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Innledning, formål og visjon 
 

Seksjonen Boccia og teppecurling bestod 1.januar 2021 av 68 lag med tilsammen 2 107 
aktive medlemskap. 952(45,2 %) av våre aktive medlemmer er registrert som 
funksjonshemmede. Vår idrett er definert som paraidrett og vi skal kontinuerlig arbeide for å 
tilrettelegge og inkludere folk med fysisk funksjonsnedsettelse, utviklingshemmede og 
funksjonsfriske til aktiv deltagelse. 

Seksjonens formål er å fremme idrettene Boccia og Teppecurling, herunder bidra til 
samarbeid mellom idrettslag, helsesportlag og handicapidrettslag. Målet videre er at vi skal 
representere Boccia og Teppecurling nasjonalt og internasjonalt. 

Vår visjon er at alle våre medlemmer, både 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 og sosial trygghet. Barn og 
unge er satsningsområde og vi ønsker spesielt å legge til rette for denne gruppen. 

Forbundet skal etterleve Norges Idrettsforbunds barnerettighetsbestemmelser, retningslinjer 
for ungdom, retningslinjer mot seksuell trakassering og arbeide aktivt for en dopingfri idrett. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Bredde og rekruttering 
 
 
 

 
Seksjonen skal: 

• arrangere paraidrettskvelder i samarbeid med våre klubber der barn, foreldre og assistenter er samlet 
 

• skal starte opp to-tre nye klubbmiljøer årlig eller rekruttere til allerede eksisterende klubber 
 

• motivere klubber til å være tilstede på aktivitetsdager og skoledager  
 

• skal arbeide for et bedre samarbeid med 1.linjetjenesten 
 

• samarbeide med rehabiliteringssenter om faste treninger med Boccia og 

Teppecurling 

 
• utvikle et teppecurlingprosjekt for barn og unge 

 
• tilby midler til klubber som ønsker å jobbe aktivt med rekrutteringsarbeid 

 
• til enhver tid ha utstyr til utlån

•  

Skal i perioden ha  
hovedprioritet på 

området rekruttering 

Skal arbeide for flere  
aktive medlemmer i våre 

lag og klubber  

Skal arbeide for å  
opprette nye klubber   
 

Skal følge opp 
eksisterende miljøer  



 

 

Arrangement 
 
 
 

 
 

Seksjonen skal: 
• arrangere årlig arrangementskurs for å heve kvaliteten på våre stevner 

 
• årlig tilby Norgesmesterskap i våre idretter 
 
• jobbe for arrangere minst 4 barne- og ungdomsstevner i perioden 
 
• Skal videreutvikle lokale og regionale turneringstilbud 
 
• skal arrangere en årlig utviklingssamling 
 
• Skal videreutvikle klubbkonkurransen eller tilsvarende elektroniske konkurranser 

 
• jobbe aktivt for å kvalitetssikre stevner, norgesserie og norgesmesterskap 
 
• arrangere en uttakssamling og en treningssamling for utøvere som skal representere Norge under 

Nordisk mesterskap i 2023 
 

• tilby arrangementsstøtte til klubber som arrangerer stevner 
 
• Arrangere flere stevner med kortere reiseavstand 
 
• Se på hvordan man kan arrangere flere endagers turneringer 

Være en arena der alle  
opplever mestring, glede 

og fellesskap   

Tilby ny  
arrangørkompetanse 



Toppidrett 

Seksjonen skal: 

• arrangere 4-8 samlinger pr år for de beste utøverne i de internasjonale klassene

• arbeide for å opprette et bedre samarbeid med Sverige og Danmark for å øke kompetansen, styrke

våre utøvere og få et bredere nettverk

• arbeide for å opprettholde en god dialog og et godt samarbeid med Olympiatoppen

• ha utøvere på Olympiatoppens paraUng/parasamlinger sentralt og regionalt

• ha begge kjønn representert i støtteapparatet til Team Norway, både på samlinger og i konkurranser

• får Norges lag/utøver klarsignal fra BISFed om deltagelse, vurderes representasjon med bakgrunn i krav
til trening, rapportering og resultater

Team Norway i Boccia 
skal være blant de 20 
beste nasjonene i 
Europa 

De beste utøverne gis 
mulighet til 
deltagelse i 
konkurranser i Sverige 
og Danmark, som 
erfaring mot 
internasjonal 
deltagelse 



Organisasjon 

Seksjonen skal: 
• være tilgjengelig for alle klubber

• tilby klubbutvikling til våre klubber

• kartlegge kostnadene ved våre arrangement

• arrangere årlig ledermøte

• arbeide aktivt for gode verdier i klubbene. Inkludering, fair play, fellesskap er punkter som vektlegges.

• arbeide for internasjonalt samarbeid, spesielt på nordisk nivå

• få utdannet en internasjonal klassifisør

• sette som krav at alle klubbledere, dommere og trenere må fremvise politiattest for å fungere i sitt verv

• delta på BISFed sin generalforsamling

• arrangere BocciaTC Hederskveld

Arbeide for å gjøre  
hverdagen enklere i våre 

klubber  

Seksjonen skal være en 
tilrettelegger for våre 

Klubber  



 

Utdanning 
 

Seksjonen ønsker å gi muligheter for de som ønsker å bidra på ulike områder. I perioden ønsker vi å tilby 
forskjellige typer kurs, kompetansesamlinger og tiltak som styrker våre frivillige trenere, ledere, dommere 
og tillitsvalgte. Seksjonen forplikter seg til å følge de retningslinjer som Norges Idrettsforbund legger i 
forhold til barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer for ungdomsidrett og paraidrett. 

 
 

Trener 
 
 

 

Seksjonen skal: 

• Jobbe for å få flere kursinstruktører fra forskjellige deler av landet 

• Utvikle e-læringsmoduler og e-læringskurs 

• Tilby våre trenere kompetansehevende kurs og samlinger 

• arrangere en-to trener 1 kurs i perioden 
 

• arrangere årlig trenersamling for boccia og teppecurling 
 

• arrangere årlig kurs for renneassistenter 
 

• se på muligheten for å utvikle et trener 2 kurs 

Tilby kurs til de som  
ønsker å utdanne seg til 

trenere   

Styrke kompetansen på 
nåværende trenere   



 

 

Dommer 
 
 
 

 
 
 
 

Seksjonen skal: 
 

• arrangere dommerkurs årlig i boccia i perioden 

• arrangere dommerkurs årlig i teppecurling i perioden 

• tilby videreutdanning for dommeraspiranter i teppecurling 

• se på muligheten for å utdanne internasjonale dommere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilby kurs til de som  
ønsker å utdanne seg til 
dommere  

Styrke kompetansen på 
nåværende dommere  



 

Informasjon 
 

 

 

 

 

Seksjonen skal: 
• kontakte minst 30 klubber pr år pr telefon/teams 

• holde webinar med aktuelle tema 

• finne lokale ambassadører for våre idretter 

• utvikle konseptet forbildeklubber 
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