber å delta på kompetansehevende samlinger
• arrangere ledermøte årlig
• arbeide for internasjonalt samarbeid
• jobbe med utvikling av hjemmesiden
• legge til rette for nye oppstartede klubber

Utdanning/trenerkurs/stevnelederkurs

Mål i perioden:
1) NCBF ønsker å finne frem til egnede kurs for de trenere og ledere som ønsker det.
Tiltak:
• arrangere/finne frem til egnede kurs i perioden
• arrangere årlig leder/trenersamling
• gjennomføre oppdateringskurs i NCBF etter behov
Vedtatt: Sak 45/2020 NCBF styre 13 desember 2020

