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Livslang glede  
I perioden som kommer skal vi i fellesskap 
jobbe for vekst og gode resultater i våre 
bredde- og konkurranseaktiviteter.  Denne 
strategiske planen skal vise retning for 
arbeidet og aktivitetene i forbundet, og
NGTFs kretser og klubber i den neste 
tingperioden. 

Stortinget har forpliktet seg til FNs 
utviklingsmål, og hele norsk idrett har i 
felleskap besluttet at tiltak som fremmer 
bærekraftig utvikling og miljøbevissthet skal 
prioriteres, i tråd med disse målene. For 
NGTF betyr dette at det blant annet skal 
jobbes for å redusere økonomiske barrierer 
for deltagelse i forbundets aktiviteter, 
likestilling blant kjønnene, god helse, mindre 
ulikheter, og klimavennlige konkurranser og 
aktiviteter.  

NGTF skal være et særforbund som preges 
av åpenhet, ærlighet og fair play, og vi skal 
bidra til at dette også settes på agendaen i 
våre internasjonale forbund. Særforbundet
er sertifisert som Rent Særforbund av 
Antidoping Norge i 2020 og skal gjennom 
en resertifisering i 2022. 

Styrende dokumenter som skal sees i 
sammenheng med denne strategiske 
planen er Norges Idrettsforbunds 
langtidsplaner «Idretten vil!» og «Idretten 
skal!», samt NGTFs handlingsplaner og 
budsjett.  

Strategisk plan skal være et sentralt 
styringsverktøy for Norges Gymnastikk- 
og Turnforbund og våre særkretser og 
klubber. Det viktigste formålet med denne 
planen er å beskrive mål og retning, som 
skal danne grunnlaget for detaljerte 
handlingsplaner for NGTF og NGTFs 
kretser og klubber i perioden 2022-2024.

NGTFs strategiske plan er sterkt forenklet 
fra tidligere år, dette er for å gi 
organisasjonen handlingsrom til å utvikle 
handlingsplaner med konkrete og spissede 
tiltak. Hovedprioriteringene fra 2020 er 
videreført og inkluderer konkurranse, 
bredde, organisasjon og anlegg. Det foreslås 
noen tilhørende og overordnende mål, som 
skal ha prioritet i tingperioden. 

For å klare å levere på visjonen om livslang 
glede i gym og turn må organisasjonen 
etterstrebe kvalitet og kompetanse. For å 
lykkes med våre aktivitetstilbud og å legge 
til rette for utvikling er det avgjørende at vi 
har kompetente trenere. I tillegg er det 
behov for kompetanse på mange ulike 
områder for at våre organisasjonsledd skal 
fungere optimalt. 

Etter jevn medlemsvekst i flere år bærer 
forrige tingperiode dessverre preg av 
nedgang i vår medlemsmasse. Forklaringen 
er naturlig nok de stengte idrettsanleggene 
og våre medlemmers ufrivillige passivitet i 
perioden. Likevel er det gledelig at NGTF har 
hatt en økning i gruppene eldre voksne, 
parkourutøvere og parautøvere. I tillegg 
bygges det basishaller som aldri før, noe 
som er sterkt etterlengtet og forhåpentligvis 
vil føre til økt rekruttering i alle tilhørende 
klubber.  
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https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8149372c5d4d439cb1b34fc1625032f0/idretten-vil_langtidsplan-for-norsk-idrett-2019-2023_lr.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/ed1d788edca540e682b5a296836b22f8/130_19_nif_strategiske-satsingsomrader-2019-2023.pdf
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Vår visjon

Vår virksomhetside 

Livslang glede i gym og turn

NGTF er!  

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og 
spennende aktiviteter som skaper mestring 

Ambisiøs

Våre verdier 

Inkluderende 

Kompetent

Vi skal fremme god helse, resultater og leve etter
verdiene våre. Vi skal tørre å satse høyt, sette

hårete mål og tenke nytt i alt vi gjør. Dette gjelder
både i toppidretten og for bredde- og

kursaktiviteter. Ved å være ambisiøse skal vi sikre
utvikling av både utøverne og organisasjonen vår. 

I vår organisasjon er alle velkommen, og vi skal
etterstrebe at vårt forbund og våre klubber har et

tilbud til absolutt alle. Uansett hvilke forutsetninger
du har, skal det gis mulighet til utvikling og

mestring.

Det skal være kvalitet i alt vi gjør og i alle ledd.
Vi skal ha kompetanse og kvalitet hos våre utøvere, trenere, ansatte,
dommere, frivillige og tillitsvalgte. Kompetanse er en forutsetning for

å mestre, og for å kunne levere et godt, trygt og variert
aktivitetstilbud. Stopper vi å utdanne oss, stopper også aktiviteten i

klubbene våre. 

4



Flere medlemmer 

Flere deltakere i stevner og konkurranser 

Flere finaleplasser i internasjonale mesterskap 

NGTF vil! 

Tilby varierte aktiviteter 
som inspirerer både til 

større deltakelse i 
bredden og konkurranse 

på alle nivåer

Målene i denne strategiske planen er ambisiøse og setter krav til at vi har en moderne og god
organisasjon. Vi må opprettholde det som fungerer bra, og vi må utvikle det som ikke fungerer godt nok.
Vi vil være avhengige av at alle organisasjonsledd bidrar aktivt til dette for å skape utvikling av
organisasjonen og aktiviteten i våre klubber. Målene i denne overordnede planen for organisasjonen skal
være retningsgivende og gjøres om til relevante, etterprøvbare mål for hele organisasjonen gjennom
NGTFs, kretsenes og klubbenes egne handlingsplaner. 

Resultatmål 

5



Bredde

NGTF skal ha attraktive og varierte
aktiviteter og arrangementstilbud av
høy kvalitet. Våre utøvere skal gis
mulighet til å nå sitt potensiale
uavhengig av forutsetninger.

Breddeaktiviteten er vår største medlemsmasse.
NGTF tilbyr breddeaktiviteter i et livslangt
perspektiv, fra barn til godt voksen. Vi skal ivareta
alle målgrupper. Det gode arbeidet innenfor
paraturn skal videreføres. Hos oss skal paraturn
både være inkludert i ordinær aktivitet og som
egne grupper med tilpasset aktivitet.   

NGTFs mål for breddeaktiviteten skal ta hensyn til
Barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for
ungdomsidrett. Deltakelse på nasjonale og
internasjonale stevner og arrangementer er et
ønske for våre utøvere og skal tilrettelegges for av
organisasjonen. Kompetente trenere og synsere på
alle nivåer, spennende aktivitetstilbud og
basishaller tilpasset for breddeaktivitet skal være
bidragsytere til et livslangt liv i NGTF. 

Vi skal jobbe for at medlemmer kan finne en plass i
organisasjonen hvor de kan bidra med sin
kompetanse og erfaring utover det å være utøver.
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Satsningsområder
Våre organisasjonsledds viktigste oppgave er å legge til rette for aktivitet. For at flere skal ønske å 

forbli i gymnastikk og turn og flere skal ønske å være med må vi tilrettelegge for aktivitet tilpasset ulike 
ønsker og behov. Vi ønsker at våre medlemmer finner livslang glede i gymnastikk og turn. Skal vi 

lykkes med dette må tilbudet som gis ha kvalitet. Våre aktiviteter må leveres med kvalitet og 
kompetanse både av trenerne og av organisasjonen. I tillegg må vi ha gode idrettsanlegg og 

 hensiktsmessig utstyr tilpasset våre aktiviteter.  
 

Bredde - Konkurranse - Organisasjon - Anlegg
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Konkurranse 

NGTFs konkurranseaktiviteter skal preges av høy kvalitet som sikrer
stor deltakelse og gode prestasjoner der utøverne gis mulighet til å nå
sitt potensiale både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi ønsker å sette utøverne i fokus slik at de skal kunne nå sitt potensiale uansett om det er
innen toppidrett eller på lavere nivå. For at dette skal være mulig kreves kompetanseheving
og gode trenings- og konkurransetilbud. Videre ønskes økt utbredelse av aktiviteten med
tanke på antall aktive og antall klubber som har et tilbud innen hver gren. Konkurransegrenene
må aktivt sørge for god aktivitet for barn og unge i tråd med gjeldende regler for barne- og
ungdomsidrett, på lik linje med breddeaktivitetene.

En god rekruttering og breddeaktivitet er også med på å styrke muligheten for en fremtidig
toppidrett innen de aktuelle grenene. Paraturn skal være en del av våre Nasjonale konkurranse
tilbud innenfor hver gren. Vi ønsker gode forbilder innen toppidrett og prestasjoner på høyt
internasjonalt nivå. Forbundet ser det også som svært viktig at vi har tilstrekkelig antall
dommere og trenere med god kompetanse på alle nivåer. Dette bidrar til å skape en trygg og
rettferdig konkurransesituasjon. Vi ser det også som et sentralt punkt at utøvere etter endt
aktiv karriere kan finne en plass i organisasjonen hvor de kan bidra med sin kompetanse og
erfaring.

Våre grener har ulike landslagsmodeller avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for den
enkelte gren. Slike modeller vil alltid være i utvikling og endring, og må tilpasses den aktuelle
situasjonen.
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Organisasjon

Arbeidet i hele organisasjonen skal preges av demokratiske prosesser
som gjenspeiler en ønsket kultur og et godt omdømme både internt
og eksternt.

I NGTF skal vi ha en kultur som er preget av åpenhet og tillit, ærlighet og fair play. Det er viktig
å bygge en sterk kultur som gjenspeiler hele NGTF. Alle organisasjonsledd må ta ansvar for å
bidra, slik at alle går sammen for å nå våre felles mål. 

Verdiarbeid står sentralt i NGTF. Det skal det være trygt å drive idrett hos oss og det er viktig
at vår idrett gjenspeiler våre verdier - kompetent, ambisiøs og inkluderende. Vi skal være
tydelig på hva vi står for og ha en felles og klart formulert forventning til hva som er ønsket
oppførsel og handlinger. Det pågående verdiarbeidet som gjøres i organisasjonen er
avgjørende for å skape en god arena for våre utøvere.
 
NGTF er til for at oppgaver skal løses best mulig gjennom kompetente ressurser i alle
organisasjonsledd. Organisasjonen er i hovedsak drevet av frivillig innsats. Vi skal legge til
rette for den frivillige innsatsen, og sørge for at alle som velger å bidra blir møtt med åpenhet,
får meningsfulle oppgaver, og innehar nødvendig kompetanse for å utøve godt
organisasjonsarbeid. Sammen skal vi bidra til vekst og utvikling av våre kjerneaktiviteter. 
 
Vi er inne i en digital hverdag på alle fronter. Det er viktig at vi utvikler oss i tråd med
digitaliseringen i samfunnet for å være attraktive, kompetente og gjøre hverdagen enklere for
våre medlemmer.

NGTF ønsker større omtale i medier for våre grener og aktiviteter og potensielle sponsorer.
Det er et mål om å markedsføre hvor bra turn og grunnleggende fysisk aktivitet er for barns
utvikling og oppvekstsvilkår. Vi arbeider for at våre behov får bedre gjennomslag i politiske
organer og idrettens organer på regionalt og nasjonalt plan.
 
NGTF er også en del av den internasjonale idrettsverden, og ser det som viktig å fremme
sentrale norske idrettsverdier gjennom aktiv deltagelse og representasjon i internasjonale
fora og verv. 
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Anlegg

Klubbene skal ha tilgang til haller og utstyr, tilrettelagt for de
aktivitetene som tilbys eller ønskes å legge til rette for.

Tilgang til godt tilrettelagte anlegg og hensiktsmessig utstyr er en svært viktig rammefaktor
for alle turnforeninger/turngrupper og et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført ønsket
idrettslig aktivitet.

En tydelig anleggspolitikk som bidrar til å påvirke nasjonale og lokale instanser er viktig.

Å jobbe for flere anlegg handler om en koordinert innsats mellom idretten, offentlige instanser
og private aktører for å sørge for flest mulig og best mulig basishaller/turnhaller over hele
landet. Å bruke den samlede anleggsfaglige kompetansen i alle ledd – både på forbunds-,
krets- og lagsnivå - er avgjørende for å lykkes.

Siden aktivitetene innen gymnastikk og turn har ulike krav til hall og utstyr, må enhver klubbs
aktivitetstilbud være styrende for utforming av hall / aktivitetsflate og utstyrspakke som er
nødvendig for å dekke behovet.
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Bærekraftig 
gym og turn

Gym og turn skal arbeide aktivt for å implementere bærekraftige løsninger og ta 
bevisste valg. Bærekraftsmålene tydeliggjøres i NGTFs handlingsplaner.

I hovedsak skal vi bidra til måloppnåelse innenfor følgende av FNs bærekraftsmål:

Organisasjonskart
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@gymogturn

@norgesgymnastikkogturnforbundt

www.gymogturn.no

gymogturn@gymogturn.no

Sognsveien 73, 0840 Oslo

Org.nr.: 9702322796


