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Vi må ha inn en vurdering av kjønsmangfold som egen 
verdi i NRs visjon 

Visjon: Roing er en idrett hvor alle er representert, både kvinner og menn, funksjonsfriske og funksjonshemmede.  
 
Misjon: NR skal skape og vedlikeholde likeverdige landslag når det gjelder nivå og størrelse for begge kjønn. (Likeverdig er ikke det samme som likt, men i 
henhold til det som finnes av kunnskapsbasert viten om tilbud til de forskjellige gruppene). Funksjonshemmede skal inkluderes på lik linje som alle andre, med 
tilrettelegging i den grad det er behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den eneste grunnen til at vi ikke kan gå hardere ut når det gjelder satsinger er de økonomiske begrensningene. Dersom midler materialiserer seg, så skal 
planen oppgraderes. 
 
 
 
 

Visjon, misjon og 
målsettinger 01 

Mål Operasjonalisering og måling av 
måloppnåelse 

Tidsfrist 

Likt eller bedre representasjon av alle grupper 
sammenliknet med deltakelsen i FISAs regattaer.  

Antall i forhold til FISA 2018 

Tilrettelagt og kunnskapsbasert satsing Egne kvinnelag og egen kvinnetrener Fra 20% i 2016 til 100% i 2019 

Økonomisk finansiering i henhold til målsettinger Øremerkede midler som står i samsvar 
med øvrige mål 

I henhold til over 

Vedlikeholde mangfoldet Toppbåt fra alle grupper skal alltid 
sendes til VM 

2016 

Kvinnerepresentasjon blant ansatte som i norsk 
fulltids arbeidsliv 

Antall i forhold til SSB-statistikk 2019 
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Prinsipper: 
� Skal ikke reduseres før 2020, eller rendres vesentlig før tidligst 2018 
� Skal ha egen funding og baseres på eget lag 
� Skal ha egne trenere (kvalifiserte) 
� Skal ha egne uttakskriterier som sikrer måloppnåelse (i hvert fall første 3 år) 
� Skal bygges fra bunnen (ikke som vedheng itl elitegruppa) 
� Skal være kunnskapsbasert 
� Skal være sentralstyrt, ikke klubbstyrt 

Skal det gjøres, så må det gjøres ordentlig Kvinnesatsing 02  
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Kommende sesong: 
� 20% stilling fra januar for egen trener 
� 2 minisamlinger før jul 
� Hospitering med kritisk masse på elitesamling før jul 
� 10 stk + trener på samling i februar 
� Tung 4- og lett 1x (evt 4x) til VM 2016 

 
Styret: 
� Søke støtte  
� Nedsette kontrollgruppe 
� Organisere workshop for strategi (ifm ting eller trenerforum?) 

 
TiU: 
� Finne jentetrener 
� Ikke-jenterelatert: Rapport + anbefaling ang håndtering av utenlandsturer og NRs tilpasning til utenlandsstudenter 
� Ansvarlig for at forslag til sportslig opplegg for jentesatsing utarbeides innen tinget. I gruppen som skal utarbeide dette skal det være en majoritet av kvinner, 

og landslagssjef skal delta. 
 

Kontrollgruppe: 
En kontrollgruppe bestående av 3 kvinner og to menn skal kontrollere styrets og TiU sin lydighet til planen hvert år ved rapport etter endt sesong, og skal 
eventuelt komme med innspill til styret for den kommende sesongen. Denne kontrollgruppa skal bestå av personer som per i dag ikke er tungt involvert i 
rosporten (for å unngå interessekonflikter), men som besitter nok kompetanse til å gjøre ordentlige vurderinger. 
 
 
 

Vi må komme i gang umiddelbart Beslutninger 03 


