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UNG-Frivillig Fond
Ungdoms-OL på Lillehammer leverte et overskudd. Deler av dette overskuddet ble tilbakeført til
idretten, og øremerket ulike prosjekter. Kr. 11 mill. er gitt til et fond for ung frivillighet, UngFrivillig Fond (UFF), som skal forvaltes av NIF. Erfaringene fra arbeidet med ungt engasjement i
forbindelse med Ungdoms-OL, samt «Råd om ung frivillighet» gitt til Kulturministeren
08.06.2016, er bakgrunnen for tildelingen.
Frivillighet i endring – idretten må endre seg for å engasjere ungdom
Frivilligheten er i endring. Forskning viser at den klassiske formen for samfunnsengasjement er i
endring, og det er en dreining mot mer individualisering og kortsiktighet. Yngre generasjoner
deltar helst på en mer prosjektorientert, sporadisk måte, knyttet til bestemte formål. (Frivillighet i
Norge, Timo Lochocki, ISF 2013). Idrettsorganisasjonen må evne å tilpasse seg denne nye typen
frivillighetsengasjement, og legge til rette for det gjennom organisasjonen.
Den største frivilligheten i idretten er den frivilligheten som skjer hver dag i form av å organisere
aktiviteten i idrettslaget. De fleste frivillige i idrettslagene er trenere eller ledere. I regi av idretten
i Norge arrangeres det årlig ca. 150 000 større og mindre idrettsarrangementer
(Nøkkeltallsrapport, NIF 2016). I tillegg er det en rekke store arrangement av nasjonalt eller
internasjonalt omfang.

Ungdoms-OL som læringsarena for frivillighet og arrangørkompetanse
I samarbeid med Lillehammer Youth Olympic Games Organising Committee (LYOGOC) utviklet
NIF et konsept kalt «Unge ledere». Målet var å rekruttere ungdom fra idrettsorganisasjonen over
hele landet, gi disse opplæring i ledelse og frivillig arbeid, og bidra til at de deltok som frivillige
under Ungdoms-OL.
Ved tidligere liknende arrangement, deriblant ungdoms-OL 2012 i Innsbruck, så vi at de fleste av
de frivillige var studenter uten spesiell tilknytning til idrettsorganisasjonen. Der var det ikke noe
systematikk i at et slikt arrangement kan være en læringsarena i idretten for å utvikle egen
arrangør- og lederkompetanse, som i neste omgang går tilbake til egen organisasjon. Dette ønsket
vi å gjøre noe med når Norge skulle arrangere Ungdoms-OL i 2016.

Det ble derfor utviklet et program som skulle ta utgangspunkt i ungdom som allerede var
engasjert i lokalt idrettslag. Disse skulle få kompetansepåfyll ved å være med på et skoleringsløp
og deretter delta som frivillig på et stort arrangement. Erfaringene av dette skulle bringes tilbake
til eget idrettslag.
Ungdoms-OL var også en læringsarena for NIF rundt dette konseptet, og vi sitter i dag på mange
nyttige erfaringer for et videre målrettet arbeid med ung frivillighet i norsk idrett. Disse
erfaringene skal vi videreføre inn i UNG-Frivillig Fond.
Mål og gjennomføring for UNG-Frivilling fond.
Det er et overordnet mål for norsk idrett å engasjere flere ungdommer og unge voksne som
trenere, ledere, frivillige og arrangører. For å få til dette må det igangsettes konkrete tiltak med
systematisk evaluering for å kartlegge om en har lykkes med målene.
MÅL:
 Ha en klar kobling mellom den frivilliges deltakelse i programmet og bidrag i eget
idrettslag/lokalt organisasjonsledd etter å ha vært med på arrangementet
 Bruke større arrangementer til aktivt å rekruttere flere unge fra hele organisasjonen til videre
frivillig engasjement i idretten


Bruke arrangementene som en læringsarena for økt lokal arrangementskompetanse og
lederkompetanse. Sette arrangementskunnskap i system, med krav om overføring av
kunnskap fra erfarne frivillige til unge frivillige ("mentorordning").



Bruke unge frivillige og deres kunnskap til å fornye arrangementet, eksempelvis gjennom
bruk av sosiale medier, video, lys, lyd etc.

Indikatorer for måloppnåelse:
Målet med fondet er å bruke store idrettsarrangement til å rekruttere flere unge frivillige til fortsatt
engasjement i idretten. De unge frivillige skal rekrutteres fra idrettsorganisasjonen, primært egen
organisasjon. Unge frivillige er en krevende gruppe å «holde på» i den aktuelle alderen, de er i en
livsfase som preges av flytting, militærtjeneste og studier. Det vil være naturlig å måle suksess
etter ulike gitte tidsperioder. NIF vil be søker opprette kommunikasjon i sosiale medier rundt
tiltakene, slik at kunnskap og informasjon blir spredd videre og at nettverk av unge frivillige
dannes. Gjennom å ha slike nettverk, vil en med stor sannsynlighet kunne nå deltakerne i
programmet en stund etter arrangementet er over.
Etter seks måneder er målet at 70% av deltakerne tilknyttet programmet fortsatt er aktive i verv i
eget idrettslag. Etter to år er målet 35%. NIF vil be om rapportering på dette for å se om tiltakene
har forventet effekt.
Søknadsprosess:
Et UNG-Frivillig Fond vil gi særforbund/idrettskrets muligheten til å engasjere
forbundets/kretsens egne ungdommer i sine arrangementer og i sitt strategiske utviklingsarbeid for
ungdom. NIF vil oppfordre til rekruttering av ungdommer som er underrepresentert i den aktuelle
idrettsorganisasjonen.
Et grunnleggende kriteria for økonomisk støtte er at frivillighetsprosjekte ne skal være for, av og
med ungdom, og at kunnskapen de unge tilegner seg skal tilbakeføres til den lokale
idrettsaktiviteten. For at et særforbund/lokal arrangørorganisasjon skal være stønadsberettiget bør
arrangementet være av en gitt størrelse, enten av nasjonal eller internasjonal karakter.
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Det er det aktuelle særforbundet, i samarbeid med lokal arrangørorganisasjon, som kan søke om
midler fra fondet. I søknaden skal det legges ved en beskrivelse av «konseptet» og hvordan
ungdommer skal rekrutteres, få oppgaver og opplæring, samt hvordan kunnskapen i etterkant skal
anvendes lokalt.
Det er særforbundet, i samarbeid sine lokale idrettslag, som er ansvarlige for å rekruttere og
ivareta de unge frivillige. Hver enkelt ung frivillig skal ha verv/oppgaver i lokalt idrettslag etter
arrangementet, og de skal forplikte seg til å dele erfaringer og bidra lokalt etter arrangementet.
En oppgavefordeling mellom arrangør, særforbund, idrettslag, ung frivillig og eventuell mentor
må utarbeides og legges ved søknad.
Søknaden må inneholde:
 Beskrivelse av konkret arrangement


Beskrive særforbundets mål for unge frivillige i egen organisasjon, og hvordan særforbundet
kan bruke arrangementet til å understøtte målene



Beskrive hvordan erfaringsutvekslingen/læringen skal foregå slik at dette sikrer økt
kompetanse både for den enkelte frivillige, arrangør, særforbund og idrettslaget.



Beskrive samarbeidet mellom særforbund og lokal arrangørorganisasjon:
o
o
o

Hvordan skal rekruttering av de frivillige foregå
Hvilke oppgaver skal løses og hvem skal gjøre hva
Plan for oppfølging av de frivillige i etterkant av arrangementet

o

Totale kostnader, inkludert evt. egenandel fra særforbundet og arrangøren



Plan for evaluering og erfaringsutveksling



Budsjett og søknadssum, herunder beskrive egne midler inn i budsjettet.

Søknaden sendes til NIF som vil forvalte fondet: ungdomsidrett@idrettsforbundet.no
Frist for søknad er minimum ETT kalenderår i forkant av arrangementets start.


Det er et krav om rapportering på oppnådde mål i etterkant av arrangementet.

NIF vil bidra med kunnskapsoverføring fra de ulike arrangementene, og gi råd til søkere basert på
erfaringer fra Ungdoms-OL og etter hvert andre arrangement. For NIF vil det kunne være aktuelt
å søke om ytterligere midler til dette formålet gjennom andre finansieringskilder, for eksempel
stiftelser. NIF mener at et UNG-Frivillig Fond er en målrettet og strategisk investering i ung
frivillighet og ung kompetanse for fremtiden.
Spørsmål om UNG-Frivillig Fond sendes til NIFs Breddeidrettsavdeling v/Kathrine Godager på
kathrine.godager@idrettsforbundet.no

Med vennlig hilsen

Anja R. Veum
Breddeidrettssjef

Kathrine Godager
Rådgiver Ungdomsidrett
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