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STRATEGIPLAN 2019-2024 

1. INNLEDNING  

Strategiplanen planen skal være styrende for all aktivitet i alle ledd i Persbråten Basketballklubb (PBBK).  
På oppdrag fra årsmøtet skal vi jobbe for å nå de vedtatte målsettinger for klubben. 

Klubbens hovedoppgave er å skape aktivitet for medlemmer og potensielle medlemmer.  

Til grunn for strategiplanen ligger de føringer som er gitt av Norges Idrettsforbund og paralympiske 
komiteen og Norges Basketballforbunds (NBBF) strategiplan. 

Arbeidet med å utvikle klubben omfatter mange oppgaver og detaljer. Dette dokumentet omfatter kun 
det som betraktes som det viktigste for å nå målene i perioden. Alle detaljerte oppgaver som må til for å 
nå målene er derfor ikke tatt med. 

Strategiplanen vil være et styringsredskap som sikrer en helhetlig tankegang i arbeidet som gjøres i 
klubben. I tillegg vil den fungere som grunnlag for å synliggjøre basketball lokalt og nasjonalt overfor 
offentlig myndigheter, næringslivet og andre relevante aktører. 

2. VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL FOR KLUBBEN 

Vår visjon 

En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for klubben, som mange føler seg 
forpliktet overfor. 

Vår visjon er: «En basketfamilie som vinner sammen» 

Visjonen skal inspirere spillere, supportere og tillitsvalgte og fungere som en ledetråd i alt arbeid som 
gjøres i og for klubben.  

Vårt verdigrunnlag 

Persbråten Basketballklubbs verdigrunnlag skal hjelpe oss til å bli tydeligere på hvem vi er og også få 
frem det som skiller oss fra andre klubber i Norge. Verdiene er levereglene for alle som er involvert i 
klubben. Verdiene spesifiserer hva som konkret menes med «Basketfamilie som vinner sammen» 
  
I Persbråten er vi: 

- Levende 
- Målrettete  
- Lagspillere 

For oss i PBBK legger vi dette i verdiene våre: 
• Levende betyr at vi er nysgjerrige, nytenkende og at vi hele tiden følger med på utviklingen 

av nye treningsmetoder og forbedrer oss som enkeltspillere og lagspillere. Som organisasjon 
betyr levende at vi følger med og gjør endringer og tilpasser oss nye behov hos eksisterende 
og potensielle medlemmer.  

• Målrettete betyr at vi alltid kjemper for å bli bedre og jobber systematisk med å utvikle oss 
sportslig og organisatorisk – PBBK skal bli en bedre og bedre klubb for hver sesong! 

• Lagspillere at vi spiller sammen, gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og kjemper 
som et lag på eller utenfor basketballbanen 



Vår virksomhetsidé 

Virksomhetsideen beskriver hva klubben «skal holde på med», «hva vi brenner for» og «hva vi ønsker å 
bli best på» 

Klubbens virksomhetsidé er: 

«Vi er en skikkelig hyggelig basketklubb der alle er velkomne og kan utvikle seg på sitt nivå». 

I vår klubbkultur vil vi at:  

Spillerne våre skal glede seg til trening, oppleve mestringsglede og tilhørighet, og føle at de er inkludert 
i et trygt miljø. De skal få konstruktive tilbakemeldinger slik at de opplever bekreftelse på at de har en 
verdi i sin gruppe og kan utvikle seg videre. 

Foreldre skal føle seg trygge når deres barn deltar på aktiviteter i regi av PBBK. Foreldre støtter og 
bidrar til vår visjon "En basketfamilie som vinner sammen", støtter sine barn i mestring og utvikling, 
deltar med glede og iver i dugnadsarbeidet til klubben og tar opp problemer eller vanskeligheter på et 
tidlig tidspunkt sånn at vi sikrer et trygt og godt treningsmiljø for barn og unge.  

Trenere og ledere skal skape glede i all aktivitet og tilpasse treningen til den enkelte utøvers nivå og 
ferdigheter, ha fokus på mestring, positive tilbakemeldinger og både individuell og lagutvikling fordi de 
vet at det er det som skaper resultater. Trenere og ledere i PBBK er interessert i egen og klubbens 
utvikling og etterspør derfor tilbakemeldinger fra utøvere og foreldre og deltar i utviklings- og 
opplæringsaktiviteter fra NBBF.  

Vårt hovedmål 

For å kunne ivareta hovedoppgavene om å skape et aktivitetstilbud for medlemmer og potensielle 
medlemmer har PBBK satt seg følgende hovedmål: 

«PBBK skal på sikt etablere seg i eliteserien, samt stille lag i alle senior- og aldersbestemte klasser for 
både gutter og jenter.» 

Begrunnelsen for dette hovedmålet er: 
- Større bredde er nødvendig for å kunne differensiere tilbudet til spillere 
- Elitesatsing gir spillere med ambisjoner mulighet i egen klubb 
- Mange medlemmer gjør klubben mer synlighet mot offentligheten og sponsorer/

samarbeidspartnere  

Vårt støtteapparat 

I klubbens hoved- og delmål ligger at klubben skal ha fokus på klubbutvikling og kompetanseutvikling 
blant trenere og spillere. Et sterkt og robust klubbmiljø, med mange og godt kvalifiserte trenere vil bidra 
til at flere ønsker å spille basketball, og at flere forblir i klubben. Klubben vil også ha et godt fundament 
for å etablere seg i eliteseriene over tid. 

Støtteapparatet består av følgende: 
- Aktivitetstilbud 
- Ledelse 
- Organisasjon 
- Trenere 
- Anlegg 

Tiltak for støtteapparatet i strategiplanperioden: 
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Aktivitetstilbud 
- Innføre «åpne dager» i rekrutteringsarbeidet 
- Innføre felles skillstrening for alle medlemmer over 13 år 
- Treningstilbud tilpasset lagets ambisjonstilbud 
- Gi spillere med ambisjoner et tilbud som gjør at de blir i klubben  
- Erfarne trenere med trenerutdanning på alle lag 
- Innføre fadderordning for yngre spillere 

Ledelse 
- Synliggjøre ledelsen for klubbens medlemmer 
- Delegere oppgaver til flere tillitsvalgte 
- Sende unge tillitsvalgt på lederkurs 
- Sportslig leder skal bidra til å bygge lederegenskaper i klubben 

Organisasjon 
- Etablere trenerforum 
- Etablere ungdomskomité 
- Etablere dommeforum 
- Avholde samling for lagkontaktene to ganger pr år 
- Årlig klubbutviklingskveld 
- Årlig deltakelse på styreutviklingskurs 
- Årlig deltakelse på den store leder helgen 
- Deltakelse på Basket-Tinget 

Trenere 
- Motivere alle trenere til å ta trenerløypa til NBBF 
- Trenerklinikk arrangeres flere ganger pr år 
- Yngre trener skal ha en «fadder» blant de erfarne trenerne. Yngre trenere skal trene lag sammen 

med erfarne trenere 
- Kompensasjon til trenere skal gjenspeil kompetanse 

Anlegg 

- Bedre fasilitetene i Persbråten VGS ved tilgang til styrkerom og bygge kjøkken 
- Jobbe med samarbeidspartnerne for å sikre bedre vedlikehold og rengjøring av hallen  

3. SPORTSLIG PLAN 

PBBK skal jobbe for å skape generell sportslig fremgang gjennom å satse systematisk på 
holdningsskapende arbeid med utgangspunkt i verdiene til klubben og tett oppfølging av trenere og 
spillere. Sportslig plan inneholder ikke konkrete sportslige resultatmål for planperioden, men beskriver 
overordnede føringer for de resultatmål lagene skal sette seg.   

Mål 
Lagene i PBBK står fritt til å sette seg sportslige mål for planperioden og forut for hver sesong, men for 
aldersgruppen 15-19 år bør det være et naturlig mål å være blant de beste lagene i regionen. Sportslig 
leder har ansvaret for at alle lag setter et sportslig mål for sesongen. Ungdomslagene våre dvs. jenter/
gutter 16 og 19 år bør ha som mål å være med i kvalifisering til NM.  
  
Når klubben får etablert jentelag i klubben skal de gis de samme utviklingsmuligheter og 
rammebetingelser som guttelagene på samme alderstrinn. 

!  3



Vi ønsker at alle spillere skal oppleve mestring og få mulighet til å prøve seg på et høyere nivå enn eget 
lag hvis trenings- og kampinnsats tilsier det.   

Sportslig utviklingsplan 
  

De sportslige mål lagene setter seg i planperioden skal anses som underordnet de overordnede mål som 
er beskrevet i denne strategiplan, og skal oppnås i samsvar med disse. 

Styret skal i planperioden påse at eventuelle jentelag i klubben gis de samme utviklingsmuligheter og 
rammebetingelser som guttelagene på samme alderstrinn. 

  
For de mest motiverte spillerne skal det legges til rette et utvidet tilbud i form av hospiteringsordninger 
eller mulighet for deltakelse på kamper på lag i høyere årsklasser. I praksis betyr dette at yngre spillere 
som satser på basketball skal få mulighet til å spille på de beste seniorlagene fra de er 16 år. Lagene i de 
øverste divisjonene skal i størst mulig grad prioritere yngre spillere fremfor etablerte spillere som ikke 
satser seriøst. Laguttak og spilletid skal bygge på kriterier som oppmøte på trening, innsats og holdning 
til trenere, medspillere og klubbarbeid. 

Hovedtrener for de beste seniorlagene skal sammen med sportslig leder sørge for få til en god 
overlevering av basketkunnskap fra eldre spillere til yngre spillere ved å la de spille på sammen. Klubben 
har som mål å beholde fleste mulig spillere lengst mulig. 

Klubben skal legge til rette for at lag i aldersgruppen 13-19 år skal få muligheten til å delta på 
turneringer/cuper utenfor regionen hvert år. Yngre lag skal klubben legge til rette for at deltar på cup 
innenfor Regionen. Lag som viser godt nivå og laginnsats skal få delta i regionale og nasjonale 
mesterskap.  

Klubben skal legge til rette for at spillere med spesielt talent skal få mulighet til å delta på spillerutvikling 
i regi av Regionen og NBBF.  

PBBK har som mål å etablere seg i eliteserien BLNO Menn innen 2022 og BLNO Kvinner innen 2027. Målet 
for kvinner er ambisiøst siden klubben ved inngang til strategiperioden kun har et kvinnelag og er i ferd 
med å etablere et jentelag. 

Klubben skal ha minst to spillere på regions- eller landslag hver sesong. For at dette målet skal nås må 
klubben legge til rette for de aller beste spillerne i form av gode trenere, optimal treningstid og 
presentasjon for Regionen og NBBF.
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