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NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Innledning
Barn og ungdom er morgendagens jegere, fiskere og beslutningstakere. Denne strategiplanen skal følge opp forbundets vedtak om å satse på
barn og ungdom i alle ledd i organisasjonen. Strategiplanen er fundamentert på forbundets øvrige strategiske dokumenter og fokusområder.

Formål
NJFF skal arbeide for barn og ungdoms (0-26 år) deltagelse i høstingsbasert friluftsliv, gjennom aktivitet, opplæring og tilgjengelighet.

Visjon
NJFF skal være den ledende organisasjonen som ivaretar barn og ungdoms interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.

VERDIER
Tilgang
Tilgang til jakt, fiske og friluftsliv er grunnleggende for
NJFFs barne- og ungdomssatsing.

Kompetanse og utvikling
NJFFs barne- og ungdomssatsing er tuftet på
overføring av kunnskap og praktiske aktiviteter.
Gjennom kunnskap tar en vare på og forvalter
naturressursene og høster av overskuddet.

Fellesskap
NJFFs medlemmer har variert bakgrunn og
representerer hele Norges befolkning. Sammen er vi
sterke og kan i fellesskap påvirke beslutningstagere på
alle nivåer i samfunnet. Fellesskapet er tydelig
gjennom sosiale arrangementer og aktiviteter.

VIRKEMIDLER
Lokale aktiviteter
NJFF skal gi barn og ungdom
kontinuerlige aktivitetstilbud i
nærmiljøet over hele landet.

Camper og leirer
Dette er viktige arenaer for å
introdusere jakt og fiske, og
skape kontakt mellom medlemmer.

Ungdomslederen
Ungdomslederen er viktig, og NJFFs
ansikt utad for satsingen på barn og
ungdom.

Synlighet
Aktiv profilering av merkevaren NJFF og
aktivitetene er viktig for å opprettholde
et godt omdømme og øke rekruttering.

FOKUSOMRÅDER
Ungdomsledere
Ungdomslederen skal sørge
for at barn og ungdom får
gode aktivitetstilbud.
Gjennom ungdomslederkurs
og annen utdanning skapes
engasjerte og gode
ungdomsledere.
Ungdomslederen bør ha fast
plass i styret.

Kommunikasjon og
synlighet
Kommunikasjon med
målgruppene er svært viktig.
For å engasjere eksisterende
og potensielle medlemmer
skal NJFF kommunisere
internt og eksternt, på de
plattformer hvor
målgruppene befinner seg.

Aktiviteter og engasjement
i foreningen
Gode og kontinuerlige tilbud
er fundamentet for en aktiv
forening, og bidrar til større
engasjement og flere
medlemmer over tid.

Trygg organisasjon
NJFF skal være en trygg og
sikker organisasjon.

NJFF skal sørge for at
aktiviteter gjennomføres
med fokus på sikkerhet og
ivaretagelse av deltakere og
Barne- og ungdomsaktivitet i instruktører.
lokalforeningen bidrar til
godt omdømme.
NJFF aksepterer ingen form
for trakassering,
diskriminering eller annen
utilbørlig adferd.

Rekruttering
Flere barn og ungdommer
som utøver jakt, fiske og
annet friluftsliv.
Øke antall barne- og
ungdomsmedlemmer.
Inspirere flere ungdommer
til roller og verv i
organisasjonen

Mål, indikatorer og måltall
Fokusområde

Mål

Indikatorer

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aktivitet

1.1 Øke antall Jakt- og fiskeskoler*

Frifondsøknad

-

-

60

65

75

85

95

1.2 Øke antall Jaktskytterskoler*

Årsplaner

-

-

35

35

40

45

50

1.3 Alle fylker skal ha et etablert leirtilbud*

Frifondsøknad

-

-

15

15

17

19

19

1.4 Øke antall Frifondsøknader*

Frifondssøknad

190

126

114

150

170

200

220

2.1 Alle fylker skal ha opplæringstilbud for
ungdomsledere

Årsplaner

-

1

1

10

16

19

19

2.2. Alle fylker skal ha ungdomsansvarlig i styret

Årlig
undersøkelse

-

-

-

16

19

19

19

Jegerprøven

3.1 Øke antall bestått jegerprøve blant de under 20
år

SSB

4983

4769

4380(?)

5000

5100

5200

5300

Vekst

4.1 Øke antall medlemmer under 26 år

Medl. Syst

19136

-

14475*

15500

16200

17000

18000

Ungdomsledere

*1.1 Tallet er estimert ut i fra Frifondssøknader og tidligere kjente tall. Grunnet nedgang i Frifondssøknader, gir ikke denne indikatoren korrekt antall.
*1.2 Tallet er estimert ut i fra Frifondssøknader og tidligere kjente tall. Grunnet nedgang i Frifondssøknader, gir ikke denne indikatoren korrekt antall.
*1.3 Et leirtilbud defineres av et tilbud med minst en overnatting, fylkeslaget er involvert i arrangementet og arrangementet er åpent for alle medlemmer
*1.4 Antall innleverte Frifondsøknader, unntatt Fiskesommer. Inkluderer driftsmidler til JOFS og Jaktskytterskoler
*2.1 Opplæringstilbudet skal bygge på ungdomslederkurs utarbeidet av administrasjonen. Flere fylker kan samarbeide om felles tilbud til sine fylker
*4.1 Tall for 2017 er ikke endelige. Oppdateres så fort endelige tall foreligger.

Ansvarsfordeling
Lokalt

Ungdomsleder

Lokallagsstyret

I samarbeid med lokallagstyret:
•
•
•
•
•

Planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom
Jobbe for å rekruttere barne- og ungdomsmedlemmer
Kommunisere aktivt mot eksisterende og potensielle medlemmer
Søke tilgjengelige midler
Lede ett eventuelt ungdomsutvalg

•
•
•
•
•
•

Er ansvarlig for foreningens barne- og ungdomsvirksomhet
Alle foreninger bør ha en ungdomsleder med fast plass i styret
Inkludere ungdom i foreningens aktiviteter og virke
Ansvarlig for markedsføringen av barne- og ungdomsaktiviteter
Bistå ungdomsleder i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, i samarbeid med øvrige utvalg
Ansvarlig for å søke tilgjengelige midler rettet mot barn og ungdomsvirksomhet

Fylke:
Fylkesungdomskontakt

•
•
•
•
•
•
•

Jobbe for at foreningene har en aktiv barne- og ungdomsvirksomhet
Lede et eventuelt ungdomsutvalg
Være bindeledd mellom lokale ungdomsledere og fylkeslaget
Bidra i videreformidlingen av relevant informasjon fra sentralleddet
Legge til rette for kontakt mellom lokale ungdomsledere
Delta på den årlige Barne- og ungdomslederkonferansen
Bidra i å planlegge og gjennomføre ungdomslederkurs

Fylkesstyret

•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for fylkets barne- og ungdomsvirksomhet
Sørge for at fylket har en ungdomskontakt/utvalg
Fylkesstyret skal nominere sin ungdomskontakt som delegat til NJFFs landsmøte
Påvirke til at flere foreninger satser på barn og ungdom
Arrangere ungdomslederkurs
Fylkesungdomskontakt skal ha fast plass i styret
Arrangere fylkesleir

Fylkessekretær

•
•
•
•
•

Bistå fylkesungdomskontakt og styret i fylkets barne- og ungdomssatsing
Utføre administrative oppgaver innenfor barne- og ungdomsvirksomheten
Videreformidle informasjon til fylkesungdomskontakt og ungdomsledere
Søke tilgjengelige midler rettet mot barne- og ungdomsvirksomhet
Planlegge og gjennomføre ungdomslederkurs sammen med ungdomskontakt

Sentralt:
Det sentrale barne- og
ungdomsutvalg

•
•
•
•

Forbundsstyrets rådgivende utvalg vedrørende barne- og ungdomsvirksomheten
Komme med innstilling i saker til forbundsstyret (FS) eller administrasjonen
Samarbeide med NJFFs administrasjon om å arrangere den årlige Barne- og ungdomslederkonferansen
Løpende evaluere NJFFs barne- og ungdomsvirksomhet, samt uttale seg om videreutvikling av satsningen

Forbundsstyret

•
•
•
•

Sørge for at satsingen har tilstrekkelige ressurser, både økonomiske og administrative
Følge opp administrasjonens arbeid med barn og ungdom
Legge til rette for en god barn- og ungdomssatsing
Forelegge relevante saker for barne- og ungdomsutvalget

NJFFs administrasjon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ivareta barne- og ungdomsstrategien innenfor alle fagområder i organisasjonen
Søke og fordele midler
Gjennomføre tiltak for å øke antall medlemmer
Innarbeide barne- og ungdomssatsingen i de årlige arbeidsplanene
Formidle aktuell informasjon til fylkeskontorene og fylkesungdomskontaktene
Oppdatere nettsider for barn og ungdom på www.njff.no
Ansvarlige for årlig barne- og ungdomslederkonferanse
Sekretær for det sentrale barn- og ungdomsutvalget
For øvrig følge opp strategi- og arbeidsplaner
Informere barne- og ungdomsutvalget om pågående og planlagt arbeid
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