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1 SAKSDOKUMENTER  

1 GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak:  

De fremmøtte representantene godkjennes. 

2 VELGE DIRIGENT(ER)  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak:  

Idrettstinget velger dirigentene:  

Kjartan Berland 
Katharina Rise  

3 VELGE PROTOKOLLFØRER(E) 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget velger følgende protokollførere:  

Guro Aurtande 
Anders Røberg-Larsen 

  



 

 

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING 2021 

 

2  

4 VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 
PROTOKOLLEN 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget velger følgende til å underskrive protokollen:  

Inger Lise Brones, Troms og Finnmark idrettskrets 

Olav Skrudland, Norges Biljardforbund   

5 VELGE EN REDAKSJONSKOMITÉ PÅ FEM MEDLEMMER FOR 
TINGET  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak:  

Idrettstinget velger redaksjonskomité på følgende fem medlemmer:  

 Zaineb Al-Samarai, idrettsstyremedlem (leder) 

 Torgeir Røinås Pedersen, president Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

Stian Grimseth, president Norges Vektløfterforbund 

Inger Lilleby Fløgum, styreleder Innlandet idrettskrets 

Sara Shafighi, 2. varamedlem Trøndelag idrettskrets 

6 GODKJENNE INNKALLINGEN 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 
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7 GODKJENNE SAKLISTEN  

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret 

Forslag til sakliste:  

Sak 1:  Godkjenne de fremmøtte representantene 
Sak 2:  Velge dirigenter 
Sak 3:  Velge protokollførere 
Sak 4:  Velge to representanter til å underskrive protokollen 
Sak 5:   Velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget 
Sak 6:   Godkjenne innkallingen 
Sak 7:   Godkjenne saklisten 
Sak 8:   Godkjenne forretningsorden 
Sak 9:  Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder 

status som særforbund 
 9.1  Regler for opptak av særforbund 

9.2  Opptak av to nye særforbund 
9.3  Opptak av Norges e-sportforbund 

Sak 10:  Behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget 
10.1  § 10-2 (2) – Utmelding – idrettslagets tap av medlemskap 
10.2  § 10-2 (2) – Utmelding – idrettslagets tap av medlemskap 

 10.3 § 10-6 - Utmelding – Tap/fratakelse av medlemskap i idrettslag 
 10.4 § 10-7 – Idrettslagsallianse 
 10.5 § 14-6 – Bestemmelser om konkurranseforbud 
Sak 11:  Behandle forslag og saker 
 11.1 Fullmakt til NIFs lovutvalg 
 11.2 Fullmakt til idrettsstyret – midlertidige lovendringer i kapittel 11 
 11.3 Instruks for NIFs valgkomité 

11.4 Arbeidsgiver og arbeidsleders ansvar 
11.5 Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere Special Olympics World Games 

vinter i Norge 
11.6  Arrangementsstrategi – idrett for utviklingshemmede 
11.7 Finansiering av idrettsrådene 
11.8 Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddelsøknaden 
11.9 Registrering av generelle trim- og mosjonsaktiviteter i norsk idrett 
11.10 Veileder for internasjonal representasjon  

 11.11 Retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett 
Sak 12:  Velge medlemmer til etisk råd og påtalenemnd 
 12.1 Etisk råd 
 12.2 Påtalenemnd 
 
 
Forslag til vedtak: 

Saklisten godkjennes.  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aac8ee886a245de9e251dc6b664bf03/sakliste-ekstraordinart-ting.pdf
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8 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Forslag til forretningsorden: 

FORRETNINGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING 2021  

1. Gjennomføring av tinget  

1.1 Tinget ledes av de(n) valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og 
denne forretningsorden.  

2. Taletid  

2.1 Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å 
presentere forslaget.  

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden fem minutter for første innlegg, tre minutter for 
andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i 
samme sak.  

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å:  

- sette strek for de inntegnede talere  
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg  
- endre taletiden  
- gi taletid til personer uten talerett  

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.  

3. Behandling av forslag og saker på tinget  

3.1 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av den godkjente saklisten 
trekkes uten at tinget beslutter dette.  

3.2 Alle forslag/endringsforslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent.  

3.3 Endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal leveres elektronisk i 
GoPlenum.  

3.4 Endringsforslag kan bare fremmes i saker som fremgår av den godkjente saklisten.  

3.5 Saker skal behandles av tinget i den rekkefølge som følger av den godkjente saklisten, med 
mindre tinget beslutter å endre rekkefølgen eller saken er til behandling hos 
redaksjonskomiteen eller lovutvalget, se pkt. 4 og 5. 
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4. Behandling i redaksjonskomiteen  

4.1 Redaksjonskomiteen trer sammen etter beslutning av tinget. 
4.2 Forslag som er til behandling hos redaksjonskomiteen flyttes ned på sakslisten og behandles 
når komiteen har avsluttet sin behandling. 
4.3 Dersom forslag fremmes av redaksjonskomiteen, skal forslaget, dersom det berører NIFs 
regelverk, først ha blitt forelagt lovutvalget. Representant for komiteen skal gis nødvendig 
taletid for å presentere forslaget. For etterfølgende innlegg gjelder pkt. 2.2.  

5. Behandling i NIFs lovutvalg 

5.1 Lovutvalget trer sammen på eget initiativ, og alltid dersom det fremmes 
forslag/endringsforslag som vedrører NIFs regelverk. 

5.2 Saker som er til behandling hos lovutvalget flyttes ned på saklisten og behandles når 
utvalget har avsluttet sin behandling.  

5.3 Representant for lovutvalget gis nødvendig taletid for å presentere lovutvalgets uttalelse.  

6. Valg  

6.1 Ved benkeforslag skal forslagsstiller levere forslag elektronisk i GoPlenum og sende utfylt 
kandidatskjema til kandidatskjema@idrettsforbundet.no.  

7. Stemmegivning  

7.1 Stemmegivning gjennomføres ved bruk av det elektroniske stemmesystemet GoPlenum med 
mindre tinget anser formell stemmegivning unødvendig.  

8. Protokoll  

8.1 Tinget velger to protokollførere som skal føre protokoll over tingets forhandlinger.  

8.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, 
hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 
avstemninger med antall stemmer for og imot.  

8.3 Protokollen skal publiseres på NIFs hjemmeside så snart den er underskrevet av to 
representanter valgt av tinget. 

 
Forslag til vedtak: 

Forretningsorden godkjennes.  

Forslag til Idrettsstyrets begrunnelse:  

Etter NIFs lov § 3-4 (1) h) skal Idrettstinget godkjenne forretningsorden for det enkelte ting. 
Forslag til forretningsorden fremmes av Idrettsstyret.  
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9 BEHANDLE SÆRIDRETTENES ORGANISASJONSMESSIGE 
TILKNYTNING TIL NIF, HERUNDER STATUS SOM SÆRFORBUND 

 REGLER FOR OPPTAK AV SÆRFORBUND  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til regler for opptak av særforbund:  

1) For å kunne tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF), må følgende vilkår være oppfylt: 
 
a) Søkers aktivitet oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2. 
b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med 

NIFs regelverk.  
c) Søker dokumenterer at aktiviteten(e) ha vært utøvd i Norge i minst tre år, og at søker 

har minst 1500 medlemmer i sin organisasjon.  
d) Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende 

særforbund. 
e) Søker er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer den aktuelle 

idretten.  
 

2) Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det internasjonale 
særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket sikrer en god 
utnyttelse av idrettens ressurser. 

 
Forslag til vedtak:  

Regler for opptak av særforbund godkjennes. 

Begrunnelse:  

Hvilke krav som stilles for å kunne ta opp et nytt særforbund i NIF, er ikke regulert i NIFs lov. 
Dersom det fremmes en opptakssøknad for et idrettsting, tilligger det Idrettsstyret å utarbeide 
forslag til regler for opptak. Disse reglene må vedtas av Idrettstinget før tinget behandler 
søknaden, og er dermed de kriteriene søknaden skal vurderes opp mot i forbindelse med 
behandlingen av opptakssøknaden på tinget. 
 
Kriteriene som fremmes av Idrettsstyret er identiske med de kriteriene som ble vedtatt på 
Idrettstinget 2019.  
 
Idrettsstyret understreker at selv om vilkårene for opptak er oppfylt, vil Idrettstinget alltid stå 
fritt til å avslå en opptakssøknad. Idrettstinget står også fritt til, i den enkelte sak, å beslutte at 
vedtak om opptak først skal tre i kraft når bestemte vilkår er oppfylt, f.eks. når organisasjonen 
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har endret sin lov, eller når organisasjonen har blitt medlem av det internasjonale 
særforbundet. 

 OPPTAK AV TO NYE SÆRFORBUND 

Forslagsstiller 

Norges Bandyforbund 

Forslag til vedtak: 

Søknad fra Norges Bandyforbund: Etablering av to nye særforbund 
Norges Bandyforbund fremmer forslag på opptak av Norges Innebandyforbund og Norges 
Hockeyforbund. Begge idrettene er knyttet opp mot internasjonale særidrettsforbund med stor 
internasjonal aktivitet hvor begge idrettene deltar for Norge. Hockey er også olympisk idrett. 

Begrunnelse: 
Trass i vedtak på Idrettstinget 2015 om organisasjonsnøytral fordeling av offentlige midler, har 
ikke denne skjevheten blitt rettet opp for fleridrettsforbudene. Norges Bandyforbund kan ikke 
lenger forsvare at forbundets idretter inngår i en organisasjonsform som bidrar til at den 
enkelte idrett får reduserte tildelinger av offentlige midler i tillegg til redusert demokratisk 
rettighet.  

Ettersendte vedlegg:  

29. mars: Norges Bandyforbund har ettersendt følgende vedlegg til søknaden:  

Søknad om opptak av Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund som selvstendige 
særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Norges Innebandyforbund: 

1) For å kunne tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF), må følgende vilkår være oppfylt: 
 

a) Søkers aktivitet oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2. 

Innebandy utøves i organisert form som idrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og 
har vært administrert av Norges Bandyforbund fra 1990. 

b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med 
NIFs regelverk. 

Alle lover og regelverk innebandyidretten organiseres og administreres etter er i henhold til 
Norges Idrettsforbunds lover og lov normer.   

c) Søker dokumenterer at aktiviteten ha vært utøvd i Norge i minst tre år, og at søker har 
minst 1500 medlemmer i sin organisasjon. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/sak-16-2-soknad-fra-norges-bandyforbund-om-opptak-av-to-sarforbund.pdf
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Innebandy har vært utøvd som lagidrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og 
administrert av Norges Bandyforbund siden 1990. I henhold til NIFs registre er innebandy 
registrert med 24271 medlemmer i nærmere 200 klubber, som geografisk er spredt over hele 
Norge. Innebandy administreres i 9 regioner under Norges Bandyforbund.  

d) Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende særforbund. 

Innebandy er godkjent særidrett internasjonalt organisert av Internasjonal Floorball Federation 
(IFF) som er fullverdig medlem av GASIF og godkjent av IOC. 

e) Søker er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer den aktuelle idretten. 

I Norge har idretten til nå vært organisert av Norges Bandyforbund. Ved opptak som selvstendig 
særforbund vil Norges Innebandyforbund org.nr. 982 17 5011 overta organiseringen.  

2) Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det internasjonale 
særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket sikrer en god 
utnyttelse av idrettens ressurser. 

Innebandy organiseres internasjonalt av Internasjonal Floorball Federation (IFF) som i dag har 
74 medlemsnasjoner. IFF er fullverdig medlem av GASIF og godkjent av IOC. 

Norge spilte sin første landskamp i innebandy i 1992 og har siden deltatt i samtlige VM og EM 
mesterskap for begge kjønn og i alle aldersklasser. 

Av hensyn til utnyttelse av idrettsorganisasjonens ressurser og best mulig bruk av offentlige 
midler, i henhold til formålet, er oppsplitting av et fleridrettsforbund sannsynlig det mest 
urasjonelle idrettsorganisasjonen kan finne på. Dette vil også være klart brudd med 
idrettsorganisasjonens overordnede strategier. Flere idrettsting har vedtatt at det skal legges til 
rette og stimuleres til samarbeidsformer som fleridrettsforbundene har realisert. 

Utfordringen og bakgrunnen for søknaden er at idrettsstyret har, mot flere idrettstingsvedtak, 
vedtatt forvaltningsordninger av offentlige midler som straffer en rasjonell organisering av 
særidretter i et fleridrettsforbund. Dette gjelder primært forvaltningen av post 3. Både 
prinsipielt og økonomisk kan ikke de tre særidrettene som er organisert i Norges Bandyforbund 
leve med å bli straffet for sin rasjonelle organisering, som av flere idrettsting er vedtatt at skal 
belønnes.  

Fleridrettsforbundet Norges Bandyforbund har ved rasjonell organisering, og med 
synergieffekten dette har etablert, hatt både økonomiske og organisatoriske ressurser til en 
sterk utvikling av organisasjonen. Dette går tydelig fram av organisasjonens medlems og 
aktivitetsvekst. I dag er det kun de to største særforbundene som har flere lisensierte utøver 
(reell organisert aktivitet). Gevinsten av den rasjonelle organiseringen har også gitt rom for 
bruk av vesentlige økonomiske og administrative ressurser til utvikling av to paraidretter. Disse 
idretten (el-innebandy og superinnebandy) teller nå nærmer 500 utøvere og har et stort videre 
utviklingspotensial. 

Ved oppsplitting av organisasjonen vil de enkelte idrettene måtte konsentrere sin 
oppmerksomhet og økonomi mot sin kjernevirksomhet. Det vil åpenbart resultere i at det blir 
krevende å videreføre innsatsen mot paraaktiviteten. 
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Norges Innebandyforbund er på alle måter kvalifiserer til opptak som selvstendig særforbund i 
idrettsorganisasjonen. I henhold til NIFs registre er det kun 10 idrettsgrener organisert under 
Norges Idrettsforbund som teller flere aktive medlemmer. Alt tyder på at innebandyidretten vil 
fortsette sin utvikling og avansement på rankingen over Norges største idretter. 

Søknad om opptak av Norges Hockeyforbund som selvstendige særforbund i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Norges Hockeyforbund 

1) For å kunne tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF), må følgende vilkår være oppfylt: 
 

a) Søkers aktivitet oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2. 

Hockey utøves i organisert form som idrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og 
har vært administrert av Norges Bandyforbund fra 1985. 

b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med 
NIFs regelverk. 

Alle lover og regelverk hockeyidretten organiseres og administreres etter er i henhold til Norges 
Idrettsforbunds lover og lov normer.   

c) Søker dokumenterer at aktiviteten ha vært utøvd i Norge i minst tre år, og at søker har 
minst 1500 medlemmer i sin organisasjon. 

Hockey har vært utøvd som lagidrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og 
administrert av Norges Bandyforbund siden 1985. I henhold til NIFs registre er hockey er 
registrert med 1537 medlemmer i nærmere 9 klubber.  

d) Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende særforbund. 

Hockey er godkjent særidrett som internasjonalt er organisert av Internasjonal Hockey 
Federation som har 137 medlemsnasjoner. Internasjonal Hockey Federation er fullverdig 
medlem av GASIF. Hockey har vært olympisk sommeridrett siden 1912 – har norsk deltagelse i 
The European Hockey Federation (EHF) også med landslag. 

e) Søker er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer den aktuelle idretten. 

I Norge har idretten til nå vært organisert av Norges Bandyforbund. Ved opptak som selvstendig 
særforbund vil Norges Hockeyforbund bli etablert.  

2) Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det internasjonale 
særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket sikrer en god 
utnyttelse av idrettens ressurser. 
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Hockey organiseres internasjonalt av Internasjonal Hockey Federation (IHF) som i dag har 137 
medlemsnasjoner. IHF er fullverdig medlem av GASIF og godkjent av IOC. Hockey har vært en 
Olympisk idrett siden 1912. 

Av hensyn til utnyttelse av idrettsorganisasjonens ressurser og best mulig bruk av offentlige 
midler, i henhold til formålet, er oppsplitting av et fleridrettsforbund sannsynlig det mest 
urasjonelle idrettsorganisasjonen kan finne på. Dette vil også være klart brudd med 
idrettsorganisasjonens overordnede strategier. Flere idrettsting har vedtatt at det skal legges til 
rette og stimuleres til samarbeidsformer som fleridrettsforbundene har realisert. 

Utfordringen og bakgrunnen for søknaden er at idrettsstyret har, mot flere idrettstingsvedtak, 
vedtatt forvaltningsordninger av offentlige midler som straffer en rasjonell organisering av 
særidretter i et fleridrettsforbund. Dette gjelder primært forvaltningen av post 3. Både 
prinsipielt og økonomisk kan ikke de tre særidrettene som er organisert i Norges Bandyforbund 
leve med å bli straffet for sin rasjonelle organisering, som av flere idrettsting er vedtatt at skal 
belønnes. 

Hockey utøves primært av miljøer som består av ikke etnisk norske personer. Det har vært 
nødvendig å understøtte disse miljøene både organisatorisk og administrativt for å sikre at 
aktiviteten drives i henhold til idrettens lover og bestemmelser. Fleridrettsforbundet Norges 
Bandyforbund har igjennom dette arbeidet, med stolthet, ytet et viktig bidrag til integreringen i 
idretten og samfunnet. 

Fleridrettsforbund Norges Bandyforbund har hatt de nødvendige ressurser til å ivareta driften 
og utviklingen av hockeyidretten i Norge. 

Ved oppsplitting av fleridrettsforbundet vil ikke de øvrige idrettene kunne videreføre denne 
støttefunksjonen. Dette forventes at dette vil bli ivaretatt av Norges Idrettsforbund.  

Hockey tilfredsstiller de formelle kriteriene for å tas opp som særforbund i Norges 
Idrettsforbund. 

Revidert uttalelse fra Idrettsstyret (2021 – 2023): 

Både Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund tilfredsstiller kriteriene for å bli 
egne særforbund i NIF.  

Idrettsstyret støtter likevel ikke forslaget fra Norges Bandyforbund. Idrettsstyret forstår ønsket 
fra Norges Bandyforbund, men vil påpeke at prosessen med evaluering av 
forvaltningsordningene er igangsatt, at fase 1 er planlagt implementert fra 01.01.2022 og at  
fase 2 er planlagt påbegynt etter at fase 1 er ferdigstilt. Idrettsstyret vedtok i møte nr 2, sak 18 
følgende: Idrettsstyret vedtar at spørsmålet om organisasjonsmessig nøytralitet behandles 
sammen med evalueringens fase 2, som omhandler samarbeidsformer og allianser mellom 
særforbund. Idrettsstyret stiller seg bak generalsekretærens fremlagte plan for dette arbeidet 
ved at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for særforbundene, 
idrettsstyret og NIFs administrasjon. Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og videre 
prosess fremlegges i idrettsstyremøtet 23. september 2021. 
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De elementene som Norges Bandyforbund vektlegger i sin begrunnelse, ligger etter 
Idrettsstyrets siste vedtak  i fase 2. Hvilke konsekvenser denne utredningen vil ha å si for 
særforbundene er for tidlig å vite. Særforbundene vil bli invitert inn i den prosessen. 

En samlet norsk idrett står bak moderniseringsprosessen og retningsmålene som ligger til 
grunn for denne. En av målsetningene i moderniseringsprosessen er å skape større, robuste 
særforbund, og initiere til administrativt samarbeid mellom særforbundene. Denne intensjonen 
ligger også til grunn for prosessen med å evaluere forvaltningsordningene. 

 OPPTAK AV NORGES E-SPORTFORBUND 

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret, på vegne av Norges E-sportforbund 

Søknad fra Norges E-sportforbund: 

Norges E-sportforbund søker med dette om å bli tatt opp som nytt selvstendig særforbund i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite på Idrettstinget i 2021. 

E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike 
dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller, og er svært utbredt, spesielt blant barn og unge 
både nasjonalt og internasjonalt. E-sport har potensial til å bli en av de største idrettene i Norge, 
og vi ønsker å innlemme all vår aktivitet i NIF slik at forbundet kan være en del av 
idrettsbevegelsens fellesskap med sterk foreningskultur og stort fokus rettet mot verdi- og 
antidopingarbeid, og være et alternativ til kommersiell virksomhet innen e-sport. 

Norges E-sportforbund ble stiftet i 2010 med organisasjonsnummer 895 513 172 og har vedtatt 
NIF lovnorm for særforbund som sin lov med noen tilpasninger som vil bli revidert ved et 
opptak i NIF. Forbundet er i vekst og har i dag 34 tilsluttede medlemslag fordelt på fem regioner 
med totalt 4041 enkeltmedlemmer. 

Norges E-sportforbund mener den oppfyller vilkårene for å bli særforbund i NIF, med følgende; 

a) E-sportforbundets aktiviteter oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2.  

b) E-sportforbundets organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er 
forenlige med NIFs regelverk.  

c) E-sportforbundets aktivitet har vært utøvd i Norge siden 2010 og således i minst tre år 
slik det tidligere har vært krav om for å bli særforbund i NIF.  

d) E-sportforbundet har 4041 enkeltmedlemmer og oppfyller minimumskravet på 1500 
medlemmer i sin organisasjon.  

e) E-sportforbundets aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende 
særforbund.  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/sak-16-3-soknad-fra-norges-e-sportforbund.pdf
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f) E-sportforbundets er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer e-sport. 

Norges E-sportforbund er medlem av det Europeiske E-sportforbundet (EEF) med sine 23 
medlemsland, og medlem av det Internasjonale E-sportforbundet (IESF) som i dag har 100 
medlemsland. 

Et opptak vil på bakgrunn av ovennevnte sikre en god utnyttelse av idrettens ressurser. 

Norges E-sportforbund ønsker å understreke at forbundet ikke vil konkurrere med noen 
særforbund i NIF om deres e-sportaktivitet, men i stedet legge til rette for samarbeid og kan om 
ønskelig bistå de særforbund som ønsker hjelp til e-sport innen sin idrett. 

Norges E-sportforbund tror at den som medlem av NIF kan bidra med en annen og annerledes 
kontakt og dialog opp mot barn og unge enn det man har i dag, og at man vil bidra til at 
idrettsbevegelsen er relevant i samfunnet og samfunnsutviklingen, og til at NIF skal være den 
mest sentrale barne- og ungdomsorganisasjonen i Norge også i fremtiden.  

OM IDRETTEN E-SPORT  
E-sport er en av verdens største idretter og den klart raskest voksende, og i følge det 
Internasjonale E-sportforbundet (IESF) var det hele 454 millioner «Global Esports Viewers» i 
2020, men at dette vil øke til 645 millioner i 2022. Kulturdepartementets rapport «Spillerom - 
Dataspillstrategi 2020-2022» estimerer at ca.1,8 millioner nordmenn spiller et eller annet 
dataspill og Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse» fra 2018 og 2020» viser at 96% av 
alle gutter og 63% av alle jenter mellom 9-18 år spiller en eller annen form for dataspill. 

Begrepene dataspill, gaming og e-sport glir litt over i hverandre, men de som spiller dataspill 
kalles ofte for gamere og driver hovedsakelig med uorganisert aktivitet, mens e-sportutøvere 
driver organisert konkurranseaktivitet med divisjonsspill og er medlem av et organisert 
idrettslag eller annen forening. Man skiller mellom bredde- og topputøvere. 

Forskning utført professor Ingo Frobose ved Deutsche Sporthochschule i Køln viser at e-sport 
utøvere er idrettsutøvere:  

• The eSports athletes achieve up to 400 movements on the keyboard and the mouse per 
minute, four times as much as the average person.  

• The pulse of a marathon runner. 

E-sportspillene deles gjerne i fire ulike kategorier; Taktiske spill, strategiske spill, sportsspill og 
fighting-spill, og det finnes totalt over 300 ulike e-sport spill. De største spillene på 
verdensbasis er League of Legends (LOL), Counter Strike Global Offensive (CS-GO), Dota2 og 
Overwatch. E-sport spilles både fra gutterommet, i klubblokaler eller på arrangementer med 
publikum i salen. Turneringer gjennomføres både on-line og off-line, og følges ofte av et stort 
publikum LIVE tilstede i salen samt ved hjelp av streaming (strømning eller direkteavspilling). 
E-sport blir medaljeidrett under Asia lekene i 2022. I Norge er Telialigaen eneste organiserte 
seriespill og Norges Fotballforbund arrangerer turneringer for e-fotball og deltar i ulike 
turneringer i utlandet i regi av FIFA (Fédération Internationale de Football Association). I 
tillegg har e-sport spillene selv egne turneringer i Norge.  
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MOTIVASJON FOR Å SØKE OPPTAK I NIF 
Norges E-sportforbund ble opprettet for å gi idretten struktur og rammeverk med mål om å gi et 
bedre tilbud til barn og unge (særlig breddeidrett) samt arbeide mot diskriminering, doping og 
manipulering av idrettskonkurranser i e-sport. Forbundet har initiert antidopingsamarbeid med 
Antidoping Norge og gjennomført møter med Lotteri- og Stiftelsestilsynet vedrørende 
manipulering av idrettsarrangementer, samt utarbeidet regler for Fair play for e-sport. 

Videre har det Internasjonale E-sportforbundet (IESF) utarbeidet antidopingregler i samarbeid 
med WADA som gjelder alle turneringer i regi IESF. I tillegg foregår det et forskningsprosjekt 
om e-sport i et folkehelseperspektiv i regi av Idrettsklynge Vest og Vestland fylkeskommune 
med bidrag fra e-sportklubber på Vestlandet. 

Norges E-sportforbund mener et medlemskap i NIF og tilgangen til idrettens systemer 
(regelverk, struktur, idrettsutvikling, kontroll og påtale, domssystem etc.) vil kunne bidra til 
viktig støtte og bistand i dette arbeidet, og legitimere e-sport som en idrett og et alternativ til 
kommersiell virksomhet.  

FORMÅL  
E-sportforbundets formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å delta i e-sport ut 
fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og 
samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. All 
aktivitet skal bygge på de samme grunnverdier. Norges E-sportforbunds grunnlag er basert på 
frivillig ikke-kommersiell virksomhet og forbundet er religiøst og partipolitisk uavhengig. I tråd 
med NIF’s lover skal arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  

SAMARBEID MED FORSVARET 
E-sportforbundet har inngått samarbeid med Cyberforsvaret med bakgrunn i felles og 
overlappende interesser til fordel for forbundet, Cyberforsvaret og samfunnet for øvrig. 
Forbundet skal blant annet arrangere e-sport turneringer i landets garnisoner for å motvirke 
«brakkesyke» som følge av Covid-19 pandemien samt bygge egne gamingrom.  

OM NORGES E-SPORTFORBUND  
Norges E-sportforbund ble stiftet i 2010 og forbundstinget 2019 vedtok en lov med 
utgangspunkt i NIFs lovnorm for særforbund. Forbundskontoret ligger på Lillehammer og 
forbundet har to heltids ansatte (generalsekretær og administrator) samt to heltids studenter 
som en del av deres praksisprogram på Sport Management ved Høgskolen i Innlandet. 

Forbundet har etablert regioner i Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Østlandet 
for organisering av klubbene, og på sikt er målet aktivitet i hvert fylke tilsvarende dagens 
idrettskretser. Forbundet har i den forbindelse utarbeidet en håndbok med all praktisk 
informasjon om hvordan man skal starte en e-sportklubb. Forbundet jobber med å kunne tilby 
grunnleggende trenerkurs og vårt mål er at alle skal finne seg til rette i e-sporten uansett kjønn, 
funksjonsevne, alder eller etnisk bakgrunn. 

Vårt mål er også at det skal være gode lokale e-sportsklubber som driver med e-sport i hele 
landet. Videre vil forbundet tilrettelegge for gode anlegg og arenaer som skal være tilgjengelig 
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for alle som ønsker å være en e-sport utøver uavhengig av ferdighetsnivå, funksjonsevne, alder 
og kjønn etc.. 

E-sportforbundet har arrangert student cup 2020 en e-sport turnering for studenter, og er 
invitert til å vise frem idretten samtidig med NM-veka i februar 2021. Forbundet har også 
startet en nasjonal U-19 serie vinteren 2021 for både jenter og gutter i de mest populære 
spillene. I tillegg er forbundet norsk partner i den nordiske cupen ELISA, hvor både bredde og 
topp deltar.  

E-sportforbundet har arrangert norsk VM-kvalifisering, og har et langsiktig mål om å få VM i e-
sport til Norge og Lillehammer innen 2024.  

UTFORDRINGER  
E-sportforbundet jobber aktivt for at e-sport skal bli allment akseptert som likeverdig aktivitet 
blant befolkningen tilsvarende annen idrett, øke likestilling i e-sporten og få flere jenter til å 
drive med e-sport. Videre gi klare regler og retningslinjer blant annet knyttet til kommersielle 
interesser for å sikre idrettens uavhengighet.  

E-sportforbundet vil ved medlemskap i NIF tilpasse seg barneidrettsbestemmelsene og 
rettighetene, og vil gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts 
egenart i samarbeid med NIF. Fordelen med e-sport er idrettens egenart sikrer oppfyllelse av en 
av hovedintensjonene bak bestemmelsene som er å redusere tid og kostnader på reise til/fra 
aktivitet. 

ANDRE POSITIVE RINGVIRKNINGER AV E-SPORT  
E-sport ligger i skjæringspunktet mellom idrett, kultur, næring, kompetanse- og 
samfunnsutvikling og bidrar således positivt til samfunnsutviklingen i flere dimensjoner. E-
sport er valgfag på mange ungdomskoler, videregående skoler og folkehøyskoler, og mange 
kommuner legger til rette for ungdommer som ønsker å drive med e-sport på fritiden, herunder 
fokus på anerkjennelse av ungdommen, inkludering og utenforskap. Skoler benytter dataspill-
universet til opplæring og utdanning - og noen skoler bygger egne gamingrom og e-sport har 
også en positiv helseeffekt ved at den styrker hukommelse, orienteringsevner og finmotorikk. 

Idrettsstyrets uttalelse: 

Norges E-sportforbund (NESF) søkte Idrettstinget 2021 om opptak som særforbund i NIF, og 
tinget besluttet i sak 18.4 å nedsette et utvalg for å identifisere de premisser som må avklares før 
et opptak av NESF som særforbund kan skje. Utvalget har arbeidet med å avklare sentrale 
premisser, og har i den forbindelse hatt en god dialog med NESF. NESF har imidlertid besluttet 
at de ønsker med tid før en søknad om medlemskap i NIF behandles.  

Ettersom NESF ønsker å utsette behandling av sin søknad som særforbund i NIF er det ikke 
grunnlag for en tingbehandling av saken på det ekstraordinære idrettstinget. Idrettsstyret 
foreslår derfor at sak 9.3 trekkes. Idrettsstyret vil tilrettelegge for en behandling av en ny 
søknad fra NESF til Idrettstinget 2023, og vil i den sammenheng vedta et oppdatert mandat for 
E-sportutvalgets arbeid frem mot Idrettstinget 2023.  
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10 BEHANDLE ENDRINGER I NIFS LOV, OG ANNET REGELVERK 
VEDTATT AV IDRETTSTINGET 

 § 10-2 (2) – UTMELDING – IDRETTSLAGETS TAP AV MEDLEMSKAP 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Lovendringsforslag: 
 

 EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(2) Ved utmelding eller tap av 
medlemskap tilfaller idrettslagets 
eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler.  

 

 
§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(2) Ved utmelding eller tap av 
medlemskap skal tilfaller idrettslagets 
eiendeler opparbeidet som en direkte 
følge av idrettslagets medlemskap i 
NIF, tilfalle et formål godkjent av 
Idrettsstyret. eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler. 
Ved oppløsning eller annet opphør, 
tilfaller idrettslagets overskytende 
midler etter avvikling et formål 
godkjent av Idrettsstyret.  

 

Begrunnelse:  

Ved utmelding eller tap av medlemskap kan idrettslaget drive videre utenfor NIF. 
Bestemmelsen er derfor foreslått omformulert, slik at det kun er der det er en direkte og 
påvisbar sammenheng mellom idrettslagets eiendeler og idrettslagets medlemskap i NIF, at 
disse tilfaller et formål godkjent av Idrettsstyret. For oppløsning og annet opphør, foreslås 
bestemmelsen videreført som i dag. Forslaget er innholdsmessig samsvarende med tilsvarende 
bestemmelse som ble vedtatt på Idrettstinget 2019 for særforbund, jf. NIFs lov  
§ 6-6 (3).   

Lovutvalgets uttalelse: 

Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende.  
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 § 10-2 (2) - UTMELDING – IDRETTSLAGETS TAP AV MEDLEMSKAP 

Forslagsstiller:  
 
Norges Seilforbund 
 
Lovendringsforslag: 
 

 EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(2) Ved utmelding eller tap av 
medlemskap tilfaller idrettslagets 
eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler.  

 

 
§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(2) Ved utmelding eller tap av 
medlemskap tilfaller idrettslagets 
eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler. 

Begrunnelse:  

FORSLAG OM ENDRING I NIFS LOV § 10-2 (2), JF. LOVNORMEN FOR  
IDRETTSLAG § 25 (3) 

I oktober 2019 vedtok idrettsstyret endringer i lovnormen for idrettslag § 
25 (3), som etter endringen lyder slik: 

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål 
godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter 
avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før 
idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 

Bakgrunnen for bestemmelsen er NIFs lov § 10-2 (2) som lyder: 

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettslagets 
eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret eller den 
Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler. 

Styret i Norges Seilforbund fremsetter med dette forslag om endring av § 10 
– 2 (2) (og følgelig lovnormens § 25 (3) første punktum) ved at 
bestemmelsen strykes. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-27--10--2-2---norges-seilforbund.pdf
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Forslaget er begrunnet slik: 

1. Regelen om «hjemfall» av eiendeler 

Regelen i § 25 (3) annen og tredje setning om disponering av eiendeler ved opphør av 
idrettslaget har vært likelydende i mange år. Regelen er begrunnet i et ønske om å 
videreføre verdiene i eiendelene i tilsvarende idrettslig aktivitet som den som 
opphører. Disponeringen skal da skje i regi av den lokale idrettskrets, som sikrer at 
eiendelene kommer den lokale idrettsaktiviteten til gode. Denne regelen synes 
velbegrunnet. 

Når regelen i første setning nå er introdusert for tilfelle utmelding av NIF er man 
over i en helt annen situasjon. Utmelding av NIF kan ha gode grunner for seg for et 
idrettslag. 

Tilknytningen til NIF er oftest begrunnet i at laget driver organisert konkurranseidrett 
og derfor ønsker å benytte seg av den kompetanse og veiledning NIF kan tilby som 
øverste idrettsorganisasjon i Norge. For de fleste idrettslag oppleves medlemskapet i 
NIF som overveiende positivt. For noen kan også medlemskapet blir opplevet som 
byrdefullt pga. krav til driften og etterlevelse av regler som kan fremstå som 
byråkratiske, ressurskrevende og fordyrende i noen sammenhenger. Utmelding av NIF 
er derfor et alternativ for de idrettslag der konkurranseidretten ikke står sterkt. 

I tilfelle der eiendelene i alt vesentlig er skaffet ved offentlige tilskudd, kan regelen 
fremstå som velbegrunnet. Den passer imidlertid dårlig der vesentlige deler av lagets 
eiendeler er anskaffet ved dugnadsinnsats fra medlemmene og/eller tilskudd fra 
private eller kommunale organer. At NIF skulle overta disponeringen av midlene kan 
oppfattes som en ren ekspropriasjon og vil bli oppfattet som urimelig og ubegrunnet. 
Om det overhodet er adgang til å anvende en slik regel er rettslig tvilsomt, i alle fall for 
eksisterende anlegg. For fremtidige anlegg er dette muligens annerledes. 

NSF er kjent med at en rekke anlegg for seilsport, men også andre idrettsgrener, i 
vesentlig grad er finansiert gjennom ekstra kontingent pålagt medlemmene, 
dugnader, tilskudd fra medlemmer og andre private samt kommuner. Verken 
medlemmene, de private sponsorene eller kommunene vil anse det akseptabelt å la 
bidragene disponeres av NIF dersom idrettslaget melder seg ut. Det må antas at slike 
tilskudd og innsats gjøres for det konkrete idrettslaget, ikke for et eller annet formål 
idrettsstyret finner å kunne forfølge. Det er fare for at en slik regel ville begrense 
villigheten til å yte bidrag til laget. Det synes også viktig å la lokale krefter ta styringen 
over anlegg i lokalmiljøene. 

Man kan forstå ønsket om å beholde offentlig tilskudd kanalisert gjennom NIF for 
idretten der NIF har skaffet tilveie det alt vesentlige av midlene til anskaffelse av 
eiendelene. Det synes imidlertid klart at en generell «hjemfallsregel» favner for vidt 
og at det offentliges interesse i å sikre at ytte midler ikke går over i privat eie bør 
sikres på annen og mindre generell basis enn normen i NIFs lov § 10-2 (2), jf. 
lovnormens § 25. Det ville ikke være urimelig dersom det innarbeides en praksis 
dersom det gis støtte over eksempelvis 1 mill. kr at det knyttes noen betingelser til 
dette – f.eks. at det kan bes om hel eller delvis tilbakebetaling innen et antall år. En 
slik praksis gjelder f.eks. i dagens tildeling av spillemidler. 
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2. «Offentlige tilskudd» - hva er det?  

Regelen i (3) første setning byr dessuten på noen fortolkningsproblemer. En rekke 
idrettsanlegg er finansiert ved offentlige midler ikke bare ved tilskudd fra NIF, men 
også kommunale midler. Det er ikke trolig at kommunene vil akseptere at NIF skal 
disponere eiendelene ved utmelding, kommunen vil antagelig selv ønske å 
disponere idrettsanlegget dersom den idrettslige aktiviteten i laget opphører. Går 
anlegget ut av idrettslig aktivitet, vil anlegg gjerne kunne anvendes til andre 
kommunale formål. 

For det annet er bruken av begrepet «offentlig støtte/spillemidler» høyst uklart. 

«Spillemidler» brukes normalt som betegnelse på midler som fordeles fra Norsk 
Tipping gjennom NIF. «Offentlig støtte» ellers kan være mye, men omfatter språklig 
også midler tildelt fra kommuner og andre offentlige etater, også statlige. Det er ikke 
gitt at disse midlene skal disponeres av NIF der utmelding finner sted. 

Et annet spørsmål kan reises om forståelsen av ordene «ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler». En ting er investeringsstøtte, men hvorledes 
vil man vurdere driftsstøtte som er ytt over mange år? Hvordan ser man på 
ordningen med refusjon av merverdiavgift? 

3. Forslag til lovendring:  

Norges Seilforbund foreslår at NIFs lov § 10-2 (2), jf. lovnormens § 25 (3) første 
punktum strykes. 

Lovutvalgets uttalelse: 

Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 

Idrettsstyrets uttalelse:  

Idrettsstyret er enig i at ordlyden er upresis, men støtter ikke forslaget om å fjerne 
bestemmelsen, og foreslår i stedet en alternativ formulering i NIFs lov § 10-2 (2), som er i 
samsvar med tilsvarende bestemmelse for særforbund, som ble vedtatt på Idrettstinget 2019. Se 
sak 17.26. 
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 § 10-6 – UTMELDING – TAP/FRATAKELSE AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG 

Forslagsstiller:  
 
Møre og Romsdal idrettskrets 
 
Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 10-6 Utmelding - Tap /fratakelse av 
medlemskap i idrettslag 

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får 
virkning når den er mottatt. 

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap 
fra medlem som etter purring ikke 
betaler fastsatt medlemskontingent. 
Medlem som skylder kontingent for to år 
taper automatisk sitt medlemskap i laget 
og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige 
tilfeller frata en person medlemskapet 
for en periode på inntil 1 år. Før vedtak 
treffes, skal vedkommende gjøres kjent 
med bakgrunnen for saken og gis en frist 
på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal 
være skriftlig og begrunnet samt 
informere om klageadgang. 

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan 
den saken gjelder kreve at vedtaket 
behandles av ordinært/ekstraordinært 
årsmøte, og har rett til å være til stede 
ved årsmøtets behandling av saken. 
Kravet må fremsettes innen én uke etter 
at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan 
idrettslagets vedtak påklages til 
idrettskretsen innen 3 uker etter at 
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes 
til idrettslagets styre, som eventuelt kan 

 
§ 10-6 Utmelding - Tap /fratakelse av 
medlemskap i idrettslag 

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får 
virkning når den er mottatt. 

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap fra 
medlem som etter purring ikke betaler 
fastsatt medlemskontingent. Medlem som 
skylder kontingent for to år taper 
automatisk sitt medlemskap i laget og skal 
strykes fra lagets medlemsliste. 

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige 
tilfeller frata en person medlemskapet for 
en periode på inntil 1 år. Før vedtak treffes, 
skal vedkommende gjøres kjent med 
bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 
skriftlig og begrunnet samt informere om 
klageadgang. 

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan den 
saken gjelder kreve at vedtaket behandles 
av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og 
har rett til å være til stede ved årsmøtets 
behandling av saken. Kravet må fremsettes 
innen én uke etter at vedtaket er mottatt, 
og årsmøtet må deretter avholdes innen én 
måned. 

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan 
idrettslagets vedtak påklages til 
idrettskretsen innen 3 uker etter at 
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til 
idrettslagets styre, som eventuelt kan 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-28--10-6-more-og-romsdal-idrettskrets-2021.pdf
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omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 
styret selv. Dersom vedtaket 
opprettholdes, sendes klagen til 
idrettskretsen innen 2 uker. Idrettslagets 
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er 
utløpt, eventuelt når klagesaken er 
avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) gjelder 
tilsvarende. 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 
styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen 2 
uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft 
før klagefristen er utløpt, eventuelt når 
klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) 
gjelder tilsvarende. 

 

Begrunnelse:  

I veilederen står det ekstraordinært årsmøte, noe som vi støtter. Det er greit at lovteksten 
stemmer med veilederen. 

Det ønskes ikke fremlagt denne typer saken på Årsmøtet i idrettslaget, da dette skal være en 
positiv arena for medlemmene. 

Jf. pkt. (4) Fristen på 1 måned etter at styret har mottatt kravet om årsmøte er umulig å 
praktisere. Fristen for innkalling til årsmøte er 1 måned og gir null handlingsrom. 

Lovutvalgets uttalelse: 

Forslaget er ikke lovteknisk tilfredsstillende. Årsmøter er idrettslagenes høyeste myndighet, og 
en kan ikke gjennom NIFs lov innskrenke de ordinære årsmøtenes myndighet til ikke å kunne 
behandle saker om midlertidig tap av medlemskap. 

Idrettsstyrets uttalelse:  

Idrettsstyret støtter ikke forslaget. Veilederen som forslagsstilleren har henvist til, har som 
utgangspunkt at det ikke avholdes et ordinært årsmøte innen månedsfristen. I et slik tilfelle vil 
det fremstå som unødvendig byråkratisk å måtte innkalle til et ekstraordinært årsmøte for én 
enkelt sak, når det uansett vil bli avholdt et ordinært årsmøte innen månedsfristens utløp. 
Muligheten for å fremme saken på det ordinære årsmøtet bør derfor beholdes. Fristen for å 
avholde ordinære årsmøter er ikke til hinder for at saken kan behandles på årsmøtet. Nye 
forslag kan settes på saklisten i forbindelse med godkjenning av saklisten, og fordi styret plikter 
å få saken behandlet på et årsmøte innen 1 måned, er det vanskelig å se at ikke dette vil måtte 
godkjennes av årsmøtet.  

Idrettsstyret ser ikke det problematiske med at denne type saker løftes til et ordinært årsmøte, 
som er høyeste myndighet i et idrettslag. Årsmøtene behandler i dag saker som er krevende 
både for idrettslaget og for enkeltpersoner, og medlemmene må også være beredt på å behandle 
slike saker på et ordinært årsmøte.  
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 § 10-7 - IDRETTSLAGSALLIANSE 

Forslagsstiller:  
 
Rogaland idrettskrets 
 
Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 10-7 Idrettslagsallianse 

(1) En idrettslagsallianse kan opprettes 
der det foreligger en særskilt grunn 
knyttet til organisering av idretten i 
laget. Alliansen skal bestå av et 
allianseidrettslag og ett eller flere 
idrettslag. Alliansen kan ikke bestå av 
mer enn ett idrettslag innen hver 
særidrett.  

(2) Allianseidrettslaget og idrettslag(ene) 
må ha som formål å drive idrett 
organisert i NIF.  

(3) Idrettslag i idrettslagsalliansen kan 
ikke drive mer enn én særidrett.  

(4) Idrettslag i en idrettslagsallianse 
plikter å benytte samme navn og logo 
som allianseidrettslaget, i tillegg til 
angivelse av drett, og er i den forbindelse 
bundet av allianseidrettslagets lov og 
vedtak. Medlemmer i idrettslagene 
plikter å inneha medlemskap også i 
allianseidrettslaget.  

(5) Etablering av en idrettslagsallianse 
samt opprettelse av nye idrettslag i 
alliansen krever samtykke fra 
Idrettsstyret.  

(6) Oppløsning av en idrettslagsallianse 
med påfølgende sammenslutning av 
allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til 
et ordinært idrettslag, krever vedtak med 

 
§ 10-7 Idrettslagsallianse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-29--10-7-allianseidrettslag-rogaland-idrettskrets.pdf
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2/3 flertall på berørte årsmøter. 
Sammenslutning av allianseidrettslaget 
med ett eller flere idrettslag i 
idrettslagsalliansen uten oppløsning av 
idrettslagsalliansen krever vedtak med 
2/3 flertall på berørte årsmøter. 
Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke 
adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.  

(7) Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi 
dispensasjon fra bestemmelsens første 
ledd. Før vedtak fattes skal Idrettsstyret 
innhente uttalelse fra vedkommende 
særforbund. Idrettsstyret kan gi forskrift 
til bestemmelsen, og kan delegere sin 
myndighet etter denne bestemmelse. 

 

 

 

 

 

 

 

-idrettslag tilknyttet alliansen har rett 
til å oppnevne en person til styret i 
allianseidrettslaget. 

Begrunnelse:  

RIK foreslår at idrettslag i idrettslagsallianser gis rett til å oppnevne en person til styret i 
allianseidrettslaget. Forslaget ses i sammenheng med RIKs forslag om å begrense valgbarheten 
til styreverv i allianseidrettslag og tilknyttede idrettslag i NIFs lov § 2-5 (4), av hensyn til at 
styremedlemmene i de ulike organisasjonsleddene i alliansen har forskjellige hensyn å ivareta.  

En oppnevningsordning vil sikre god og nødvendig kommunikasjon mellom 
organisasjonsleddene, samtidig som de oppnevnte styremedlemmene vil kunne ivareta sine 
respektive organisasjoners interesser. 

RIK mener oppnevningen bør begrenses til en person fra hver organisasjon slik at ingen av 
idrettslagene i alliansen får bestemmende myndighet (flertall) i styret i allianseidrettslaget. 

Lovutvalgets uttalelse: 

Forlaget er lovteknisk ikke helt tilfredsstillende ettersom det ikke er angitt av forslagsstiller hvor 
forslaget skal plasseres i § 10-7. Lovutvalget anbefaler at den legges inn som ny siste setning i 
(4). En presisering av hvor setningen skal plasseres, er ikke å anse som et forslag til en ny 
lovendring så lenge plasseringen ikke får materiell betydning. En plassering av setningen i (4) 
får ikke materiell betydning som avviker med forslagsstillers begrunnelse for forslaget, og kan 
derfor vedtas av Idrettstinget. 

Idrettsstyrets uttalelse:  

Idrettsstyret støtter ikke forslaget. Se uttalelse til sak 17.4.  
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 § 14-6 – BESTEMMELSER OM KONKURRANSEFORBUD 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
 

§ 14-6 Bestemmelser om 
konkurranseforbud  

Idrettsstyret og styret i særforbund 
kan nekte organisasjonsledd og 
medlem av organisasjonsledd tilsluttet 
NIF rett til å utøve eller til å medvirke 
i konkurrerende virksomhet gjennom 
deltakelse, medlemskap eller 
samarbeid med andre rettssubjekter. 
Nektelse krever saklig grunn. 

 

 

§ 14-6 Bestemmelser om 
konkurranseforbud  

Idrettsstyret og styret i særforbund kan 
nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å 
utøve eller til å medvirke i 
konkurrerende virksomhet gjennom 
deltakelse, medlemskap eller samarbeid 
med andre rettssubjekter. Nektelse 
krever saklig grunn. 

Begrunnelse: 

Særforbund er, iht. NIFs lov § 6-3, høyeste faglige myndighet på sin idretts område. 
Idrettsstyret har en snever adgang til å nedlegge forbud mot internasjonal representasjon iht. 
NIFs lov § 4-4, men generelle bestemmelser om konkurranseforbud innen en idrett vil falle 
innunder særforbundenes særidrettslige autonomi. Særforbund som ønsker slike bestemmelser, 
kan selv regulere dette i eget regelverk.  

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende.  
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11 BEHANDLE FORSLAG OG SAKER  

 FULLMAKT TIL NIFS LOVUTVALG  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

NIFs lovutvalg gis fullmakt til å redigere NIFs lov og øvrig regelverk, i henhold til vedtakene på 
Idrettstinget 2021, herunder foreta nødvendige språklige endringer, korreksjoner og nye 
kapittelinndelinger.  

Begrunnelse:  

Erfaringen viser at det i etterkant av et idrettsting kan være nødvendig med enkelte språklige og 
lovtekniske endringer knyttet til de vedtatte lovendringene. I tråd med praksis fra tidligere 
Idrettsting, foreslår Idrettsstyret at NIFs lovutvalg gis fullmakt til å redigere NIFs lov og annet 
regelverk gitt av Idrettstinget i overenstemmelse med de vedtak Idrettstinget fatter.  

 FULLMAKT TIL IDRETTSSTYRET – MIDLERTIDIGE LOVENDRINGER I 
KAPITTEL 11   

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

1. Idrettsstyret skal, med hjemmel i § 1-5 (2), flytte ut kapittel 11 av NIFs lov og over i et 
eget regelverk. 

2. Regelverk som flyttes ut av NIFs lov skal på høring hos særforbund og idrettskretser før 
vedtakelse av Idrettsstyret.    

Begrunnelse:  
 
I rapporten «Idrettens fremtidige møteplasser» (møteplassrapporten) anbefales det at antall 
saker som behandles på tinget skal reduseres, og at Idrettsstyret må få større myndighet til, 
gjennom vedtak eller eget regelverk, å regulere forhold som i dag er regulert gjennom NIFs lov, 
jf. «Idrettsstyret må få større myndighet til, gjennom vedtak eller eget regelverk, regulere 
forhold som i dag er regulert gjennom NIFs lov. Dette omfatter for eksempel NIFs 
Antidopingregelverk og saksbehandlingsregler for idrettslag, idrettskretser og ulike utvalg.» 

Idrettsstyret kan kun vedta midlertidige lovendringer i kapittel 11-14. Generalsekretæren 
anbefaler derfor at det i denne omgang kun pålegges Idrettsstyret å flytte ut bestemmelser fra 
kapittel 11, og at man i forkant av Idrettstinget 2023 forankrer i organisasjonen om styrets 
midlertidige lovendringsmyndighet bør utvides til også å omfatte andre kapitler.  
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 INSTRUKS FOR NIFS VALGKOMITÉ  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til instruks: 

INSTRUKS FOR NIFS VALGKOMITÉ 
 
Valgkomiteens oppgave er å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges 
av Idrettstinget, med unntak av kandidater til valgkomiteen, jf. NIFs lov § 2-18 og § 3-4 t) og u). 
 
1. Innledende arbeid 
 
Så snart valgkomiteen er valgt, skal leder innkalle til et møte for planlegging av valgkomiteens 
arbeid, arbeidsform og fastsettelse av en tidsplan. 
 
2.  Møter 

 
Møter i valgkomiteen avholdes med den frekvens, og på den måten, komiteen selv anser 
hensiktsmessig. 
 
Det skal føres referater fra møtene, der det fremgår at komiteen har vurdert medlemmenes 
habilitet.  
 
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer.  
 
3.  Deltakelse på møteplasser  
 
Valgkomiteen skal blant annet delta på NIFs ledermøter og andre møteplasser for øverste 
tillitsvalgte i organisasjonen, for å høre organisasjonen om deres forventninger til nytt 
idrettsstyre, orientere om hvilken prosess valgkomiteen legger opp til og status i arbeidet.  

 
4.  Henvendelse til de tillitsvalgte i NIF 
 
Valgkomiteen skal kontakte alle tillitsvalgte for å avklare om de ønsker å ta gjenvalg for samme, 
eller annet verv, i neste tingperiode, med svarfrist senest 1. november året før Idrettstinget.   

5.  Forslag på kandidater 
 
Valgkomiteen skal rette henvendelse til idrettskretser, særforbund og øvrige organisasjonsledd 
og be om forslag til kandidater til alle verv som skal velges på Idrettstinget, med unntak for 
kandidater til valgkomiteen, med svarfrist innen 1. januar. I henvendelsen skal valgkomiteen angi 
hvilke tillitsvalgte som har ønsket gjenvalg. Komiteen kan på fritt grunnlag også vurdere andre 
kandidater enn de som er foreslått. 
 
Valgkomiteen skal utarbeide et kandidatskjema som forslagsstillere og kandidater skal fylle ut. 
Skjemaet skal blant annet inneholde opplysninger om valgbarhet etter NIFs lov, eventuelle 
økonomiske særinteresser, bindinger/habilitetsutfordringer og andre opplysninger som 
valgkomiteen bør bli kjent med. I kandidatskjemaet skal det også oppgis hvilken eventuell 
profesjonell og organisert bistand en kandidat har anvendt, betalt eller i form av tjenesteytelser. 
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Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter etter NIFs lov å tre ut av 
valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 
vedkommende ikke er aktuell for vervet.  
 
6. Vurdering av kandidatene og sammensetning av de tingvalgte organene 
 
Valgkomiteen skal vurdere om kandidaten er egnet for vervet, dvs. om kandidaten har den 
nødvendige kunnskap, erfaring, motivasjon og kapasitet til å utføre tillitsvervet på en 
tilfredsstillende måte. Valgkomiteen skal vurdere om det bør gjennomføres samtaler, eller 
innhentes opplysninger fra forslagsstiller, kandidaten eller andre. 
 
Valgkomiteen skal vurdere behovet for kontinuitet, og for en hensiktsmessig utskifting i de 
aktuelle vervene i de tingvalgte organene. 
 
Ved sammensetning av Idrettsstyret skal valgkomiteen, i tillegg til geografisk og aldersmessig 
fordeling, og lovens krav til kjønnsfordeling og mangfold, tilstrebe å levere en innstilling som 
ivaretar de forskjellige hensyn som er nødvendige for å sikre et velfungerende og representativt 
idrettsstyre.  

7. Taushetsplikt og konfidensialitet 
 
Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 
forbindelse med sitt verv. Komiteens interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre 
komiteen bestemmer noe annet.  
 
8. Valgkomiteens innstilling 
 
Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, og den skal inneholde relevante opplysninger om de 
kandidater som er innstilt, herunder idrettslag kandidaten er medlem av, og forslagsstiller(e). 
Kandidater i valgkomiteens innstilling, og sammensetningen av de ulike tingvalgte organene, skal 
oppfylle kravene i NIFs lov og ha akseptert sitt kandidatur. 
 
Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen. 
 
Valgkomiteens innstilling skal være oversendt Idrettsstyret iht. den frist som er fastsatt av 
Idrettsstyret for de dokumenter som skal inngå i saksdokumentene til Idrettstinget. Umiddelbart 
etter oversendelse til Idrettsstyret skal innstillingen offentliggjøres på den måten komiteen finner 
hensiktsmessig.  
 
9. Etter avgivelse av innstillingen 
 
Skulle det oppstå forhold av betydning for valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere 
innstillingen på nytt og eventuelt avgi en revidert innstilling. 
 
10. Deltakelse på idrettstinget  
 
Valgkomiteens medlemmer møter på Idrettstinget. 
 
Komiteens leder, eller det medlem lederen utpeker, redegjør for innstillingen, og hvordan 
komiteen har arbeidet i tingperioden. 
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Ved dissens i innstillingen kan representanter både for flertallet, og for mindretallet, redegjøre 
for sitt syn. 
 
Forslag til vedtak: 

Instruks for NIFs valgkomité vedtas.  

Begrunnelse:  

Evalueringen av Idrettstinget 2019 viser at organisasjonen ønsker at valgprosesser skal preges 
av åpenhet, ryddighet og forutsigbarhet.  I rapporten «Idrettens fremtidige møteplasser» 
(møteplassrapporten), ble det blant annet foreslått anbefalinger til endringer i gjeldende 
instruks for valgkomiteen. Disse anbefalingene er innarbeidet i instruksen, og det er i tillegg 
gjort enkelte strukturelle og språklige endringer.  

 ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSLEDERS ANSVAR 

Forslagsstiller:  

Norges Bedriftsidrettsforbund 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber Norges Idrettsforbund nedsette et utvalg som vurderer behovet for å revidere 
dagens lovnormer og/eller lage en veileder til lovnormene for å avklare og tydeliggjøre 
arbeidsgiver- og arbeidslederansvaret i NIF/særforbund med underliggende ledd (særkretser og 
idrettskretser). 

Begrunnelse: 

Vi opplever en stadig økende grad av profesjonalisering i norsk idrett, og flere forbund har 
ansatte i både forbund og kretsledd. I de fleste særforbund og i NIF er det forbundet som har 
arbeidsgiveransvaret for medarbeidere i sentralleddet og i særkrets/idrettskrets. Innholdet i 
delegasjonsvedtak, rolle og ansvarsforholdet mellom leddene er derimot ikke lovregulert eller 
beskrevet med en veileder. 

Nedenfor følger et utdrag hentet fra både særforbundets og særkretsenes lovnorm. 

NBIF mener at § 21 2-b bør beskrives mer presist og avklare den mulige problemstillingen 
knyttet til arbeidsgiver- /arbeidslederrollen. Dette kan avklares enten ved en lovendring eller 
ved å ha en skriftlig veileder som knyttes til dette punktet. Herunder hva som er kretsstyrets 
rolle og ansvar knyttet til administrativt ansatte. Det vil avklare hvilket ansvar som påhviler 
arbeidsgiveransvaret, og hva som er kretsstyrets rolle opp mot ansatte. 

Gjeldede lovnorm lyder; 

  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-15-arbeidsgiver-og-arbeidsleders-ansvar-norges-bedriftsidrettsforbund.pdf


 

 

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING 2021 

 

28  

§ 21 Særforbundets styre 

(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet 
mellom tingene. 

(2) Styret skal [legg inn styrets oppgaver, f.eks.: 

a) Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 

b) Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens 
faglige myndighet. 

§ 21 Særkretsens styre 

(1) Særkretsen ledes og forpliktes av styret som er særkretsens høyeste myndighet mellom 
særkretstingene. 

(2) Styret skal [beskriv styrets oppgaver, f.eks.: 

a) Iverksette særkretstingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve 
faglige myndighet innen særkretsens grenser. 

Vi er kjent med at mange tvistesaker kommer opp på bakgrunn av ulik rolleforståelse og 
tolkning knyttet til arbeidsgiver og arbeidslederbegrepet, samt utøvelsen av disse. Vi ønsker at 
dette på generell bakgrunn utredes og at NIF får støtte i dette arbeidet fra Abelia/NHO. Norsk 
idrett må ha klar rollefordeling mellom ulike organisasjonsledd for å sikre optimal 
ressursutnyttelse og oppfølging av planer. 

Begrunnelse:  

Idrettsstyret forstår intensjonen i forslaget, men støtter ikke forslaget. Dette er mer 
personalpolitisk enn idrettspolitisk sak. Det er igangsatt et administrativt arbeid inn mot 
arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, hvor også Norges Bedriftsidrettsforbund er involvert. 
Idrettsstyret mener den prosessen langt på vei svarer opp intensjonen i forslaget fra Norges 
Bedriftsidrettsforbund. Eventuelle endringer i lovnormen er ikke en sak for Idrettstinget, men 
for Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 4-4 c). Idrettsstyret vil, på bakgrunn av prosessen med Abelia, 
vurdere behovet for eventuelle justeringer av lovnormen i forbindelse med utarbeidelse av nye 
lovnormer etter Idrettstinget.   
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 UTGREIING OM DET SKAL SØKJAST OM Å ARRANGERE SPECIAL 
OLYMPICS WORLD GAMES VINTER I NORGE 

Forslagsstiller:  

Vestland idrettskrets, Rogaland idrettskrets og Møre og Romsdal idrettskrets 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber Idrettsstyret greie ut om det skal søkjast om å få tildelt Special Olympics World 
Games vinter i 2025 eller 2029 til Norge. 

Grunngjeving for forslaget: 

Norsk idrett har som den einaste nasjonen i verda integrert alle grupper inn i sine idrettslag. 
Idrettsglede for alle er ikkje berre eit slagord, det er ein realitet i dag. Likevel kan vi gi eit enno 
betre tilbod til gruppa utviklingshemma. Dette vil vi kunne oppnå gjennom å søke om å få 
verdas største idrettsarrangement for denne gruppa lagt til landet vårt.  

Special Olympics er ein internasjonal organisasjon som jobbar med idrett for menneske med 
utviklingshemning, og som legg til rette for trening og konkurransar for 2,3 millioner utøvarar i 
over 160 land. Utøvarar på alle ferdigheitsnivå trenar og konkurrerer i 30 sommar- og 
vinteridrettar; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Special Olympics har også eigne familie-, 
skule- og helseprogram. 

Norges idrettsforbund vart i januar 2015 akkreditert som Special Olympics Norge. Ved å vere 
akkreditert har NIF høve til å sende delegasjonar til arrangement i Special Olympics World 
Games og søke om å få arrangere leikane. NIF har sendt troppar til sommarleikar i Los Angeles 
2015, vinterleikar i Graz, Schladming og Ramsau i Østerrike i 2017 og til sommarleikar i Abu 
Dhabi i Dei sameinte arabiske emirata i 2019. 

Norge har aldri søkt om å få arrangere Special Olympics World Games. NIF, særforbund og 
idrettskretsar har eit ansvar for at gruppa utviklingshemma skal få eit aktivitetstilbod i eit 
idrettslag. I åra fram til eit evt. Special Olympics bør vi saman med myndigheitene lage eit 
folkehelseprosjekt som har som formål å fremje idrettsaktivitet for gruppa utviklingshemma. 

Kvar i Norge arrangementet skal arrangerast må ein ta stilling til på søknadstidspunktet. 

Idrettsstyrets uttalelse: 

Idrettsstyret støtter den overordnede intensjonen i forslaget. Samtidig er Idrettsstyret opptatt 
av at spørsmålet om konkurranse- og arrangementstilbudet til utøvergruppen sees i en helhetlig 
sammenheng. Special Olympics World Games er et betydelig stort internasjonalt 
idrettsarrangement, som vil kreve at særforbundene og NIF avsetter tilstrekkelig med ressurser 
for å kunne jobbe målrettet inn mot et slikt arrangement. Det er også på det rene at et slikt 
arrangement vil kreve betydelige offentlige tilskudd.  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-20-utrede-om-det-skal-sokes-om-special-olympics-vestland-ik-mrik-og-rik.pdf
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Arrangementstilbudet til denne utøvergruppen er ikke godt nok, verken nasjonalt eller 
internasjonalt. Idrettsstyret mener det er viktig at idrettsorganisasjonen i første omgang starter 
et arbeid med en offensiv arrangementsstrategi for utøvere med utviklingshemming. 

Idrettsstyret støtter derfor ikke forslaget fra idrettskretsene i Vestland, Rogaland og Møre og 
Romsdal, men vil fremme et alternativt forslag, se sak 18.21. 

 ARRANGEMENTSSTRATEGI - IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE  

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber Idrettsstyret igangsette en prosess med særforbundene for å utarbeide en 
forpliktende og offensiv strategisk plan for hvordan arrangementstilbudet – i nasjonal og 
internasjonal sammenheng – kan forbedres for den aktuelle målgruppen i norsk idrett. Denne 
strategiske planen skal være klar i løpet av neste tingperiode (2021-2023), og skal inneholde 
strategiske vurderinger knyttet til spørsmålet om hvorvidt Special Olympics World Games skal 
arrangeres i Norge. 

Begrunnelse: 

Idrettsstyret opptatt av at spørsmålet om konkurranse- og arrangementstilbudet til 
utviklingshemmede sees i en helhetlig sammenheng.  

Idrettsstyret deler målet om at Norge skal arrangere Special Olympics World Games en gang i 
fremtiden. For å komme dit, med en samlet idrettsbevegelse i ryggen og med tilstrekkelig 
kompetanse med tanke på store arrangementer for målgruppen, mener idrettsstyret at det må 
jobbes stegvis og strategisk. Idrettsstyret er av den oppfatning at norsk idrett i første omgang 
må samle seg om en ambisiøs strategi og handlingsplan for hvordan særidrettene kan løfte 
arrangementstilbudet for utøvergruppen i den neste tingperioden. Strategiske vurderinger 
knyttet til spørsmålet om hvorvidt Special Olympics World Games skal arrangeres i Norge, skal 
inngå i strategien. 

 FINANSIERING AV IDRETTSRÅDENE 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret  

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber idrettsstyret arbeide for at årsmøtene i idrettsrådene kan vedta å disponere 
inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler (LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine 
kommuner/idrettsråd. 
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Begrunnelse: 

Idrettsrådene er et viktig organisasjonsledd i norsk idrett. NIFs lov § 8-2 (1) oppsummerer 
idrettsrådets oppgaver. Her heter det: Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for 
idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom 
lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.  

Kommunene er en svært viktig samarbeidspart for idretten. De bygger og drifter mange 
idrettsanlegg og bidrar med økonomisk støtte til idrettslagene. I en tid hvor kampen om 
kommunale midler blir stadig hardere, og idrettslag og samfunnet ellers forventer økt 
profesjonalisering og større tilstedeværelse, er det viktig at idrettsrådene legitimitet og 
anerkjennelse internt i idretten og i samfunnet styrkes. Idrettsstyret fremmer derfor to saker til 
idrettsstinget som skal styrke idrettsrådenes legitimitet og posisjon.  

1. Dette forslaget, som omhandler en mulig styrking av idrettsrådenes økonomi. 
2. Et separat lovendringsforslag som også skal bidra til å styrke idrettsrådenes posisjon og 

tydeliggjøre deres arbeidsoppgaver. Se sak 17.25. 

Idrettsstyret har i tillegg, i en egen idrettsstyresak, vedtatt en handlingsplan som inneholder en 
liste over tiltak som skal gjennomføres for å styrke idrettsrådenes legitimitet og anerkjennelse.  

Idrettsrådundersøkelsen fra 2019, hvor 185 av 420 idrettsråd svarte, viser at 36 prosent av 
idrettsrådene hadde et budsjett på under 5 000 kroner når en holder fordeling av lokale 
aktivitetsmidler utenfor, mens 51 prosent av idrettsrådene hadde et budsjett under 10 000 
kroner. Mange av de små idrettsrådene svarte ikke på undersøkelsen. Idrettsstyret antar at 
andelen idrettsråd med små budsjetter er større enn det undersøkelsen viser.  

LAM-ordningen skal brukes til å fremme aktivitet og ikke administrasjon, men idrettsstyret 
mener en må anerkjenne prinsippet om at noe administrasjon kan være nødvendig for å nå 
målet om økt aktivitet.  

Det har vært en stor økning i de lokale aktivitetsmidlene de siste årene. I 2012 ble 156 millioner 
kroner fordelt som LAM, mens dette var mer enn doblet i 2020 hvor 372 millioner gikk til 
samme formål. Fem prosent av 372 millioner kroner utgjør 18,6 millioner kroner og ville blitt 
fordelt på følgende måte mellom idrettsrådene:  
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Det er stor variasjon i hvor store beløp idrettsrådene fordeler, og tilsvarende variasjon i hva fem 
prosent vil utgjøre. 53 av idrettsrådene ville mottatt under 5 000 kroner, og nesten halvparten,  
47 prosent, ville blitt tilført under 15 000 kroner. 39 idrettsråd, 11 %, (Oslo telt som ett) ville 
mottatt mer enn 100 000 kroner. Samtidig vet vi at 178 idrettsråd har 10 eller færre idrettslag, 
og at det er mange av disse som ville mottatt under 15 000 kroner.  

Det er viktig for idrettsstyret å understreke at en ikke foreslår en ordning hvor fem prosent av 
de lokale aktivitetsmidlene automatisk skal gå til drift av idrettsrådene eller til felles tiltak for 
idretten, men at dette må diskuteres lokalt, ut fra lokale forhold og behov. Forslaget åpner 
imidlertid for at dette kan vedtas av idrettslagene på idrettsrådenes årsmøte.  

Idrettsstyret mener det er viktig for idrettslagene at alle idrettsråd gis økte muligheter til å 
arbeide med de oppgaver som er tillagt idrettsrådene i lov om idrettsråd.  

Idrettsstyret ønsker med dette forslaget å bedre idrettsrådenes økonomi og derigjennom bidra 
til at de lykkes i sitt viktige arbeid med å:  

• Skape best mulige forhold for idretten i kommunen, herunder arbeide for bedrede 
økonomiske rammebetingelser, bedre anleggsdekning og bidra til økt deltakelse og 
mangfold i idrettslagene.  

• Skape arenaer for samarbeid mellom lagene, og ikke minst arenaer for samarbeid 
mellom kommunene og idrettslagene slik at idrettslagene i tillegg til å nå egne mål, kan 
bidra til å løse kommunale utfordringer gjennom sin ordinære virksomhet og gjennom 
kommunalt finansierte oppgaver.  

Idrettsstyret antar at det å øke idrettsrådenes budsjett og handlekraft vil øke interessen hos 
idrettslagene for å ta del i idrettsrådets arbeid, og at det vil styrke idrettsrådenes legitimitet. 
Idrettsstyrets forslag innebærer at det er idrettslagene selv som bestemmer om de mener at en 
styrking av idrettsrådets økonomi i tråd med forslaget tjener lokalidretten best. Idrettsstyret har 
full tillit til at det lokale idrettsdemokratiet er best egnet til å vurdere disse forholdene 

Tilskudd 
tilsvarende 5 %  
av LAM    
(Kroner)   Antall IR  Andel IR  
 0-5 000   53   15 %   
5 001-10 000   74   21 %   
10 001-15 000   42   12 %   
15 001-20 000   26   7 %   
20 000-30 000   34   10 %   
30 001-40 000   24   7 %   
40 001-50 000   16   4 %   
50 001-75 000   27   8 %   
75 001-100 000   22   6 %   
100 001-150 000   13   4 %   
150 001-200 000   10   3 %   
200 001-300 000   6   2 %   
300 001-400 000   4   1 %   
400 001-500 000   2   1 %   
500 001+   4   1 %   

    357   100 %   
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 IDRETTSKRETSENE SOM EGEN BUDSJETTPOST PÅ 
SPILLEMIDDELSØKNADEN  

Forslagsstiller:  

Rogaland idrettskrets 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget oppfordrer kulturdepartementet til å anerkjenne norsk idretts geografiske 
representasjon, og i framtiden vise vilje til å skille mellom NIF sentralt og idrettskretsene i post 
5.1., spillemiddelfordelingen. 

Begrunnelse: 

Den årlige spillemiddellsøknaden fra NIF til Kulturdepartementet (KUD) består av følgende 
poster: 

Post 1 Grunnstøtte til NIF sentral og regionalt 
Post 2 Grunnstøtte særforbund 
Post 3 Barn, ungdom og bredde 
Post 4 Toppidrett 

Som det framkommer av ordlyden i Post 1 gir ikke ordlyden «NIF... regionalt» et korrekt bilde 
av norsk idrett sin demokratiske organisering. Det er særforbundene og idrettskretsene sine 
representanter som er norsk idretts høyeste myndighet.  

 

Idrettskretsene er idrettslagene i hele landet sine geografiske representanter, på samme måte 
som f.eks. den politiske representasjonen er regulert i de politiske partier. Særforbundene er 
særinteressenes representanter i den idrettsfaglige linjen i norsk idrett.  

Både særforbundene og idrettskretsene er hver for seg selvstendige rettssubjekter. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-23-idrettkretser-som-egen-post-pa-spillemiddelsoknaden-rogaland-idrettskrets.pdf
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Dette er et prinsipielt forslag. Forslaget handler ikke om penger eller representasjon, men om 
tydeliggjøring av ansvar og roller, i tråd med funnene i moderniseringssaken. 

Idrettsstyrets uttalelse:  

Idrettsstyret støtter ikke forslaget fra Rogaland idrettskrets, og mener idrettens 
organisasjonsledd vil bli svekket med en slik løsning. Fordelingen slik den er i dag, er ryddig i 
forhold til hvordan NIF er organisert med idrettskretsene som en del av NIF-linjen, og 
særforbundene som medlem av NIF. Et viktig prinsipp er at det må være opp til idretten selv å 
organisere seg, og selv beslutte egne prioriteringer. Ved å flytte idrettskretsene ut i egen post, vil 
myndighetene ha en helt annen styringsmulighet over hvordan midlene skal brukes, og faren for 
at mer midler blir bundet opp til myndighetspålagte prioriteringer er til stede. Idrettsstyret kan 
ikke se at det vil gagne idrettskretsene. En egen post vil, slik Idrettsstyret ser det, heller ikke føre 
til en økning av spillemidlene totalt sett for idretten, tvert imot.  Idrettsstyret er kjent med at 
idrettskretsene ønsker en større andel av post 1. Dette må i så fall tas i en intern dialog mellom 
NIF og idrettskretsene. 

 REGISTRERING AV GENERELLE TRIM- OG MOSJONSAKTIVITETER I 
NORSK IDRETT 

Forslagsstiller: 

Trøndelag idrettskrets 

Forslag til vedtak: 

Norsk idretts sentrale plattform for aktivitetsregistrering «SportsAdmin» skal tilrettelegges slik 
at idrettslagenes generelle trim- og mosjonsaktiviteter skal kunne registreres på linje med all 
annen idrettsaktivitet f.o.m. 2022.  

Begrunnelse: 

Idrettslagene registrerer sine aktivitetstall i den sentrale plattformen «SportsAdmin» gjennom 
sin årlige «Samordnede rapportering». Norsk idrett henter deretter ut sine statistikker og 
rapporter fra denne plattformen. I dagens «SportsAdmin» er det ikke mulig for idrettslagene å 
registrere aktivitet uten å ha tilknytning (medlemskap) til et særforbund. 

Dette rammer først og fremst den generelle trim- og mosjonsaktiviteten for voksne i 
fleridrettslagene, - som f.eks. dame- og herretrim, styrketrening, løpegrupper m.m. 
Ambisjonene om «Livslang idrett» i gjeldende «Langtidsplan for norsk idrett» har på mange vis 
forsterket dette problemet, i og med at flere idrettslag har tatt denne ambisjonen på alvor og 
sørget for en utvikling av et mangfoldig aktivitetstilbud som gir nye trim- og mosjonstilbud. I 
noen tilfeller kan dette også berøre barn og unge som deltar på særidrettsaktiviteter i regi av et 
fleridrettslag, hvor gruppen enten er for liten til å drive konkurranseidrett eller at man av andre 
grunner ikke finner det hensiktsmessig å melde seg inn i et særforbund.   

Omfanget av denne uregistrerte aktiviteten er etter hvert blitt stor, - spesielt når det gjelder 
gruppen «voksne» som er den klart største brukeren av idrettslagenes generelle trim- og 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-24-registrering-av-trim--og-mosjonsaktivitet.pdf
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mosjonstilbud. Norsk idrett får som en følge av dette en betydelig underregistrering av aktivitet. 
Av den grunn har f.eks. også media hatt gjentatte oppslag som kan gi inntrykk av at norske 
idrett idrettslag ikke leverer godt nok til målgruppen «voksne». 

På generelt grunnlag, - og kanskje spesielt med bakgrunn i stadig økende krav til registering og 
dokumentasjon av aktiviteten og aktivitetsomfanget i idretten, er det svært uheldig for både det 
enkelte idrettslag og ikke minst for norsk idrett totalt sett at dagens registreringsverktøy ikke 
viser det faktiske aktivitetsnivået i organisasjonen. 

Mange av de uregistrerte aktivitetene bidrar til å styrke folkehelsen, og utgjør dermed en 
betydelig del av idrettens samfunnsbidrag. Denne aktiviteten er derfor også etterspurt av det 
offentlige, og en synliggjøring i form av registrering vil bidra til styrking av idrettens omdømme.  

Idrettsstyrets uttalelse:  

Idrettsstyret støtter forslaget, og intensjonen om å synliggjøre idrettens totale aktivitetsnivå. 
Dette vil styrke idrettens omdømme og i større grad synliggjøre idrettens samfunnsbidrag. 
Idrettsstyret vil i neste tingperiode nedsette en administrativ arbeidsgruppe, med 
representanter fra særforbund og idrettskretser som utarbeider rutiner for hvordan dette skal 
registreres og kvalitetssikres.   

 INTERNASJONAL STRATEGI 

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget vedtar det framlagte forslaget til internasjonal strategi. Videre ber Idrettstinget om 
at tilhørende veileder og code of conduct ferdigstilles og publiseres innen utgangen av 2021.  

Begrunnelse: 

Idrettstinget i mai 2021 ba Idrettsstyret om å legge frem forslag til et internasjonalt 
verdidokument på det ekstraordinære idrettstinget høsten 2021: 

Idrettstinget ber Idrettsstyret sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra NIF, 
særforbund, utøverkomiteen og eksterne eksperter innen menneskerettigheter, 
arbeidstakerorganisasjoner, det sivile samfunn o.l.  Arbeidsgruppen skal levere en innstilling 
til Idrettsstyret som bes utforme et policydokument for norsk idretts verdimessige ståsted i 
internasjonal idrett som skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget 16. oktober 2021. 

Arbeidsgruppens har jobbet etter følgende mandat 

• Arbeidsgruppen skal levere et policydokument for norsk idretts verdimessige ståsted i 
internasjonal idrett.   

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aac8ee886a245de9e251dc6b664bf03/verdier-verdt-a-kjempe-for---internasjonal-strategi-ferdig-til-behandling-pa-idrettstinget.pdf
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• Dokumentet skal være førende for de forventninger en samlet norsk idrettsbevegelse 
skal ha til representanter fra norsk idrett i internasjonale fora og til norsk idretts 
verdimessige tilnærming til internasjonale idrettspolitiske spørsmål.   

• Dokumentet skal også gi støtte til norske utøvere som ønsker å bidra i det 
internasjonale verdibaserte påvirkningsarbeidet.  

• Policydokumentet skal:  
 Inneholde en veileder som skal bidra til å realisere potensialet i det internasjonale 

verdibaserte påvirkningsarbeidet.   
 Være til støtte for NIF, særforbund og internasjonale representanter som 

representerer norsk idrett internasjonalt.  
 Inneholde kriterier for et egnede virkemidler for påvirkning og deltakelse i 

internasjonale arrangementer for norsk idrett.  
 Inneholde en code of conduct basert på norsk idretts etiske leveregler.    

• Arbeidsgruppen skal levere utkast til et internasjonalt policydokument til NIFs 
generalsekretær senest 10. september 2021. Saken skal sluttbehandles på det 
ekstraordinære idrettstinget 16. oktober 2021.  

 

Avgrensning 

Arbeidsgruppen har hatt begrenset med tid til å ferdigstille bestillingen, det har gjort at 
arbeidsgruppen har tatt noen valg rundt leveringer. Den viktigste diskusjonen arbeidsgruppen 
hadde rundt dette var periodisering av leveringene. Arbeidsgruppen var opptatt av at de 
områdene som trengte politisk behandling, måtte på plass først. Derfor har arbeidsgruppen 
ferdigstilt en internasjonal strategi som gir retning og prioritering for norsk idretts 
internasjonale arbeid.  

For at dette skal kunne realiseres er det behov for kompetanseheving, samhandling og 
veiledning, det skal både en veileder og code of conduct bidra til. Arbeidsgruppen var av den 
oppfatning at både veilederen og code of conduct måtte bygges på den internasjonale strategien, 
og har derfor lagt inn forslag om at disse to dokumentene ferdigstilles i løpet av 2021 når den 
internasjonale strategien har blitt vedtatt.  

Arbeidsgruppen har orientert både idrettsstyret, særforbund og idrettskretser om dette på 
seminar i begynnelsen av september. Arbeidsgruppen er av den oppfattelse at det vanskelig lot 
seg gjøre å lage en god strategi, hvis man samtidig skulle utviklet de andre dokumentene. I 
tillegg mener arbeidsgruppen at en veileder må ta utgangspunkt i strategien for at den skal på 
best mulig måte adressere de utfordringene og målene dokumentet beskriver.  

Arbeidsgruppen 

På bakgrunn av vedtaket i sak 4 i styremøte nr. 1 (2021-2023), 24. juni 2021, ble det satt ned en 
arbeidsgruppe av Idrettsstyret som skulle utarbeide et internasjonalt verdidokument på vegne 
av norsk idrett. Bestillingen kom fra Idrettstinget i sak 18.16, våren 2021. NIFs administrasjon 
satte ned et lite sekretariat, og koblet til seg skrivehjelp fra The Governance Group.  
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Arbeidsgruppa har hatt fire arbeidsgruppemøter, to fysiske og to digitale. Det har vært viktig å 
få innspill fra eksterne aktører, som også kan se idretten litt fra utsiden, og som har 
spesialkompetanse innenfor områdene arbeidsgruppen jobbet med. Til sammen møtte 
arbeidsgruppen 13 eksterne aktører, enten i arbeidsgruppemøtene eller bilateralt. Lederen for 
arbeidsgruppa, Bård Glad Pedersen, er også ekstern og har tatt med seg viktig kompetanse fra 
utenrikstjenesten, næringsliv og politiske prosesser inn i arbeidsgruppa. 

For å sikre forankring i idrettsbevegelsen har arbeidsgruppen også hatt et frokostmøte med 
Idrettsstyret, et eget seminar med særforbund og idrettskretser, og arbeidsgruppen selv har 
vært bestående av personer fra særforbund og idrettsstyret. Arbeidsgruppen foreslår videre at 
det arrangeres et seminar om tematikken mellom avlevering og det ekstraordinære 
idrettstinget.  

Arbeidsgruppens forslag til strategi 

Forslaget til ny internasjonal strategi bygger på norsk idretts langsiktige internasjonale 
engasjement hvor bærekraft, godt styresett og fair play har vært prioritert. Dette er områder 
som blir videre diskutert, også hvordan vi skal videreutvikle dette i samarbeid med aktører i og 
utenfor idretten.  

Leder (Ekstern)   Bård Glad Pedersen 

Idrettsstyret    Sebastian Henriksen 

Brettforbundet   Ola Keul 
Norges Fotballforbund  Ane Guro Skaare-Rekdal 
Norges Ishockeyforbund  Lise Kvil Torgersen 
Norges Skiforbund   Erik Røste 
Norges Studentidrettsforbund Yngvild Larsen Schei 
Utøverkomiteen   Stian Skjerahaug 
 
NIF (Sekretariat)   Rune Arctander 
NIF (Sekretariat)   Magnus Sverdrup 
 
I tillegg har The Governance Group, ved Henning Kristoffersen, Dyveke Elset 
og Joachim Nahem bistått sekretariatet og arbeidsgruppen i skriveprosessen.  
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Arbeidsgruppen som har utarbeidet 
teksten har møtt ulike eksterne 
aktører med spesialkompetanse innen 
deler av rapportens innhold. Dette har 
vært viktig for å sikre et godt faglig 
grunnlag og bidrag til å se idretten 
utenfra.  

Idretten blir i økende grad møtt med 
forventninger om å spille en tydeligere 
rolle for samfunnet, dette er i 
utgangspunktet positivt, det skjerper 
oss som organisasjon, men det gjør 
også at idretten må ta stilling til nye 
deler av samfunnsdebatten.  

Dette strategidokumentet setter høye 
ambisjoner og angir prioriteringer for 
norsk idretts internasjonale 
engasjement.  

Verdensmesterskapet i fotball i Qatar i 2022 og OL/PL i Beijing samme år viser hvordan 
menneskerettigheter og bærekraft blir sentrale temaer idrettens ledere og utøvere blir utfordret 
på. Denne strategien gir ikke svar på alle utfordringene og dilemmaene, men skal bidra til 
refleksjon og retning.  

Strategien er på noen områder mer progressiv enn tidligere dokumenter, mens det på andre 
områder er en presisering og videreføring av eksisterende politikk.  

For at norsk idrett skal lykkes med å styrke det internasjonale arbeidet for å fremme idrettens 
verdier og samfunnsrolle er det nødvendig at denne strategien følges opp gjennom systematisk 
arbeid og kontinuerlig forbedring, i idretten og i samarbeid med andre.  

Oppfølging - veileder og code of conduct 

Basert på den internasjonale strategien vil det som nevnt bli utarbeidet en tilhørende nettbasert 
veileder til bruk for utøvere og norsk idretts internasjonale representanter. Veilederen vil 
oppdateres ved behov av en redaksjonskomite slik at den blir nyttig og praktisk anvendbar i 
møte med aktuelle, konkrete tema.  

Idrettens egen veileder for utøvere og internasjonale representanter vil bli forankret i norsk 
idretts internasjonale strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle. Veilederen skal 
bidra til å realisere potensialet i det internasjonale verdibaserte påvirkningsarbeidet.  

Det vil også bli utviklet en egen code of conduct som skal gjelde alle som representerer norsk 
idrett internasjonalt, og skal beskrive forventninger, forpliktelser og krav til hvordan vi skal 
opptre.  

 

• Amnesty International Norge 
• Den Norske Helsingforskomité 
• Hans Erik Næss – 

Førsteamanuensis Høyskolen 
Kristiania 

• Innovasjon Norge 
• IOC 
• LO 
• NHO 
• Raftostiftelsen 
• Transparency International 
• UN Global Compact Norge 
• Utøverkomiteen 
• WWF 
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Øvrige kommentarer fra idrettsstyret: 

Det foreliggende forslaget til internasjonal strategi har vært gjenstand for en grundig 
behandling og diskusjon i arbeidsgruppen og i idrettsstyret, også på punktet som omhandler 
ytringsfriheten for utøvere – som er et krevende spørsmål. Idrettsstyret ser frem til en god og 
åpen debatt frem mot, og på, det ekstraordinære idrettstinget på strategien som helhet, og på 
det nevnte punktet om ytringsfriheten for utøvere. 

 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SIMULERT HØYDE I NORSK IDRETT 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Begrunnelse: 

Idrettstinget 2021 vedtok følgende i sak 18.14: 

Forbudet i norsk idrett mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som forbudet 
mot bruk av høydehus) oppheves. 

Idrettsstyret skal nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide 
retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett. Disse retningslinjene skal sikre 
trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. Retningslinjene 
skal hensynta norsk idretts etiske og verdimessige ståsted. 

Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt av det 
ekstraordinære idrettstinget høsten 2021. 

Idrettsstyret vedtok i sak nr. 5 (møte nr. 1 2021-2023) sammensetning av- og mandat for 
arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

• Vibecke Sørensen – Idrettsstyret (leder av arbeidsgruppen) 
• Tore Øvrebø – toppidrettssjef 
• Thomas Losnegaard – fagansvarlig Olympiatoppens utholdenhetsavdeling 
• Maren Stjernen – Idrettsmedisinsk etikkutvalg 
• Sylvi Ofstad – org.sjef Troms og Finnmark idrettskrets 
• Anne Farseth – president Norges Friidrettsforbund 
• Espen Bjervig – langrennssjef Norges skiforbund 
• Øyvind Watterdal – NIFs utøverkomité 
• Jon Wehrlin – ekstern fagekspert 

Arbeidsgruppen har hatt to plenumsmøter og flere delmøter. Gruppen har innhentet innspill fra 
idrettskretsene, aktuelle særforbund og relevante fagmiljøer. Antidoping Norge deltok i 
arbeidsgruppens andre plenumsmøte og fremla sine synspunkter. 
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Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til retningslinjer (vedlegg A) som ivaretar føringer fra 
gruppens mandat og som hensyntar de innspill som arbeidsgruppen har mottatt. 

Forslaget til retningslinjer gir anbefalinger om faglig kunnskap om bruk, aktuell krets av 
utøvere, og om kommunikasjon og registrering av bruk av simulert høyde. Forslaget slår fast at 
ansvar for bruk av simulert høyde påhviler utøver. 

Arbeidsgruppen har ikke vurdert administrative eller økonomiske konsekvenser av forslaget. 

Forslag: Retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett 

Idrettstinget 2021 vedtok å oppheve norsk idretts forbud mot opphold i simulert høyde. I vedtaket 
ble det også besluttet at det skal utarbeides retningslinjer som skal sikre trygg og forsvarlig bruk, 
samt avklare ansvarsforhold knyttet til bruken av simulert høyde. 

I tråd med idrettstingets vedtak har en bredt sammensatt gruppe utarbeidet anbefalingene og det 
er i dette arbeidet også innhentet råd og innspill fra Antidoping Norge.  

Bruk av simulert høyde vil kun være aktuelt for et fåtall utøvere. Å bruke simulert høyde uten at 
anbefalingene i retningslinjene følges, kan virke prestasjonshemmende og kan innebære en 
potensiell helserisiko. 

Anbefaling om faglig kunnskap 

Det anbefales at: 

• Utøver (og trener) har rådført seg med fagpersonell i Olympiatoppen og at begrunnelsen 
for bruk er grundig vurdert ut fra et helhetlig perspektiv. 

• Utøver (og trener) tilegner seg særs god kunnskap om effekten av simulert høyde, 
herunder kost- nytteverdi og at simulert høyde ikke må tillegges så stor betydning at det 
reduserer påvirkning av daglige trening, restitusjon og kosthold. 

 
Anbefaling om hensiktsmessig bruk av simulert høyde 

Det anbefales at: 

• Simulert høyde kun benyttes hos utøvere som befinne seg på et svært høyt internasjonalt 
nivå, herunder prestasjonsnivå som kvalifiserer til uttak/deltakelse i OL, Paralympics, 
seniormesterskap i VM, EM eller tilsvarende. 

• Treningstilstanden har vært stabilt fremragende over tid før man benytter simulert høyde. 
• At arbeidet innen trening, restitusjon, prestasjonsernæring og øvrige sentrale 

prestasjonsvariabler ellers befinner seg på et svært godt og stabilt nivå før man benytter 
simulert høyde. 

• Simulert høyde ikke tas i bruk før utøver har blitt vurdert for allmenn helsetilstand av 
medisinsk helsepersonell. 
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Anbefaling om kommunikasjon 

Det anbefales at: 

• Utøver (og trener) åpent kommuniserer om bruk av simulert høyde. 
• Det tydelig kommuniseres fra særforbundene at simulert høyde kun anses velegnet for 

utøvere på høyt internasjonalt nivå. 

Anbefaling om registrering av bruk 

Bruk av simulert høyde kan i likhet med opphold i naturlig høyde påvirke utøvernes blodverdier 
og blodprofil, og god rapportering om benyttelse av treningsmetoden er derfor viktig. 

Det anbefales at: 

• Utøvers bruk av simulert høyde registreres hos vedkommende særforbund 
• Meldepliktig utøver gir utøverinformasjon om bruk av simulert høyde til Antidoping 

Norge 

Ansvar 

Det slås fast at: 

• Det er utøver som bærer ansvaret ved bruk av simulert høyde 

 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget vedtar retningslinjene for bruk av simulert høyde i norsk idrett.  
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12 VELGE MEDLEMMER TIL NIFS ETISKE RÅD OG NIFS 
PÅTALENEMND 

Valget skjer i henhold til NIFs lov § 3-4 u, se valgkomiteens innstilling.  

 NIFS ETISKE RÅD 

Valgperioden for NIFs etiske råd er 2021-2025. 

Nestleder  Lena Schrøder   Vålerenga Ishockey      

Medlem Nosizwe Lise Baqwa    Sagene IF 

Medlem Finn Badou Jor   Ullern IL 

Medlem Heidi Ysen     Gjerpen Håndball og Odd Ballklubb 

Medlem Inger Marie Lid    Oslo IL 

Medlem Gudmund Skjeldal   Bulken IL  

Medlem Therese Marie Ignacio Bjønnaas Trondheim Kampsportklubb 

Medlem Casper Width    Fredrikstad Basketballklubb  

 NIFS PÅTALENEMND 

Valgperioden for NIFs påtalenemnd er 2021-2023. 

Nestleder  Wenche Merethe Kåsa  IL Skarphedin      

Medlem Linn-Marie Grymyr Dahl   Sædalen IL  

Medlem Jan Kildahl     Asker Triathlon Klubb  

Medlem Faraz Ahmed Ali   Vålerenga IF 

Medlem Trude Antonsen    Rustad IL   

Medlem Nicolai Løland Dolva    Lillehammer Ishockeyklubb  

Medlem Muhammed Saqib Rizwani  Friends Cricket Club 

Medlem Lisa Mari Løkke   IL Heming 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aac8ee886a245de9e251dc6b664bf03/vedlegg-til-sak-12-valgkomiteens-arbeid-og-innstilling-eo.pdf


NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

tlf +47 21 02 90 00
e-post nif-post@idrettsforbundet.no
www.idrettsforbundet.no
org.nr. 947 975 072 mva

Postadresse 
Postboks 5000
0840 Oslo

Besøksadresse 
Sognsveien 73
0855 Oslo
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