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LEDER

“

Vi måtte balansere respekten
for nasjonalt smittevern med
idrettens ønske om å være
en del av løsningen for
kontrollert gjenåpning.
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LEDER

Stø kurs
i krevende tider
De siste to årene har for alvor vist hvor
viktig idrett og idrettsorganisasjonen er.
Da det ble stille på idrettsarenaen, ropte
tomrommet høyt etter lek, konkurranse,
samhold og et yrende idrettsliv.
For idrettens egenverdi av glede og fellesskap handler om hvor stor del vi er av
manges hverdag, om konsekvensene for
enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn
når idretten stenges ned, og om hva vår
aktivitet betyr for frivillighet, samhold og
inkludering.
Da vi oppsummerte konsekvensene av
koronaen for ett år siden, var det – ikke
overraskende – en stor nedgang i medlemstall, frivillighet og aktivitet. 2021 ble enda
et unntaksår. Ved utgangen av april 2022
får vi tallene for 2021. Jeg er spent på om
nedgangen har vedvart og hvor nedgangen
er størst og minst. De nye tallene vil være
utgangspunktet for det videre arbeidet mot
målet om å i det minste være på samme sted
1. januar 2023 som før pandemien startet.
Vi skal tilbake til idretten
2021 ble dessverre «mer av det samme»
som vi hadde i 2020. Fortsatt preget
koronapandemien idretten på nesten alle
områder. Fortsatt handlet hverdagen mest
om smittevern, begrensninger, kompensasjoner og utålmodig venting på å vende
tilbake til normalsituasjonen for idrettslag
og særforbund. Fortsatt var vi avhengige
av tålmodighet fra idretten og støtteordninger fra staten for å komme i gang med
aktivitet og se idrettsgleden utfolde seg i

alle landets små og store anlegg. Og hele
tiden hadde vi tett dialog med myndighetene. Vi måtte balansere respekten for
nasjonalt smittevern med idrettens ønske
om å være en del av løsningen for kontrollert gjenåpning.
Etter en vår og en sommer med gradvis
gjenåpning og den sterke og storstilte
kampanjen #tilbaketilidretten, som ble
lansert samtidig som myndighetene åpnet
opp samfunnet i september, kom tilbakeslaget i form av enda en runde med nye,
kraftige omikron-restriksjoner. Fra optimisme til pessimisme skapte usikkerhet inn i
2022. Likevel har vi stadig ukuelig tro på
at også dette kommer til å gå over. Og det
gjør det. Alt blir bra.
Endelig landet momsen
Det har vært urettferdig og umulig å forstå
at det offentlige har full momskompensasjon på sine kostnader, og at næringslivet
får tilbakebetalt sine kostnader, mens
frivillige organisasjoner måtte betale moms
på varer og tjenester. Gjennom mange år
har vi kjempet for å få kompensert disse
kostnadene. Kompensasjon har det også
vært – men aldri fullt ut, og alltid som et
diskusjonstema i statsbudsjettet.
I Hurdalsplattformen lovet den nye regjeringen å innføre full og regelstyrt merverdiavgiftskompensasjon. Det var en seier
for tålmodig, langsiktig og målrettet arbeid
fra hele frivilligheten, og jeg er stolt over
den avgjørende rollen norsk idrett har spilt
for å få dette til. Nå kommer vi i mål, og vi
NIF årsrapport 2021
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skal glede oss over hva alt dette kommer
til å bety for hele idrettsbevegelsen.
Idrettstinget 2021
Dette var det første tinget etter at det i
2019 ble vedtatt toårige tingperioder.
Covid-19 gjorde at idrettsstyret valgte
å dele opp tinget, i håp om at det skulle
være mulig å møtes fysisk høsten 2021.
Og slik ble det: et digitalt ting på våren
og en fysisk forlengelse på høsten.
Av viktige saker som ble vedtatt, vil jeg
gjerne trekke fram den helhetlige satsingen
på en etisk og trygg idrett. Vi etablerte en
påtalenemnd, et etisk råd, etiske leveregler
og et varslingssystem for håndtering av
varslingssaker. En slik sammenhengende
helhet av tiltak vil bidra til en enda bedre
og tryggere idrett. Det ble også vedtatt
et nytt policydokument for internasjonalt
verdiarbeid. Det tar våre tre prioriteringer
om fair play, godt styresett og bærekraft
videre inn i det internasjonale arbeidet.
Innsatsen for mangfoldet i norsk idrett
skal styrkes. I sin idrettsstrategi satte også
regjeringen av 30 millioner kroner av spillemidlene til tilleggsfinansiering av idrettens
arbeid med mangfold og inkludering. Dette
«krafttaket for mangfold og inkludering»
skal fortsette de neste årene.
Videre gjennomførte tinget en åpen og
god debatt om forbudet mot bruk av simulert høyde, som endte med at forbudet
ble lagt bort. Tinget besluttet at det skal
innføres tydelige retningslinjer.
6
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Norges E-sportforbund trakk søknaden sin
om opptak som særforbund, men tinget
påla idrettsstyret å følge utviklingen innen
e-sport og dataspill nøye fremover.
Idrettstinget vedtok ytterligere tiltak for å
styrke idrettens antidopingarbeid. Dette er
godt beskrevet under verdiarbeid i årsrapporten. De etablerte strukturene på antidopingområdet må være solide, slik at det
aldri kan sås tvil om at avgjørelsene som
fattes, er riktige. Det må aldri kunne sås
tvil om troverdigheten. Vedtaket innebærer
en ytterligere styrking av uavhengigheten i
antidopingarbeidet.
Stortingsvalg og statsbudsjett
Norsk idrett er ikke en partipolitisk aktør,
men vi sørger for at alle som blir, eller
ønsker å bli, valgt til partipolitiske verv,
kjenner til idrettens viktigste saker og utfordringer. Ved hjelp av langsiktig prioritering og en veldig god og koordinert innsats
fra idrettskretsene kan jeg med sikkerhet
si at det ikke var noen partier, og knapt
noen enkeltkandidater, som ikke kjente til
idrettens fanesaker før valget. NIF mener
akkurat det samme uansett hvem som
styrer på alle forvaltningsnivåer. Derfor er
det viktig at alle vet hva idretten mener og
hva idretten trenger.
Vi har arbeidet med å få på plass et nytt
nasjonalt toppidrettssenter. I 2021 bevilget
Kulturdepartementet penger til forstudium
og prosjektering, og Oslo kommune er
med. Vi fremmet forslag om finansiering
for statsbudsjettet 2023, slik at arbeidet

LEDER

“

Det var en seier for tålmodig, langsiktig
og målrettet arbeid fra hele frivilligheten,
og jeg er stolt over den avgjørende rollen
norsk idrett har spilt for å få dette til.
Idrettspresident Berit Kjøll om full momskompensasjon til idretten.

kan begynne neste år. Dagens senter som
er bygget for 90-tallets behov, er utdatert
og heller ikke tilpasset personer med funksjonsnedsettelser.
I samarbeid med Norges idrettshøgskole
tror jeg på at vi skal skape et tverridrettslig,
tverrfaglig og ikke minst universelt utformet
senter for toppidrett. Det vil bli et senter
som befester norsk toppidrett i verdenstoppen, basert nettopp på samarbeid,
kompetanse og tverrfaglighet.
Idretten lever – og leverer
Koronapandemien synliggjorde idrettens
motstandsdyktighet og bærekraft i det
norske samfunnet. Lojalt og samlet var
idretten ansvarlige og solidariske med
myndighetenes pålegg og begrensninger.
Like fullt ble treninger, konkurranser og
arrangementer i barne- og ungdomsidretten
gjennomført så snart det var mulig over
hele landet. Ære være norsk idrett! Jeg
mener vi står enda sterkere i det norske
samfunnet nå enn før koronaen. Det gir grunn
til optimisme for tiden etter pandemien.
Toppidrett i verdensklasse!
Ingen steder trenes det mer og bedre enn
i toppidretten. Den norske toppidrettsmodellen krever et nært og godt samarbeid
mellom særforbund og NIF ved Olympiatoppen. Tvers gjennom pandemien leverte
norsk toppidrett fortsatt oppsiktsvekkende
gode resultater. Jeg er imponert over
utøverne og vil skryte av særforbundenes
arbeid og den verdifulle samhandlingen
med Olympiatoppen.

Til tross for ett års utsettelse leverte
Norge sitt beste sommer-OL siden 2004
– med fire gullmedaljer, to sølvmedaljer og
to bronsemedaljer under OL i Tokyo. Troppen nådde også sitt mål om åtte medaljer
totalt. I Paralympics nådde vi nesten helt til
målet. Den helhetlige fremgangen fortsetter
med to gull og to bronsemedaljer.
Begge troppene, sammen med ledere og
hele støtteapparatet fra særforbund og
Olympiatoppen, fortjener en stor takk for
forberedelser, gjennomføring og resultater.
Med disse imponerende resultatene får vi
bekreftet styrken i den norske idrettsmodellen
fra barneidrett til toppidrett. Jo sterkere
bredde, desto bedre topp. Som idrettspresident er jeg så stolt over hele norsk idrett!
En tydelig internasjonal posisjon
Internasjonalt løftet utfordrende situasjoner
for menneskerettigheter, blant annet i Qatar
og Kina, fram viktige og nyttige debatter i
vår egen organisasjon. Idretten og idrettens
forbilder og ledere har stor påvirkningskraft.
Den skal vi være bevisst på og forvalte med
klokskap når vi samhandler med internasjonale kolleger. Idrettsstyret og idrettens
mange internasjonale representanter er
blitt dyktigere til å samordne seg, stå
sammen og arbeide konstruktivt i internasjonale fora. Vi er stolte over at norsk
idrett får flere representanter inn i viktige
posisjoner i internasjonal idrett.
Én idrett – like muligheter
Høsten 2021 involverte administrasjonen
hele organisasjonen i et samarbeid for å
NIF årsrapport 2021
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“

I samarbeid med Norges idrettshøgskole
tror jeg på at vi skal skape et tverridrettslig,
tverrfaglig og ikke minst universelt utformet
senter for toppidrett.

løfte fram for idrettsstyret en helhetlig
strategi for personer med funksjonsnedsettelser. Parastrategien skal styrke
rekruttering, utvikling og mestring for
personer med funksjonsnedsettelser i
organisasjonen. Én idrett – like muligheter
er overskriften, visjonen og rettesnoren for
en omfattende rekke gode tiltak. I sum skal
tiltakene bli et PARAdigmeskifte i hvordan
hele idretten kan legge til rette for paraidrett.
Vi skal sammen med myndigheter og samarbeidspartnere virkelig styrke grunnlaget
for å realisere idrettsglede for alle.
Bærekraft
Idretten vil! slår fast at idrettsbevegelsen,
som en integrert og viktig del av samfunnet, må bidra til en bærekraftig utvikling av
kloden. Stortinget har forpliktet seg til FNs
bærekraftmål. Idretten kan gi premisser for
et bærekraftig samfunn for nye generasjoner.
NIF skal legge miljøhensyn til grunn for
aktiviteten vår og medvirke til at de nasjonale klima- og miljømålene nås. Gjennom
2021 har NIF jobbet fram grunnlaget for
en bærekraftstrategi som skal iverksettes
i 2022. Det er riktig, det er viktig, og det er
all grunn til å være stolt over at vi systematisk og gjennomgående skjerper dette
arbeidet i hele organisasjonen – sammen.
Vårt arbeid med bærekraft vil komme hele
organisasjonen og samfunnet til nytte.
Til slutt vil jeg gjerne ønske vår nye generalsekretær Nils Einar Aas hjertelig velkommen
til idretten. Med hans bakgrunn fra idrett
og næringsliv er jeg trygg på at han,
sammen med sin dyktige ledergruppe,
8
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står godt rustet til oppgavene som venter.
I fellesskap vil de få en kompetent stab til
å bli enda bedre. Sammen med særforbund
og idrettskretser tok NIF sentralt flere viktige
skritt i retning mot å bli en mer moderne,
digital og fremtidsrettet organisasjon.
Jeg vil takke mine kolleger i idrettsstyret
for virkelig å ha stått på gjennom koronaperioden. Takk til hver og en av alle de
kompetente og dedikerte menneskene i
NIF sentralt, særforbund og idrettskretser
som idrettsstyret og jeg har møtt og har
hatt gleden av å samarbeide med i 2021.
Til slutt vil jeg takke myndighetene på alle
nivåer for et godt samarbeid i en krevende
tid. Om vi ikke alltid er blitt hørt, er vi alltid
blitt lyttet til. Det viser en anerkjennelse
av idrettens betydning i samfunnet og den
støtten og tilretteleggingen som er blitt
oss til del. Takk.
Tillitsvervet som styreleder i et engasjert
og godt idrettsstyre og som idrettspresident
i en variert, bred og kompetent idrettsorganisasjon er berikende, lærerikt og –
heldigvis – veldig inspirerende.

Med idrettslig hilsen

Berit Kjøll
President

Foto: Erik Ruud / NIF
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En tur med
berg-og-dal-bane
Hvem hadde trodd at også året 2021 skulle
bli en berg-og-dal-bane for norsk idrett?
Selv om mye dreide seg om pandemi, støtteordninger for idrettslag i en vanskelig økonomisk tid og gradvis gjenåpning, klarte vi
som idrettsorganisasjon å ta flere viktige
skritt i riktig retning.
Tålmodighet er en dyd. Heldigvis ga ikke
norsk idrett opp tanken på at ting skulle bli
bra igjen.
Våren 2021 takket Karen Kvalevåg for seg
og ga generalsekretærstafettpinnen videre
til meg. Jeg er stolt og energisk, men også
ydmyk overfor denne oppgaven.
Pandemien var ikke over
Vi var alle motløse da idretten måtte stenge
ned igjen rett før jul, etter å ha hatt tidenes
gjenåpningskampanje «Tilbake til idretten»
i september. Tiden hvor det meste så lyst
ut, ble erstattet av omikron og en ny nedstengning i både bredde- og toppidretten.
I tillegg opplevde store deler av IdrettsNorge et strømsjokk og en mangedobling
av energikostnader for idrettslag som
eier egne anlegg. Med god støtte fra
idrettskretsene la vi et godt påvirkningsløp
for å få på plass en kompensasjonsordning
for idrettslagene. Kompensasjonsordningen
som trådte i kraft 18. januar 2022, hadde
tilbakevirkende kraft fra desember 2021.
I idretten er vi kjent for å stå distansen ut.
Det gjorde vi også denne gangen. Vi har
lært oss å stå sammen og å finne felles
løsninger. Jeg vil benytte anledningen til
10
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å takke for en iherdig innsats fra administrativt ansatte i idretten, frivillige, ledere,
trenere og våre samarbeidspartnere.
Uten deres bidrag ville vi neppe klart oss
gjennom det som er etterkrigstidens mest
krevende periode for norsk idrett.
Til tross for pandemi og nedstengninger
klarte vi også å holde fokus på våre kjerneoppgaver.
Enklere digital idrettshverdag
Gjennom hele 2021 jobbet norsk idrett
målrettet for å gjøre idrettshverdagen
enklere for alle, blant annet med brukervennlige og effektive digitale løsninger og
verktøy. Ett av disse verktøyene er Trenerattesten, som på Idrettstinget i 2021 ble
obligatorisk for alle trenere i norsk idrett.
Den digitale utviklingen av eksisterende
og nye verdiøkende tjenester for norsk
idrett har holdt god fremdrift i 2021. De
aller fleste ordinære idrettslag oppdaterer nå løpende sine data i idrettens felles
medlemsdatabase, noe som er helt
avgjørende for å sikre god datakvalitet.
Ved årsskiftet benyttet hele 5400 av
7832 ordinære idrettslag idrettens felles
medlemssystem.
En første versjon av nye Min idrett og NIF
Puls ble lansert i 2021. Disse plattformene
bidrar til å samle norsk idrett digitalt og
gjør det enklere å være en del av norsk
idrett. Vi forbedret støttefunksjoner for
administrasjon, fakturering for idrettslag
og arrangementsløsningen iSonen for

GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

“

En av våre viktigste leveranser i 2021
er vårt arbeid for en etisk og trygg idrett.
Nils Einar Aas, generalsekretær

Nils Einar Aas
Foto: Geir Owe Fredheim / NIF
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terminfestede aktiviteter og tilrettelagte
funksjoner for honorarer og utlegg
(Idrettsoppgjør).  
For å kunne fatte gode beslutninger er
norsk idrett helt avhengig av et godt
kunnskapsgrunnlag. I 2021 ble dette
arbeidet styrket med forbedret innsikt og
analyse innenfor en rekke områder som
medlem, aktivitet, kommune, anlegg, kurs,
kompetanse, økonomi og organisasjonsdata.
2021 ble også året hvor vårt arbeid med
digital forretningsutvikling virkelig skjøt
fart. Vi etablerte en ny digital annonseplattform og styrket idrettens betalingsløsninger. En ny digital oppdragsplattform,
Dugnadshjerte, så dagens lys. I tillegg ble
det inngått en rekke avtaler med tredjeparter som vil bidra til å skape nye inntekter
til norsk idrett i årene som kommer.
Etisk og trygg idrett
En av våre viktigste leveranser i 2021 er
vårt arbeid for en etisk og trygg idrett.
Idrettstinget i mai vedtok å opprette en
uavhengig påtalenemnd. Det vil gjøre det
lettere å løfte saker til idrettens domsutvalg,
både for organisasjonsledd og for enkeltpersoner.
Vi har kommet godt i gang med et enhetlig
digitalt varslingssystem for alle våre organisasjonsledd, og implementeringen vil
fullføres i 2022. Dette gir forutsigbarhet og
trygge rammer både for den som varsler,
og for dem som skal behandle et varsel.
12
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Å opprette et etisk råd ble også vedtatt på
Idrettstinget i mai. Vi oppfordrer organisasjonen til å løfte aktuelle saker til dette
rådet. Det vil bidra til organisasjonslæring
og et betydelig kompetanseløft på de mange
etiske dilemmaene som idretten møter i
sitt nasjonale og internasjonale arbeid.
Sist, men ikke minst, vedtok Idrettstinget
nye etiske leveregler som setter høye
standarder for ønsket adferd i vår flotte
idrettsorganisasjon. God opplæring og
kommunikasjonsflyt til hele organisasjonen
vil være suksesskriterier for å lykkes i
dette viktige arbeidet.
Sterke toppidrettsprestasjoner
«Greatest Sporting Nation» kåret i 2021
norsk idrett til verdens nest beste idrettsnasjon sett opp mot innbyggertall. At vi
presterer på et høyt nivå, også i sommeridretter, ble bevist under OL i Tokyo, hvor
Norge endte opp med hele fire gull-, to
sølv- og to bronsemedaljer. Tokyo 2020+1
ble det beste sommer-OL siden Athen
2004. Under Paralympics i Tokyo tok
Norge to gull- og to bronsemedaljer, og vi
fikk hele fem fjerdeplasser. Det vitner om
meget bra kvalitet på arbeidet som er lagt
ned for paratoppidrett, men vi har fortsatt
en vei å gå for å få frem flere parautøvere i
verdensklasse. Vi må styrke rekrutteringen
til og deltakelsen i paraidretten på alle
nivåer. Vi begynte derfor å utvikle en
ny parastrategi for norsk idrett høsten
2021. Det vil være et viktig rammeverk
for rekruttering, deltakelse, utvikling og
mestring for paraidrettsutøvere.  

GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

“

Vi vil utvikle lederskap, medarbeiderskap og ikke
minst kultur. Vi skal møte medlemmenes behov
med effektiv drift, smidige digitale løsninger og
idrettslig kompetanse av fremragende kvalitet.

Nils Einar Aas, generalsekretær

Skal vi fortsatt kunne lede og trene best i
verden, må rammebetingelsene for norsk
toppidrett være på plass. Det forutsetter at vi lykkes med et av våre viktigste
prosjekter: å få bygget et nytt nasjonalt
toppidrettssenter på Sognsvann. Et slikt
tverridrettslig kompetansesenter vil også
bidra til å utvikle paraidretten i ønsket
retning. Vi håper å kunne sette spaden i
jorden i 2023.
Må være i kontinuerlig endring
For å møte idrettens behov i fremtiden må
vi hele tiden være villige til å endre oss.
Vår endringsvilje ble synliggjort i strategiog organisasjonsutviklingsprosjektet (SOU)
i NIF, et prosjekt som holdt god fremdrift i
2021. Med en ny ledergruppe på plass har
vi styrket organisasjonen og meislet ut en
tydelig strategi med klare prioriteringer
for NIFs arbeid. Strategien skal bidra til å
skape en mer moderne og fleksibel organisasjon med menneskelig utvikling i fokus.
Vi vil utvikle lederskap, medarbeiderskap
og ikke minst kultur. Vi skal møte medlemmenes behov med effektiv drift, smidige
digitale løsninger og idrettslig kompetanse
av fremragende kvalitet.
Vi skal ganske enkelt fortsette å være
relevante – og bli oppfattet slik av alle våre
målgrupper og interessenter.

NIF årsrapport 2021
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1 | Medlemskap – nøkkeltall

Tøffe jenter kjører sykkel!
Foto: Erik Ruud | NIF

14

NIF årsrapport 2021

NIF årsrapport 2021

15

NØKKELTALL

Medlemskap –
nøkkeltall
1 MEDLEMSTALL – NØKKELTALL
NIFs medlemsstatistikker baserer seg på
samordnet rapportering fra alle landets
idrettslag. De melder inn nøkkelinformasjon,
som medlems- og aktivitetsdata, med frist
30. april hvert år. Tallene for 2021 foreligger
innen 1. oktober 2022. Medlems- og
aktivitetstallene, som presentertes i denne
årsrapporten, er per 31. desember 2020.
I likhet med resten av samfunnet ble idretten
svært påvirket av koronapandemien i 2021.
Som i 2020 ble idretten rammet av nasjonale
og lokale bestemmelser, forskrifter, anbefalinger og råd, noe som påvirket idrettsorganisasjonens evne til å tilby aktivitet.
Vi er usikre på hvor mye det kommer til å
redusere aktivitet, frafall av medlemmer
og frivillige. Enkelte geografiske områder,
idretter og enkelte aldersgrupper har vært
ekstra hardt rammet av restriksjonene.
1.1 Organisasjonstall
I 2021 var det 55 særforbund og 11 idrettskretser i NIF. Det var 183 godkjente idretter
i 2021. Det er to flere særforbund enn i
2020 (figur 1). Kampsportforbundet fikk
godkjent oppdeling av to av sine etablerte
idretter: karate kata/mønster og karate
kumite/kamp, og taekwondo poomsae/
mønster og taekwondo kyorugi/kamp.
Ved utgangen av 2020 hadde NIF 7845
ordinære idrettslag og 1610 bedriftsidrettslag
som medlemmer (figur 2). Selv om dette
er en liten nedgang fra året før, er det
idrettslag i alle landets kommuner, og den
organiserte idrettens tilstedeværelse er
svært stabil.
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1.2 Medlemskap
Det var ved utgangen av 2020 registrert
1 752 330 medlemskap i de ordinære
idrettslagene, en nedgang på nær 180 000
medlemskap, 9 prosent. 251 idrettslag har
ikke rapportert data, noe som betyr at det
reelle medlemstallet er noe høyere. Men
97 prosent av idrettslagene har rapportert
antall medlemmer, en økning på to prosentpoeng fra året før.

Figur 2: Idrettslag og
bedriftsidrettslag

2020

7 845
ordinære idrettslag

2020

Det er i tillegg til antall medlemmer i ordinære
idrettslag også registrert 138 851 medlemmer
i bedriftsidrettslagene i 2020 (figur 2).
Kun 994 av 1610 registrerte bedriftsidrettslag rapporterte i samordnet rapportering.
Tallene viser likevel et bilde av et stort
særforbund med allsidig aktivitetstilbud.

1 752 330

1.3 Kjønnsfordelingen
Kvinneandelen av medlemsmassen økte
jevnt fram til 2019, mens i 2020 falt andelen
med 0,3 prosentpoeng, til 40,8 prosent.
Blant de yngste, 0–5 år, er det en liten
overvekt av jenter (50,3 prosent), men
kvinneandelen synker med alderen.
Prosentvis sluttet flere kvinnelige medlemmer enn mannlige i alle aldersgrupper,
unntatt i aldersgruppen 20-25 år.

1 610

Kvinneandelen i styrene er 36,4 prosent.
Andelen er god i sentralleddene, mens den
er for lav i idrettslagene. Menn sterkt overrepresentert blant styrelederne. Andelen
kvinnelige styreledere er 27,6 prosent, noe
som er en svak økning fra året før.

medlemmer i
ordinære idrettslag

2020

bedriftsidrettslag

2020

138 851
medlemmer i
bedriftsidrettslag
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1.4 Frivilligheten
Frivilligheten er selve bærebjelken i norsk
idrett, og det brede frivillige engasjementet
og dugnadsånden er fortsatt stor. Som
følge av koronapandemien og mangel på
tilstrekkelig datagrunnlag har Statistisk
sentralbyrå (SSB) innstilt utarbeidelsen av
satellittregnskap for ideelle og frivillige
organisasjoner. Ifølge SSBs beregninger
fra 2018 sto norsk idrett for nær 35 000 av
de 142 000 frivillige årsverkene som ble
utført i Norge i 2018 (figur 4).

Figur 3: Medlemsmasse
fordelt på alder og kjønn
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Figur 4: Frivilligheten (2018)

Figur 1: Organisasjonstall

Frivillige årsverk totalt

11 idrettskretser
55 særforbund
183 godkjente idretter

Norsk idrett

142 000
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Alarmerende nedgang
i antall medlemskap
i norsk idrett
Foreløpige tall viser at norsk idrett har mistet rundt
185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en
nedgang på 9,6 prosent. Også aktivitetstallene viser
en nedgang. Her er nedgangen imidlertid noe mindre,
og det samlede aktivitetstallet er redusert med 4 prosent,
noe som tilsvarer 70 000.
– At den norske idrettsbevegelsen har
mistet nærmere 200 000 medlemskap
gjennom koronaperioden er alarmerende
og alvorlig. Dette går utover oppvekstsvilkårene i alle lokalsamfunn, og er en
betydelig folkehelseutfordring. Det er helt
avgjørende å få en rask gjenåpning av
hele norsk idrett. Det å få tilbake utøverne
og de frivillige blir jobb nummer én. Alle
trinnene i myndighetenes gjenåpningsplan
må treffe idretten riktig, samt at det krever
gode rammevilkår og viktige strategiske
prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten, sier idrettspresident
Berit Kjøll.

– Vårt mål er å skape idrettsglede for alle,
det har dessverre ikke vært mulig i 2020
og hittil i 2021. Nå er det viktigere enn
noen gang å komme i gang med idretten
igjen for å hindre at aktivitetstallene går
ned på samme nivå som medlemstallene.
Nå må alle gode krefter fra idretten,
myndighetene, kommunene og næringslivet finne sammen og gjennomføre et
idretts- og frivillighetsløft, sier Kjøll.
Idrettsforbundet har i dag sendt brev til
alle partier på Stortinget for å varsle om
den kritiske situasjonen, og for å komme
i snarlig dialog med tanke på å diskutere
helt konkrete tiltak for å snu situasjonen.

Se oversikt over de foreløpige tallene.
Aktiviteten i idrettslagene har i 2020 og
2021 vært langt ifra normal. Likevel har
Idretts-Norge vist seg å være tilpasningsdyktig og funnet nye måter å bedrive
aktivitet på. Det viser at de aktive medlemmene i større grad blir værende i idretten
og kun har en nedgang på 4 prosent. Likevel er idretten helt avhengig av å komme
tilbake til mer vanlig drift for å beholde
og få tilbake medlemmene sine, og for at
aktivitetene ikke skal bli skadelidende.
18
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Mobiliserer idrettsbevegelsen
Norges idrettsforbund har siden nedstengingen i mars 2020 jobbet for å få
idretten i gang igjen. Nå nærmer det seg
en gjenåpning, hvor idrettslagene og
enkeltmedlemmene står i fokus.
– Idretten selv mobiliserer og oppfordrer
alle idrettsråd til å gå i dialog med sine
idrettslag for å finne ut hva de behøver, og
hvordan medlemmene skal hentes tilbake.
Samtidig har Idrettsforbundet nedsatt en

Pressemelding
2. juni 2021

NØKKELTALL

Foto: Eirik Førde / NIF

bred sammensatt arbeidsgruppe fra hele
idrettsorganisasjonen som jobber mot
gjenåpning av idretten. Målsetningen vår
er å ha like høy deltakelse i 2022 som i
2019, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.
Variert utvikling for de store idrettene
Blant de største idrettene viser golf en
imponerende vekst. Her er aktivitetstallet
økt med over 10 000, og det ligger igjen
over 100 000. Utviklingen har også vært
god innenfor tennis, hvor man har en
økning på 3800, noe som tilsvarer en vekst
på 13 prosent.
Fotball, som er den største idretten, har en
nedgang på rundt 20 000 eller 5 prosent,
mens nedgangene er henholdsvis 2 og 10
prosent for håndball og langrenn. Andre
store idretter med et fall i aktivitetstall er
svømming og gymnastikk.

klart å bevare de aktive medlemmene i
de eldste aldersgruppene. Nedgangen er
størst blant de yngste. I aldersgruppen
0-5 år er aktivitetstallet redusert med hele
15 prosent. Dette skyldes trolig at det ble
igangsatt få nye barnepartier i 2020, og
at alle de som var femåringer i 2019 nå er
blitt seks og inngår i gruppen 6-12 år.
Minst frafall i Stor-Oslo
Medlemstallene for 2020 viser store fylkesvise forskjeller. I områder der det har
vært høy koronasmitte og strenge lokale
smittevernstiltak, har ikke medlemstallene
nødvendigvis gått ned like mye som i områder med mindre smitte. Et godt eksempel på det er Oslo idrettskrets som har
en nedgang i medlemstall på 5,1 prosent,
sammenlignet med Nordland som har en
nedgang i medlemstall på 18,8 prosent.

Idretten beholder de eldste
Minst nedgang er det i aldersgruppene
13-19 og 20-25 med henholdsvis 2,5
prosent og 2 prosent. For aldersgruppen
26+ er tallet 3,4. Det viser at idretten har
NIF årsrapport 2021
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2 | Koronasituasjonen og 		
konsekvenser for idretten
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KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER FOR IDRETTEN

Koronasituasjonen
og konsekvenser
for idretten
2.1 Beredskapsarbeid
NIF etablerte en beredskapsgruppe i
2020, som ble videreført i 2021. Det var
én intern beredskapsgruppe i NIF, som
ble ledet av generalsekretæren, samt en
utvidet beredskapsgruppe med Norges
Fotballforbund, Norges Håndballforbund,
Norges Skiforbund, Norges Ishockeyforbund og Norges Svømmeforbund. Det var
ukentlige møter. I spesielle situasjoner
var det behov for økt møtefrekvens. NIF
arbeidet med å få gjenåpnet idretten i tråd
med gjeldende smittesituasjon og med å
få treffsikre kompensasjonsordninger på
plass. Det var utstrakt møtevirksomhet
med hele Stortinget, Kulturdepartementet
og helsemyndighetene i perioden. NIF har i
tillegg fortløpende veiledet særforbund og
idrettskretser og mobilisert idrettskretsene
til politisk påvirkningsarbeid i sine kanaler.
Vi gjennomførte løpende informasjonsmøter for særforbund og idrettskretser.
Idretten var nedstengt helt eller delvis
gjennom året, og det medførte frafall i
medlemmer, frivillige og utøvere.
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2.2 Kampanjen «Tilbake til idretten»
Kampanjen «Tilbake til idretten» ble
gjennomført høsten 2021 og var en stor
suksess. Kampanjen startet samme dag
som myndighetene gjenåpnet samfunnet
25. september. Hele idrettsorganisasjonen,
inkludert særforbund, idrettskretser,
idrettsråd og idrettslag, engasjerte seg i
kampanjen. Vi utviklet kampanjemateriell
med egen logo, filmer og stillbilder for bruk
på alle digitale flater, og for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vi gjorde en digital
verktøykasse for rekruttering av både
utøvere og frivillige til idrettslagene
tilgjengelig for idrettsorganisasjonen.
Kampanjen fikk høy synlighet med totalt
over 10 millioner visninger på tvers av de
digitale kanalene, inkludert sosiale medier,
og i A-medias lokalaviser. Vi gjennomførte
en nasjonal TV-kampanje på TV 2 som fikk
hele 14,2 millioner visninger, og en tre ukers
radiokampanje på P4 med hele 9,6 millioner
eksponeringer i kampanjeperioden.
Kampanjen frembrakte 250 presseklipp og
ble spredt organisk på grunn av kampanjeengasjementet til NIF, særforbund,
idrettskretser og idrettslag. Kampanjen
bidro til at det ble gjennomført utallige
gjenåpningsarrangementer i hele landet i
løpet av kampanjeperioden.  

KORONASITUASJONEN OG KONSEKVENSER FOR IDRETTEN
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To tredjedeler av
veksten i norsk idrett
kommer fra kvinner
Norsk idrett opplever en positiv medlemsvekst, og ekstra
gledelig er det at to tredjedeler (67 prosent) av veksten
kommer fra kvinner. Totalt er kvinneandelen blant
medlemmer i norsk idrett oppe i 41,2 prosent.

3 | Idrettspolitiske saker

Barneidrettstreneren gjør en av
idrettens viktigste jobber.
Foto: Erik Ruud | NIF

IDRETTSPOLITISKE SAKER

Idrettspolitiske saker
3.1 NASJONALT ARBEID
3.1.1 Idrett i politikken
NIF jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for hele idretten og for å synliggjøre
og styrke idrettens rolle i samfunnet. Her er
påvirkningsarbeidet vårt overfor Stortinget,
regjeringen og politiske partier viktig. Dette
ledes av idrettsstyret og NIFs administrasjon, med sterk støtte fra idrettskretser
og særforbund. I 2021 handlet mye av
idrettens innsats overfor myndighetene om
hvordan idretten skulle stå best mulig rustet
i møte med koronapandemien, og hvordan
myndighetenes tiltak kunne stimulere til
aktivitet og gjenåpning av idretten.
Arbeid overfor Stortinget
Koronapandemien har, som i 2020, krevd
en særskilt innsats for å peke på behovet
for støttetiltak og kompensasjonsordninger
for idretten.
Etter at det nye Stortinget trådte sammen,
tok NIF tidlig initiativ til å etablere kontakt
og gode relasjoner med de nye politikerne,
særlig de nye representantene i familieog kulturkomiteen. NIF ga skriftlige og
muntlige innspill til flere av sakene som
var til behandling på Stortinget – i tillegg
til statsbudsjettsaker og ekstraordinære
saker knyttet til pandemien.
Arbeid overfor regjeringen
NIF etablerte kontakt med den nye regjeringen etter regjeringsskiftet i høst og formidlet viktige innspill til statsbudsjettet. Vi
etablerte god kontakt med statsråd Anette
Trettebergstuen og den øvrige politiske
ledelsen i Kulturdepartementet. Statsråden
prioriterte å gjeste det ekstraordinære
Idrettstinget som en av sine første oppgaver som ny statsråd.
26

NIF årsrapport 2021

I tillegg til den ordinære løpende kontakten
og dialogen med Kulturdepartementet,
både administrativt og politisk, hadde
NIF dialog med flere departementer om
statsbudsjettsaker og andre relevante
idrettspolitiske saker.
Arbeid overfor de politiske
ungdomspartiene
13. november inviterte NIF alle de politiske
ungdomsorganisasjonene til et møte på
Ullevål stadion. NIF presenterte våre
viktigste idrettspolitiske saker og vårt
arbeid for etisk og trygg idrett, spesielt
mot seksuell trakassering og overgrep og
for mat, ernæring og spiseforstyrrelser
gjennom Sunn idrett.
Statsbudsjettet
NIF ga skriftlige og muntlige innspill til
regjeringens og Stortingets arbeid med
statsbudsjettet. Vi deltok på flere møter
og høringer i stortingskomiteene hvor NIF
kom med forslag til endringer.
NIFs hovedinnspill til statsbudsjettet 2022
tok utgangspunkt i fanesakene våre:
• Rettighetsfestet, full momskompensasjon
NIF ønsker rettighetsfestet full momskompensasjon på varer og tjenester
(i dag rundt 82 prosent) og rettighetsfestet full momskompensasjon for
idrettslag som bygger egne anlegg. I
statsbudsjettforslaget for 2021 var det
lagt opp til full momskompensasjon for
anleggsbygging, noe vi er fornøyde med
– men begge ordningene bør rettighetsfestes på 100 prosent.
• Økonomi som barriere
Vi fokuserte på full utrulling av fritidskortet. Det er viktig med tydelige
signaler og økonomiske insentiver overfor kommunene, slik at lokale kostnader

FANESAKER
1. Rettighetsfestet,
full moms
kompensasjon.
2. Økonomi som
barriere.
3. Styrket anleggs
finansiering.
4. Sammen om
norsk toppidrett.
1. Bevare og styrke
den norske
pengespillmodellen.
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ikke «legger stein til byrden» verken for
idrettslagene eller deres medlemmer.
• Styrket anleggsfinansiering
1 milliard kroner over statsbudsjettet
2021 til styrking av den eksisterende
anleggsfinansieringsordningen.
• Sammen om norsk toppidrett
20 millioner kroner til nytt nasjonalt
toppidrettssenter. Bedre vilkår for
idrettsutøvere – spesielt knyttet til
utdanning.
• Bevare og styrke den norske penge
spillmodellen
Bevare og styrke den norske pengespillmodellen og gå imot at det åpnes for
nye lotterier og pengespill i konkurranse
med dagens spill.
Vi kommenterte også andre saker, blant
annet om behovet for et større digitaliseringsløft for frivilligheten, støtte til arbeidet
med sunn idrett, tilrettelegging for økt
fysisk aktivitet i skolen, behovet for
hjelpemidler og bedre støtteordninger for
idrettsdeltakelse, forenklinger for frivilligheten og økt post for utvekslingsordninger.
NIF spilte inn at det måtte tas hensyn til
langsiktige konsekvenser av pandemien
for idretten, at idretten er avhengig av
fortsatt kompensasjon i tråd med gjeldende ordninger, og at organisasjonsledd som
falt utenfor, også måtte ivaretas.
NIF deltok på høringer i familie- og kulturkomiteen, utdannings- og forskningskomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen,
helse- og omsorgskomiteen, arbeids- og
sosialkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen. I tillegg ga vi skriftlig
innspill til finanskomiteen.

3.2 INTERNASJONALT ARBEID
3.2.1 Representanter i internasjonale verv
Globalt nivå
I 2021 hadde NIF relasjoner til Den
internasjonale olympiske komité (IOC) ved
IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. Hun er
medlem av IOCs Legacy and Sustainability
Commission og ble under de olympiske
lekene i Tokyo også valgt til styremedlem
i IOCs Executive Board. I tillegg ble Astrid
Uhrenholdt Jacobsen tatt opp som
medlem i IOCs utøverkomité, som innebærer at hun ble IOC-medlem. Høsten
2021 ble Uhrenholdt Jacobsen oppnevnt
til å sitte i WADAs utøverkomité som
representant for IOCs utøverkomité.
Vervet innebærer at hun er en del av
WADAs Foundation Board. Gerhard
Heiberg er honorært IOC-medlem.
I 2021 var NIF representert i Den internasjonale paralympiske komité (IPC) med
kommisjonsmedlemmene Birgit Røkkum
Skarstein i IPCs utøverkomité og Terje Roel
i IPCs komité for de paralympiske leker.
Antero Wallinus-Rinne er styremedlem i
International Coaching Council for
Excellence.
Europeisk og nordisk nivå
I 2021 ble Berit Kjøll valgt inn som styremedlem i Den europeiske olympiske komité (EOC), og i tillegg var NIF representert i
fire underkomiteer i EOC:
• Berit Kjøll er leder av EOCs komité for
bærekraft.
• Åsne Fenne Hoksrud er medlem i EOCs
komité for antidoping og medisin.
• Sebastian Henriksen er medlem i EOCs
komité for EU og internasjonale relasjoner
• Henriette Hillestad Thune er medlem i
EOCs lovkomité.
NIF årsrapport 2021

27

IDRETTSPOLITISKE SAKER
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I 2021 ble Terje Roel gjenvalgt til styret
i Den europeiske paralympiske komité
(EPC), i rollen som kasserer etter at han
siden 2020 har fylt rollen som fungerende
president.
Magnus Sverdrup ble i 2021 valgt som
styremedlem i Den europeiske breddeidrettsorganisasjonen (ENGSO). Anja
Rynning Veum er medlem i komiteen for
likestilling i idrett, mens Julie Ravlo er
medlem i ENGSOs EU-komité.
Vibecke Sørensen og Julie Ravlo er styremedlemmer i fellesorganisasjonen for de
nordiske paralympiske komiteene (NORDHIF).
3.2.2 Internasjonale idrettskonkurranser,
møter og arrangementer
På grunn av pandemien var 2021 et
annerledes år med tanke på internasjonal
representasjon. Mange internasjonale arrangementer ble avlyst eller utsatt, men en
god del ble omgjort til digitale møteplasser.
I 2021 var NIF politisk representert ved
følgende internasjonale idrettskonferanser,
møter og arrangementer:
• Den europeiske olympiske komités
generalforsamling
• Den europeiske paralympiske komités
generalforsamling
• Den internasjonale paralympiske
komités generalforsamling
• Sammenslutningen av de nasjonale
olympiske komiteenes generalforsamling
• ENGSO Youth generalforsamling
• Nordisk idrettsmøte
• De nordiske paralympiske komiteenes
årlige møte
NIF deltok med administrativ representasjon på ENGSOs generalforsamling og
den europeiske idrettsplattformen. To
representanter for Norge, Gyda Winther og
Alexander Eriksson, deltok på Det internasjonale olympiske akademiets ungdomssesjon, som ble holdt digitalt over ti dager
i 2021.

Siden 2009 har NIF vært partnerorganisasjon i EOCs EU-kontor i Brussel. I den
forbindelse deltok vi på flere møter på
EU-nivå i 2021. NIF var involvert i idrettsrelaterte saker i regi av Europarådet. Kull
2019/2021 av norske idrettsledere fra særforbundene gjennomførte utdanningsprogrammet Nordic International Leadership
Education (NILE) i samarbeid med Sverige,
Finland, Danmark og Nederland.
3.2.3 Idrettssamarbeid med Kina
Norske og kinesiske myndigheter har hatt
et pågående idrettssamarbeid siden april
2017. Hovedformålet er å videreutvikle
utveksling og samarbeid på idrettsområdet og å fremme gjensidig forståelse
og vennskap mellom Kina og Norge. Den
overordnede intensjonsavtalen (Omforent
Memorandum) ble signert av norske og
kinesiske myndigheter 7. april 2017 og varer
til 6. april 2022. Siden oppstart har NIF
hatt det koordinerende ansvaret fra norsk
idretts side for å følge opp avtalen overfor
norske bidragsytere.
NIF og de norske partene diskuterte lenge
konkrete samarbeidspunkter til en handlingsplan for 2021 og 2022 sammen med Den
kinesiske olympiske komité, men på grunn
av pandemiens påvirkning på mobilitet ble
det svært krevende å utvikle samarbeidet
og å utveksle utøvere og deres støtteapparat. En handlingsplan for 2021 og
2022 (frem til OL i Beijing) ble ikke signert.
For de fleste norske partene var det
krevende å gjennomføre samarbeid og
utveksling med kinesiske parter i 2021 og
2022. Enkelte har likevel fått til samarbeid i
en krevende tid. Antidoping Norge gjennomførte flere aktiviteter i henhold til egen
langsiktig avtale og handlingsplan med det
kinesiske antidopingbyrået, CHINADA.
Skiskytterforbundet videreførte det
pågående smøresamarbeidet fram mot OL
i Beijing 2022.
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NIF vil benytte anledningen til å synliggjøre og
styrke mulighetene for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til å delta i samfunnet. Vårt bidrag
handler om inkludering og synliggjøring innenfor
idretten og vår påvirkning på lokale myndigheter.

3.3 INTERNASJONALT
UTVIKLINGSARBEID
3.3.1 Samarbeidsavtalen med Norad
NIFs internasjonale utviklingssamarbeid
er i all hovedsak finansiert av en avtale
med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Den treårige avtalen utløp
i utgangspunktet i 2021, men avtalen ble
forlenget med ett år. NIF samarbeider først
og fremst med partnerorganisasjoner i
Zambia og Zimbabwe. Pandemien preget
hverdagen til våre samarbeidspartnere.
Smitteverntiltak gjorde deres arbeid mer
utfordrende. Likevel gjennomførte de
aktivitetstiltak til barn og unge i begrenset
omfang.
Resultatene for 2021 viser at mange av
de planlagte aktivitetene ble gjennomført,
men at antall deltakere ble noe lavere enn
planlagt. Norad har vært en god støttespiller
under pandemien. Til tross for nedstenging
i NIFs samarbeidsland og begrenset
aktivitetsnivå, opprettholdt Norad den
finansielle støtten.
Våre partnere gjennomførte i 2021 prosjekter innenfor trenerutvikling, trygg og
etisk idrett, spredning av helseinformasjon,
organisasjonsutvikling og inkludering.
Samarbeidspartnernes prosjekter og NIFs
støtte bidrar til å bygge et sterkere sivilt
samfunn og idrettsorganisasjoner som
skaper inkluderende og trygge idrettsbegivenheter for barn og unge.
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Together for Inclusion
I 2020 inngikk NIF avtale med den norske
paraplyorganisasjonen Atlas-alliansen om
et ettårig prosjekt, Together for Inclusion.
Prosjektet øker muligheten for barn og
unge med funksjonsnedsettelse i Zambia
til å delta i fysisk aktivitet og organisert
idrett. Flere av NIFs partnere i Zambia var
involvert i implementeringen av prosjektet,
som ble fullført i 2021. NIF inngikk en ny
avtale som skulle utvikle dette programmet
videre. Norske myndigheter vil være vertskap for Global Disability Summit i 2022.
NIF vil benytte anledningen til å synliggjøre
og styrke mulighetene for mennesker med
nedsatt funksjonsevne til å delta i samfunnet. Vårt bidrag handler om inkludering
og synliggjøring innenfor idretten og vår
påvirkning på lokale myndigheter.
3.3.2 Idrettens fredskorps
2021 ble et uvanlig år for utvekslingsprogrammet Idrettens fredskorps. NIF signerte
nye forlengelsesavtaler med Norec i 2021.
Fysisk utveksling var ikke en del av avtalen,
grunnet pandemien, men vi fikk midler til å
styrke partnerskapet med organisasjonene
i sør, øke lokal aktivitet gjennom et internt
utvekslingsprogram i Malawi og Zambia,
og utvikle og utbedre utvekslingsprogrammet
i årene som kommer. Slik blir vi klare for
å sette i gang Idrettens fredskorps når
pandemien er over. I mellomtiden er NIF
med på å gi et bredere idrettstilbud i sør,
utvikle partnere og styrke utveksling for
fremtiden.

Zambia

Zimbabwe

Malawi
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Vårt mål og plan er at vi skal starte opp
normal utveksling fra august 2022. Derfor
begynte vi i 2021 med å rekruttere nye
idrettsfrivillige og legge planer for ny
søknad til Norec.
3.4 VERDIARBEID
3.4.1 Antidoping
Idrettstinget 2021 fattet et prinsipielt viktig
vedtak for ytterligere å styrke uavhengigheten i antidopingarbeidet: Idrettsstyret
skal i tingperioden arbeide for at NIF ikke
skal utføre oppgaver som World Anti-Doping Code (WADC) forutsetter skal skje
med nødvendig distanse fra idretten. Etter
WADC ligger ansvaret for disse oppgavene
på en nasjonal antidopingorganisasjon
(NADO). Idrettstinget vedtok at idrettsstyret
i samarbeid med Antidoping Norge skal
arbeide for at antidopingarbeidet lovreguleres gjennom en særlov.
Videre vedtok Idrettstinget det nye antidopingregelverket. Det understreker blant
annet de forpliktelsene NIF har etter WADC

som nasjonal olympisk og paralympisk
komité, og de forpliktelsene særforbundene
har gjennom sitt medlemskap i NIF.
NIF samordner regelmessige møtepunkter
og opplæring med Antidoping Norge for å
koordinere det forebyggende antidopingarbeidet.
3.4.2 Manipulering av idrettskonkurranser
NIF gir råd og informerer organisasjonsledd og utøvere som representerer NIF
gjennom deltakelse i OL og Paralympics,
om tematikken.
NIF arrangerte i 2021 et digitalt fagforum
for ansatte og frivillige i særforbund som
jobber med dommerutdanning. Dommere
er en viktig målgruppe for det forebyggende
arbeidet, og manipulering av idrettskonkurranser var derfor et sentralt tema
på fagforumet. Med høy kompetanse blant
dommerne vil idretten være bedre rustet
til å forhindre og avdekke manipulering av
idrettskonkurranser.
NIF årsrapport 2021
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Lotteri- og stiftelsestilsynet og NIF har
over lang tid planlagt en spørreundersøkelse om temaet, som tilsynet gjennomførte høsten 2021. Svarene vil kunne gi økt
kunnskap. Det kan vi bruke til å styrke NIF
og organisasjonsleddenes forebyggende
arbeid.
Internasjonalt deltok NIF på flere digitale
møter i regi av, eller i samarbeid med, IOC.
NIF har med dette selv styrket egen kompetanse og bidratt til kunnskapsdeling og
erfaringsutveksling.
IOC etablerte i 2021 en juridisk arbeidsgruppe for å bistå med å revidere The
Olympic Movement Code on the Prevention
of the Manipulation of Competitions. Jurister
fra blant annet internasjonale særforbund
og nasjonale olympiske komiteer, herunder
NIF, deltar i arbeidsgruppen.
3.4.3 Etisk og trygg idrett
2021 var et viktig år for å styrke en etisk
og trygg idrett. Basert på vedtaket fra
Idrettstinget i 2019 landet vi på viktige
tiltak som vil utvikle og styrke oss på feltet
i denne og kommende tingperiode.
I perioden 2019 til 2021 jobbet NIF fram
prioriterte forbedringsområder, felles rammer og spesifikke tiltak for hele idrettsorganisasjonen. Leveransene inkluderer
innføring av etiske leveregler og etisk råd,
utbedring av prosesser for varsling og
påtale til idrettens domsutvalg, og tydelige
krav til godt styresett. Disse utgjør fem separate, men tematisk sammenhengende,
leveranser som ble orientert om og vedtatt
på Idrettstinget våren 2021.
Fra høsten 2021 og videre i 2022 prioriterer vi å iverksette de fem leveransene.
NIFs etisk råd og NIFs påtalenemnd ble
begge operative fra januar 2022, og det
var viktig å forberede grunnen for begge
utvalgene i løpet av høsten. I 2021 fokuserte
vi på å lande og utvikle et enhetlig system
for varsling for idretten. Høsthalvåret
utviklet vi, sammen med leverandøren
«Mitt varsel», en digital løsning som er
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godt tilpasset idrettens organisering og
rutiner. Systemet vil rulles ut til hele
idretten i 2022.
Vi nådde mange viktige milepæler i arbeidet for en etisk og trygg idrett i 2021,
og vi ser fram til å fortsette i 2022. Vi vil
prioritere et godt styresett, system for
varsler og etiske leveregler, og en sjette
leveranse på barn og unges trygghet i året
som kommer.
3.4.4 Forebygging og håndtering av
seksuell trakassering
NIF har i lang tid prioritert arbeidet med
å forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep i idretten. Siden 2000
har det vært egne retningslinjer på dette
området, som også omfatter risikoatferd.
I 2017 ble det lansert en veileder for
håndtering av saker som gjelder seksuell
trakassering og overgrep i idretten. I 2021
etablerte vi bedre systemer og kanaler
for rapportering og håndtering av varsler,
inkludert bedre tilrettelegging for å kunne
påtale saker til idrettens domsutvalg. Det
enhetlige systemet for varsling for idretten,
som skal rulles ut i 2022, vil gjøre det
betydelig lettere både å varsle om og
håndtere saker som gjelder seksuell
trakassering og overgrep.
Det er viktig at saker blir håndtert, og vi
forventer at bedre system og lettere tilgjengelighet for varsling vil føre til at flere
saker blir meldt inn. NIF etablerte en egen
påtalenemnd for idretten, som starter i
2022. Påtalenemnden har blant annet
som mål at flere saker som gjelder brudd
på idrettens retningslinjer mot seksuell
trakassering og overgrep i idretten, blir
behandlet og kan resultere i reaksjoner fra
idrettens domsorgan. Vi utarbeidet et eget
tilbud om rådgiving til organisasjonsledd i
saker som er aktuelle for påtalenemnden,
som har oppstart i 2022.
Samarbeidet med Redd Barna om kurstilbudet «Trygg på trening» er videreført i
2021. Vi utarbeidet egne idrettstilpassede
kursopplegg til et tosifret tall særforbund.

IDRETTSPOLITISKE SAKER
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Vi forberedte en fellesidrettslig versjon av
kursopplegget som blir klart i 2022.
NIF fortsatte å delta i prosjektet «Child
Safeguarding in Sport». Prosjektet er i
regi av Enlarged Partial Agreement on
Sport (EPAS), som er et samarbeid mellom
Europarådet og EU. Norge, ved NIF, er ett
av seks deltakerland. Et særlig mål med
prosjektet er å bidra til bedre samarbeid
mellom idretten og aktører utenfor idretten
(som offentlige instanser og andre kompetansemiljø) i innsatsen mot seksuell, fysisk
og psykisk vold mot barn.
Arbeid for bedre politiattestordninger hadde
fremgang i 2021, selv om det ennå ikke har
kommet på plass tilfredsstillende ordninger
for idretten. I februar besluttet et flertall på
Stortinget å be regjeringen komme tilbake
med sak om fornyelsesordning. De ville også
be regjeringen gjennomgå barneomsorgsattesten, som er den typen politiattest som
blir brukt i idretten, for blant annet å vurdere digitale forenklingsmuligheter. Dette
er i tråd med NIFs offentlig uttrykte ønsker
for endring av politiattestordningen, og de
viste eksplisitt til NIFs innspill som argument
for flertallets beslutning.

NIF tilbyr rådgiving til ansvarspersoner,
trenere, utøvere, foreldre og andre som har
spørsmål om slike saker. I 2021 vektla vi
hvordan man som del av rådgiving i enkeltsaker også kan bidra til større kompetanse
på håndtering i berørte særforbund og
idrettskretser.
NIFs erfaring på området er etterspurt internasjonalt. I løpet av 2021 bidro NIF blant
annet til IOCs nye opplæringsprogram
«Safeguarding Officer in Sport Certificate
Program». NIFs seniorrådgiver Håvard B.
Øvregård er medlem i Europarådets ekspertgruppe om seksuell vold mot barn.
3.4.5 Arbeid mot rasisme og annen
diskriminering
I 2021 videreførte vi innsatsen mot rasisme
og diskriminering, som ble igangsatt i 2020,
blant annet med utgangspunkt i NIFs
ledermøtes resolusjon mot rasisme 5. juni.
Arbeidet skal ivareta NIFs formål om at alle
mennesker gis mulighet til å utøve idrett
ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli
utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling. Norsk idrett skal på alle
nivåer praktisere nulltoleranse for enhver
form for diskriminering og trakassering.

Foto: Pernille Ingebrigtsen / NIF
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“

Norsk idrett skal på alle nivåer praktisere
nulltoleranse for enhver form for diskriminering
og trakassering.

NIF fulgte opp de fem foreslåtte tiltakene i
rapporten fra utvalget «Rasisme i idretten»
som ble fremlagt 7. september 2020. Et
helhetlig system for varsling og håndtering
av varsler svarer direkte på utvalgets forslag om varslingskanal for saker som gjelder rasisme og diskriminering. Holdningsarbeid er ivaretatt gjennom den langsiktige
kampanjen #STOPP, som i 2021 også var
sentral i innsatsen mot diskriminering på
bakgrunn av seksuell orientering.
I 2020 ble utvalgets rapport fulgt opp
med en egen veileder for håndtering av
rasisme og diskriminering i idretten, og i
2021 ble den fulgt opp med lovendringer
på Idrettstinget. Nå er det klart grunnlag
for å straffe personer eller organisasjonsledd som kommer med diskriminerende
eller hatefulle ytringer, inkludert tekst eller
symboler. Loven nevner en rekke diskrimineringsgrunnlag: hudfarge, nasjonal
eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn,
seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og funksjonsnedsettelse.
Lovendringene gir også grunnlag for å
straffe idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for arrangementer
der rasisme og diskriminering skjer, for
eksempel der idrettslaget ikke har arbeidet
godt nok for å hindre dette.
Utvalgets forslag om mer kunnskap er
fulgt opp med rapporten «Idrettsglede for
alle: Arbeid for mangfold og mot rasisme»,
som ble lansert i februar 2021. For første
gang får vi et bredt kunnskapsgrunnlag
som utgangspunkt for å vurdere tiltak, utvikling og videre behov for kunnskapsinnhenting. Særlig viktig er det at rapporten
indikerer hvor mange personer med synlig

minoritetsbakgrunn som deltar på ulike
områder i idretten. Rapporten er basert på
svar fra alle 55 særforbund. Rapportens
tallgrunnlag synliggjør det store behovet
for å prioritere aktiv rekruttering av personer
med minoritetsbakgrunn til alle idrettens
ledd, spesielt som ledere og tillitsvalgte.
Det var også en av utvalgets fem konklusjoner.
I slutten av 2021 forberedte NIF det treårige
krafttaket for mangfold og inkludering, som
ble varslet i regjeringens idrettsstrategi
i september 2021. Et av fire prioriterte
områdene i krafttaket er arbeid mot rasisme,
diskriminering og hets.
3.5 BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØ
NIF ferdigstilte i 2021 en kartlegging av
norsk idretts bidrag til FNs bærekraftsmål. Vi har prioritert noen mål for ekstra
innsats, og vi vil fra 2022 sette konkrete
mål på kort og lang sikt. Dette kunnskapsgrunnlaget er viktig for å definere områdene
der organisasjonen kan ha størst effekt av
tiltak, og for å finne ut på hvilke områder vi
trenger nullpunktsdata for å måle endring
over tid. NIF vil, i tråd med forpliktelser,
særlig se på konkrete tiltak for å redusere
eget karbonavtrykk. Vi etablerte en egen
temaside om bærekraft. Der ligger kunnskapsunderlaget tilgjengelig sammen med
Miljøhåndbok for norsk idrett.
I 2021 ferdigstilte vi et prosjekt om plastsmart idrett i samarbeid med WWF Verdens
naturfond. Prosjektet involverte flere særforbund, og det vil nå ut på idrettslagsnivå
i hele Norge. Vi utviklet en egen sjekkliste
for arrangører og idrettslag og samlet gode
eksempler fra idretten. Prosjektet utvikler
vi og WWF Verdens naturfond videre.
NIF årsrapport 2021
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I tillegg til egen aktivitet på bærekraft opprettet NIF et samarbeidsforum for hele norsk
idrett. Den virkelige effekten av idrettens
bærekraftsarbeid skjer når tiltakene er
tilgjengelige og anvendelige for hele norsk
idrett, blant alle våre 1,9 millioner medlemmer.
3.6 ORGANISASJONSUTVIKLING
3.6.1 Strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet (SOU) i NIF
NIF har med strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet (SOU) en ambisjon om
å skape verdens beste idrettsorganisasjon.
Prosjektet startet opp i august 2020 og
leverte sin rapport med løsningsforslag og
anbefalinger i mars 2021.
Prosjektets virksomhetsmål/mandat var å
skape en utviklingsorientert og drivende
organisasjonskultur som gjør NIF sentralt
til den sterkeste pådriveren og støttespilleren for alle organisasjonsledd for å sikre
at hovedmålene i Idretten vil! realiseres.
Prosjektet definerte tre effektmål for
utvikling av NIF:
• Tydeliggjøre NIFs strategiske rolle og
styrke NIFs strategiske arbeid
• Utvikle lederskap, kultur og kompetanse
• Utvikle en fleksibel og moderne
organisasjonsstruktur
Utgangspunkt for utviklingen har vært
den norske idrettsmodellen og norske
toppidrettsresultater som blir lagt merke
til langt utenfor landets grenser. SOUs
oppdrag var å undersøke NIF sentralt,
definert som NIFs sentraladministrasjon på
Ullevaal, NIF Digital Support i Drammen og
Olympiatoppen. Olympiatoppen blir
evaluert parallelt som et eget prosjekt,
som vi vil følge opp høsten 2021 og vinter/
vår 2022. Vi vil også iverksette et SOUdel-prosjekt for idrettskretsene i 2022.  
Hovedfunn fra rapporten viser at:
1. NIF må ha en tydeligere strategi som
setter organisasjonsleddenes og medlemmenes behov i fokus.
2. NIF skal styrke lederskap, kultur og
kompetanse.
3. NIF skal utvikle en mer omstillingsdyktig,
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4.

5.
6.

7.

8.

smidig og effektiv organisasjon.
NIF skal gjennom styrket idrettspolitisk
påvirkningsarbeid forsterke norsk
idretts samfunnsrolle og styrke
rammebetingelsene til norsk idrett.
NIF skal utvikle samarbeidsmodellene
mellom NIF sentralt og særforbundene.
NIF skal utvikle styrings- og samarbeidsrollen mellom NIF sentralt og
idrettskretsene.
NIF skal fortsette digitaliseringsløpet
i og for hele norsk idrett og utvikle
digitale forretningsmodeller.
NIF må sikre alternative inntektsstrømmer og samarbeidsavtaler ved
å utvikle og ta posisjonen som en mer
tydelig samfunnsaktør.

Basert på disse hovedfunnene ble det
beskrevet løsningsforslag og anbefalinger
innenfor fire hovedområder:
• Tydeliggjøre og styrke NIFs
strategiske rolle
• Bygge organisasjonskultur og styrke
lederskap og kompetanse i NIF sentralt
• Forsterke arbeidet med idrettspolitisk
påvirkning, bærekraft og rammebetingelser
• Bygge et effektivt og fleksibelt
organisasjonsdesign
Vi startet et omfattende arbeid i 2021 som
skal bidra til at NIF utvikler seg i ønsket
retning. Vi designet et nytt organisasjonskart med noe endrede ansvarsområder
og rekrutterte fire nye ledere, inkludert ny
generalsekretær, som alle startet opp
høsten 2021. Vi forsøkte også å rekruttere en
leder for HR og kultur, men denne stillingen
ble ikke besatt. Assisterende generalsekretær fungerer som leder for denne
enheten. Arbeidet med strategisk kompetansekartlegging og utvikling av de nye
virksomhetsområdene fortsetter i 2022.
Den nye ledergruppa startet en strategiprosess. Målet var tydeligere prioriteringer og fokusområder for NIF basert på de
overordnede strategiene Idretten vil! og
Idretten skal! De nye virksomhetsområdene
jobbet samtidig med sine prioriteringer.
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NIF organisasjonskart

GENERALSEKRETARIAT
Generalsekretær Nils Einar Aas
Ass. generalsekretær Else-Marthe Sørlie Lybekk

* Leder styresekretariat
rapporterer til generalsekretær,
men har sin organisatoriske
tilhørighet i virksomhetsområdet
Samfunnskontakt og idrettspolitikk.

Styresekretariat*
Magnus Sverdrup

Juridisk avdeling**
Henriette Hillestad Thune

** Leder juridisk avdeling
rapporterer til generalsekretær.

SAMFUNNSKONTAKT OG
IDRETTSPOLITIKK
Frida Blomgren

ØKONOMI OG
FELLESTJENESTER
Anita Pelsholen

KOMMERSIELL
FORRETNINGSUTVIKLING
OG ARRANGEMENT
Rune Midthaug

HR OG KULTUR
Else-Marthe Sørlie Lybekk
(fungerende)

TOPPIDRETT
OLYMPIATOPPEN
Tore Øvrebø

DIGITAL
Pål Kristen Rønnevik

En tverrfaglig gruppe utarbeidet en kravspesifikasjon for et lederutviklingsprogram
for hele NIF, og vi valgte en leverandør mot
slutten av året etter en omfattende prosess. Dette programmet er skreddersydd
for organisasjonen og rulles ut i 2022 i tråd
med anbefalingen i SOU-rapporten.
3.6.2 Lederutvikling i særforbund og
idrettskretser
I 2021 gjennomførte vi et lederutviklingsprogram for 14 generalsekretærer. To av
samlingene ble avholdt fysisk, de øvrige
digitalt. Én samling ble avholdt sammen
med de respektive presidentene, hvor
temaet var samhandling og rolleforståelse
mellom styret og administrasjonen.
NIF tilbyr særforbund og idrettskretser å
være med på styringsbarometeret hvert
år. Det er en intern undersøkelse hvor vi
blant annet kartlegger forholdet mellom
administrasjon og styret i organisasjonsleddet. Både styremedlemmer og administrasjonen deltar i undersøkelsen, og i
etterkant får forbundene og kretsene hver
sin rapport med resultatene og tilbud om
veiledning og utviklingsprosess fra NIF.
I 2021 ble Styringsbarometer presentert
for rundt 40 deltakere fra særforbund og
idrettskretser, og vi gjennomførte en
utvidet oppfølgingsprosess for seks

BREDDEIDRETT,
ORGANISASJON OG UTVIKLING
Dagfrid Forberg

særforbund og én idrettskrets. NIF bisto
med ressurser i mentorprogram for to
særforbund.
Kurs for valgkomiteer ble avholdt med
rundt 40 deltagere. Særforbund og idrettskretser får tilgang til en veileder og en
kort e-læring om valgkomiteens arbeid
som vi har utviklet. Vi lanserte også en
egen e-læringsplattform for styrearbeid til
særforbunds- og idrettskretsmedlemmer.
Vi fikk følgende tilbakemelding fra Norges
Skøyteforbund:
– For å få det beste resultatet av det
arbeidet vi nedlegger, er det viktig at vi
klarer å fungere godt sammen som et
team. Vi må ha en felles forståelse for og
avklaring rundt våre mål og vår arbeidsmetode, samt vite hvilke forventninger vi
har til hverandre, sier president i Skøyteforbundet, Mona Adolfsen.
– Med e-læringsprogrammet fikk vi lagt
en ramme for dette, som har bidratt til
mer åpenhet og forståelse internt. Vi fikk
avdekket en del uklarheter i arbeidsrollene
og lagt til rette for å definere bedre vårt
videre arbeide. Det gjør at vi sammen kan
gjøre et bedre, og mer effektivt arbeid
for den idretten vi alle er så opptatte av,
avslutter presidenten.
NIF årsrapport 2021
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Regionalisering av idrettskretser
Etter sammenslåingsprosessene i 2018–
2019 arbeidet idrettskretsene i 2021 med
overgangen til nye kretser på styre- og
administrativt nivå og ut mot eksterne
samarbeidspartnere og særidrettene.
Idrettskretsene la ned en stor innsats på
dette området i nok et krevende pandemi-år. NIF bisto ved behov, både med å
gjennomføre styreseminarer og prosesser
for kulturbygging.
I stortingsvalgkampen åpnet Senterpartiet
og Arbeiderpartiet for å reversere tvangssammenslåtte fylkeskommuner dersom
disse ønsket det. Etter regjeringsskiftet ble
det nedfelt i Hurdalsplattformen. Berørte
idrettskretser forsøkte å påvirke fylkespolitikere til å beholde dagens inndeling,
og idrettsstyret fulgte prosessen nøye.
Dette arbeidet fortsetter inn i 2022.
3.6.3 Fagteam
1. januar 2020 etablerte vi sju fagteam på
tvers av idrettskretsene, med fagansvarlige
fra NIF som teamledere. Hensikten er å
styrke samhandlingen mellom idrettskretsene og mellom idrettskretsene og NIF.
Fagteamene skal også sikre en mer enhetlig
behandling på tvers av landet. Følgende
fagteam er etablert:
• Lov og organisasjon
• Barneidrett
• Klubbutvikling  
• Paraidrett
• Anlegg
• Politisk påvirkning
• Idrettsråd
Vi evaluerte teamene i 2021 og vil gjøre
noen endringer som følge av evalueringen.
Langt på vei erfarer vi at vi har lyktes.
Idrettskretsene og NIF sentralt melder om
bedre samarbeid på tvers, det jobbes mer
effektivt, og det er mer likhet på tvers av
kretsene. Samarbeidet fungerer bedre ikke
bare innenfor fagteamområdene, men også
på andre områder. I tillegg viser evalueringen
at ansatte utvikler seg i fagteamarbeidet.
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Evalueringen viser forbedringsområder, og
disse vil vi gjennomføre i løpet av 2022.
Det viktigste er å tydeliggjøre mandatene
for fagteamene og rollen fagteamlederen
skal ha overfor resten av teamet. Vi vil
også vurdere om alle teamene skal fortsette, eller om noen bør legges ned eller
slås sammen med andre. Fagansvarlige i
kretsene kan eventuelt ta over fagteamlederrollen i noen av teamene.
3.7 DIGITALISERING AV NORSK IDRETT
NIF Digitals ansvar og oppdrag er å
identifisere, utvikle og drive fram idrettens
fellesløsninger. NIF Digital skal være
pådriver for idrettens helhetlige digitaliseringsarbeid og transformasjon. Med
samarbeid og koordinering på det digitale
området får organisasjonsleddene støtte
og oppfølging, primært rundt idrettens
felles behov. NIF Digital er en pådriver for
å identifisere og utvikle nye fellestjenester
og skal samarbeide eksternt gjennom
strategiske partnerskap.
I 2021 jobbet NIF Digital etter følgende
overordnede mål:
• Sikre kvalitet på idrettens data
• Forenkle inngangen for norsk idrett
• Skape felles verdiøkende løsninger for
norsk idrett
• Øke inntektene for hele norsk idrett
NIF Digital oppnådde målene sine i 2021.
Dette gjelder både datakvalitetssikring,
forenkling av arbeidsprosesser, forenklede
innganger til norsk idrett, forbedret støtte
for medlemsadministrasjon og fakturering,
utvikling av trener- og politiattest og støtte
til arrangementsløsningen iSonen for
terminfestede aktiviteter. I tillegg etablerte
NIF en ny og mer fremtidsrettet modell for
person- og organisasjonsdata og flyttet
driften fra eget datasenter til Sopra Steria.
Dette gir oss en mer bærekraftig og robust
arkitektur og driftsmodell, og det styrker
informasjonssikkerheten betydelig med
døgnkontinuerlig overvåkning og respons
fra Sopra Sterias sikkerhetssenter.
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3.7.1 Kvalitet på data:
Medlemsoppdateringer
ORDINÆRE IDRETTSLAG

85,1%
Fakturering i medlemssystem
ORDINÆRE IDRETTSLAG

55%

I 2021 utviklet vi nye interne arbeidsmetoder.
Vi har etablert en ny målprosess ved å benytte kvartalsvise prioriteringer og styrket
samarbeidet på tvers i virksomhetsområdet ved etablering av kompetanserettede team. Vi arbeidet også målrettet
for å etablere og forankre en ny modell for
finansiering av digitale fellestjenester.
Nedenfor følger en kort redegjørelse rundt
de viktigste leveransene fra behovsområdene i NIF Digital.
3.7.1 Kvalitet på data
I 2021 fokuserte vi på å sikre kvalitet på
data om personer og medlemskap, samt
betalte medlems- og treningsavgifter. Vi
samarbeidet tett og godt med idrettskretsene og særforbundene.

Buypass-avtale
ORDINÆRE IDRETTSLAG

66,9%
Betalt medlemsavgift
ORDINÆRE IDRETTSLAG

39%
Betalt treningsavgift
ORDINÆRE IDRETTSLAG

12,7%

Vi intensiverte innsatsen for å få idrettslag til å velge og ta i bruk enten idrettens
felles medlemssystem eller et eksternt
medlemssystem med godkjent integrasjon
til idrettens felles database. Vi holdt
ukentlige møter om dette med deltagere
fra NIF Digital og idrettskretser. I tillegg
møtte vi hvert enkelt særforbund for å
få nødvendig innsikt i deres tilknyttede
idrettslag og gjenstående idrettslag som
ikke har valgt et godkjent medlemssystem.
Samarbeidet har gitt tydelige resultater
og ønsket måloppnåelse: Ved årsskiftet
gjensto det rundt 1000 ordinære idrettslag.
5000 idrettslag benyttet Idrettens felles
medlemssystem (KA eller IMS). Nå får
idrettslag god oversikt over sine medlemmer.
Kvaliteten på medlems- og persondata
øker betydelig når de bruker et slikt
elektronisk medlemssystem.
Ved årsskiftet hadde 85,1 prosent av alle
ordinære idrettslag oppdatert felles database de siste 90 dagene. 55 prosent hadde
fakturert gjennom medlemssystemet, og
66,9 prosent hadde inngått en brukerstedsavtale med Buypass. Dette er en klart
positiv utvikling. Vi fortsetter i 2022 ved å
fokusere på at idrettslagene må fakturere
gjennom valgt medlemssystem.

Følgende tiltak har særlig bidratt til
måloppnåelsen:
• Tydelig kommunikasjon om at alle
idrettslag må benytte et medlemssystem med integrasjonsavtale,
medlemsadministrasjon og fakturering
• Etablert støtte for idrettslagenes valg av
medlemssystem
• Forbedret løsning som sikrer verifisering
av personer som er registrert i eksterne
medlemssystemer
• Forbedret integrasjon mot eksterne
medlemssystemer
• Ny integrasjonsløsning for bruk av
person- og organisasjonsdata i idrettsspesifikke løsninger
• Forbedret innsiktsrapporter i Power BI
knyttet til samtidsdata og oppfølging av
idrettslag
• Gjennomført kampanjer og oppfølging
av idrettslag i samarbeid med idrettskretser og særforbund
Et viktig suksesskriterium var å legge til
rette for at eksterne partnere, som organisasjoner, sportsgrener, klasser og øvelser,
kan benytte idrettens grunndata i sine
systemer. Dette er avgjørende for å kunne
skape en helhetlig, samlet og sømløs opplevelse av idretten i Norge.
Vi begynte å samle inn og kvalitetssikre
data fra eksterne samarbeidspartnere,
aktivitet- og deltagerdata i 2021 og vil
videreføre dette.
2021 har derfor forbedret datakvalitet i
stor grad.
3.7.2 Forenkle inngangen for norsk idrett
Vi jobbet med å fornye brukeropplevelsen i
2021. Vi forbedret struktur og arkitektur for
tjenestene og grensesnittene som eksponeres til hele eller større deler av norsk
idrett. Vi skal fortsette å utvikle disse tjenestene kontinuerlig basert på innspill fra
brukerne og innsikt i bruken av tjenestene.
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• Nytt brukergrensesnitt og design for
idrettsforbundet.no og olympiatoppen.no.
Så langt er det 14 aktører som bruker
vår publiseringsløsning for nettsider
Episerver, inkludert idrettsforbundet.no,
friidrett.no og hockey.no. Flere særforbund er på vei. Dette sikrer lik struktur
på og opplæring i publisering og organisering av redaksjonelt innhold, og det
sikrer en plattform i kontinuerlig utvikling.
• Idrettens ID – felles innlogging for
hele norsk idrett. Brukeropplevelsen
er forbedret, bruk av idrettsspesifikke
tjenester økte, og antall aktive brukere
økte med 13,7 prosent til 944 000 aktive
brukere.
• Minidrett.no ble lansert i helt ny drakt
og struktur for testing i 2021. Våren 2022
lanserer vi bredt for rundt en million
unike brukere. Nå inngår nye seksjoner
som fremmer aktivitet og kompetanseutvikling som en sentral del av løsningen.
Slik frigjør vi tid, fordi det blir enklere
å finne tjenestetilbudet og utestående
oppgaver på medlemsprofilen.
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• NIF Puls – støtte for hverdagsaktivitet.
Vi etablerte og utviklet appen gjennom
året slik at den ble integrert med
medlemsbasen. Dermed blir brukeropplevelsen tilpasset rollen medlemmet
har i organisasjonen. Første versjonen
inneholder samhandling og redaksjonelt
innhold fra over 200 idretter. I neste
fase vil vi samle aktivitetsrelaterte data
og tjenester på tvers av idrettene. Dette
gjør det enkelt å melde seg på, organisere og bli inspirert til å delta i aktivitet.
3.7.3 Skape felles verdiøkende løsninger
for norsk idrett
Idrettens felles medlemssystem
(KA og IMS)
I 2021 gjennomførte vi nødvendige
forbedringer i KlubbAdmin (KA), blant
annet faktureringsprosesser og støtte for
familiemedlemskap.
Vi forbedret også brukeropplevelsen i
Idrettens medlemssystem (IMS). Dette har
gitt oss et godt medlemssystem også for
idrettslag som opererer med parti-
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påmelding, som gym- og turn-idrettslag og
kampsportklubber.
Gjennom 2021 forbedret vi innmeldingsløsningen på medlemskap.nif.no. Vi legger
til rette for enda bedre selvbetjening for
medlemmer og forenklet administrasjon for
idrettslagene.
Ved innmelding er det nå mulig for
idrettslagene å tilby flere kontingenter,
familiekontingent og innmelding fra klubb,
gruppe, gren og utvalgsnivå.
Vi hadde i 2021 et mål om å øke antall
idrettslag som bruker KA til 5000 og 350
på IMS. Begge målene ble nådd og var
passert ved årsskiftet. 2500 idrettslag har
nå tatt i bruk den nye forenklede innmeldingsløsningen.
Aktivitetsløsninger
iSonen.no: Vi utvikler idrettens fellestjeneste
for arrangementsorganisering kontinuerlig.
Gjennom året steg antall arrangementer og
idrettslag som faste brukere raskt. I 2021
tilrettela vi for at Norges Skiforbund og
Norges Friidrettsforbund kan ta i bruk
løsningen for terminfestet aktivitet og
lisens. Dette åpner for at vi kan avvikle
SportsAdmin arrangement i løpet av 2022.
Ta.nif.no: Idrettens fellestjeneste for kamp
og serieadministrasjon, TurneringsAdmin,
kan nå integreres med MyGame/TV 2s
videostrømmetjeneste for haller. Det ivaretar
personvern og sømløse arrangementer og
ble testet i samarbeid med Norges Håndballforbund.
Kompetanseutvikling
Digital trenerattest – trener.nif.no: Vi
markedsførte og lanserte tjenesten i første
kvartal av 2021. Løsningen har også skapt
økt bevisstgjøring, interesse og rekruttering til NIFs øvrige e-kurstilbud. Digital
trenerattest ble en suksess, fordi ulike
kompetanseområder i NIF samarbeidet
godt tverrfaglig ved å bruke ressurser
fra virksomhetsområdene, NIF Digital og
Bredde, organisasjon og utvikling.

3.7.4 Digitale arbeidsformer
I 2021 fortsatte vi å forbedre Idrettens
kontorstøtteplattform. NIF Digital bisto
med gjennomføringen av 73 årsmøter og
ting på tvers av idretten. Vi jobbet videre
med hvordan vi best mulig kan legge til
rette for den nye moderne arbeidsplassen
med hybride arbeidsformer. Vi etablerte
kjøreregler og anbefalinger for kanaler for
kommunikasjon, samhandling og opplæring.
3.7.5 Innsikt og analyse
NIF fortsatte å etablere innsikt og analyse
for norsk idrett. Prioritering av nytt innhold
gjøres i nært samarbeid med særforbund
og idrettskretser. I 2021 prioriterte NIF å
få inn ytterligere grunnleggende data om
idretten, som innsikt i medlemstall, betalinger, lisenser, kjønns- og aldersfordeling
i styrer og ledelse, bruk av prøveordninger
knyttet til forenklede lovnormer, kompetanse og egnethet, fordeling av spillemidler og oppfølging av konsekvenser av
pandemien.
Ved årsskiftet benyttet 46 av 55 særforbund, alle idrettskretser, NIF sentralt og
rundt 350 brukere innsikt- og analyseplattformen. Vi opplever at brukere i flere
sammenhenger refererer til innsikt fra
plattformen, og at innsikten tas i bruk på
ulike områder og nivåer i idretten, både
strategisk og operasjonelt.
3.7.6 Verdiøkende tjenester
Vi opplevde en økende interesse fra eksterne tredjeparter som ønsker samarbeid
og integrasjon med oss. Stadig flere av
disse ønsker å bidra til å samle norsk idrett
digitalt og kvalitet og eierskap til data.
Mange jobber med aktivitetsløsninger
og verdiøkende tjenester utover støtteleveranser for medlemsadministrasjon og
fakturering. En rekke tredjeparter er i gang
med integrasjon, og vi skal synliggjøre
dem som samarbeidspartnere i 2022.
Vi la til rette for nye digitale konsepter som
kan skape nye inntektsstrømmer for norsk
idrett. En forutsetning er at vi har god
kvalitet på grunndata og får mer trafikk
NIF årsrapport 2021
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over på digitale tjenester som er i regi av
norsk idrett. For å lykkes er vi helt avhengige
av å utvikle partnerskap med andre
aktører. I 2021 inngikk vi flere avtaler med
eksterne partnere.
De viktigste satsningene i 2021 var:
• Idrettens annonseplattform ble etablert
som felles plattform for å annonsere på
NIFs og særforbundenes åpne flater.
Ved årsskiftet var om lag 30 særforbund og NIF inkludert i plattformen. Den
første betalbare annonsekampanjen på
tvers av organisasjonsleddene i norsk
idrett ble gjennomført i desember 2021.
• Idrettens betalingsløsning. Vi forbedret
tjenesten og verdiforslaget. Bruken av
tjenesten for lisenser og medlems- og
treningsavgifter økte.
• Strømming/filming. Vi bidro til sikker og
trygg filming/strømming gjennom løsning
levert av MyGame/TV 2. Det øker
inntekter til særforbund og idrettslag.
• Løsning for dugnadsoppdrag og
donasjoner.
• Digitale smålodd. Vi utredet muligheter
for en lovlig og ansvarlig løsning for
digitale smålodd. Vi lanserer løsningen
i 2022.
3.8 TRENERUTVIKLING
Siden 2011 har NIF og særforbundene
samarbeidet målrettet med trenerutvikling
i rammeverket Trenerløypa, herunder
Trener 1–4-utdanning, og etter- og
videreutdanninger. Mange særforbund har

“

digitalisert de delene av utdanningene
som egner seg. Dermed opprettholdt de
stor kursaktivitet til tross for ulike nedstengninger. Etter gjenåpningen har de
imponerende hentet inn etterslepet på de
fysiske utdanningsmodulene.
En viktig del av samarbeidet er utdanningen
og utviklingen av trenerutviklere (kurslærere).
Gjennom pandemien digitaliserte NIF sitt
grunnkurs for trenerutviklere, og i 2021
gjennomførte vi 3 grunnkurs med over
50 trenerutviklere fra særforbund og
idrettskretser.
På Trener 3–nivå arrangerer NIF og Olympiatoppen fellesemner som særforbundene
kan benytte seg av. I 2021 ble fellesemnene
tilbudt digitalt. Vi lanserte også fellesemner
for Trener 1 som kan benyttes på tvers av
de ulike særforbundenes utdanninger.
Hjerte- og lungeredning med Mini Anne er
en obligatorisk kursdel for særforbundene
innenfor Trenerløypa på Trener 1-nivå. NIF
hentet inn 1400 dukker fra Norsk Gjenoppliving for formålet.
Ny attest for trenere
I 2021 lanserte NIF og særforbundene
«Trenerattesten». Trenerattesten går
gjennom de viktigste oppgavene og
forventningene som stilles til treneren.
Idrettstinget bestemte at Trenerattesten
skal være obligatorisk for alle trenere i
norsk idrett.

Trenerattesten setter en tydelig standard
for norsk idrett, slik at utøverne skal møte
et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud
uavhengig av trener, idrett eller klubb.
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Foto: Eirik Førde / NIF

Attesten er lansert i to versjoner: én for
trenere i barneidretten og én for trenere
i ungdomsidretten. Målet er å lansere en
versjon for trenere i voksenidretten i løpet
av 2022.
Ved utgangen av 2021 var det fullførte
trenerattester fra 39 særforbund. Rundt
21 000 fullførte trenerattester, fordelt
på 11 500 for barn og 9500 for ungdom.
Trenerattesten setter en tydelig standard
for norsk idrett, slik at utøverne skal møte
et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud
uavhengig av trener, idrett eller klubb.
3.9 KLUBBUTVIKLING
NIF har tett og god dialog med særforbundene. Nye ressurspersoner med ansvar for
kompetanseutvikling fikk introduksjon og
opplæring. Vi koblet dem tidlig opp med
idrettens faglige nettverk, slik at de kommer raskt og effektivt i gang. NIF leverte

kompetansestøtte og hjelp til særforbundenes egne kompetansetiltak og møteplasser.
I 2021 gjennomførte NIF fellesidrettslig
grunnopplæring for veiledere innen klubbutvikling. 24 veiledere fra 19 særforbund
og 2 idrettskretser fullførte utdanningen
og ble godkjent.
Kompetanseavdelingen arrangerte to
fagforum og tre webinarer for klubb- og
ledelsesutvikling. Forumene og webinarene
er møteplasser mellom særforbundene og
idrettskretsene. Her kan de utveksle
kompetanse og styrke samarbeidet om
kompetanseutvikling mellom organisasjonsledd og fagområder.
I 2021 ble etablerte vi digitale arbeidsmåter,
verktøy og hjelpemidler i det kontinuerlige
kompetansearbeidet. De viktigste digitale
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endringene er bedre felles løsning for bruk
av film i læringsaktiviteter, nye websider
med mer strukturert og lett tilgjengelig
informasjon og kompetansetilbud, flere
e-læringer og bruk av webkurs i tillegg til
de fysiske klasseromskursene.
3.10 DOMMERUTVIKLING
Felles dommerutvikling (Dommerløypa)
skal bidra til at alle barn og unge i norsk
idrett blir møtt av kompetente dommere.
NIF og representanter fra særforbund
utarbeidet et rammeverk for å kvalitetssikre Dommerløypa.
I 2021 begynte vi å utvikle en felles dommerattest. Det er en digital gjennomgang
av de viktigste oppgavene for alle dommere
i norsk idrett. Dommerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter.
Målet er å skape en felles grunnforståelse
og forventningsavklaring på hva som kreves av dommere i barneidretten. Modulene
i attesten er laget av representanter fra
særforbund og NIF. Den tekniske løsningen
er under utvikling, og samtidig jobber NIF
digital med løsninger for å knytte attesten
til Min idrett 2.0. Dommerattesten skal i
første omgang tas i bruk av særforbund
som ønsker det selv. På sikt ønsker vi at
den skal bli obligatorisk for alle nye
dommere i norsk idrett.
I april og oktober arrangerte Dommerløypa
digitale fagforum for dommerutviklere fra
særforbund, med fellesfaglige emner og
med interne og eksterne foredragsholdere.
Her deltok 38 av 55 særforbund. På fagforumet, som ble holdt 28. oktober 2021,
var et av foredragene om kampfiksing i
idretten. Eirik Haugen Tysse fra Lotteri- og
stiftelsestilsynet holdt et innlegg om regelverket, omfanget og hvordan det jobbes
med kampfiksing i Norge.
I desember 2021 produserte Dommerløypa
to «Heia dommeren»-filmer, som løfter
frem dommeren i norsk idrett. Filmene
er produsert i samarbeid med Norges
Håndballforbund og Norges Gymnastikkog Turnforbund. Filmene vil bli benyttet i
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utdanning for både dommere og trenere, i
foreldremøter, kurs og e-læringer. De skal
fremme holdningsarbeidet for og rundt
dommere i norsk idrett.
3.11 SUNN IDRETT
Sunn idrett er et satsingsområde i NIF som
fremmer sunne idrettsmiljøer med kunnskap,
gode holdninger og verdier knyttet til mat,
kropp, helse og prestasjon. I 2021 begynte
Sunn idrett å samarbeide mer strukturert
med flere særforbund. Gjennom året hadde
Sunn idrett møter og dialog med 14 særforbund, i tillegg til foredrag og annet
undervisningsopplegg til et større antall
særforbund, idrettskretser, idrettslag og
skoler/toppidrettsgymnas. Sunn idrett
satset på økt synlighet for å spre kunnskap
i flere kanaler: nyhetsbrev, nettsider og
sosiale medier. Sunn idrett sender nyhetsbrev 2 ganger per måned. Antall lesere
økte til 2800 fra 2500 i løpet av året. Antall
følgere på Facebook økte fra 7000 til 8200
og på Instagram fra 4500 til 5700.
I 2021 utviklet Sunn idrett en ny helhetlig
e-læring tilpasset Trener 2-nivå. E-læringen
har så langt fått god tilbakemelding.
3.12 ARBEIDET MED KJØNNSBALANSE
I denne perioden jobbet NIF konsentrert
for at særforbund og idrettskretser skal
tallfeste mål for kjønnsbalanse i eget planverk. Vi gjennomførte en workshop med
fagpersoner i særforbund og idrettskretser
og en workshop for tillitsvalgte ledere.
41 særforbund har innarbeidet måltall og
tiltak i egne planverk, en økning fra 17
særforbund per 31. desember 2020. Når
målet var 50 prosent i 2021, må 74 prosent
anses som god måloppnåelse.
Økt fokus på valgkomiteene
NIF satte fokus på valgkomiteens arbeid
og utarbeidet et eget kapittel i en veileder
om betydningen av kjønnsbalanse og
mangfold i styresammensetningen. Det ble
også utviklet et e-kurs for valgkomiteer
som omtaler temaet.

Utvikling kvinnelige
idrettslagsledere:
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“

Det er fortsatt et stykke igjen
før vi oppnår kjønnsbalanse
i hele organisasjonen.

23 særforbund svarer at de har hatt egne
kurs for valgkomiteer hvor kjønnsbalanse
har vært tema. NIFs valgkomitékurs hadde
53 deltagere fra særforbund og idrettskretser. I tillegg kurser idrettskretsene
regionalt.

Generalsekretærer:

2020

2021

Kvinnelige ledere i idretten
Kjønnsbarometer, som ble etablert i 2016,
er et nyttig verktøy for å vise status i alle
organisasjonsledd. Barometeret brukes
stadig mer i de enkelte organisasjonsleddene. Det arrangeres nettverksmøter med
kjønnsbalanse som tema. Idrettsstyret har
satt det ambisiøse målet om 40 prosent
kvinnelige ledere i særforbund og idrettskretser innen 2023.
Idrettens kjønnsbarometer viser tross økt
oppmerksomhet en svak nedgang i andelen
kvinnelige ledere i idrettslagene i 2021.
Kvinnelige idrettslagsledere
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Kjønnsbarometer for toppledere i 2021 i
idrettskrets og særforbund viser følgende
fordeling:
• Generalsekretærer: 18 kvinner av 55 =
32,7 prosent (ned 1,8 prosent fra 2020)
• Presidenter: 11 kvinner av 55 = 20 prosent (opp 3,6 prosent fra 2020)
• Organisasjonssjefer: 4 kvinner av 11 =
36,4 prosent (ingen endring fra 2020)
• Kretsledere: 2 kvinner av 11 = 18,2
prosent (ingen endring fra 2020)

Evaluering av mentorprogrammet
NIF og forskere fra Norges idrettshøgskole
evaluerte mentorprogrammet for kvinnelige
ledere og fant ut at man ikke oppnådde
ønsket effekt, i betydningen flere kvinnelige
toppledere i idretten. Dermed anbefalte vi
ikke videre drift. Likevel meldte 35 av de
38 kvinnelige tillitsvalgte som besvarte
evalueringen, at de fortsatt har verv eller
jobb i idretten. Deres tilfredshet med
programmet viser at de har hatt stor nytte
av å delta. Deltakerne trekker frem verdien
av å ha en mentor og av nettverket. Dette
gjør at NIF fortsatt vil tilrettelegge for særskilte møteplasser og arenaer der «flere
kvinnelige ledere» er tema.
NIF skal i løpet av 2022 utarbeide et
lederutviklingsprogram som ivaretar
anbefalingene om mentorprogram for
yngre deltagere og av begge kjønn. NIF og
Studentidrettsforbundet gjennomfører et
mentorprogram for yngre ledere. Programmet
ble fullført for nok et kull i 2021.
I desember 2021 satte vi i gang en helhetlig
strategiplan for kjønnsbalanse i hele
idrettsorganisasjonen. Planen skal være
ferdig i løpet av 2022.
I 2021 delte vi ut til sammen 200 000 kroner
til prosjekter i særforbund og idrettskretser
for å etablere lokale møteplasser og
mentorprogram for kvinnelige ledere.
Vi gjennomførte en nettverkssamling for
alle som har deltatt på de tre mentorprogrammene for kvinnelige ledere.
NIF sentralt vil fortsette med tiltak som
setter bedret kjønnsbalanse på dags-
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orden, og det er viktig at særforbundene
og idrettskretsene følger opp med konkrete tiltak i eget organisasjonsledd og
overfor underliggende ledd.
NIF sikrer alltid best mulig kjønnsbalanse
på deltagere i de programmene som
gjennomføres. Dette gjelder blant annet
lederutviklingsprogram og mentorprogram
for unge ledere.
Det er fortsatt et stykke igjen før vi oppnår
kjønnsbalanse i hele organisasjonen.   
Flere parametere viser imidlertid en positiv
utvikling, og den prioriterte satsingen skal
bidra til måloppnåelse. NIF vil evaluere om
igangsatte tiltak gir ønsket effekt. Det å
ha administrative ressurser som kontinuerlig utfordrer organisasjonen er fortsatt
viktig hvis vi skal oppnå vårt felles mål
om kjønnsbalanse i leder- og trenerverv i
idretten.    
Selv om de konkrete tiltakene i 2021 ikke
økte andelen kvinnelige ledere, ser vi at
tiltakene fører til at hele organisasjonen
har større bevissthet rundt problemstillingene. Dette mener vi vil gi resultater på
sikt, gjennom en kontinuerlig og bevisst
satsning.

Lederkurs
for ungdom
•
Samlinger/
møteplasser
i regi av ulike
organisasjonsledd
•
Styrearbeid
i praksis
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3.13 UNGT LEDERSKAP
NIF har flere seminarer, møteplasser og
program for ungdom (13–19 år) og unge
voksne (20–26 år) i organisasjonen, og i
2021 systematiserte og synliggjorde vi alle
arenaene på en samleside på våre nettsider.
Vi gjennomførte Idrettspolitisk arena for
unge styremedlemmer for første gang i
2021. Dette er en konkret oppfølging av at
Idrettstinget i 2019 vedtok å etablere
en arena for unge styremedlemmer i NIF,
særforbund og idrettskretser. NIF skal
legge til rette for meningsutveksling og
påvirkningsmuligheter mellom unge og
mer erfarne styremedlemmer i norsk idrett.
Som en del av programmet deltok 29
unge styremedlemmer (under 26 år) og
24 delegatkontakter på fire ulike arenaer/
møteplasser.
I april 2021 fullførte 14 deltakere fra
særforbund, idrettskretser og studentidrettslag tredje kull i mentorprogram for
unge ledere (19–29 år). I november 2021
deltok 25 unge ledere på alumni-treff for
alle tidligere deltakere. I en undersøkelse
svarte 71,8 prosent at de fortsatt har verv
i idretten.

Norges
olympiske akademi
•
UNG-Frivillig Fondprosjekter i regi
av særforbund
•
Ungdomsutvalg/
komité/nettverk

Mentorprogram
for unge
ledere/kvinner
•
Idrettspolitisk arena
for unge
styremedlemmer
•
Styrekurs for
idrettskretser/
særforbund

Internasjonalt
olympisk akademi
•
Lillehammer
Young Leaders
Program
•
Idrettens fredskorps
•
Nordic International
Leadership
Education
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Trenerattesten
blir obligatorisk
Redaksjonell artikkel,
Pernille Ingebrigtsen
4. juni 2021

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt at Trenerattesten blir
obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og
mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett og klubb.

Trenerattesten, som ble lansert i mars, tar
trenere gjennom de viktigste oppgavene
og forventningene som stilles til dem. Den
kommer i to versjoner – én for trenere i
barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.
– Norges idrettsforbund er utrolig glade
for at Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal bli obligatorisk. Det er i dag
mange tilfeldigheter som avgjør hvilke
erfaringer og opplevelser barn og unge
sitter igjen med etter deltagelse i norsk
idrett. Trenerattesten setter en tydeligere
standard for norsk idrett, slik at barna skal
møte et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett og klubb,
sier Jon Grydeland, seniorrådgiver trenerutvikling i Norges idrettsforbund.
Foto: Eirik Førde / NIF

Grydeland mener det er viktig at Trenerattesten blir obligatorisk. Idretten har
vedtatt at den skal sikre at de som har
ansvar for idrettsaktiviteten, tilrettelegger
for trygghet, mestringsopplevelser og
autonomi for utøveren, samt har kunnskap
om ivaretagelse av utøverens helse, miljø
og sikkerhet. Dette bidrar Trenerattesten til.
– Nå skal vi sammen med særforbundene
lage en god plan for implementeringen av
Trenerattesten, så dette blir positivt for
hele norsk idrett: Utøverne, trenerne,
klubbene og forbund/krets, forteller
Grydeland.
Trenerattesten har en løsning som gir
klubbene oversikt over egne trenere,
inkludert enkel oversikt over alder- og
kjønnsfordeling på trenerne, hvilke trenere
som har fullført Trenerattesten – og hvilke
trenere som har fremvist politiattest.
Det er særforbundene selv som velger
videre fremdrift, men implementeringen av
det obligatoriske kravet skal være fullført i
løpet av tingperioden.
Hvilke krav som etter hvert vil stilles til alle
idrettslag og hvordan man skal sikre at alle
trenere i norsk idrett tar Trenerattesten,
håper Grydeland at Idrettsforbundet vil
ha gode svar på etter en grundig prosess
med særforbundene.

NIF årsrapport 2021

47

IDRETTSPOLITISKE SAKER

Spiseforstyrrelser:
Idretten kan være en
del av løsningen!
Gjennom idretten kan spiseforstyrrelser fanges opp og
forebygges, og vi vet at våre tiltak fungerer.

Kjære idrettsforeldre, trenere og støtteapparat.
Spiseforstyrrelser er et problem i idretten,
og vi er glade for at debatten omkring dette
nå er kommet. Spiseforstyrrelser er alvorlig
– både for den som rammes og ikke minst
for familie og andre rundt. Det ropes på
åpenhet, samtidig som mange opplever at
det er vanskelig å snakke om mat, kropp,
helse og prestasjon på en god måte.
Den siste tiden har Norges idrettsforbund
fått kritikk for manglende effektmålinger
av våre tiltak. Sunn idrett, som ble en del
av Norges idrettsforbund 1.1.2020, jobber
med forskningsbaserte forebyggende tiltak
for hele idretten, og måler både rekkevidde
og hvor godt vi når ut med tiltakene. Dette
inkluderer blant annet tilbakemelding fra
trenere, foreldre og utøvere på våre formidlingstiltak og prosessevaluering av våre
verktøy som benyttes i opplæringsøyemed.
Sunn idretts forebyggende tiltak fungerer
Millioner brukt til forskning knyttet til
effektfulle forebyggende tiltak er derfor
ikke bortkastet, slik førsteamanuensis
Marianne Martinsen ved Høgskolen i
Innlandet har hevdet i et VG-intervju 29.
oktober – snarere tvert imot. Samtidig er
det viktig å understreke at programmer
av typen som Martinsen viser til både er
ressurskrevende og først og fremst egnet
48
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for små grupper, og ikke for hele barneog ungdomsidretten som er Sunn idretts
primære nedslagsfelt.
Sunn idretts forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser har siden etableringen i 2008
gjort en forskjell for enkeltmennesker.
Gjennom våre kurs, seminarer, arrangementer og øvrige informasjonstiltak vet vi
at Sunn idrett har bidratt til økt kunnskap
hos trenere som gjør at de ser utøveren
som sliter og samtidig gir dem trygghet
til å ta den vanskelige samtalen som de
har tenkt på lenge. Vi vet også at vi har
bidratt til å sette søkelys på matglede
og tålmodighet både hos utøvere selv,
men ikke minst hos voksne støttespillere
rundt unge utøverne. Dette er noe av det
viktigste Sunn idrett bidrar med. Vi jobber
for at kunnskap når ut til trygge voksne
som er tett på utøverne, og det er viktig at
kunnskapen brukes for å følge opp utøvere
som har utfordringer knyttet til mat, kropp,
helse og prestasjon. Sunn idrett gjør denne
viktige jobben i samarbeid med særforbund
og gjennom et stort nettverk av fagpersoner.
I 2019 nådde Sunn idrett fysisk ut til
20 000 ungdommer, deres foreldre og
trenere gjennom egne arrangementer.
Vi når i tillegg et stort antall mennesker
gjennom digitale kanaler. 8. november
arrangerer vi foreldrewebinar med over
3000 påmeldte. Vi når ut!

Av Vibecke Sørensen,
1. visepresident Norges
idrettsforbund, Katja Smith
Ødegaard, rådgiver Sunn
idrett, og Kristin Lundanes
Jonvik, rådgiver Sunn
idrett.
Kronikken ble publisert i
VG 4. november 2021
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Foto: Eirik Førde / NIF

Ungdom utsettes for massivt kroppspress
At det er forskjeller mellom breddeidrett
og toppidrett er åpenbart. Toppidrett
handler om optimalisering av prestasjonsvariabler, og vektregulering er en del av
flere idretters natur hos voksne utøvere.
Breddeidrett skal være mestring, glede og samhold. Mens eliteutøvere ofte
har et stort støtteapparat rundt seg har
ungdomsutøvere et mindre profesjonelt
apparat og mindre oppfølging. Uavhengig
av prestasjonsnivå og tilrettelegging er det
viktig at du som voksen vet at helse alltid
skal gå foran prestasjon.
Ungdom utsettes for et massivt informasjonspress rundt mat, kropp og vekt fra
flere hold. Derfor er det viktig at voksne
har tilstrekkelig kunnskap om ernæring,
helse og trening til at man kan støtte, veilede og utfordre denne informasjonen.
Må forstå kroppens utvikling i
ungdomsårene
Ungdom er i en sårbar fase både fysisk
og mentalt. Kroppen skal utvikle seg og
vokse. Ungdom kan oppleve at de ikke
presterer på samme nivå som de gjorde
tidligere. Her er det viktig at både unge
utøvere, foreldre og trenere har kunnskap
om kroppens utvikling for å kunne støtte
og veilede gjennom denne utviklingsfasen.
Vi anerkjenner den pedagogiske utfordringen
det er å formidle til unge jenter og gutter
at de må være tålmodige med kropp og
trening. Det er lett å skjønne at ungdom
er utålmodige, men de voksne må være
motvekten. Ungdom sammenligner seg

med andre og er sårbare for kommentarer.
Vi anbefaler at voksne dreier fokuset bort
både fra positive og negative kommentarer
om kroppen.
Ungdom trenger både foreldre og trenere
som setter gode rammer, som ser utøverne
for den personen de er, og som kan støtte
ungdom i en sårbar fase der idretten og
ambisjonene ofte blir altoppslukende. Vi
trenger også flere voksne som vet hvilke
tegn man kan se etter og som kan ta den
vanskelige samtalen eller søker hjelp hos
dem som er tryggere på å håndtere en
bekymring.
Vi vet at vi fyller et behov, men ønsker
også å gjøre mer – mer relevant og kvalitetssikret informasjon, mer formidling av
kunnskap, mer rådgivning om hvordan man
snakker med en utøver man er bekymret
for, mer kommunikasjon i ungdommens
kanaler. Derfor søker vi stadig bedre og
flere måter å nå ut til mange. Gjennom
idrett, skoler og familien kan og vil vi nå
enda flere.
Spiseforstyrrelser er et problem i idretten,
men er også et problem som er større enn
idretten. Vi prioriterer ressurser og midler
til vårt arbeid, men med økte ressurser og
tettere samarbeid med helsemyndighetene
kunne vi gjort en enda bedre jobb. Gjennom
idretten kan spiseforstyrrelser også fanges
opp og forebygges, og vi vet at våre tiltak
fungerer.
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High five!
Foto: Erik Ruud / NIF
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Idrettstinget
2021
4.1 Ordinært idrettsting
28.–29. mai 2021 gjennomførte vi ordinært
idrettsting digitalt på grunn av covid-19
og smittevernrestriksjoner. Idrettstinget er
idrettens høyeste organ og avholdes hvert
andre år. Foruten valg av nytt idrettsstyre
ble det gjort et historisk vedtak om å oppheve forbudet mot bruk av simulert høyde,
og tinget vedtok å etablere et etisk råd og
en påtalenemnd. Tinget vedtok å arrangere
et ekstraordinært og fysisk idrettsting
16. oktober 2021.
Det vises til protokoll for mer informasjon
om sakene som ble behandlet på Tinget.
Følgende resolusjon ble vedtatt:
En gjenåpning av idretten
Idrettens visjon er «idrettsglede for alle».
Det viktigste vi gjør, er å tilby barn, unge
og voksne idrettsaktivitet. Dette gjør vi
over hele landet, med ca. 9500 idrettslag,
11 idrettskretser, 328 idrettsråd og 55
særforbund. Gjennom koronapandemien
har store deler av idrettsaktiviteten vært
nedstengt, og mange har mistet sitt idrettstilbud. Pandemien har stengt ned idrettsglede. Norsk idrett har lojalt og disiplinert
fulgt myndighetenes påbud, retningslinjer
og råd om idrettslig aktivitet, men merker
og frykter konsekvensene av idrettstilbud
som er blitt borte over hele landet. Disse
konsekvensene kan være redusert idrettsaktivitet både blant barn, ungdom og
voksne, og færre frivillige som gir av sin tid
og involverer seg i barns idrettsaktivitet og
oppvekstsvilkår.
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Idretten er en viktig del av løsningen for
hvordan vi skal bygge opp samfunnet igjen
etter korona. Vi ønsker at medlemstap
endres til medlemsvekst, passivitet endres
til et fysisk mer aktivt samfunn, og tap av
økonomi endres til styrkede forutsetninger
for mer og bedre idrett i hele landet.
• Tinget i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité
oppfordrer myndighetene til å støtte
idrettens arbeid i gjenåpningen.
• Tinget ber myndighetene om særlig å
legge til rette for deltakelse av barn og
unge som kommer fra familier der økonomi
kan være avgjørende for deltakelse.  
• Tinget oppfordrer regionale og lokale
myndigheter til å støtte og samarbeide
med idrettskretsene, idrettsrådene og
idrettslagene i deres innsats i sine
lokalsamfunn.
• Idretten ønsker å samarbeide med
regjeringen om et felles krafttak etter
pandemien, med mål om å styrke
idrettens økonomiske og anleggsmessige rammevilkår.
4.2 Ekstraordinært idrettsting
16. oktober 2021 gjennomførte vi ekstraordinært idrettsting fysisk på Gardermoen,
og saklisten var satt på ordinært idrettsting i mai. Idrettstinget valgte medlemmer
til etisk råd og påtalenemnd, og retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk
idrett ble vedtatt. Se protokoll fra Tinget.
Tidligere idrettspresident Tom Tvedt og
tidligere 2. visepresident Oddvar Johan
Jensen ble tildelt æresmedlemskap i NIF.

IDRETTSTINGET 2021

“

Foto: Emma Sukalic / Lucky View

Tinget oppfordrer regionale og lokale myndigheter
til å støtte og samarbeide med idrettskretsene,
idrettsrådene og idrettslagene
i deres innsats i sine
lokalsamfunn.

Følgende resolusjon ble vedtatt:
Sammen om Norges viktigste arena
Idretten er en viktig del av løsningen for
hvordan vi skal bygge opp samfunnet
igjen etter korona – og hvordan vi sammen
skal bygge gode, bærekraftige samfunn i
fremtiden.
Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité forventer at
regjeringen iverksetter full rettighetsfestet
momskompensasjon med effekt fra 2022.
• Tinget ber regjeringen arbeide for å styrke
spillemiddelordningen for finansiering
av anleggsbygging, gjennom tilførsel av
tilleggsressurser over statsbudsjettet.

• Tinget ber regjeringen ferdigstille
arbeidet med en idrettsmelding og sikre
god involvering og inkludering av berørte
parter.
• Tinget ber regjeringen sikre at
stimulerings- og støtteordninger som
konsekvens av koronapandemien opprettholdes så lenge det er nødvendig.
• Tinget forventer at regjeringen fortsetter
arbeidet med realisering av Fritidserklæringen og sikrer ordninger som
uten stigma kan støtte enkeltbarn, slik at
alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet.
• Tinget ber regjeringen iverksette én time
daglig fysisk aktivitet i skolen, slik det er
beskrevet i Hurdalsplattformen.
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5 | Idrettsstyret og
idrettspolitiske utvalg
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Idrettsstyret og
idrettspolitisk utvalg
5.1 IDRETTSTYRET 2021-2023
IDRETTSSTYRET 2021-2023 besto i 2021 av:
Berit Kjøll

Bærum Rideklubb

President

Vibecke Sørensen

Oslo IL

1. visepresident

Sondre Sande Gullord

Nydalen Skiklubb

Styremedlem (2021–2025)

Astrid Strandbu

Tromsø IL

Styremedlem (2021–2023)

Heming IL

Utøverrepresentant,

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

1

IOC-medlem
Elisabeth Faret

Stavanger Hockey

Styremedlem (2021–2025)

Erik Unaas

Indre Østfold O-klubb

Styremedlem (2021–2025)

Kristin Kloster Aasen

Bærum Rideklubb

IOC-medlem

Marco Elsafadi

Bønes Basketballklubb

Styremedlem (2021–2023)

Ole Jørstad

SPKL Nessegutten

Styremedlem (2021–2025)

Sara Stokken Rott

Kalandseid IL

Styremedlem (2021–2025)

Sebastian Henriksen

Kvaløya Sportsklubb

Styremedlem (2021-2023)

Zaineb Al-Samarai

Holmlia Sportsklubb

Styremedlem (2021-2023)

Åsmund R. Sæbøe2
1
2

Øyvind Watterdal, nestleder i utøverkomiteen, er personlig vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Erling Strand er personlig vara for Åsmund R. Sæbøe

NIFs generalsekretær var fram til 1. juli
2021 Karen Kvalevåg. Fra 1. juli til 15. september 2021 var Rune Midthaug fungerende
generalsekretær. Siden 15. september
2021 har Nils Einar Aas vært NIFs generalsekretær.
I 2021 gjennomførte idrettsstyret 16 møter,
hvorav 10 med styret for styreperioden
2019–2021, og 6 med styret for styreperioden 2021–2023. Totalt ble 152 saker
behandlet. Presidentskapet avholdt 11
presidentskapsmøter i 2021, hvorav 5
med presidentskapet for styreperioden
2019–2021, og 6 med presidentskapet for
styreperioden 2021–2023.
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5.2 STYREOPPNEVNTE UTVALG
5.2.1 Norges Døveidrettsutvalg
Norges Døveidrettsutvalg består av:
• Morten Stahl Sletten, leder
• Margareth Hartvedt, nestleder
• Bjørn Røine, medlem
• Guttorm Edman Jørgensen, medlem
• Ingvild Wilson Skjong, medlem
• Erik Garder, medlem
• Ole Jørstad, medlem
• Tanja Aas, medlem
Norges Døveidrettsutvalg avholdt fire
styremøter i 2020. Mette M. Berg er
administrativ ressurs for utvalget.
Ole Jørstad, styremedlem i NIF, er
oppnevnt som medlem i Norges
Døveidrettsutvalg. Erik Garder, ansatt i
Norges Bowlingforbund, representerer
særforbundene i utvalget.

IDRETTSTING
• Er NIFs høyeste myndighet
og skal ta seg formelle
avklaringer gitt i NIFs
lov (§ 3-4)
• Arena for idrettspolitikk

LEDERFORUM
• Skal belyse idrettspolitiske
saker som skal opp på
Idrettstinget / NIFs ledermøte og gi organisasjonen
faglig påfyll

IDRETTSTING

LEDERFORUM

IDRETTSSTYRET OG IDRETTSPOLITISKE UTVALG

LEDERMØTE
• Skal avklare saker i
henhold til NIFs lov, inngå
i forberedelsene til
idrettstinget
• Arena for debatt,
erfaringsutveksling, dialog
LEDERSAMLING
• Skal styrke samhandling i
organisasjonen. I tillegg
skal de til enhver tid
aktuelle politiske saker
være på dagsordenen

LEDERMØTE

LEDERSAMLING

5.2.2 Utvalg for idrett for
utviklingshemmede
Utvalget består av:
• Vibecke Sørensen, leder
• Jan Olav Sørlie, nestleder
• Christian H. Johansen, medlem
• Eva Skei, medlem
• Åse Torheim, medlem
• Eirik Dahl, medlem
• Kent Daniel Danielsen, medlem
Utvalg for idrett for utviklingshemmede
avholdt fire møter. Mette M. Berg er
administrativ ressurs for utvalget.
Vibecke Sørensen, visepresident i NIF,
er oppnevnt som leder for Utvalget for
idrett for utviklingshemmede. Kent Daniel
Danielsen er utøverrepresentant i Utvalget
for idrett for utviklingshemmede. Eirik
Dahl er representant for Norsk forbund for
utviklingshemmede.
5.2.3 Idrettsmedisinsk etikkutvalg
Idrettsmedisinsk etikkutvalg består av:
• Leder: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
• Christine Holm Moseid, Norsk forening
for idrettsmedisin og fysisk aktivitet
(NIMF)
• Inggard Lereim, NIMF
• Maren Stjernen, Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)
• Lena Schrøder, utøverrepresentant
(avtroppende)
• Anna Sletsjøe, utøverrepresentant
(påtroppende)
• Jeanette Nilsen, trener Norges
Håndballforbund
• Per Tøien, NIF

Idrettsmedisinsk etikkutvalg avholdt fire
møter. Anne Kristine Soltvedt og Cecilie
Prebensen fra NIF var sekretariat for utvalget.
I 2021 arbeidet idrettsmedisinsk etikkutvalg
med å utrede bruk av høydehus, utarbeidet
retningslinjer for bruk av smertestillende og
andre reseptfrie medikamenter hos barn og
unge og planla seminaret «For mye, for lite,
akkurat passe? Idrettsmedisinske etiske
dilemma i barne- og ungdomsidretten».
5.2.4 Internasjonalt strategiutvalg
Utvalget ble opprettet av Idrettsstyret i
2021 med mandat om å utarbeide norsk
idretts internasjonale strategi og besto av
følgende utvalgsmedlemmer:
• Bård Glad Pedersen, ekstern, utvalgsleder
• Sebastian Henriksen, Idrettsstyrets
representant, medlem
• Ola Keul, Norges Brettforbund, medlem
• Ane Guro Skaare-Rekdal, Norges
Fotballforbund, medlem
• Lise Kvil Torgersen, Norges Ishockeyforbund, medlem
• Erik Røste, Norges Skiforbund, medlem
• Yngvild Larsen Schei, Norges
Studentidrettsforbund, medlem
• Stian Skjerahaug, Utøverkomiteen,
medlem
Utvalget jobbet intensivt frem mot NIFs
ekstraordinære generalforsamling høsten
2021 og overleverte den internasjonale
strategien «Verdier verdt å leve for» til
idrettsstyret i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, hvor strategien
ble vedtatt den 17.10.2021. Rune Arctander
og Magnus Sverdrup var administrative
NIF årsrapport 2021

57

IDRETTSSTYRET OG IDRETTSPOLITISKE UTVALG

“

Møtene legger til rette for idrettspolitiske
diskusjoner, økt samspill og nødvendige
forankringsprosesser for ledelsen i
særforbund, idrettskretser og idrettsstyret.

ressurser for utvalget, og The Governance
Group, ved Henning Kristoffersen, Dyveke
Elset og Joachim Nahem, bisto sekretariatet i skriveprosessen.
5.2.5 OL-/PL-sonderingsutvalget
Utvalgets sammensetning per 31.12.2021 var:
• Mina Gerhardsen (utvalgsleder)
• Marco Elsafadi (medlem)
• Astrid Uhrenholdt Jacobsen (medlem)
• Aksel Lund Svindal (medlem)
• Lena Schrøder (medlem)
• Stein Bø Mørland (medlem)
• Anne Farseth (medlem)
• Arne Horten (medlem)
• Mona Adolfsen (medlem)
Utvalgets oppgave og mandat har vært å
utarbeide forslag til premisser som, etter
sonderinger med idretten internt, vil ligge
til grunn for at organisasjonen skal ta stilling til om, og eventuelt når, tiden er riktig
for å gå i dialog med IOC om et fremtidig
mulig OL/Paralympics i Norge.
Utvalget startet sitt arbeid i midten av
desember 2021, og skal avlevere sin
rapport til idrettsstyret i april 2022.

5.2.6 E-sport-utvalget
Utvalgets sammensetning per 31.12.2021
var:
• Ole R. Jørstad, idrettsstyret, leder
• Eystein Stokstad, Norges Cykleforbund,
medlem
• Tina Thorsen, Innlandet idrettskrets,
medlem
• Robert André Teikari, Vestland
idrettskrets, medlem
• Mats Theie Bretvik, Norges
Fotballforbund, medlem
• Emilie Z. Hansen, Fredrikstad idrettsråd,
medlem
• Per Tøien, NIF sentralt, medlem
Tord Jordet er administrativ ressurs for
utvalget.
5.3 VIKTIGE MØTEPLASSER
Foruten to idrettsting gjennomførte vi en
digital og en fysisk ledersamling og fem
digitale lederforumer. Møtene legger til
rette for idrettspolitiske diskusjoner, økt
samspill og nødvendige forankringsprosesser for ledelsen i særforbund,
idrettskretser og idrettsstyret.
I tillegg satte vi opp hyppige informasjonsmøter om koronasituasjonen. Vi hadde
ukentlige digitale møter med administrative
ledere i særforbund og idrettskretser.
Møtefrekvensen med særforbund og
idrettskretser økte, noe som bidro til å
skape mer samhandling og bedre dialog.
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Toppen er målet –
underveis skal det være gøy!
Foto: Erik Ruud / NIF
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Idrettens langtidsplan
og styringsverktøy
VISJON

Idrettsglede
for alle
Alle skal oppleve idrett,
mestring og utvikling i idrettens
trygghet og gode fellesskap

Livslang
idrett

Bedre
idrettslag

Flere med – lenger

Flere
og bedre
idrettsanlegg

Bedre
toppidrett

Flere nye medaljer

LEKEN, AMBISIØS, ÆRLIG OG INKLUDERENDE

6.1 IDRETTEN VIL!
Idretten vil! er norsk idretts tingvedtatte
langtidsplan for 2019–2023. Innholdet
i planen er overordnet og prinsipielt og
skal strekke seg gjennom tingperioden og
videre. Målene i planen er overordnede og
retningsgivende, og skal være utgangspunktet for de operasjonaliserte målene og
nøkkelindikatorene gjengitt i Idretten skal!
Langtidsplanen legger premissene for NIFs
arbeid i tingperioden. Vi skal jobbe for å
gjøre samfunnet bedre ved å bidra til et
mer fysisk aktivt samfunn og en bærekraftig utvikling. Vi skal jobbe for bedre
rammevilkår for idretten i Norge, i form av
å styrke frivilligheten, bedre økonomien og
styrke kompetansen i hele organisasjonen.
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IDRETTEN
SKAL!

VIRKSOMHETSIDÉ

STRATEGISKE
SATSINGSOMRÅDER

OVERORDNEDE MÅL

GRUNNLEGGENDE VEIVALG

I tillegg viser Idretten vil! til formålsparagraf, visjon og virksomhetsidé for NIF og
setter opp to hovedmål for hele organisasjonen: «flere med – lenger» og «flere
nye medaljer». For å nå målene skal norsk
idrett satse på fire strategiske satsingsområder: livslang idrett, bedre idrettslag,
flere og bedre anlegg og bedre toppidrett.
Arbeidet med langtidsplanen skal preges
av de grunnleggende veivalgene om at
NIF skal være leken, ambisiøs, ærlig og
inkluderende.
I 2021 jobbet vi opp mot de tre målene
fra hvert av de fire strategiske
satsingsområdene i Idretten vil!

Etter Idrettstinget
konkretiserer
idrettsstyret målene
i langtidsplanen for
2019 til 2023.
Idretten skal! er et
felles planverk med
tydelige mål og
strategier for de
prioriterte områdene
gjengitt i Idretten vil!

IDRETTENS LANGTIDSPLAN OG STYRINGSVERKTØY

“

Arbeidet med langtidsplanen
skal preges av de grunnleggende
veivalgene om at NIF skal være leken,
ambisiøs, ærlig og inkluderende.

Foto: Maskot / NTB
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VM-gull og OL-bronse til Håndballjentene i 2021.
Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
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Idretten
7.1 BARNEIDRETTEN
Ved utgangen av 2020 var 476 191 barn
mellom 6 og 12 år aktive medlemmer i
norsk idrett. Dette er en nedgang på 25
248. Antall aktive medlemskap falt 5,04
prosent fra 2019 til 2020, mot 1,32 prosent
fra 2018 til 2019. De siste 6 årene har
jenteandelen økt med 11,3 prosent, selv
om det var en nedgang på 5,8 prosent i
2020 fra året før. Det er viktig for norsk
idrett å snu medlemsutviklingen etter
pandemien og i årene fremover.
Den store tilbakegangen i 2020 skyldes
i stor grad pandemien. Det er rekruttert
inn få nye kull blant de aller yngste under
pandemien. I tillegg var idretten stengt
ned i store perioder, og det gir sannsynlige
negative utslag på aktivitetstallene. Norsk
idrett står overfor en formidabel oppgave
med å få barn tilbake til idretten når
samfunnet har åpnet igjen.
NIF sørger for at idrettskretser og særforbund opprettholder kvalitetskravene til
god og trygg barneidrett. Det er viktig å
følge opp «Bestemmelser om barneidrett»
og «Idrettens barnerettigheter» kontinuerlig mot idrettslag. NIF opplever at det
jobbes godt med barneidretten. Samtidig
må vi erkjenne at vi må jobbe målrettet
med utfordringer som tidlig spesialisering,
fokus på prestasjon i for ung alder og økte
kostnader. Hele norsk idrett utfordres til å gi
et tilbud slik at alle som vil har råd til å delta.
Fagteam barneidrett, som består av en
representant fra alle idrettskretser, jobbet
godt under pandemien. Målet for teamet
er bedre samhandling og utnyttelse av
ressursene på tvers av kretser. Dette ble
høyt prioritert i 2021.
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I samme periode arbeidet NIF for å få på
plass barneidrettsansvarlig i alle idrettslag. Slik kan vi nå ut med informasjon om
«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett».
7.1.1 Allidrett for barn
Allidrett er et variert og allsidig aktivitetstilbud hvor barn og ungdom får prøve
flere idretter og aktiviteter i ulike miljøer.
Rundt 39 500 barn og 4 000 ungdommer
deltar på allidrett. Idrettslag med tilbud om
allidrett kan søke NIF om oppstarts- eller
utviklingsstøtte. Nytt av året er at de kan
søke om støtte for para-allidrett for barn
og ungdom. NIF fordelte 751 000 kroner
til 62 idrettslag i 2021. Noen idrettslag har
grupper for både barn, ungdom og para.
7.1.2 Barneidrettstreneren
Fagteam barneidrett og trenerseksjonen
videreutviklet aktivitetslederkurset i 2021.
Nå kan «Barneidrettstreneren» inngå som
en del av trenerløypa i norsk idrett. I 2021
ble det gjennomført 70 barneidrettstrenerkurs over hele landet, med totalt over 1000
deltagere.
7.1.3 Økonomi som barriere for
idrettsdeltakelse
Å hindre at økonomi er en barriere for
idrettsdeltagelse, er en av NIFs viktigste
målsetninger. Koronapandemien gjorde
dette arbeidet både viktigere og mer
komplisert.
Særforbundene blir vurdert på og tildeles
midler basert på gjennomførte tiltak som
reduserer økonomi som barriere. For å få
full score (2 poeng) i 2021 måtte særforbund ha kartlagt økonomiske barrierer i sin
idrett/grener i løpet av de siste 3 årene,

Barneidrett, nedgang i
aktive medlemmer:

2020

476 191
aktive medlemmer

2019

501 439
aktive medlemmer

IDRETTEN

“

Norsk idrett står overfor en formidabel
oppgave med å få barn tilbake til idretten
når samfunnet har åpnet igjen.
arbeide systematisk med idrettslagene
for å redusere treningsavgift, reiseutgifter
til konkurranser/samlinger og kravene til
idrettsutstyr. Kostnadene for deltagelse
skal være på et minimum i barne- og
ungdomsidretten. I tillegg må særforbund
oppfordre idrettslag til å bruke støtte- og
tilskuddsordninger og legge til rette for
lokalt utlån og gjenbruk av utstyr.

Mange innrettet ressursene for å holde
aktiviteten og konkurranser mest mulig i
gang for barn og unge under pandemien –
innenfor gjeldende smittevernregler. Under
til dels svært krevende omstendigheter
er det både naturlig og svært forståelig at
enkelte særforbund og idrettslag ikke har
prioritert arbeidet med å hindre at økonomi
blir en barriere.

Kun 23 særforbund fikk full score på
dette kriteriet i 2021, 7 færre enn i 2020.
27 særforbund fikk 1 poeng, og 5 særforbund fikk 0 poeng.

NIF bruker funnene fra Oslo Economics’
rapport i 2020 og en egenutviklet mal for
kartlegging og diskusjon rundt kostnader
i dialogen med særforbund. Særforbundene
som gjennomførte en kartlegging av kostnader, fant ut at inngangsbilletten ofte er
lav for de fleste barn, men det blir dyrere
utover i ungdomsidretten, spesielt for de
utøverne som ønsker å bli så gode som
mulig.

Basert på skriftlige og muntlige rapporter
fra særforbundene siste kvartal av 2021
erfarer NIF:  
• Flere særforbund og idrettslag har lagt til
rette for flere lokale og regionale aktiviteter
og konkurranser for barn og ungdom.
• Hovedfokuset har naturlig nok ikke vært
på å holde kostnader nede, men å holde
aktiviteten og konkurranser i gang for
barn og unge under pandemien.
Restriksjoner for mobilitet og konkurranser
har i enkelte organisasjoner «tvunget»
fram mer lokal og regional aktivitet, nye
lavterskelaktiviteter og nye konkurranseformer for barn og ungdom. Slik koster
det mindre å delta på grunn av færre og
kortere reiser, mindre behov for overnatting
og færre ekstra cuper, turneringer og samlinger. For eksempel har Norges Ishockeyforbund (Isbjørnmodellen og konkurranseformen 3 mot 3 for barn) og Norges
Skiskytterforbund (flere lokale og regionale
konkurranser for ungdom) utviklet og
testet ut nye aktivitetsformer som på sikt
kan føre til økt deltagelse og reduserte
kostnader for barn og unge.

Fritidskortet
I 2021 jobbet vi tett opp mot nasjonale
myndigheter og idrettsråd/idrettskretser
i pilotkommunene for Fritidskortet. NIF
utvekslet jevnlig erfaringer med organisasjonsleddene. Vi spilte inn idrettens
interesser for en eventuell nasjonal fritidskortordning og utviklet de lokale pilotene.
Idrettskretsene og idrettsrådene var viktige
støttespillere i dette arbeidet.
Idretten har forpliktet seg til å redusere
kostnadsnivået generelt, men er helt avhengig av et samarbeid med det offentlige.
Vi trenger egne ordninger som dekker deltakerkostnader for barn og unge i familier
som ikke har råd. Vi trenger bedre rammevilkår nasjonalt, regionalt og lokalt. 11,7
prosent av barn i Norge lever i familier med
vedvarende lavinntekt og skal kunne delta
i idrett eller andre fritidsaktiviteter, ref.
NIF årsrapport 2021
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Fritidserklæringen. Denne gruppen trenger
særskilte tiltak og målrettede ordninger.
Disse pengene går ikke til idretten, men til
det enkelte barn for å kunne delta i organisert aktivitet og konkurranse sammen med
sine venner.
Lenge mente vi at Aktivitetskonto kunne
fordele midler i forbindelse med innføring
av Fritidskortet. Aktivitetskonto var en
elektronisk konto for å betale medlemskaps- og deltakeravgifter i norsk idrett.
Blant annet i Asker kommune fikk vi ytterligere innsikt i hvordan Fritidskortet fungerte
i praksis. Det avdekket vesentlige utfordringer
for Aktivitetskonto. Dermed skiftet NIF
fokus fra å videreutvikle Aktivitetskonto til
å utvikle et eget generisk grensesnitt for
fakturaer. Grensesnittet skal fungere mot
alle etablerte fritidskort-løsninger. Etter at
Fritidskortet ble avviklet, endret NIF noe
på aktivitetskontoens definerte virkeområde. Vi vurderer om det finnes andre
områder hvor løsningen kan benyttes helt
eller delvis.
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Å hindre at økonomi er en barriere
for idrettsdeltagelse, er en av NIFs
viktigste målsetninger.

7.2 UNGDOMSIDRETT
I aldersgruppen 13–19 år var det 299 076
aktive medlemmer i 2020. Antallet har økt
med nær 7000 de siste 6 årene, til tross
for nærmere 10 000 færre aktive medlemmer
i 2020. Jentene styrket sin posisjon. 8000
flere jenter er aktive medlemmer, mens det
er 1000 færre gutter. Jenteandelen er økt
med 1,6 prosentpoeng i ungdomsidretten
de siste seks årene til 45 prosent.
NIF antar at nedgangen i 2020 i stor grad
skyldes koronapandemien. Ungdomssegmentet, og spesielt de som bor i de
største byene i landet, var hardt rammet
av strenge restriksjoner for fysisk aktivitet
og konkurranse i både 2020 og 2021. Vi
ser positive tendenser og får rapporter om
vekst i enkelte særforbund, men frykter at
pandemien totalt sett vil påvirke ungdomsidretten i flere år fremover.
Veldig mange særforbund jobber svært
godt med å ivareta og videreutvikle tilbudet for ungdom, som aktivitetstilbudet for
aktive utøvere, gode utdanningstilbud for

13-19 år

299 076
aktive medlemmer i
norsk idrett i 2020

13-19 år

10 000
færre aktive
medlemmer i norsk
idrett i 2020
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Ungdomsidrett 13-19 år:
45 % jenter

45 %

ungdom og økt ung medbestemmelse
i egen organisasjon. Særlig i 2021 ble det
gjort veldig mye godt arbeid for målgruppen,
noe som gjenspeiles i Post 3-rapporteringen
og score tildelt særforbundene for arbeid
utført i 2021. Hele 41 særforbund scoret
2 poeng og full pott på kriteriet ungdomsidrett i 2021, 5 flere enn i 2020. Hele 12
særforbund scoret 1 poeng og kun to
særforbund scoret 0 poeng på kriteriet
«ungdomsidrett» i 2021.
7.2.1 Ung-Frivilling Fond
I 2017 mottok NIF 11 millioner kroner til
Ung-Frivillig Fond (UFF) fra Kulturdepartementet. Målet er støtte til aktiv rekruttering
av flere unge frivillige i forbindelse med
store idrettsarrangementer. Tilskuddet
skal bidra til utvikling av gode modeller
som kan videreføres og brukes på tvers
av arrangementer og idretter. Det legges
særlig vekt på at tilskuddet skal bidra til
å sikre videreføring av engasjementet og
kompetansen som ble skapt og utviklet i
forbindelse med ungdoms-OL på Lillehammer
2016.
NIF mottok ingen nye søknader til fondet i
2021, men det var fire pågående prosjekter
i regi av Norges Kampsportforbund, Norges
Bryteforbund, Norges Skytterforbund og
Norges Skiforbund. Særforbundene gjennomførte omfattende skolering av unge
frivillige i arrangements- og lederkompetanse i løpet av 2021. Norges Bryteforbund
gjennomførte bryte-VM med unge frivillige
som dyktige ledere, mellomledere og
bidragsytere. Norges Kampsportforbund,
som skulle ha gjennomført flere arrangementer i 2020, måtte forskyve prosjektet
til 2021 grunnet korona. De bidro med
frivillige blant annet på bryte-VM. Begge
disse prosjektene avsluttes våren 2022.
Norges Skiforbund brukte 2021 på å
forberede unge frivillige til deltakelse i VM
i skiflying i mars 2022. Norges Skytterforbund skolerte unge til blant annet å bidra
på Europamesterskap i luftvåpen i mars
2022, for både olympiske og paralympiske
utøvere. Flere av samlingene i alle prosjektene
ble forskjøvet eller gjennomført digitalt.

Alle prosjektene har gode planer for å følge
opp de unge frivillige, og de unge selv skal
definere egne mål for videre verv i idretten.
Ung-Frivillig Fond-programmene gir ikke
bare gode opplevelser en kort periode for
de unge frivillige som har deltatt. De blir
en del av et nettverk som utvikler, øker
kompetanse og gjør dem tryggere på seg
selv. Tidligere prosjekter har fått fram at
deltakelse motiverer dem til videre engasjement i idretten, enten som aktive selv,
trenere, ledere og frivillige i arrangementer.
De unges kompetanse, stå-på-vilje og
medbestemmelse kan føre til en nødvendig
fornyelse og utvikling av organisasjonen.
Med fondet viser NIF at ungdom og unge
voksne er betydningsfulle for organisasjonen.
Det er en god investering for organisasjonen
for å fornye seg og for å være relevant for
alle aldersgrupper.
7.2.2 FoU-arbeid
NIF ønsker å være oppdatert på forskning
og jobber med å starte og støtte forskningsprosjekter for å innhente relevant kunnskap.
NIF har de siste årene hatt noe midler til
forskning på sentrale temaer. Fra post 3
blir det årlig satt av midler som kan gå til
forskning på barne-, ungdoms- og breddeidrett. I tillegg finansierer NIF enkelte
prosjekter fra post 1 og midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Følgende forskningsprosjekter pågikk i 2021:
• Paraidrett: NIF delfinansierer en stipendiatstilling og et forskningssamarbeid
med Norges Idrettshøgskole knyttet til
prosjektet «Hva fasiliterer deltakelse i
idrett for unge med funksjonsnedsettelse».
Fokuset er på overgangen fra barn til
ungdom. Det planlegges fire artikler
knyttet til prosjektet, og stipendiaten er
Linn Engdahl-Høgåsen. NIF støtter prosjektet som går fra 2021 til 2024 (4 år).
• Ungdomsidrett: NIF bidrar inn i et
samarbeid med Norges idrettshøgskole
og Antidoping Norge om «Sunne
prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett:
forebyggende arbeid i forhold til medikalisering og doping».
NIF årsrapport 2021
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• Ungdomsidrett: «Inkludering og ekskludering i ungdomsidretten». Stipendiat
Lars Erik Espedalen ved Norges idrettshøgskole.  
• Kjønn: «Kjønn og makt i norsk idrett –
på menns premisser?» Stipendiat Hanne
Sogn ved Norges idrettshøgskole.  
• Rasisme og mangfold: «Idrettsglede for
alle: Arbeid for mangfold og mot rasisme», et samarbeid med professor Elsa
Kristiansen og førsteamanuensis Lasse
Sonne ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Rapporten ble publisert i februar 2021.
• Foreldre i idretten – og sosial ulikhet:
NIF bidro inn i prosjektet med midler fra
IMDi. Målet var å få mer innsikt i hvilke
opplevelser idrettsforeldre både med
minoritets- og majoritetsbakgrunn har
med idrettsaktiv ungdom.
7.3 E-SPORT
Norges E-sportforbund søkte om opptak
som særforbund innen fristen for Idrettstinget 2022. Idrettsstyret foreslo å utsette
behandlingen av et eventuelt opptak til det
ekstraordinære tinget høsten 2021 og ba
E-sportforbundet om en rekke tilleggsopplysninger for at tinget bedre skulle kunne
behandle søknaden.
Før høstens idrettsting valgte styret i Norges
E-sportforbund å trekke søknaden sin.
Idrettstinget ba idrettsstyret sette ned et
utvalg som skal følge opp Norges E-sportforbund dersom det er ønskelig fra forbundets side. Utvalget skal også jobbe videre
med e-idretter, idrettssimulerende spill og
særforbund som ønsker å inkludere dem
som grener i eget forbund. Utvalget skal
finne ut hvordan NIF på en best mulig måte
kan understøtte idrettslag som ønsker å tilby
dataspill og e-sport til sine medlemmer.
Utvalget skal også avklare de organisatoriske konsekvensene og eventuelle
utfordringene dette kan medføre.
Idrettsstyremedlem Ole Jørstad leder
utvalget.
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7.4
TOPPIDRETT
7.4.1
Olympiatoppens arbeid
Olympiatoppen er norsk idretts felles
toppidrettsavdeling og har et overordnet
ansvar for resultatutviklingen i norsk topp
idrett, mens særforbundene har resultatansvaret for sin idrett. Olympiatoppens
oppdrag er å kvalitetssikre, utfordre og
støtte særforbundenes toppidrettsarbeid,
og ansvaret gjelder både funksjonsfriske
og paralympiske utøvere. Olympiatoppen
forbereder og gjennomfører fellesidrettslige
leker (OL/PL, YOG, EYOF, EPYG, European
Games) sommer og vinter. Olympiatoppen
har formalisert samarbeidsavtale med
cirka 30 idretter, og sentralt i dette
samarbeidet står utviklingen av landslagsmodellen og norsk toppidrettskultur.
Særforbundenes samarbeid med og støtte
fra Olympiatoppen er basert på internasjonale mesterskapsresultater, idrettenes
utbredelse og tradisjon i Norge og
forbundenes evne og vilje til å skape gode
toppidrettskulturer.				
		
Tildelingen over post 4 utgjør cirka 70 prosent av Olympiatoppens budsjett for 2021,
og tildelingen er dermed helt avgjørende
for at Olympiatoppen skal kunne fylle sin
misjon i norsk toppidrett. Ved inngangen til
2021 fikk Olympiatoppen også betydelige
tilskudd som prosjektfinansiering via
stiftelser, blant annet Stiftelsen VI (paraidrett) og Sparebankstiftelsen DNB
(talentutvikling og trenerutvikling).
Stiftelsen VI avsluttet imidlertid samarbeidsavtalen med Olympiatoppen i februar
2021. Det medførte betydelige utfordringer
og omprioriteringer og er en påminnelse
om at kjernevirksomheten ikke kan være
for avhengig av prosjektfinansiering.
Totalt sett karakteriserer vi måloppnåelsen
som god basert på resultatene. Spillemidlene er helt avgjørende for Olympiatoppen
og landslagenes toppidrettsarbeid.
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Jakob Ingebrigtsen løp inn til
gull og olympisk rekord i finalen på 1500
meter i Tokyo på tiden 3.28,32.
Foto: Getty Images
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Resultater 2021
Idretten vil! setter følgende mål for norsk
toppidrett:
1. Idretten vil ha utøvere og lag i den
absolutte verdensklasse – de beste skal
bli bedre
2. Idretten vil ha flere utøvere og lag i
verdenstoppen – de beste skal bli flere
3. Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå –
utvikle morgendagens toppidrettsutøvere
Målområde 1 – de beste skal bli bedre
Norsk idrett vil ha utøvere og lag i den
absolutte verdensklasse. For OL/PL i Tokyo
ble målene nådd i OL med 8 medaljer, i
Paralympics tok Norge 4 medaljer, mens
målet var 8. En forklaring er at Sarah
Louise Rung, som tok 5 medaljer i svømming i Rio 2016, ble re-klassifisert til en
annen klasse der hun møtte langt tøffere
motstand og ikke tok medalje. For øvrig
oppnådde Norge meget gode prestasjoner
i flere idretter, inklusive 2 verdensrekorder.

Figur 4 viser resultatutviklingen fra 2019
til 2021. 2020 ble et år med svært begrenset mengde konkurranser og mesterskap
som følge av pandemien. Dermed ble det
også delt ut svært få medaljer. I 2021 tok
Norge totalt 95 medaljer (42 gull, 25 sølv
og 28 bronse) i internasjonale mesterskap.
I tillegg hadde norske utøvere 73 4.–6.plasseringer og 125 plasseringer mellom
7 og 12. Selv om medaljer er toppidrettens
viktigst måloppnåelse, er antall plasseringer
blant de tolv beste viktig for å gjøre de
beste flere og styrke bredden og etterveksten i norsk toppidrett.
I 2021 er Norge ranket på 2.-plass på
Greatest Sporting Nation Per Capita Cup.
De senere år har Norge ligget som nr. 1,
men nå er vi slått av Slovenia med sine 2,1
millioner innbyggere. Rankingen baserer
seg på et poengsystem der resultater i alle
idretter gir poeng.

Det er god spredning i hvordan medaljer
og plasseringer fordelte seg blant de 12
beste fra OL, PL, VM og EM (figur 1 og 2).
Under OL i Tokyo deltok Norge med 93
utøvere, fordelt på:
– 19 kvinner + lag håndball kvinner
bestående av 15 spillere = totalt 34
kvinner
– 44 menn (deriblant to utøvere på
sandvolleyballag) + lag håndball menn
15 spillere = totalt 59 menn
Under PL i Tokyo deltok Norge med 15
utøvere, fordelt på:
– 5 menn
– 10 kvinner
Målområde 2 – de beste skal bli flere
Det er viktig for Norge å sikre mangfold og
bredde i norsk toppidrett. Norsk idrett vil
ha flere utøvere og lag i verdenstoppen.
Det skal være bredde innenfor den enkelte
idrett og et større mangfold av idretter
(figur 3).
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Olympiatoppens stipender deles ut i tråd
med definerte kriterier som likestiller menn
og kvinner, funksjonsfriske og parautøvere. I
2021 ble det utbetalt 25,6 millioner kroner i
utøverstipend, hvorav 5,4 millioner kommer
fra Stiftelsen VI som para-stipend.
Para-stipendet kommer på toppen av
OLT-stipendet. Stipendene er fordelt slik:
– 66 A-stipend
– 95 B-stipend
– 74 U-stipend
– 9 lag-stipend

(46 vinter og 20 sommer)
(48 vinter og 47 sommer)
(31 vinter og 43 sommer)
(4 vinter og 5 sommer)

INTERNASJONALE
MESTERSKAP 2021

Totalt 95
medaljer

IDRETTEN

Figur 4: Medaljer og
plasseringer blant de
12 beste i internasjonale
mesterskap 2021

Figur 1: Målområde 1 – de beste skal bli bedre: Mål og resultater

MÅL OG RESULTATER
Mål for OL/PL Tokyo 2021

Resultater 2021

Resultater 2016

120

a) 8 medaljer i OL

a) 8 medaljer
    4 gull, 2 sølv, 2 bronse

a) 4 medaljer
4 bronse

100

b) 8 medaljer i PL

b) 4 medaljer
2 gull og 2 bronse

b) 8 medaljer
     3 gull, 2 sølv, 3 bronse

125

80

73

Figur 2: Medaljer og plasseringer
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Mål for OL/PL Tokyo 2021

Resultater 2021

Resultater 2016

c) 19 plasseringer 12 beste OL
13 plasseringer 12 beste PL

c) 15 plasseringer 12 beste OL
24 plasseringer 12 beste PL

d) Skal ha flere kvalifiserte
deltakere (individuelt og lag)
til OL og PL sammenlignet
med 2016

d) 94 kvalifiserte OL *)
15 kvalifiserte PL

d) 62 kvalifiserte OL *)
25 kvalifiserte PL

e)  Skal2021
ha flere kvinner i
verdenstoppen, målt i kval120
ifisert til og plassering
blant
de 12 beste i OL/PL

e) 34 kvinner kvalifisert OL
125
24 kvinner blant 12 beste
OL (med totalt 9 plasseringer
blant de 12 beste) *)

e) 33 kvinner kvalifisert OL
19 kvinner blant 12 beste
OL (med totalt 7 plasseringer
blant de 12 beste) *)

42c)
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13 kvinner kvalifisert PL
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(med totalt 16 plasseringer
blant de 12 beste)

*) 2 håndballag i 2021 og 1 håndballag i 2016 (kvinner)
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MÅL OG RESULTATER
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Figur 3: Målområde 2 – de beste skal bli flere: Mål og resultater
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Olympiatoppens vurdering er at stipendene også for funksjonsfriske må opp på
samme nivå som parautøvere. Stipendene
har stått på stedet hvil i mer enn 10 år, og
svært mange utøvere lever under fattigdomsgrensen. Vi må jobbe videre for å
sikre tilstrekkelig økonomi til utøverstipend.
Så lenge stipendene er finansiert over
post 4, kreves et betydelig løft for å kunne
styrke stipendsatsene (figur 5).
Prosjektstøtte til landslag og optimaliseringsmidler til særforbund utgjorde 45,2
millioner kroner fordelt på 28 særforbund
og grener, hvorav 3,5 millioner kroner var
prosjekt-/landslagsstøtte fra Stiftelsen VI.
Landslagene følges opp av Olympiatoppencoacher, fagansatte og helseavdelingen
i Olympiatoppen. Olympiatoppen følger
løpende opp over 28 prioriterte idretter/
grener, både funksjonsfriske og parautøvere, for å styrke daglig treningskvalitet,
utvikle relasjoner i prestasjonsteamene og
forberede og gjennomføre konkurranser.
Fagteam med ressurser fra Olympiatoppens
ulike fagområder sikrer tverrfaglig og
helhetlig samspill med idrettene.
Toppidrettssatsing for utøvere med nedsatt
funksjonsevne er fullt integrert i Olympiatoppens arbeid og i landslagsarbeidet til
flere av særforbundene.
Olympiatoppen følger opp «utviklingsidretter»
i et eget prosjekt med samlinger og deling/
utvikling av kompetanse. I 2021 var det 26
idretter som ikke var på medaljenivå, men
som viser ambisjoner og prestasjonspotensial.
I forbindelse med at OL/PL i Tokyo ble
utsatt, mottok Olympiatoppen fra Kulturog likestillingsdepartementet følgende,
som ble videreført til særforbundene:
– Støtte til OL-/PL-idrettenes landslag til
forberedelser: 11,7 millioner kroner
– Ekstra stipend til parautøvere til
forberedelser: 1,5 millioner kroner
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Målområde 3 – utvikling av
morgendagens toppidrettsutøvere
For at Norge skal opprettholde sin posisjon
som toppidrettsnasjon, må det kontinuerlig
jobbes med høy kvalitet og kompetanse
for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere. Dette arbeidet foregår i nært
samspill med idrettene, gjennom Olympiatoppens regionale avdelinger og et
nasjonalt nettverk av offentlige og private
toppidrettsgymnas (figur 6).
Olympiatoppen drev i 2021 16 langsiktige
talentutviklingsprosjekt i samarbeid med
prioriterte særforbund. Prosjektfinansiering
(fra Sparebankstiftelsen DNB) og Olympiatoppens sentrale midler utgjorde 7 millioner
kroner. I tillegg kommer alle ressursene
særidrettene selv investerer i prosjektene.
I tillegg til resultater er en viktig del av
oppdraget å utvikle stabile strategier og
strukturer for langsiktig talentutviklingsarbeid i særforbundene. I 2021 tilførte vi
5,6 millioner kroner til utviklingsprosjekter i
paralympiske idretter (UPPI), etter samme
modell som de langsiktige utviklingsprosjektene. Dette var finansiert av prosjektstøtte fra Stiftelsen VI og avsluttet høsten
2021 fordi avtalen mellom Olympiatoppen
og Stiftelsen VI ikke er videreført.
Olympiatoppen jobber systematisk med å
tilrettelegge for å kombinere toppidrettskarriere med studier, arbeid og traineeordninger. I 2021 kvalitetssikret vi fire
videregående skoler på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet. Regionalt
kvalitetssikrer Olympiatoppen toppidrett
i videregående skole på vegne av fylkeskommuner/skoleeier. Olympiatoppen har
etablert samarbeid om å tilrettelegge studier
med 18 universiteter og høyskoler. I et
nært samarbeid med Forsvarets høgskole
og Forsvarets veterantjeneste utviklet og
startet vi programmet Neste steg, som
skal lette overgangen til sivilt yrke etter
endt karriere som toppidrettsutøver og
spesialsoldat.
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Figur 5: Størrelse individuelle utøver-stipend

STØRRELSE INDIVIDUELLE UTØVER-STIPEND
Stipend

OLT-stipend

Para-stipend

Totalt stipend funksjonsfriske

Totalt stipend parautøvere

A-stipend

120 000

130 000

120 000

250 000

B-stipend

70 000

180 000

70 000

250 000

C-stipend

60 000

60 000

60 000

120 000

Figur 6: Målområde 3 – utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere: Mål for 2021

MÅL FOR 2021
Mål

Indikatorer

Evaluering

f) Skal ha flere junior-/
ungdomsutøvere kvalifisert for internasjonale mesterskap

f) Utvikling gjennom
Olympiatoppens
langsiktige talentprosjekter sammen
med særidrettene
(funksjonsfriske og
para)

• Vi hadde 16 langsiktige talentprosjekter i 2016. Samarbeidet mellom
særforbund og Olympiatoppen sentralt/regionalt handlet om langsiktig
utvikling, bygging av kompetanse,
den enkelte idretts egenart og tilrettelagt for læring på tvers. Dette ga
flere unge utøvere muligheten til å ta
neste steg videre inn i toppidretten.
• Rundt 600 utøvere var involvert.
Utøverne representerer rundt 250
ulike miljøer, både klubber, regionsmiljøer, videregående skoler og yngre
landslag. Dermed har vi nådd cirka
200 trenere, som gjennom prosjektene har fått tilgang til Olympiatoppens fagkompetanse og læring/
deling på tvers. På denne måten
har talentprosjektene skapt «ringer
i vannet», bidratt med kunnskap og
utvikling langt utover de 16 definerte
prosjektene.

Miljøer/trenere/utøvere
som følges opp av
Olympiatoppen
regionalt

g) Skal ha flere særforbund som har utviklet
idrettslige karriereveier
og utviklingstrapper

g) Antall idretter som har
implementert gode
karriereveier og
utviklingstrapper

• Olympiatoppen jobber kontinuerlig
med utvikling av idrettslige karriereveier med særforbund og skoler, i
tråd med sin utviklingsfilosofi,
anbefalinger og særidrettens egenart
og behov. For 2021:
- Norges Klatreforbund –
ferdigstilt ny utviklingstrapp
- Norges ake-, bob- og
skeletonforbund – samarbeid
- Norges skøyteforbund – samarbeid
- Norges Motorsportforbund –
samarbeid
- Parakompetansebanken –
tverridrettslig samarbeid
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Birgit Skarstein hadde full kontroll
i finalen i singelsculler i Tokyo 2021.
Foto: Torstein Bøe, NTB

Hovedmandatet til Olympiatoppenregionene er å utvikle morgendagens
toppidrettsutøvere gjennom regionale og
lokale miljøer og trenere. Olympiatoppen
bidro i 2021 med 17,3 millioner kroner
som basisfinansiering og tilskudd til sine
7 regionale avdelinger. Virksomheten i
de regionale avdelingene gir samlet en
betydelig større verdiskaping, på grunn av
direkte regionale driftstilskudd fra fylkeskommuner., Fylkeskommunene investerer
også store beløp i toppidrett i videregående
skoler. Det er betydelige synergier og
verdiskapning i Olympiatoppens samarbeid
med universitet og høyskoler.
7.4.2 Øvrige strategiske fokusområder
For å kunne være verdensledende på
kunnskap drives målrettet FoU-arbeid.
Olympiatoppen bidrar med 6 millioner
kroner fra eget budsjett. Sammen med
Senter for Toppidrettsforskning (SenTIF)
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på NTNU, øvrig akademia, særidrettene og
andre samarbeidspartnere gjennomførte
vi toppidrettsforskning til en samlet verdi
av 38 millioner kroner. Olympiatoppen og
akademia er ansvarlig for brukerrettet
formidling av ny kunnskap til idrettene.
Olympiatoppen, Stiftelsen VI, NTNU og
Norges Idrettshøgskole styrket FoUarbeidet innenfor paralympiske idretter.
Stiftelsen VI gikk i 2021 inn med 3 670 000
kroner til disse prosjektene:
• Parakompetansebank Olympiatoppen/
NTNU
• ParaFrisk – Norges idrettshøgskole
• Para 2022 utstyrsutvikling – NTNU
• Kunnskapsutvikling paratoppen – NTNU
• Ski2022 Olympiatoppen
Olympiatoppen utvikler topptrenere
målrettet med topptrenerutdanning
(Olympiatoppen/NTNU), elitecoachprogram (Olympiatoppen/Universitetet i
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Sørøst-Norge) og det nasjonale og regionale prosjektet Trenerløftet (med støtte
fra Sparebankstiftelsen DNB). Treneren er
den viktigste enkeltperson for utvikling av
toppidrettsutøvere, og satsing på trenerutvikling og trenerkompetanse prioriteres
høyt.
7.4.3 Nytt nasjonalt toppidrettssenter
Arbeidet med å realisere nytt nasjonalt
toppidrettssenter på Sognsvann pågår
med full styrke. En mulighetsstudie/skisseprosjekt ble utarbeidet i mars 2020, og
i 2021 bevilget Kulturdepartementet 18
millioner kroner fram til entreprenørkontrakt. Ambisjonen er å få nytt nasjonalt
toppidrettssenter med i statsbudsjettet for
2023 og utvikle et endelig anbudsgrunnlag
for iverksettelse av bygging. Vi etablerte
en styringsgruppe for den videre prosessen og en arbeidsgruppe for det operative
arbeidet. Hovedpunkter og milepæler i
fremdriften:
• Prosjektet leverte en kostnadsramme
per 15. november 2021 til
Kulturdepartementet.
• En kvalitetssikret, bindende kostnadsramme skal være utarbeidet og klar i
mars 2022.
• Prosjektet skal forankres politisk og
administrativt i Oslo kommune, som
skal godkjenne rammesøknad.    
• Utvikle anbudsgrunnlag for
iverksettelse.
7.4.4 OL og Paralympics i Tokyo
OL/PL i Tokyo ble utsatt fra 2020, og
reiserestriksjoner gjorde det krevende for
utøvere og lag å gjennomføre treningssamlinger og konkurranser. Til tross for
dette var 2021 nok et godt år for norsk
toppidrett, der Norge befestet sin posisjon
som en ledende global idrettsnasjon. Det
var en markant vekst i antall kvalifiserte
utøvere totalt fra 2016 til 2021. Tallet for
kvinner er stabilt, der håndballandslaget
har vært med begge år. Mannlige utøvere
som kvalifiserer seg, økte fra 27 i 2016
til 44 utøvere pluss et håndballag i 2021,
totalt 59 mannlige utøvere.

Antall paralympiske deltakere er redusert
fra 25 i 2016 til 15 utøvere i 2021. Norsk
idrett utarbeidet en ny helhetlig parastrategi
for norsk idrett, Én idrett – like muligheter.
Olympiatoppens ambisjoner er at implementering av strategien og langsiktig
arbeid med utvikling av nye parautøvere
sammen med idrettene, fører til bredere
deltakelse i toppen og flere medaljekandidater og medaljer. For sommeridrettene vil
neste OL/PL være i Paris 2024.
7.5 PARAIDRETT
7.5.1 NIFs rolle
NIFs rolle som paraplyorganisasjon og
paralympisk komité legger premissene for
arbeidet på området paraidrett, med de
fire målgruppene bevegelseshemmede,
utviklingshemmede, hørselshemmede og
synshemmede. Idrettsstyret anser det som
viktig at NIF legger til rette for fellesidrettslige og kompetanserelaterte tiltak
som kan synliggjøre, sikre finansieringen
og øke kompetansen. Det er særforbundene
som har ansvar for idrettsaktiviteten, mens
NIF og idrettskretsene skal bidra med
synliggjøring, rådgivning og koordinering.
7.5.2 Rekrutteringstiltak
Rekrutteringen til idrettslagene foregår
primært ved å styrke idrettslagenes kompetanse og motivasjon for å legge til rette
for paraidrett. Regionale fagkonsulenter
for paraidrett bidrar i rekrutteringsarbeidet
sammen med særforbund og særkretser.
Arbeidsgiveransvaret for de regionale fagkonsulentene ligger hos idrettskretsene,
mens fagansvaret ligger hos NIF. I 2021
skapte NIF felles mål og møteplasser for å
få større likhet i arbeidet med paraidretten
i idrettskretsene.
I tillegg til den generelle aktiviteten i
idrettslagene ble det gjennomført mange
rekrutterings- og synliggjøringstiltak lokalt
i 2021. Trenere og ledere fikk 24 kurs om
paraidrett i idrettskretser og særforbund.
Kurset «Tilrettelegging paraidrett» ble
gjennomført 16 ganger av kurslærere. Det
er behov for generell kompetanse om
paraidrett i idrettslagene, og ikke alle
NIF årsrapport 2021
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særforbund har egne kompetansetiltak for
sine trenere på området. I de fleste kretsene
har det ikke vært mulig å gjennomføre den
praktiske delen av kurset dette året. Det
ble holdt 13 webinarer om temaer knyttet
til paraidrettsfeltet. I tillegg var e-læringen
om paraidrett en del av trenerutdanningen
i de fleste særforbundene.
46 særforbund har et reelt aktivitetstilbud
til parautøvere. Mange har også integrert
konkurranseaktivitet som egne klasser
eller annen tilrettelegging i samme konkurranse som funksjonsfriske.
7.5.3 Parastrategi for norsk idrett
Våren 2021 ble arbeidet med en ny strategi
for paraidretten igangsatt. Målet var at
norsk idrett skal stå samlet om ambisjonen
én idrett – like muligheter – uansett. Det
skal utarbeides en samlende parastrategi
for både bredde- og toppidretten. NIF satte
ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som i løpet av høsten involverte
hele norsk idrett på ulike møteplasser og
innspillsmøter. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til personer tilknyttet idretten på alle nivåer. Det kom inn rundt 600
svar. Alle innspillene danner grunnlaget
for de sju prioriterte strategiske målområdene i parastrategien: 1. breddeidrett, 2.
toppidrett, 3. kompetanse, 4. kommunikasjon, 5. anlegg, 6. aktivitetshjelpemidler,
tegnspråktolk og ledsagerordninger og 7.
partnerskap og samarbeidsaktører. Utkast
til strategien «Én idrett – like muligheter.
Parastrategi for norsk idrett, 2022-2027»
var klart i midten av desember 2021. Dette
arbeidet vil fortsette i årene fremover.
7.5.4 Idrett for mennesker med
utviklingshemming og Special Olympics
I 2021 er det omtrent 1000 klubber i 46
særforbund som gir et aktivitetstilbud til
utviklingshemmede. NIF anslår at om lag
7000 utviklingshemmede utøvere deltar i
norsk idrett gjennom tilrettelagt trening og
konkurranse i idrettslagene.
NIF har siden mars 2015 vært akkreditert
som Special Olympics Norge. Utvalg
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for idrett for utviklingshemmede ble oppnevnt av idrettsstyret i januar 2015. Akkrediteringen gir NIF anledning til å delta i de
internasjonale breddeidrettsarrangementene Special Olympics Winter Games og
Special Olympics Summer Games.
I juni 2020 ble NIF informert om at Kazan
i Russland hadde påtatt seg å arrangere
Special Olympics World Winter Games
2021, men at lekene ble flyttet til 22.–28.
januar 2022. På grunn av koronasituasjonen ble arrangementet igjen flyttet, til
21.–27. januar 2023. Norge er invitert til å
delta i fem grener: alpint, langrenn, truger,
snowboard og short track.
2021 var et år preget av korona og
utviklingshemmede utøvere fikk redusert
sitt aktivitetstilbud i større grad enn ordinære utøvere.
En vesentlig del av utøverne med
utviklingshemming driver med lagidrettene
fotball og/eller håndball. Lag for utviklingshemmede har stor aldersspredning. Med
en aldergrense på 20 år for å få delta i
organisert aktivitet under korona ble aktiviteten for målgruppen svært begrenset.
Utøvere som holder et høyt prestasjonsnivå innenfor sin særidrett, og slik har
potensial for toppidrett og deltakelse i
de paralympiske leker, blir ivaretatt av de
respektive særforbundenes toppidrettssatsing og tilbud fra Olympiatoppen.
7.5.5 Døveidretten
Målet er at idrettsutøvere med hørselshemning skal inkluderes i klubb- og særforbundsaktivitet. Samtidig er det viktig
å ivareta og utvikle døveidrettslagene i
Norge. For å styrke rekrutteringen og bidra
til at særforbundene har mest mulig kompetanse på dette feltet har idrettsstyret
opprettet Norges Døveidrettsutvalg.
I 2021 gjennomførte medlemmer i Norges
Døveidrettsutvalg webinarer med hver av
de 8 døveidrettsklubbene. Hovedmålsetningen var å oppdatere om hva Norges
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“

Én idrett – like muligheter!

Døveidrettsutvalg gjør, om arbeidet med
internasjonal døveidrett, hvilket tilbud som
finnes i norsk idrett, og lytte til klubbenes
utfordringer og spørsmål.
7.6 INKLUDERING OG MANGFOLD
7.6.1 Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi)
NIF videreførte intensjonsavtalen med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) i 2021. NIF fikk tildelt 1 000 000
kroner i ordningen «Integreringsarbeid i
regi av frivillige organisasjoner». Vi brukte
midlene til å videreutvikle aktivitetsguide i
fire idrettsråd og til å arrangere en nasjonal konferanse om inkludering i idrett.
Idrettsrådene hjalp over 600 barn og unge
inn i idrettsaktiviteter i løpet av 2021. Over
90 deltakere møtte opp fysisk og 300
deltakere fulgte konferansen digitalt. NIF
snakket om:
1. At mangfold er ønsket i idrettsorganisasjonen.
2. At mangfold er viktig for samfunnet og
for idretten – og hvorfor.
3. Hvordan skape mangfold i idretten.
7.6.2 Inkludering i idrettslag
NIF mottar årlig et eget tilskudd av
spillemidlene fra Kulturdepartementet
til ordningen «Inkludering i idrettslag».
Formålet er å tilrettelegge for at barn og
ungdom som står overfor økonomiske og/
eller kulturelle barrierer for deltakelse, kan
delta i idrett og fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med
minoritetsbakgrunn og/eller fra familier
med vedvarende lavinntekt. Jenter med
minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

NIF kanaliserer midlene videre til utvalgte
idrettsråd og idrettskretser tilknyttet
områder med høy andel innvandrere og
barnefattigdom, som støtter tiltak og
idrettstilbud i idrettslag.
NIF mottok 20 millioner kroner i 2021 og
fordelte midlene videre til 14 idrettsråd og
idrettskretser. 355 idrettslag gjennomførte
624 tiltak/idrettstilbud. Midlene bidro til
å inkludere målgruppene inn i ordinære
idrettstilbud og deltakelse på åpen hall,
ferietilbud og ulike kurs.
7.6.3 Stiftelsen Dam
NIF er søkerorganisasjon til Stiftelsen
Dam, en stiftelse som støtter prosjekter
som fremmer fysisk og psykisk helse,
mestring og livskvalitet. NIF fikk i 2021
tildelt 10 533 000 kroner til 18 prosjekter
fra stiftelsens helseprogram, 1 878 100
kroner til 7 prosjekter i aktivitetsprogrammet og 1 991 000 kroner til 4 prosjekter i
stimuleringsprogrammet. Prosjektene er i
regi av alle idrettens organisasjonsledd og
har som mål å inkludere utsatte grupper i
idrettslag. NIFs rolle som søkerorganisasjon er å opprette søkere, kvalitetssikre
søknader og følge opp prosjektene i henhold til krav fra Stiftelsen Dam. NIF fulgte
opp prosjektene med digitale og fysiske
møteplasser, prosjektbesøk og annen
kommunikasjon.
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8 | Kommersiell
forretningsutvikling og
arrangementer
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Kommersiell
forretningsutvikling og
arrangementer
8.1 KOMMERSIELL FORRETNINGSUTVIKLING
Det var et krevende år for mange av våre
samarbeidspartnere. Spesielt våre partnere innenfor reiselivsnæringen var hardt
rammet av koronapandemien. Det er derfor
gledelig at alle våre samarbeidspartnere
har stått ved sine samarbeidsavtaler, og
alle avtaler som var til reforhandlinger, ble
fornyet. Kommersiell avdeling leter stadig
etter nye samarbeidspartnere. I 2021
inngikk NIF langsiktige samarbeidsavtaler
med Sjømatbedriftene og Otiga Group som
nye partnere. I tillegg fornyet vi avtaler
med langsiktige partnere, som Telenor,
Tine SA og Scandic Hotels. Våre hovedpartnere er: Norsk Tipping, SpareBank 1,
Telenor, Scandic Hotels, Gjensidige, SAS,
Tine, Phenix, P4, Otiga Group og Sjømatbedriftene.
NIF er olympisk og paralympisk komité, og
flere avtaler ble reforhandlet med Den
internasjonale olympiske komité (IOC) i 2021.
Samarbeidsavtalenes innhold endrer seg i
henhold til krav og forventninger fra samfunnet og samarbeidspartnerne. I 2022
vil vi fokusere på samarbeidsprosjekter
innenfor bærekraft, mangfold og digitale
muligheter.
8.1.1 Samarbeid med Innovasjon Norge,
NHO og LO
Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité signerte i april 2021
82
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en intensjonsavtale med Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Innovasjon Norge
(IN). Målet er å skape økt konkurransekraft
for både idretten og næringslivet ved å
samarbeide systematisk om strategisk
posisjonering for å fremme næring.
Store internasjonale idrettsarrangementer,
som OL, VM, EM og andre internasjonale
arrangementer, vil være naturlige arenaer
å benytte. Slik kan Merkevaren Norge –
med sine bærende budskap – nå et globalt
publikum gjennom digitale og fysiske
sendeflater.
Arbeidet har en langsiktig horisont og
ambisjon, og partene vil teste forskjellige
former for samarbeid i årene fremover.
VM i bryting i oktober 2021 ble første
pilotarena i samarbeidet. Vi arrangerte et
seminar med fokus på like muligheter, med
spørsmålet «har kvinnelige ledere, trenere
og utøvere like muligheter som menn?».
Seminaret ble godt besøkt og fikk gode
tilbakemeldinger.
8.2 ARRANGEMENTER
De viktigste arrangementene og møteplassene som NIF har ansvar for, enten alene
eller sammen med samarbeidspartnere, er
Idrettsgallaen, NM-veka og Idrettstinget /
NIFs ledermøte. I tillegg er NIF som olympisk
og paralympisk komité vertskap for representanter for myndigheter, særforbund,
idrettsstyret, samarbeidspartnere og
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“

Store internasjonale idrettsarrangementer, som
OL, VM, EM og andre internasjonale arrangementer,
vil være naturlige arenaer å benytte. Slik kan
Merkevaren Norge – med sine bærende budskap
– nå et globalt publikum gjennom digitale og
fysiske sendeflater.
administrasjon under olympiske og
paralympiske leker.
Arrangementsavdelingen har ansvar
for flere interne, personalrelaterte faste
arrangementer og har støttefunksjon for
seminarer og kurs i andre avdelinger i NIF.
Arrangementsavdelingen administrerer
kongepokal, Egebergs ærespris, Fearnleys
ærespris, hederstegn og lagsjubileer,
æresmedlemskap og samarbeidsavtalen
med Norske idrettslederveteraner.
8.2.1 Idrettsgallaen
Idrettsgallaen er et samarbeid mellom NIF,
Norsk Tipping og NRK. Idrettsgallaens
hovedarrangementer består av et
idretts-faglig seminar, nettverkssamlinger
på før-fest og etter-fest og kveldsshowet i
hovedarenaen.
Idrettsgallaens visjon er «En hyllest av
heltene». Heltene er både toppidrettsutøvere som har prestert på høyt nivå
gjennom året, og ildsjeler i norsk idrett.
Partenes ambisjoner er kontinuerlig å
videreutvikle arrangementene som den
viktigste arenaen for topp og bredde i
norsk idrett, det beste prisutdelingsshowet
for det norske publikummet og en begivenhet
som treffer befolkningen som helhet.
Idrettsgallaen for 2020 ble avholdt 9. januar
2021. På grunn av koronapandemien og
et annerledes idrettsår ble det kun delt ut
fem priser. Det ble avholdt et direktesendt

show på NRK uten publikum til stede.
Prisene som ble delt ut, var i kategoriene
årets ildsjel, årets forbilde, årets hederspris og årets kvinnelige og mannlige
idrettsprestasjon.
8.2.2 NM-veka
NM-veka er et samarbeid mellom NRK og
NIF med Norsk Tipping som hovedsponsor
og ble første gang arrangert sommeren
2018. Konseptet gir oss en fantastisk
mulighet til å vise mangfoldet av idretter i
Norge. NM-veka er et felles arrangement
hvor det kåres en rekke norgesmestere i
mange idrettsgrener. Arrangementet går
på rundgang i Norge, og det arrangeres
NM-veka både sommer og vinter.
I likhet med i 2020 måtte NM-veka vinter
2021 avlyses som følge av koronapandemien. NM-veka sommer ble arrangert i
Sarpsborg i slutten av juni uten publikum til
stede. Likevel avholdt vi 18 norgesmesterskap i ti idretter; 34 NM-vinnere ble kåret,
og to kongepokaler ble delt ut. NM-veka i
Sarpsborg ble en etterlengtet idrettsfest i
beste sendetid på NRK.
8.2.3 Tokyo 2020
I forbindelse med OL og Paralympics
administrerer arrangementsavdelingen
reise og opphold for Olympic og Paralympics
Family, markedspartnere, gjester av NIF
og eventuelle ansatte. IOC/IPC spesifiserer
roller og antall i Olympic og Paralympics
Family som har rettigheter til akkreditering
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“

Konseptet gir oss en fantastisk mulighet til å
vise mangfoldet av idretter i Norge. NM-veka er
et felles arrangement hvor det kåres en rekke
norgesmestere i mange idrettsgrener.

utover utøvere og støtteapparat. Det omfatter statsoverhoder, kongelige, ministere
med sport i sin portefølje, president og
generalsekretær i NIF. Antallet gjesteakkrediteringer defineres ut fra størrelsen
på utøvertroppen. Gjesteakkrediteringer
blir fortrinnsvis forbeholdt representanter
fra særforbund som har utøvere i OL/PL.
På grunn av pandemien ble OL/PL utsatt til
2021. Lekene ble også stengt for publikum, og
smittevernrestriksjonene var svært strenge.
Idrettspresident Berit Kjøll var vertskap
for kulturministeren under OL. Åtte
særforbund var representert med sine
presidenter. Paralympics var representert
med visepresident Vibecke Sørensen og
ett særforbund.
8.2.4 Arendalsuka
NIF deltok på Arendalsuka 16.–18. august
2021. Fokuset vårt var å snakke med
politikere, alliansepartnere og andre
organisasjoner om fanesakene våre og
gjenåpning av idretten. Vi arrangerte en
rekke «speed-dates» mandag og tirsdag
på båten vår i Pollen.
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NIF arrangerte to egne seminarer på
Bærekraftshuset:
• Bærekraft og idrett: Økonomi som barriere
– hva skjer post-korona? Berit Kjøll,
Arendal Idrettsråd, Ungdomspanelet
v/ Zaineb Al-Samarai, Trond Giske (Ap),
Ingelin Noresjø (KrF) og Per Tøien.
• Bærekraft og kommunikasjon: Næringslivssamarbeid i idretten. Berit Kjøll, Bodø
Glimt og Action Now v/Bendicte Halvorsen,
Sparebank 1 v/Richard Heiber,
Grieg-gruppen v/Gry Larsen og Rune
Arctander.
Arrangementene ble strømmet. NIF deltok
også på debatter i regi av andre.
8.2.5 Generelt
Arrangementsavdelingens oppgaver ble
sterkt preget av pandemien i 2021. Mange
arrangementer ble avlyst eller endret
til digitale seminarer og møter. Digitale
møteplasser utfordret oss til å tenke nytt
om presentasjoner, tekniske løsninger og
opplæring av deltakere. Dette var en viktig
læringsprosess og en spennende utvikling
for å finne og bruke de beste løsningene.

KOMMERSIELL FORRETNINGSUTVIKLING OG ARRANGEMENTER

Foto: Geir Owe Fredheim / NIF

NIF årsrapport 2021

85

86

NIF årsrapport 2021

9 | Idrettens finansiering
og rammevilkår
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Idrettens finansiering
og rammevilkår
9.1 SPILLEMIDDELTILDELINGEN 2021
NIFs hovedfinansieringskilde er andel av
overskuddet til Norsk Tipping. Andelen
som ble fordelt til idrettsformål for 2021,
var 3 230 588 000 kroner. NIF mottok
750 000 000 kroner av disse i ordinære
spillemidler. Den største andelen av spillemidlene, 1 753 476 000 kroner, ble fordelt
til idrettsanlegg. I tillegg ble ordningen
med lokale aktivitetsmidler (LAM) videreført. NIF overførte 470 millioner kroner til
idrettslagene etter innstilling fra idrettsrådene i 2021.
9.2 STORE STØTTEORDNINGER
9.2.1 Kompensasjon for vare- og
tjenestemoms
Kompensasjonsordningen for merverdiavgift på varer og tjenester har blitt en enkel,
effektiv og god løsning for idrettslagene. I 2021 var den samlede tildelingen til
frivillige lag og organisasjoner 1,8 milliarder
kroner, sammenlignet med 1,7 milliarder
kroner i 2020. Antall søkere fra idretten
har de siste årene ligget på rundt 5800.
Idrettens andel av midlene utgjorde 34,7
prosent av den samlende rammen. I 2021
ble samlet utbetaling til idretten 637,3
millioner kroner. Det tilsvarer en økning
på 2,4 prosent fra 622,2 millioner kroner i
2020. Det er fortsatt mange idrettslag som
dessverre ikke søker om momskompensasjon. Myndighetene bevilget en (liten)
ekstratildeling til ordningen i 2021, slik at
det ikke ble noen avkortning.
9.2.2 Kompensasjon for betalt merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
Ordningen ble etablert i 2010 og gir
idrettslag som bygger idretts- eller nær88
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miljøanlegg, mulighet til å få tilbakebetalt
merverdiavgiften. Godkjent søknadsbeløp
var 292,7 millioner kroner i 2021. Dette var
en økning på 3,3 millioner kroner fra året
før. Alle søkere fikk full kompensasjon i
2021.
9.2.3 Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Alle som spiller på Norsk Tippings spill, kan
gi 7 prosent av innsatsen sin til sitt lokale
idrettslag eller en annen frivillig organisasjon. Denne ordningen kalles Grasrotandelen. Ordningen er en viktig finansieringskilde for mange idrettslag. I 2021 ble
det registrert 30 000 nye grasrotgivere,
og det ble betalt ut 737 millioner kroner i
ordningen, noe som var ny rekord. Idretten
mottok rundt 52 prosent av midlene, som
utgjorde 380,5 millioner kroner.
9.3 UTSTYRSORDNINGEN
9.3.1 Utstyrsordningen
Ordningen med spillemidler til utstyr ble
innført i 2003. Ordningen er et spleiselag
mellom NIF og Kulturdepartementet. I 2021
bidro partene til sammen med 34 millioner
kroner. Alle godkjente søkere fikk utbetalt
72,6 prosent av godkjent søknadsbeløp.
I 2021 ble 6 millioner kroner fra Kulturdepartementet øremerket rekrutteringsutstyr
til personer med nedsatt funksjonsevne
(paraidrett). Disse ble tildelt 18 særforbund som benytter utstyret på paraidrettsdager eller låner det ut til idrettslag for
at paraidrettsutøvere skal få teste ulike
idretter.
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Trollcup 2021
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Økonomi, personal og
sentraladministrasjonen
10 ØKONOMI
NIFs årsresultat viser et overskudd på
2,9 millioner kroner. Disponeringen av
årsresultatet presenteres i styrets årsberetning. Året ble avsluttet med en
positiv egenkapital, inklusive selvpålagte
restriksjoner på 65 millioner kroner. Fri
egenkapital er per 31. desember 2021 på
45,3 millioner kroner. NIFs frie egenkapital
økte med 4,9 millioner kroner fra 31. desember
2020 til 31. desember 2021. Det vises til
styrets årsberetning for ytterligere informasjon om den økonomiske situasjonen. 

11 PERSONAL
11.1 Utvikling antall ansatte
NIF er arbeidsgiver for sentralt ansatte
og idrettskretsenes ansatte. Idrettsstyrets
årsberetning omfatter alle disse. I årsregnskapet inkluderes imidlertid bare de
sentralt ansatte, fordi de idrettskretsansatte tas med i sine respektive kretsers
regnskaper.
I NIF, inklusive idrettskretsene, var det
pr. 31. desember 2021 370 personer ansatte
(372 i 2020) med til sammen 331 årsverk
(329 i 2020). Dette inkluderer både faste
og midlertidig ansatte som har sitt arbeidssted i NIF. Totalt var det 32 ansatte med
midlertidig arbeidsavtale i NIF ved utgangen
av 2021. 18 av disse var kvinner, og 14 var
menn.
Idrettskretsene hadde 126 ansatte (127 i
2020). Olympiatoppens kompetansesentre
regionalt hadde 51 ansatte (53 i 2020),
mens det på Olympiatoppen var 84
ansatte (84 i 2020). NIF sentralt hadde
58 ansatte (52 i 2020). De administrative
fellestjenestene, herunder Idrettens hus
på Ullevaal stadion, Idrettens regnskapskontor og IT hadde til sammen 51 ansatte
(56 i 2020). Antall ansatte i NIF sentralt
inkludert selvfinansierende fellestjenester
og Olympiatoppen var dermed 193 ansatte
(192 i 2020).

Foto: Vidar Ruud / NTB
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NIF er godkjent lærebedrift og hadde
2 lærlinger i NIF Digital (3 i 2020). I løpet
av 2021 hadde NIF også 25 studenter fra
ulike utdanningsinstitusjoner i praksis. På

370

ansatte

331

årsverk
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grunn av smittesituasjonen var det heller
ikke i 2021 mulig å ha like mange praksisstudenter som tidligere år, men det er flere
enn i 2020, da vi hadde 17 praksisstudenter.
En stor del av arbeidsplassene, spesielt i
idrettskretsene, er finansiert fra andre kilder
enn spillemidlene, blant annet fylkestilskudd,
prosjektmidler og markedsmidler.
I 2021 var 71 av 370 ansatt i en deltidsstilling (80 av 372 i 2020), 33 kvinner og
38 menn (39 kvinner og 41 menn i 2020).
Gjennomsnittlig stillingsprosent for de
deltidsansatte var 33,27 (37,85 prosent
i 2020). Mange av de deltidsansatte er
ansatt i prosjekter eller har fagspesifikke
stillinger, for eksempel lege eller fysioterapeut,
og de har en annen hovedarbeidsgiver enn
NIF. Enkelte er selvstendig næringsdrivende
i tillegg. Vi informerer om alle ledige stillinger
internt, og ansatte i deltidsstillinger har
mulighet til å påberope seg fortrinnsrett,
jf. arbeidsmiljøloven § 14-3. I forbindelse
med aktivitets- og redegjørelsesplikten
gjennomførte vi en undersøkelse blant de
deltidsansatte for å kartlegge omfanget av
ufrivillig deltid. Resultatene fra undersøkelsen gjengis i redegjørelsesplikten.

Turnover

6,75 %
Sykefravær

2,5 %

11.2 Idrettsstyrets godtgjørelse og
generalsekretærens lønn
Godtgjørelse til idrettsstyret og lønn til
generalsekretæren fremgår av note 4 i
regnskapet. I samme note fremgår også de
samlede lønnsutbetalingene i NIF sentralt.
Tallene i note 4 i regnskapet skal reflektere
den samlede arbeidsinnsatsen gjennom
året og kan ikke sammenlignes direkte
med tallene i ovenstående avsnitt.
11.3 Sykefravær og arbeidsmiljø
Sykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var i 2021 på 2,5 prosent (4,1 prosent i
2020). Alt sykefravær i 2021 er rapportert
elektronisk i vårt personaloppfølgingssystem. NIF har som mål at sykefraværet
skal være 3,5 prosent eller lavere.
Turnover i NIF i 2021 var 6,75 prosent
(5,4 prosent i 2020).

NIF er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og har vært tilknyttet avtale om
inkluderende arbeidsliv for perioden
2014–2018. Som følge av at avtalen er
opphørt i sin opprinnelige form, har NIF
valgt å videreføre målene med tilhørende
aktivitetsplan til HMS-arbeidet.
NIF har fokus på arbeidsmiljø og ønsker
å være en trygg arbeidsplass for sine
ansatte. HMS-arbeidet er systematisk,
med konkrete mål og handlingsplaner og
årlig HMS-revisjon. Elektronisk HMS-håndbok er tilgjengelig for alle ansatte. Av
helsefremmende tiltak har NIFs ansatte
anledning til å trene to timer pr. uke i
arbeidstiden, og det finnes en rekke lokale
aktivitetstilbud. I 2021 ble det registrert tre
lettere personskader (én i 2019).
11.4 Likestilling og arbeid mot
diskriminering – aktivitetsplikten
NIFs innsats for å øke likestilling og motvirke
diskriminering hadde også i 2021 hovedfokus på rekruttering av arbeidstakere fra
alle grupper i samfunnet. Personer med
for eksempel annen etnisk bakgrunn eller
funksjonsnedsettelser og som er kvalifisert
for stillingen, skal innkalles til intervju. I
2021 har det i NIF, inkludert idrettskretsene,
vært fem personer på praksisplass i samarbeid med NAV (fem i 2020).
Ved utgangen av 2021 var kjønnsfordelingen
blant ansatte i NIF 194 menn (52 prosent)
og 176 kvinner (48 prosent). I 2021 var
kjønnsfordelingen blant ledere med personalansvar 61 prosent menn og 39 prosent
kvinner. NIFs ledergruppe består av like
mange kvinner som menn. For ytterligere
informasjon om NIFs arbeid med likestilling
og mot diskriminering, se egen omtale av
aktivitets- og redegjørelsesplikten.
11.5 Forholdet til organisasjonene i
arbeidslivet
NIF er medlem i bransjeforeningen NHO
Idrett, som er en del av Abelia, og vi er
representert i NHO Idretts styre. Samarbeidsutvalg mellom NIF og Handel og
Kontor Idrett avd. NIF møtes jevnlig for å
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utveksle informasjon mellom arbeidsgiver
og arbeidstakere i NIF. Møtene er med på
å ivareta et godt samarbeidsklima. I løpet
av 2021 møttes utvalget fire ganger. I tillegg
gjennomførte utvalget informasjons- og
drøftingsmøter i henholdt til Hovedavtalen
NHO-LO ved behov.
Likestillingsredegjørelsen
a. Kjønnsdelt statistikk over ansatte – i
virksomheten totalt og på stillingsnivå
Pr. 31. desember 2021 var det 370 ansatte
i NIF (372 i 2020). Antall årsverk utgjør 331
(329 i 2020). Av disse utgjør kvinneandelen 176 personer. Tabellene nedenfor er en
redegjørelse for likestillingssituasjonen/tilstanden i NIF.

12 SENTRALADMINISTRASJONEN
12.1 Ullevaal stadion som
administrasjonssentrum
NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal
stadion sammen med 45 av særforbundene.
Samlet disponerer Idrettens hus cirka
2900 kvadratmeter selveide og 8700
kvadratmeter leide lokaler på Ullevaal
stadion. NIF disponerer totalt 11 600
kvadratmeter. Alle leieavtaler utløper ved
utgangen av 2023, og det pågår en
prosess med utleier om fremtidens
Idrettens hus på Ullevaal stadion.
12.2 Servicetjenester
Servicetorget ved Idrettens hus er i dag
en velfungerende førstelinje for dem som
henvender seg til idretten. Tjenestene tilpasses brukernes behov. Kantinen fungerer
godt og er en viktig møteplass på tvers
av fag og organisasjonstilhørighet. I 2021
hadde mange av de ansatte ved Idrettens
hus hjemmekontor på grunn av pandemien.
Det hadde innvirkning på tjenestetilbudet
på Idrettens hus.
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ANTALL ANSATTE

2019

2021

Antall ansatte totalt

372

370

Antall kvinner

178 (47,8 %)

176 (47,6 %)

ANDEL KVINNER FORDELT PÅ STILLINGSNIVÅ1

2020

2021

Nivå 1

Øverste leder (lønnsgruppe 10)

100 %

0%

Nivå 2

Ledergruppen og andre ledere (lønnsgruppe 9)

35 %

42 %

Nivå 3

Mellomledernivå (lønnsgruppe 8)

50 %

35 %

Nivå 4

Lønnsgruppe 7

46 %

46 %

Nivå 5

Lønnsgruppe 6

49,5 %

50 %

Nivå 6

Lønnsgruppe 5

46,5 %

51,6 %

Nivå 7

Lønnsgruppe 4

50 %

50 %

Nivå 8

Lønnsgruppe 3

Ingen ansatte

100 %

Totalt

Andel kvinnelige ledere

45,3 %

39 %

ANDEL KVINNER I IDRETTSSTYRET2

2020

2021

Kvinnelig styreleder

56,25 % (9 av 16)

50 % (8 av 16)
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Andel kvinner i
idrettsstyret

b. Kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold
KVINNERS LØNN

2021

Andel kvinner

Øverste leder (lønnsgruppe 10)

Kun en medarbeider på
dette nivået

0%

Ledergruppen og andre ledere (lønnsgruppe 9)

102,8 %

42 %

Mellomledernivå (lønnsgruppe 8)

105,5 %

35 %

Lønnsgruppe 7

99,1 %

46 %

Lønnsgruppe 6

96,9 %

50 %

Lønnsgruppe 5

101 %

51,6 %

Lønnsgruppe 4

97,9 %

50 %

Lønnsgruppe 3

Kun en medarbeider på
dette nivået

100 %

i prosent av menns fordelt på stillingsnivå3

50 %

c. Kjønnsdelt statistikk over foreldrepermisjoner og fravær pga. syke barn
UTTAK AV FORELDREPERMISJON

2020

2021

Menn

630 dagsverk

1316 dagsverk

Kvinner

1096 dagsverk

1734 dagsverk

FRAVÆR PGA. SYKE BARN

2020

2021

Menn

138 dagsverk

147 dagsverk

Kvinner

200 dagsverk

122 dagsverk

(samlet antall dagsverk)

(samlet antall dagsverk)

d. Kjønnsdelt statistikk over arbeidstid og ansettelsesform4
ANDEL DELTIDSANSATTE

1) Tatt fra Standardoverenskomsten – veiledende
retningslinjer for stillingsinnplassering

2020

2021

Deltidsansatte totalt

21,5 % (80 av 372)

19,2 % (71 av 370)

Menn

11 % (41 av 372)

10,3 % (38 av 370)

Kvinner

10,5 % (39 av 372)

8,9 % (33 av 370)

Andel ufrivillig deltid

Ikke kartlagt i 2020

26,7 %5

ANDEL MIDLERTIDIGE ANSATTE

2020

2021

Menn

7,25 % (27 av 372)

3,8 % (14 av 370)

Kvinner

4,3 % (16 av 372)

4,9 % (18 av 370)

2) Inkl. ansattrepresentant
med vara (begge er menn)
3) Tatt fra Standardoverenskomsten – veiledende
retningslinjer for stillingsinnplassering
4) Rapporterer for første
gang i årsrapporten for 2021
5) Av 45 respondenter svarte
12 at de jobbet ufrivillig deltid

e. Kjønnsdelt statistikk over sykefravær
SYKEFRAVÆR

2020

2021

Sykefravær totalt

4,1 %

2,5 %

Menn

3,5 %

1,2 %

Kvinner

4,8 %

4,0 %
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Salum Ageze Kashafali ble olympisk mester
på 100 meter i Paralympics i Tokyo.
Foto: Torstein Bøe / NTB
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Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) har, som resten av samfunnet, vært svært
påvirket av koronapandemien også i 2021. Nasjonale og
lokale bestemmelser og forskrifter, anbefalinger og råd
har preget hele organisasjonen.

1.1 Virksomhet

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komités (NIF) visjon er «Idrettsglede for alle». Denne
visjonen speiler vår samfunnsmessige rolle som tilrettelegger av organisert idrettsaktivitet i alle lokalsamfunn
landet rundt. Visjonen speiler også NIFs overordnede
ansvar for både topp- og breddeidretten, også innenfor
idrett for funksjonshemmede. Det faktum at 93 prosent
av norsk ungdom har deltatt i organisert idrettsaktivitet
viser at vi evner å ta vår samfunnsrolle og vårt
samfunnsansvar på alvor. NIF som organisasjon, er en
forening av foreninger, hver autonom og dannet i et
interessefellesskap om idrett. NIF eksisterer derfor kun
i kraft av sine medlemmer, idrettslag og særforbund,
og har organisert seg for å ivareta disse medlemmenes
interesser.
Ved inngangen til 2021 var det i underkant av 2 millioner
medlemskap fordelt på 9455 idrettslag i 55 særforbund.
NIF er landets største medlemsbaserte frivillige organisasjon.
I 2021 ble følgende idretter godkjent av idrettsstyret,
jf. NIFs lov §6-3
• Karate kata/mønster
• Karate kumite/kamp
• Taekwondo poomsae/mønster
• Taekwondo kyorugi/kamp
NIF hadde fra 1. januar 11 idrettskretser som sine regionale
ledd. Hver idrettskrets har egne demokratisk valgte styrer.
Konsekvensen av idretten som foregår i idrettslagene i
alle landets kommuner, er sterke fellesskap, gode lokalsamfunn og ikke minst et massivt bidrag til folkehelsen.
Koronapandemien har dessverre forhindret idretten å
legge til rette for ønsket aktivitet også i 2021. Idrettslag i
hele landet har, etter beste evne, tilrettelagt for aktivitet
innenfor gjeldende smittevernsprotokoller og demonstrert
idrettens betydning for barn og unges fysiske og psykiske
helse. Enkelte geografiske områder og enkelte aldersgrupper har vært hardere rammet av restriksjonene som
er innført. Situasjonen har hatt alvorlige konsekvenser
for medlemskapstallene i norsk idrett; beregninger gjort
medio 2021 viste at norsk idrett hadde mistet nærmere
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200 000 medlemskap i løpet av 2020, og da særlig
innenfor de yngste aldergruppene.
Idrettsstyret består av president, 1. og 2. visepresident,
samt åtte styremedlemmer som er valgt på Idrettstinget,
i tillegg til de valgte medlemmene består idrettsstyret av
utøverrepresentant, ansattrepresentant og IOC-medlem
fra Norge. Presidentskapet er styrets arbeidsutvalg. De
valgte styremedlemmene har fordelt ansvaret mellom
seg for nærmere kontakt og oppfølging av alle særforbundene og idrettskretsene.
I tillegg til å sikre oppfølging av de ulike vedtak fattet av
det ordinære og det ekstraordinære Idrettstinget i 2021,
følger Idrettsstyret opp idrettens langtidsplan Idretten
vil!, og strategiene Idretten skal! for de fire strategiske
områdene Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere og bedre
idrettsanlegg og Bedre toppidrett. I 2021 har Idrettsstyret,
som i 2020, prioritert oppfølging av koronapandemien
med hovedfokus på gjenåpning av aktiviteten både for
toppidrett og breddeidrett, samt å sikre gode kompensasjonsordninger for hele idrettsorganisasjonen (for mer
informasjon se kap. 1.3, Effekter av koronasituasjonen).
Idrettsstyret har også lagt til rette for utstrakt informasjon
og møtevirksomhet med underliggende organisasjonsledd, og opplever at organisasjonen står samlet i dette
arbeidet.
Idrettsstyret har i 2021 videreført og videreutviklet
satsingen på digitaliserings- og moderniseringsarbeidet
i norsk idrett.
NIFs virksomhet er allokert på Ullevaal stadion,
Olympiatoppen på Sognsvann, Marienlyst i Drammen
(NIF digitals supportavdeling), og ved idrettskretsenes
kontor i alle landets fylker. I tillegg drives det kurs og
konferansesenter med treningsfasiliteter i Bardufoss,
der NIF innehar aksjemajoriteten på Bardufosstun AS.
Ved utgangen av 2023 utløper alle leiekontrakter ved
Ullevaal Stadion. Det pågår et utredningsarbeid om
hvorvidt idretten skal bli værende på Ullevaal stadion
etter 2023. En beslutning på dette er blitt utsatt fra 2021
til våren 2022.

1.2 Formål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF har følgende formål: NIF skal arbeide for at
alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller
uforholdsmessig forskjellsbehandling. Med idrett menes
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aktivitet som oppfyller følgende vilkår:
a) Det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/
eller mosjonskarakter.
b) Aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter
godkjent regelverk.
c) Aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i
Norge bygger sin aktivitet på.
Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for
individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens
arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier
som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

1.3 Årsregnskap

Regnskap for 2021
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den
frie egenkapitalen økt med 4,9 millioner kroner. NIFs
frie egenkapital er blitt økt fra 40,4 millioner kroner
(per 31. desember 2020 til 45,3 millioner kroner
(per 31. desember 2021).
Idrettsstyret gjør følgende disponeringer av det regnskapsmessige overskuddet i 2021 på 2,9 millioner kroner:
• 4,9 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen
• 1,3 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til
vedlikehold av Idrettens hus.
• 1,5 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til
digitalisering.
• 0,6 millioner kroner disponeres av de øremerkede
midlene til idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakter).
• 0,2 millioner kroner disponeres av de øremerkede
midlene til digitalisering – felles økonomitjenester.
• 4,2 millioner kroner disponeres av de øremerkede
midlene til oppfølging av strategi- og organisasjonsutvikling (SOU)
• 0,6 millioner kroner disponeres av de øremerkede
midlene til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter
• 0,8 millioner kroner avsettes til pågående prosjekter
Sum egenkapital i NIF per 31. desember 2021, inkludert
egenkapital med selvpålagte restriksjoner (19,7 millioner
kroner), er totalt 65,0 millioner kroner.
Eierskap i selskaper
NIF eier mer enn 50 prosent av Bardufosstun AS. På
grunn av størrelsen på datterselskapet er det ikke funnet
nødvendig å utarbeide konsernregnskap for 2021.
Bardufosstun AS leverte i 2021 et overskudd på 15 828
kroner.

Økonomisk situasjon
I 2021 fikk NIF tildelt totalt 750,0 millioner kroner i
spillemidler fra Kulturdepartementet. Samlet tildeling
over de fire tilskuddspostene var da 20,0 millioner
kroner høyere enn tildelingen for 2020.
Den pågående koronapandemien har vært krevende
for norsk idrett også i 2021. NIF har i 2021 har prioritert
ressurser til pandemiarbeidet (beredskapsarbeid, smittevern, kartlegging av konsekvenser av nedstengning av
idretten, politisk påvirkningsarbeid for å få gode økonomiske støtteordninger og gjenåpning av idretten, samt
informasjon og kommunikasjon i hele organisasjonen).
NIFs kjerneoppgaver er i 2021 ivaretatt innenfor den
begrensede ressurssituasjonen, i tillegg til at det pågår
en digitalisering og modernisering av norsk idrett. De
olympiske og paralympiske leker ble avholdt i 2021 i
Tokyo etter at det ble utsatt i et år. Med bakgrunn i bl.a.
strenge pandemi-restriksjoner ble disse arrangementene
betydelige dyrere enn antatt.
NIF har i løpet av 2021 mottatt flere vesentlige tilskudd
for det offentlige med bakgrunn i pandemien. Disse tilskuddene er utbetalt til underliggende ledd får å bringe
idretten tilbake til samme nivå som før pandemien brøt
ut. I 2021 var det også en økning i momskompensasjon
på varer og tjenester da det for første gang ble utbetalt
full kompensasjon.
NIF har hatt god likviditet og i 2021 ble det ikke søkt
om opptak av kassekreditt. Med bakgrunn i planlagte
investeringer på digitaliseringsområdet i 2022 kan det i
2022 bli behov for opptak av kassekreditt.
Kontantstrømoppstillingen viser en økning i
beholdningen av bankinnskudd og kontanter i NIF
på 31,0 millioner kroner fra 2020 til 2021. Idrettens
konsernkontosystem er innarbeidet i balansen til NIF.
Deltakernes bankinnskudd (alle deltakere unntatt NIF) er
på 585,5 millioner kroner per 31. desember 2021. Dette
er 99,6 millioner kroner lavere enn per 31. desember
2020. NIFs bankinnskudd per 31. desember 2021 er
131,6 millioner kroner.
Kredittrisikoen vurderes som liten, da kundeporteføljen
til NIF i all hovedsak er egne organisasjonsledd, der
NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i
overføringene til disse organisasjonsleddene. Pantelånet
NIF hadde er i løpet av 2021 i sin helhet nedbetalt.
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Plassering av overskuddslikviditet
I løpet av 2021 var deler av overskuddslikviditeten i
konsernkontosystemet plassert i pengemarkedsfond.
Plasseringer av denne typen vil alltid innebære en viss
risiko. Pengemarkedsfond er vurdert som lavrisikoplassering. Per 31. desember 2021 var totalt 520 millioner
kroner plassert i pengemarkedsfond. Det foreligger en
viss finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved
avleggelse av årsregnskapet for 2021.
Styreforsikring
NIF har en styre- og ledelsesansvarsforsikring som dekker
styret og generalsekretæren. Forsikringen dekker et
eventuelt erstatningsansvar (på inntil 10 millioner kroner)
for skade på tredjemanns person, ting eller formueskade
etter nærmere angitte betingelser.
Statlig og fylkeskommunal støtte
NIF mottar også statlig og fylkeskommunal støtte fra
andre departementer og enkelte fylker for utvikling av
idretten regionalt. Midler til tiltak innenfor regionale
kompetansesentre har bidratt til å utløse mer penger
kommunalt og fylkeskommunalt.
Fremtidsutsikter
NIF fikk tildelt 775,0 millioner kroner i spillemidler for
2022. Dette er 25,0 millioner kroner mer enn tildelingen
i 2021. Grønnstøtte særforbund (post 2) ble tildelt en
økning på 9,0 millioner kroner.  Styret er tilfreds med at
Kulturdepartementet aksepterte behovet for å styrke
grunnstøtten til post 2 med tanke på de utforingene
særforbundene møter i den pågående pandemien. I spillemiddelsøknaden for 2022 var behovet for digitalisering
samt styrking av området etisk og trygg idrett hovedprioriteringer. Tildelingen for 2022 skapte utfordringer for
digitaliseringsløpet i norsk idrett. NIF har sammen med
særforbundene og idrettskretsene funnet en løsning for
digitaliseringssatsingen i 2022. Det påbegynte arbeidet
med å finne en langsiktig finansieringsform av det videre
digitaliseringsløpet vil videreføres i 2022.
De fleste ansatte i NIF har pensjonsordning i Statens
pensjonskasse (SPK). Statens pensjonskasse har tidligere
varslet endringer i ordningen. Implementeringen av
endringer er påbegynt i 2021 og har medført at arbeidsgiver har fått en betydelig økning i pensjonskostnadene
fra og med 2021. Verken påvirkningsarbeidet mot
Stortinget og regjeringen eller søknaden om ekstra
tilskudd til Kulturdepartementet har foreløpig ført fram,
men dette vil bli fulgt opp videre i 2022.
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Effekter av koronasituasjonen
På vegne av norsk idrett har NIF også i 2021 hatt en
koordinerende rolle i dialogen med myndighetene. Det
har i 2021 vært avholdt en rekke møter med idrettskretser
og særforbund om håndteringen av koronasituasjonen.
NIFs beredskapsgruppe, hvor også representanter fra
utvalgte særforbund har deltatt, har vært operativ
gjennom hele 2021.
NIF har i arbeidet med koronasituasjonen i 2021 hatt
fokus på:
• Gjenåpning av aktiviteten, både for toppidrett og
breddeidrett
• Håndtering av smittevernsutfordringer
• Tidsriktig informasjon og veiledning til hele
organisasjonen om situasjonen og retningslinjer/regler
• Etablering og oppfølging av kompensasjons- og
stimuleringsordninger
• Digital støtte til underliggende organisasjonsledd
• Mediehåndtering
• Juridisk bistand/retningslinjer
• Personaloppfølging
Arbeidet vil fortsette utover i 2022 inntil idretten er
fullstendig gjenåpnet.
For Norges idrettsforbund har koronasituasjonen bidratt
til noe lavere kostnadsnivå. Dette fordi arrangement har
blitt utsatt eller avlyst, reisevirksomhet her opphørt og
fysiske møteplasser har blitt erstattet med digitale møter.
Det er fortsatt noe usikkerhet rundt den langsiktige
økonomiske effekten av pandemien for Norges idrettsforbund og resten av norsk idrett. Usikkerheten knytter
seg særskilt til mulig nedgang (frafall) i antall medlemmer
i idrettslagene, antall frivillige og antall idrettslag.
Hendelser etter balansedagen (31.12.2021):
Det er ved årsslutt avsatt midler til gjennomføring av
Special Olympics 2022 som ble utsatt til 2023.
På bakgrunn av Russlands invasjon av Ukraina har
Special Olympics valgt å avlyse det planlagte mesterskapet World Winter Games i Kazan som var planlagt
arrangert fra 21. januar 2023. Avlysningen skyldes
invasjonen av Ukraina, brudd på internasjonale lover og
at de ikke kan garantere for sikkerheten til utøverne.
Avlysningen rammer en norsk tropp med underkant av
50 deltakere. Det er pr. dags dato ikke avklart om det vil
bli avholdt noe arrangement for målgruppen i stedet for
det planlagte Word Winter Games i 2023.
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Styrets vurdering
Styret er av den oppfatning av det grunnlag for fortsatt
drift, og regnskapet for 2021 er avlagt under denne
forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir årsberetningen
og årsregnskapet et rettvisende over utviklingen og
resultatet i organisasjonen.

1.4 Arbeidsmiljø

NIF har fokus på arbeidsmiljø og ønsker å være en trygg
arbeidsplass for sine ansatte. HMS-arbeidet følges opp
systematisk, med konkrete mål og handlingsplaner samt
årlig HMS-revisjon. Koronapandemien har også i 2021
påvirket arbeidsmiljøet, blant annet på grunn av nasjonale
anbefalinger og både nasjonale og lokale påbud om
hjemmekontor. NIF har lagt til rette for ulike helsefremmende tiltak for de ansatte, også med hensyn til
koronasituasjonen.
I 2021 ble det registrert 3 lettere personskader. Totalt
sykefravær i 2021 var 2,5 prosent som er en stor nedgang sammenlignet med 2020 (4,1 prosent).

1.5 Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Totalt antall ansatte i NIF (inkludert idrettskretsene) ved
utgangen av 2021 var 370. Av disse var 176 kvinner og
194 menn. Antall årsverk i 2021 var 331. Ansatte med
midlertidig arbeidsavtale utgjorde 32.
71 av 370 ansatte var ansatt i en deltidsstilling, 38 menn
og 33 kvinner, med en gjennomsnittlig stillingsprosent
på 33,27 prosent. Bruken av deltid skyldes blant annet
at stillinger er finansiert gjennom tildelte prosjektmidler,
arbeidstaker har en annen hovedarbeidsgiver eller er
selvstendig næringsdrivende ved siden av å være ansatt
i NIF. Enkelte har søkt og fått innvilget redusert arbeidstid. Det informeres om alle ledige stillinger internt der
ansatte i deltidsstillinger har mulighet til å påberope

seg fortrinnsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3. Enkelte
er også selvstendig næringsdrivende i tillegg til å ha en
stillingsprosent i NIF. I forbindelse med aktivitets- og
redegjørelsesplikten ble det høsten 2021 gjennomført
en undersøkelse blant de deltidsansatte for å kartlegge
omfanget av ufrivillig deltid. Resultatene fra undersøkelsen
omtales noe mer utfyllende i redegjørelsesplikten i NIFs
årsrapport for 2021.
NIFs ledergruppe besto av 50 prosent kvinner og
50 prosent menn ved utgangen av 2021. Kjønnsfordelingen
blant ledere med personalansvar totalt var 61 prosent
menn og 39 prosent kvinner. Arbeidet for å øke likestilling
og motvirke diskriminering har også i 2021 vært i fokus
ved rekruttering av ansatte og tillitsvalgte. Aktivitets- og
redegjørelsesplikten i sin helhet ligger i NIFs årsrapport
for 2021.

1.6 NIFs virksomhet og det ytre miljøet

Idrettens Hus på Ullevaal stadion er godt tilrettelagt for
bevegelseshemmede. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget
tilfredsstillende. NIF forurenser ikke det ytre miljøet i
vesentlig grad gjennom den daglige virksomheten ved
Ullevaal stadion, Sognsvann, Marienlyst i Drammen,
Bardufosstun eller ved idrettskretsenes kontorer. Ut over
kontordriften med tilhørende reisevirksomhet har ikke
NIF virksomhet som direkte påvirker det ytre miljøet.
NIF har i 2021 ferdigstilt et arbeid for å kartlegge norsk
idretts bidrag til FNs bærekraftsmål. I det arbeidet har
NIF prioritert noen mål for ekstra innsats, og vil fra
2022 sette konkrete mål for arbeidet på kort og lang
sikt. I 2021 har det også blitt ferdigstilt et arbeid om
plastsmart idrett i samarbeid med WWF. Dette arbeidet
har involvert flere særforbund og det vil nå helt ut på
idrettslagsnivå i hele Norge. I tillegg til egen aktivitet på
bærekraft har NIF opprettet et samarbeidsforum for hele
norsk idrett på området.

Oslo, 15. mars 2022

Berit Kjøll
President

Åsmund Sæbøe
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Resultatregnskap

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i hele tusen

NOTE

2021

2020

2 138 179

1 855 049

51 512

51 609

103 430

93 206

2 293 121

1 999 864

3

1 898 337

1 655 717

596

852

4

179 113

168 653

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Tilskudd fra det offentlig og andre instanser

2

Sponsorinntekter
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter

Tilskudd
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivnings- og nedskrivningskostnad
Annen driftskostnad

6, 7
5

Sum driftskostnader
Driftsresultat

26 081

25 327

189 654

151 487

2 293 782

2 002 036

-661

-2 172

2 898

4 153

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

836

96

Annen rentekostnad

-13

-110

Annen finanskostnad

-149

-368

Netto finansresultat

3 572

3 771

Ordinært resultat

2 911

1 600

ÅRSRESULTAT

2 911

1 600

1 000

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital

9

4 881

Overført fra/til egenkapital til vedlikehold av Idrettens Hus

9

1 295

132

Overført fra/til IT-utvikling

9

0

-966

Overført fra/til digitalisering

9

1 479

1 471

Overført fra/til Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)

9

-645

-1 791
-4 810

Overført fra/til digitalisering - felles økonomitjenester

9

-190

Overført fra/til oppfølging strategi- og organisasjonsutvikling (SOU)

9

-4 187

9 013

Overført fra/til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter

9

-551

-2 449

Overført fra/til pågående prosjekter

9

830

0

2 911

1 600

Sum overføringer
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BALANSE
EIENDELER

Alle tall i hele tusen

NOTE

2021

2020

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler

6

0

1 145

Andre immaterielle eiendeler

6

51 512

52 842

51 512

53 987

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Toppidrettsenteret

7

13 969

15 927

Kontorseksjon Ullevål stadion

7

23 803

24 614

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

7

12 751

13 430

50 523

53 970

80

80

5 068

5 425

5 148

5 505

107 183

113 462

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Pensjonsmidler IK

8, 12
10

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

15

22 625

18 295

Andre fordringer

16

26 459

31 238

49 084

49 533

Innskudd konsernkonto SF/IK

585 469

685 114

Innskudd konsernkonto NIF

118 417

48 568

13 166

52 047

Bankinnskudd, kontanter og lignende

717 051

785 729

Sum omløpsmidler

766 135

835 262

SUM EIENDELER

873 318

948 724

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Andre bankinnskudd
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Balanse

Alle tall i hele tusen

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

2021

2020

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål

9

3 444

2 149

Digitalisering

9

7 536

6 058

Rettslige prosesser

9

2 500

2 500

Forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter

9

0

551

Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)

9

563

1 209

Digitalisering - felles økonomitjenester

9

0

190

Oppfølging strategi- og organisasjonsutvikling (SOU)

9

4 826

9 013

Pågående prosjekter

9

830

0

19 700

21 669

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

9

40 433

39 433

Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital

9

4 881

1 000

Sum opptjent egenkapital

45 314

40 433

Sum egenkapital

65 014

62 102

5 068

5 425

5 068

5 425

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser Idrettskretser

10

Sum avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Pantelån

0

2 328

Båndlagte midler (fond)

14

620

709

Sum annen langsiktig gjeld

620

3 037

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

28 295

44 973

13

11 134

10 194

21 168

20 636

Gjeld SF/IK innskudd konsernkonto

11

585 469

685 114

Annen kortsiktig gjeld

17

156 551

117 242

Sum kortsiktig gjeld

802 617

878 160

Sum gjeld

808 305

886 622

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

873 318

948 724

Andre avsetninger
Skyldige offentlige avgifter
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NOTER
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av
1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsippper
Pga av størrelsen på datterselskapene er det ikke utarbeidet
konsernregnskap, se note 12.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for
avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere
enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over
den økonomiske levetiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til
pålydende beløp.  
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til
balansedagens kurs.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder
utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er
sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til
eiendelene vil tilflyte forbundet og anskaffelseskost kan måles
pålitelig.
Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til
anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av
virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for
balanseføring er oppfylt.
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid
avskrives. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi
dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker
balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler aktiveres for anskaffelser hvor kostpris er
over kr 100.000, eller delanskaffelser som sees samlet og som
overstiger dette beløpet. Øvrige anskaffelser kostnadsføres
direkte.
Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende
gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.
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Andre aksjer klassifisert som anleggsmidler
Aksjer hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse,
er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til
anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler
Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å
være forbigående.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil
og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de
overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan
fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift
er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.
Inntektsføringsprinsipper
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
har hovedsaklig tre inntektstyper:
• tilskudd fra det offentlige og andre instanser
• sponsorinntekter
• andre driftsinntekter (herunder inntekter fra fellestjenester
utført for særforbund og idrettskretser)
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er
opptjent. Tilskudd som er ment å finansiere OL-kostnader
anses opptjent når aktivitetene gjennomføres og kostnadene
påløper. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Periodiseringsprinsipper
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke
er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger,
se note 13.
Skatter
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.
Rehabilitering Toppidrettssenteret
I perioden 2006 til 2021 er det foretatt rehabilitering av
Toppidrettsenteret. Rehabiliteringen er bokført etter nettometoden, dvs at bruttokostnaden minus rehabiliteringstilskudd
fra Kulturdepartementet (KUD) er aktivert og avskrives etter
ordinær avskrivningsmetode.

Noter til regnskapet

Note 2  Tilskudd fra det offentlig og andre instanser (1 000 kr)

Rammetilskudd fra Kulturdepartementet

2021

2020

750 000

730 000

Tilskudd OL/PL Tokyo (2021), periodisert

17 353

-11 305

Tilskudd OL/PL Beijing (2022), periodisert

-10 131

0

Tilskudd Deaflympics / Special Olympics (2022/2023), periodisert

-4 300

0

Tilskudd post 2 grunnstøtte særforbund, periodisert

-2 454

0

Momskompensasjon varer og tjenester

637 259

622 312

Øremerkede offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet 1)

585 825

446 988

Forskjellige øremerkede tilskudd 2)
Sum
1) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra KUD
Lokale aktivitetsmidler

164 627

67 055

2 138 179

1 855 049

2021

2020

470 189

372 358

Ekstratilskudd særforbund og idrettskretser, gjenoppta idrettsaktivitet

35 000

0

Utstyrsordning

30 000

27 803

Inkludering i idrettslag

20 139

20 214

Andre øremerkede tilskudd fra KUD
Sum
2) Spesifikasjon av forskjellige øremerkede tilskudd
Lotteri- og stiftelsestilsynet, stimuleringsordning (Covid 19)
NORAD-prosjekter
Stiftelsen Dam
Norec (Fredskorpset)

30 497

26 613

585 825

446 988

2021

2020

103 299

0

8 712

9 195

15 723

7 642

1 480

1 493

16 662

24 908

7 036

7 997

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

919

600

Utdanningsdirektoratet

350

0

10 446

15 220

164 627

67 055

Stiftelsen VI
Sparebankstiftelsen

Andre tilskudd
Sum
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Note 3  Spesifikasjon av tilskudd til underliggende ledd (1 000 kr)
Sum tilskudd
Tilskudd Særforbund 1)
Tilskudd Idrettskretser 2)

2020

658 595

605 434

91 080

85 680

Tilskudd andre 3)

1 148 662

964 604

Sum tilskudd

1 898 337

1 655 717

1) Særforbund

2021

2020

Rammetilskudd

178 694

166 356

Regiontilskudd

39 958

37 424

Tilskudd integrering

21 098

21 098

149 885

149 139

Tilskudd barne og ungdomssatsing
Tilskudd utstyr anlegg

5 996

6 708

Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett

33 140

33 003

Momskompensasjon varer og tjenester

81 306

71 421

7 339

13 023

29 724

0

Andre tilskudd
Ekstratilskudd KUD, gjenoppta idrettsaktivitet
Lotteri- og stiftelsestilsynet, stimuleringsordning (Covid 19)
Tilskudd toppidrett
Sum
2) Idrettskretser
Rammetilskudd

11 935

0

99 519

107 262

658 595

605 434

2021

2020

39 700

39 700

Klubb- og idrettsrådsutvikling

5 100

6 127

Inkludering i idrettslag

7 595

7 695

Idretts- og organisasjonsutvikling

7 650

7 682

11 656

12 881

Trenerutdanning og regionale kompetansesentre
Andre tilskudd

1 606

1 263

10 772

10 332

Lotteri- og stiftelsestilsynet, stimuleringsordning (Covid 19)

1 726

0

Ekstratilskudd KUD, gjenoppta idrettsaktivitet

5 276

0

91 080

85 680

2021

2020

Momskompensasjon varer og tjenester

Sum
3) Tilskudd andre
Idrettslag, lokale aktivitetsmidler

470 189

372 358

Idrettsråd, inkludering i idrettslag

12 405

12 485

Andre tilskudd idrettslag, idrettsråd mm

41 570

38 357

Tilskudd andre organisasjoner

14 445

18 914

Lotteri- og stiftelsestilsynet, stimuleringsordning (Covid 19)

87 298

0

Momskompensasjon varer og tjenester
Sum
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522 755

522 490

1 148 662

964 604
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Note 4  Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer (1 000 kr)

Lønn
Folketrygdavgift

2021

2020

234 670

229 414

34 122

31 845

Pensjonskostnader

6 380

1 229

Andre ytelser

5 943

8 498

-102 001

-102 332

179 113

168 653

Antall sysselsatte årsverk

202

202

Antall ansatte i NIF sentralt pr. 31.12

193

192

Fakturerte lønnskostnader IK *
Sum

* Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsene ført brutto i NIFs regnskap.
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i både idrettskretsene og i NIF sentralt.
I årsregnskapet til NIF inngår imidlertid bare de sentralt ansatte, da idrettskretsenes ansatte tas med i de respektive kretsers regnskaper.
					
Antall sysselsatte årsverk reflekterer utførte årsverk for den oppgitte lønnskostnaden i NIF sentralt.
Både fast ansatte og timelønnede er hensyntatt.

Ytelser til ledende personer (1 000 kr)

Annen
godtgjørelse

Lønn

Pensjon

Generalsekretær, januar-juni

970

38

71

Generalsekretær, september-desember

441

11

40

Idrettspresident

1 486

107

1. Visepresident

206

50

2. Visepresident, januar-mai

84

21

2. Visepresident, juni-desember

151

36

Styret

727

36

Nåværende generalsekretær tiltrådte 15.09.21 i en åremålsstilling på 6 år.
Tidligere generalsekretær avsluttet sitt arbeidsforhold 30.06.21.
Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet for ledende ansatte eller Idrettsstyret.

Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:

2021

2020

Lovpålagt revisjon

401

426

Andre attestasjonstjenester

434

484

Advokattjenester

227

310

Andre tjenester utenfor revisjonen
Sum

42

207

1 105

1 427

Alle beløp er inkludert mva.
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Note 5  Annen driftskostnad (1 000 kr)
Annen driftskostnad

2021

2020

Kontorkostnader

41 618

40 482

IT-kommunikasjon, drift og andre kostnader

58 595

49 177

Reise og oppholdskostnader

14 780

16 302

Idrettsfaglig bistand, idrettsutstyr, medisinsk utstyr

14 146

13 383

Salgs- og reklamekostnader

18 337

8 588

Barneidrettsforsikring

1 235

951

Kostnadsføring OL og PL, Tokyo

15 787

0

Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

25 156

22 605

189 654

151 487

Note 6  Andre immaterielle eiendeler (1 000 kr)

Anskaffelseskost 01.01.21

IT-prosjekter
under utvikling

Sports
Admin

Turnerings
Admin (1)

Turnerings
Admin,
anleggsreg. (1)

Idrettskontor

Nettside

Idrettskurs

1 145

34 570

35 047

9 350

14 782

1 373

8 851

Tilgang

18 815

0

0

0

0

0

0

Avgang

19 960

0

0

0

0

0

0

0

34 570

35 047

9 350

14 782

1 373

8 851

Akk. av- og
nedskrivninger 31.12.21

0

34 355

19 849

9 350

14 782

1 373

7 081

Bokført verdi pr. 31.12.21

0

215

15 198

0

0

0

1 770

436

3 576

468

1 025

0

1 770

Anskaffelseskost 31.12.21

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Anskaffelseskost 01.01.21

10 år

5 år

5 år

5 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Bedre klubb

Nytt øksystem

1 507

1 168

OLT
OLT
testdatabase treningsdagbok

Idrettens
medlems- Rapporteringssystem (IMS)
verktøy

Trenerattest

1 884

13 692

10 292

9 949

0
359

Tilgang

0

0

0

657

12 000

5 059

Avgang

0

0

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12.21

1 507

1 168

1 884

14 349

22 292

15 008

359

Akk. av- og
nedskrivninger 31.12.21

1 507

1 071

1 475

7 652

5 004

6 184

100

0

97

408

6 697

17 288

8 824

260

Årets avskrivninger

305

389

547

2 498

4 238

4 337

100

Økonomisk levetid

3 år

3 år

5 år

5 år

3 år

3 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Bokført verdi pr. 31.12.21

Avskrivningsplan
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OLT diverse systemer

2021 SUM

2020 SUM

1 242

144 853

126 251

Anskaffelseskost 01.01.21
Tilgang

682

37 572

41 716

Avgang

0

19 960

23 115

Anskaffelseskost 31.12.21

1 924

162 466

144 852

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.21

1 170

110 953

90 866

Bokført verdi pr. 31.12.21

753

51 513

53 987

Årets avskrivninger

398

20 087

18 477

Økonomisk levetid

5 år

Avskrivningsplan

Lineær

(1) Anleggsregisteret er en modul i TurneringsAdmin som ene og alene eies av NIF. Denne blir avskrevet over 5 år, i motsetning til resterende    
      del av systemet hvor man har vurdert 10 års levetid (og inngått tilsvarende avtaler med andre særforbund som bruker systemet).

Note 7  Varige driftsmidler (1 000 kr)

Anskaffelseskost 01.01.21

Toppidrettsenteret

Seksjon Ullevål
Stadion (1)

Utstyr/anlegg
toppidrett (2)

IT-utstyr/
inventar (3)

2021
SUM

2020
SUM

42 081

42 955

44 022

22 538

151 595

152 189

0

0

2 427

120

2 547

579

Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.21

0

0

0

430

430

1 173

42 081

42 955

46 449

22 228

153 712

151 595

Akk. avskrivninger 31.12.21

28 112

19 151

33 900

22 026

103 189

97 625

Bokført verdi pr. 31.12.21

13 969

23 803

12 549

202

50 523

53 970

1 958

810

3 065

161

5 994

6 850

0

0

0

0

0

0

19 359

18 703

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

,
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10-30 år

67 år

3-5 år

3-5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

19 359

0

0

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler                               0

(1) Anskaffelseskost for kontorseksjon Ullevål Stadion er nettoført, dvs. redusert med den andelen som er finansiert av spillemidler.
(2) Toppidrettsenteret ble i 2021 rehabilitert med kr 1,085 mill. Det søkes om rehabiliteringstilskudd fra KUD til disse formålene, og for 2021 ble det
tildelt ihht søknad. 50% av rehabiliteringen er bokført som finansiering fra KUD, og reduserer tilgangen tilsvarende.
Tilgang består av reell tilgang på kr 2,751 mill og finansiering på totalt 0,324 mill. Finansieringen er refundert anleggsmoms.
(3) Anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.21 er nedjustert med 0,43 mill som følge av utrangering.
											

Note 8  Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (1 000 kr)
Investeringer i datterselskaper

Ansk.-tidspunkt

Forretnings-kontor

Bardufosstun AS

2004, 2009

Bardufoss

Sum

Stemme og
eierandel

Kostpris

Bokført verdi

86 %

311

80
80
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Note 9  Egenkapital (1 000 kr)
Egenkapital med
selvpålagte restriksjoner

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

21 669

40 433

62 102

4 881

4 881

Egenkapital 01.01.21
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Avsatt til vedlikehold Idrettens Hus Ullevål

1 295

1 295

Disponert fra digitalisering

1 479

1 479

Disponert fra Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)

-645

-645

Disponert fra digitalisering - felles økonomitjenester

-190

-190

Disponert fra oppfølging strategi- og organisasjonsutvikling (SOU)

-4 187

-4 187

Disponert fra forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter

-551

-551

Avsatt til pågående prosjekter

830

830

Egenkapital 31.12.21

19 700

45 314

65 014

Note 10  Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (1 000 kr)
NIF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NIF sine pensjonsordninger oppfyller disse kravene.
NIF har to tjenestepensjonsordninger:
Ansatte i NIF og i idrettskretsene (ansatt etter 01.03.2000) er medlem i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 359 medlemmer i ordningen.
Ansatte i idrettskretsene (ansatt før 01.03.2000) er medlem i DnB. Dette er en lukket ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser.
Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 12 yrkesaktive medlemmer i ordningen.
2021

2020

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

550

550

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

723

1 101

-1 028

-1 650

Avkastning på pensjonsmidler

1 337

982

Administrasjonskostnader

552

507

Periodisert arbeidsgiveravgift

112

72

2 247

1 562

Resultatført estimeringstap/(gevinst)

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift
Idrettskretser, sikrede AFP

2021

2020

Beregnede pensjonsforpliktelser

-48 945

-49 456

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

43 576

43 527

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

11 193

12 190

Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelser (- midler)

-757

-836

5 068

5 425

Netto pensjonssfordring i 2021 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.
Forpliktelsen til pensjonsselskapet tilsvarende fordringen, er ført opp i regnskapet med kr 5.068’.
Økonomiske forutsetninger:

2021

2020

Diskonteringsrente

1,5 %

1,5 %

Forventet lønnsregulering

2,5 %

2,0 %

Forventet pensjonsøkning

0,0 %

0,0 %

Forventet G-regulering

2,3 %

1,8 %

Forventet avkastning på fondsmidler

2,9 %

2,4 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
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NIF har hatt pensjon gjennom SPK siden midten av 1950-tallet. Den gang var det et stortingsvedtak som sa at NIF var fritatt arbeidsgiverandel på
pensjonskostnaden. I november 2018 mottok NIF (og ca 20 andre frivillige organisasjoner) varsel om en gradvis innføring av arbeidsgiverandel fra
2021. Den gradvise innføringen medfører 1/3-del i 2021, 2/3-deler i 2022 og full betaling fra 2023.
				
Belastning av SPK-kostnadene i NIFs regnskap

2021

Fakturert fra SPK

9 717

Pensjonstrekk ansatte i NIF (2%)

-2 867

Idrettskretsenes andel (viderefakturert)

-3 084

Sum

3 766

Note 11  Konsernkontosystem og bundet bankinnskudd (1 000 kr)
Konsernkontosystemet i NIF ble opprettet i 1989. Gjennom konsernkontosystemet forvalter NIF den akkumulerte overskuddslikviditeten til de
deltakende særforbundene og idrettskretsene. Midlene plasseres i bank og rentebærende verdipapirer med moderat til lav risiko.
Konsernkontosystemet skal sikre deltakerne bedre innskudds- og lånebetingelser enn hver og en kan få på egenhånd. I tillegg bidrar systemet
til fleksibilitet ved kortsiktige likviditetsbehov.
								
NIF administrerer konsernkontosystemet og er representant overfor banken. NIF er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet,
solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto
presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til NIF, og som kortsiktig fordring og gjeld til forbund/kretser.
Pr 31.12.2021 er det plassert kr 520 mill i ulike pengemarkedsfond, samt kr 0 mill på særvilkårskonto.
Av bankinnskuddene utgjør bundne skattetrekksmidler kr 11 mill, lokale aktivitetsmidler kr 0,6 mill og båndlagte midler (fond) kr 0,6 mill.
						

Note 12  Datterselskap, (konsernforhold – skatt – mellomværende) (1 000 kr)
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eier 86% av Bardufosstun AS. NIF overtok aksjene til Troms Fylkeskommune i
Bardufosstun AS vederlagsfritt i 2009, og overdro i 2018 tomten til Bardufosstun AS og 14% av aksjene til Troms IK.
Datterselskapets virksomhet er av en forholdsvis lav karakter, slik at det derfor ikke er funnet nødvendig å konsolidere selskapene. Hovedtallene i
selskapet blir gjengitt i denne noten.
Bardufosstun AS hadde i 2021 et skattemessig overskudd på kr 20’.
Bardufosstun AS har ikke fått direkte tilskudd i 2021.
2021
Bardufosstun AS, årsresultat
Bardufosstun AS, egenkapital

2020

16

426

1 963

1 947

Note 13  Andre avsetninger (1 000 kr)
Øremerkede midler:
NIF mottar øremerkede midler til gjennomføring av ulike prosjekter fra flere ulike instanser og samarbeidspatrnere. Enkelte av disse midlene er ikke fullt
ut benyttet pr 31.12.2021 og utgjør således en forpliktelse for NIF. Disse fordeler seg som følger:
Avsetninger:

2021

2020

UNG frivillig fond

5 716

6 606

Sunn Idrett

1 104

1 104

Utstyrsmidler

1 358

182

Kinasamarbeid

253

753

1 973

949

Lokale aktivitetsmidler

256

189

Norec (Fredskorpset)

173

0

Diverse

301

412

11 134

10 194

NORAD-prosjekter

Sum

Note 14  Lån og pantstillelser (1 000 kr)
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:

2021

2020

Pantelån DnB NOR (1)

0

2 327

Sum pantelån

0

2 327

Verdi pantstillelse Ullevål stadion (bokført verdi)

24 614

(1) Lånet ble nedbetalt i sin helhet i 2021 og hadde flytende rente gjennom året.
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Note 15  Fordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 997. Beløpet er oppjustert med kr 230 fra 2020.

Note 16  Andre kortsiktige fordringer (1 000 kr)
Fordringer:

2021

2020

Opptjente inntekter

4 295

493

Forskuddsbetalt OL/PL Tokyo (2021), Beijing (2022) og Paris (2024)

9 845

16 030

Forskuddsbetalte kostnader

12 319

14 715

Sum

26 459

31 238

Note 17  Annen kortsiktig gjeld (1 000 kr)
Annen kortsiktig gjeld

2021

2020

Påløpte feriepenger

24 693

24 583

Mottatte ikke opptjente inntekter

84 021

45 229

Øvrige påløpte kostnader
Sum

47 836

47 431

156 551

117 242

NOTE 18  Garantier
Garanti Norges Skiskytterforbund
NIF inngikk 18.12.2013 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD)
vedrørende Norges Skiskytterforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget Holmenkollen. NIF garanterer Norges Skiskytterforbunds (NSSF)
økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSSF har akseptert at NIF kan
holde tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD
i de overføringene NSSF mottar fra staten (KUD) via NIF.
Garantien er gyldig frem til 31.12.2023.
							
Garanti Norges Skiforbund
NIF inngikk 05.03.2015 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD)
vedrørende Norges Skiforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget
på Hafjell. NIF garanterer Norges Skiforbunds (NSF) økonomiske oppfyllelse
av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake (motregne)
et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSF
mottar fra staten (KUD) via NIF.
Garantien er gyldig frem til 30.06.2025.

Garanti Norges Skiforbund
NIF inngikk 21.09.2019 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD)
vedrørende Norges Skiforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget
på Kvitfjell. NIF garanterer Norges Skiforbunds (NSF) økonomiske
oppfyllelse av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake
(motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de
overføringene NSF mottar fra staten (KUD) via NIF.
Garantien er gyldig frem til 30.06.2022.
					

NOTE 19  Effekter av Covid-19 situasjonen
Den pågående pandemien (covid-19) har rammet norsk idrett, og de frivillige, hardt, både sportslig og økonomisk i 2021.
På vegne av norsk idrett har Norges idrettsforbund jobbet aktivt opp mot myndighetene for å få statlige tiltakspakker for økonomisk kompensasjon av de
tapte inntektene som hele idrettsbevegelsen ble påført som følge av at all organisert idrett opphørte. I løpet av 2021 har myndighetene bevilget midler til
flere kompensasjonsordninger der idretten har mottatt betydelige kompensasjoner. For Norges idrettsforbund har covid-19 situasjonen i 2021 bidratt til
positivt regnskapsmessig resultat. Dette fordi arrangementer har blitt utsatt eller avlyst, reisevirksomhet har opphørt og fysiske møteplasser har blitt
erstattet med digitale møter. Det er usikkerhet rundt den langsiktige økonomiske effekten av pandemien for Norges idrettsforbund og resten av norsk
idrett. Usikkerheten knytter seg særskilt  til mulig nedgang (frafall) i antall medlemmer i idrettslagene.
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Kontantstrømoppstilling

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
2021

2020

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Ordinært resultat før skattekostnad

2 911

1 600

26 081

25 327

Nedskrivninger varige driftsmidler

0

0

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

0

0

Ordinære avskrivninger

Endring i kundefordringer

-4 330

4 372

Endring i  leverandørgjeld

-16 678

22 707

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

-54 175

305 144

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-46 191

359 148

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-2 547

-579

-17 612

-18 602

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler

0

0

Nedskriving investeringer i finansielle anleggsmidler

0

-1

-20 159

-19 182

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-2 328

-2 329

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-2 328

-2 329

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

-68 678

337 638

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

785 729

448 091

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.*

717 051

785 729

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 i NIF

131 583

100 615

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 SF/IK konsern

585 469

685 114
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Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway
Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
Vi har revidert Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités årsregnskap som består av balanse per
31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

•
•

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dens
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors
oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift
og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder)
utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Styret og general sekretær (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon
som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon består av styrets årsberetning, som vi innhentet før
datoen for denne revisjonsberetningen, og Norges idrettsforbunds Årsrapport, som forventes å bli gjort tilgjengelig
for oss etter denne datoen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen
eller annen øvrig informasjon. Årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen er ikke øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon.
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon
og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt
informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å
rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon, som vi har innhentet før datoen for
revisjonsberetningen, fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
•
•

er konsistent med årsregnskapet og
inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Dersom vi ved gjennomlesing av Norges idrettsforbunds Årsrapport konkluderer med at rapporten inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å kommunisere forholdet til styret.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities
(collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally
separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and
related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.no to learn more.
© Deloitte AS
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Etter vår mening

Revisjonsberetning

side 2
Uavhengig revisors beretning - Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon.
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom
hele revisjonen. I tillegg:
•

•
•
•

•

identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter
eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen
ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde.

Penneo Dokumentnøkkel: AE30I-L2S5T-VE0W0-23P38-48CY5-EYEOH

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet
skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen,
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Oslo, 15. mars 2022
Deloitte AS

Torgeir Dahle
statsautorisert revisor
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Kontrollutvalgets beretning

Til Idrettstinget i Norges Idrettsforbund
Kontrollutvalgets beretning for 2021
Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12 og instruks for NIFs kontrollutvalg vedtatt av

idrettstinget i henhold til NIFs lov § 4-6 (3). Kontrollutvalget skal kontrollere at Idrettsstyret utfører de
oppgaver Idrettsstyret er tillagt etter NIFs lov § 4-4. Kontrollutvalget skal i henhold til NIFs lov § 2-12 påse at
Norges Idrettsforbunds virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets regelverk og vedtak, og skal ha et
særlig fokus på at Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Idrettstinget, og avgi en uttalelse til
de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til Idrettstinget.
Kontrollutvalgets arbeid
Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring,
herunder at Idrettsstyret har fulgt opp strategiplan, budsjett og andre vedtak fastsatt av Idrettstinget.
Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at Norges Idrettsforbunds virksomhet drives i samsvar med Norges
Idrettsforbunds regelverk, herunder gjennomgått protokoller fra Idrettstinget, styrets sakspapirer og protokoller,
juridiske betenkninger fra NIFs juridiske avdeling og lovutvalget samt andre dokumenter Kontrollutvalget har
funnet nødvendig å gjennomgå.
Kontrollutvalget har jevnlig blitt orientert om økonomisk situasjon, vesentlig avtaler, risikovurderinger og andre
forhold knyttet til Norges Idrettsforbunds forvaltning og økonomistyring, og fått svar på våre kontrollspørsmål
knyttet til disse gjennomgangene.
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og fått presentert revisors arbeid og konklusjoner. Det vises i den
forbindelse til revisors beretning.
Kontrollutvalget vil gjennomgå alle forslag til vedtak som skal behandles på Idrettstinget. For saker som anses å
være innenfor vårt arbeidsområde vil det bli gitt en uttalelse.
Vi bekrefter at Kontrollutvalget har fått tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
Protokollene er tilgjengelige på NIFs nettsider.
Konklusjon:
Basert på våre kontrollhandlinger og det materialet vi har fått oss forelagt er Kontrollutvalgets vurdering at
Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring og at Norges Idrettsforbunds virksomhet
drives i samsvar med Norges Idrettsforbunds regelverk og vedtak.
28. mars 2022

Anne Irene Myhr

Gunnar Skoglund

Transaksjon 09222115557466076150

Tom Ericsen

Signert AIM, GS, TE
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Historisk – Kristian Blummenfelt vinner Norges
aller første OL-gull i triatlon i Tokyo 2021.
Foto: Geir Owe Fredheim / NIF
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AKTIVITETSPLIKTEN

Aktivitetsplikten

– NIFs arbeid med å fremme likestilling og
hindre diskriminering

14.1 REDEGJØRELSE FOR OPPFYLLELSE AV
AKTIVITETSPLIKTEN
Som organisasjon har NIF i mange år hatt fokus på
arbeidet med likestilling og forebygging av diskriminering
i idretten. Dette er en del av NIFs samfunnsoppdrag.
Også som arbeidsgiver har NIF i lang tid vært opptatt av
dette. NIF har som målsetting at vi skal arbeide aktivt
for at vårt arbeidsmiljø skal gjenspeile det samfunnet vi
er en del av. Dette skal gjelde alle sider av arbeidsforholdet, fra rekruttering til avslutning. Derfor er NIF en
IA-virksomhet. Vi ønsker en inkluderende arbeidskultur,
hvor vi erkjenner og verdsetter at alle mennesker er
unike og verdifulle. Den enkelte skal respekteres for sine
individuelle evner og personligheter. Alle med lederansvar har et spesielt ansvar for å sikre atferd basert på
gjensidig respekt. Alle ansatte skal gjøres kjent med
NIFs holdning til likestillingsarbeidet.
Vi har iverksatt tiltak for å sikre likestilling og hindre
diskriminering på disse områdene: rekruttering og
forfremmelse, tilrettelegging for personer med nedsatt
funksjonsevne, tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver, seniorpolitikk, HMS/
tiltak mot trakassering, arbeidstid og lønn, og opplæring
og kompetanseutvikling.
I NIF skal det være reell likestilling. Med dette menes at
kvinner og menn skal ha de samme rettigheter og muligheter til å få arbeid og til å utvikle seg. NIF skal arbeide
aktivt for å skape positive holdninger til likestilling. På
alle nivåer og avdelinger skal vi tilstrebe en tilnærmet lik
kjønnsrepresentasjon.
Deltidsarbeid, omsorgspermisjoner eller annet fravær
i henhold til lovverk og interne retningslinjer skal ikke
være til hinder for ansettelse, avansement eller utvikling
i lønns- og arbeidsvilkår.
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14.2 ORGANISERING OG FORANKRING
NIFs virksomhetsområde HR og kultur, ved HR-sjef,
holder i dette arbeidet og forankrer det med representanter fra Handel og Kontor Idrett avdeling NIF. Arbeidet
er også forankret i Samarbeidsutvalget. Det gjenstår å
forankre arbeidet i NIFs ledergruppe.
Det står om temaet i NIFs håndbøker, og fra 2021 inngår
det i introduksjonen som nye personalledere får av
HR-sjef. Fra 2021 inngår arbeidet i NIFs ordinære årlige
rapportering.
Likestilling og mangfold er et fast punkt på agendaen
i Samarbeidsutvalget én gang i året, sammen med
drøfting av midlertidig ansatte/innleie og deltid.
Planen for likestilling omtales i NIFs håndbøker. Der finner
man også NIFs varslingsrutiner og lenke til varslingskanalen.
14.3 OMRÅDENE SOM INNGÅR I ARBEIDET
14.3.1 Rekruttering og forfremmelser
Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og
derfor bør rekruttering være en av virksomhetens mest
kritiske prosesser. En grundig og vel gjennomtenkt
rekrutteringsprosess skal bidra til å skape gode arbeidsforhold  der virksomhetens kompetansekrav synliggjøres,
og hvor vi velger de rette kandidater. Feilrekruttering er
kostnadskrevende. I samarbeid med ledere med personalansvar er HR ansvarlig for at vi gjennomfører gode
rekrutteringsprosesser i NIF.
For å bidra til et inkluderende arbeidsliv ønsker NIF å
være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi skal
derfor tilstrebe å rekruttere arbeidstakere fra alle deler
av befolkningen. I annonsetekstene skriver vi følgende:
«I NIF jobber vi for å skape idrettsglede for alle. Med det
oppdraget er det bare naturlig at vi ønsker å bygge
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et mangfoldig og inkluderende team av svært dyktige
individer som brenner for å gjøre norsk idrett til en inkluderende arena. Vi har stor tro på at vi alle utmerker oss
og er mer kreative når vi får lov til å være oss selv, og vi
ønsker derfor å bygge en kultur der vi alle hører hjemme.
I NIF vil vi ha medarbeidere med forskjellig kompetanse, tilnærminger, perspektiv, alder, kjønn, livserfaring,
mangfoldkompetanse og bakgrunn. Mangfold er viktig
både for arbeidsmiljøet og for jobben vi skal gjøre. Vi
oppfordrer særlig personer med minoritetsbakgrunn,
funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en til å søke.»
NIF har følgende likestillingstiltak ved rekruttering og
forfremmelser:
• Mangfoldserklæring i utlysningsteksten
• Universelt utformet rekrutteringssystem som også
inneholder en tilretteleggingserklæring
• Jobbsøkere oppgir ikke alder i rekrutteringssystemet
når de søker på stillinger i NIF
• Flere typer medier benyttes ved annonsering
• Etterstreber å innkalle kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper til intervju
• Likeverdig behandling i intervjusituasjonen, ved at
intervjulokalet er tilgjengelig, at samme intervjumal
brukes overfor alle kandidater, at det ikke blir spurt
om familieforhold og omsorgsforpliktelser eller
religiøs tilhørighet
• Vektlegger kvalifikasjoner minoriteter har på grunn
av sin bakgrunn når det er relevant
• Gjennomfører tilretteleggingssamtaler for alle
nyansatte, som et ledd i onboarding-prosessen
• Det er utarbeidet konkrete mål tilknyttet IA-arbeidet
og egne tiltak i  HMS-planen, og det gjøres årlige
revisjoner av dette arbeidet.
Status for tiltakene: Det meste er på plass, men noen av
tiltakene krever tilpasninger og/eller justeringer.

14.3.2 Tilrettelegging for ansatte med nedsatt
funksjonsevne
NIF har mål for tilrettelegging for ansatte med nedsatt
funksjonsevne nedfelt som en del av NIFs IA-avtale og
HMS-plan. NIF skal beholde og rekruttere personer med
redusert funksjonsevne. Målene som er satt:
1. Tilstrebe å ha minst en person på praksistiltak
hvert år. Ha jevnlig kontakt med NAV og identifisere
arbeidsoppgaver og arbeidsområder. Det rapporteres
årlig på antall personer som har hatt praksis i NIF i
samarbeid med NAV.
2. Jobbe aktivt for å ansette personer med funksjonsnedsettelse. Kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser skal innkalles til intervju.
3. Beholde ansatte med redusert funksjonsevne.
Ansatte med særlige behov skal få hensiktsmessig
oppfølging (for eksempel hyppige samtaler,
coaching, ergonomisk veiledning), og arbeidssituasjonen skal tilrettelegges innenfor mulige
rammer, som for eksempel ved tilpasning av
arbeidstid og arbeidsoppgaver.
NIF tilbyr følgende organisatoriske tilretteleggingstiltak:
• fleksibel arbeidstid ved behov
• tilpassede arbeidsoppgaver ved behov
• intern kommunikasjon alle ansatte kan delta i,
• gjennom fleksible løsninger som å bruke både
• elektronisk og muntlig informasjon, referatskriving
og bevisst møtekultur
NIF3 har gjort følgende tilrettelegging:
• parkeringsplasser for forflytningshemmede ansatte
• automatisk døråpner ved inngangsparti
• heiser som er store nok for elektriske rullestoler
• trinnfri adkomst til virksomheten, lokaler uten trinn
og høye terskler
• god belysning

3
Gjelder Idrettens hus Ullevaal stadion. NIF jobber lokalt med dette for
kontorlokaler utenfor Idrettens hus Ullevaal stadion.
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•
•

handikaptoalett
stiller krav om universell utforming av lokalene på
eksterne møter, seminarer og uformelle arrangementer

Status for tiltakene: Det meste er på plass, men noen av
tiltakene krever tilpasninger og/eller justeringer.

•

14.3.3 Tilrettelegging ved foreldrefravær, graviditet
eller andre omsorgsoppgaver
NIF har mål for tilrettelegging ved foreldrefravær,
graviditet eller andre omsorgsoppgaver.

•

Gravide arbeidstakere ønsker som alle andre meningsfulle og engasjerende arbeidsoppgaver. Ingen svangerskap er like, og av og til kan små tiltak gjøre arbeidshverdagen enklere for den gravide. God dialog mellom
leder og arbeidstaker er et godt utgangspunkt for å
finne gode løsninger. I sykefraværsarbeidet skal NIF
tilrettelegge for å være i arbeid (der det er mulig), og det
skal være særlig fokus på gravide arbeidstakere. Dette
følger av HMS-planen.
Våre tiltak for likestilling relatert til foreldrefravær,
graviditet og andre omsorgsoppgaver:
• tilrettelegging for gravide ved behov
• betalte ammepauser
• full lønnskompensasjon ved foreldrepermisjon
• full lønn i forbindelse med 2 ukers omsorgspermisjon
ved fødsel
• inkludering av ansatte i foreldrefravær i sosiale
arrangementer og lignende
• sikring av at ansatte som har hatt foreldrefravær,
har gjennomsnittlig lønnsutvikling
• tilrettelegging for fleksibilitet og balanse mellom arbeid
og privatliv, uansett hvilken livsfase den ansatte er i
Status for tiltakene: Gjennomført.
14.3.4 Seniorpolitikk
NIF har seniorpolitiske mål. Disse er nedfelt i HMS-planen
og i handlingsplanen for IA-avtalen. NIF skal øke den
reelle avgangsalderen gjennom å arbeide for at ansatte
kan stå i stilling frem til den bedriftsinterne aldersgrensen
på 70 år. Personalhåndboken skal være en god informasjonskanal angående seniorinformasjon, pensjon, AFP
og lignende. NIF har følgende seniorpolitiske tiltak:  
• Søkere på stillinger i NIF oppgir ikke alder i
rekrutteringssystemet
• Sikre utviklingsmuligheter
• Unngå press på seniorer ved nedbemanning/
omorganisering
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Tilrettelegge arbeidsoppgaver
Medarbeidersamtaler med ansatte fra 55 år har
fokus på kompetanse og identifisere eventuelle
behov for opplæring innen relevante fagområder
Tilrettelegge for fleksibilitet og balanse mellom
arbeid og privatliv, uansett hvilken livsfase den
ansatte er i
Tilbud om individuell pensjonsrådgivning til alle
ansatte fra det året de fyller 61 år

Status for tiltakene: Det meste er på plass, men noen av
tiltakene krever tilpasninger og/eller justeringer.
14.3.5 Tiltak mot trakassering/diskriminering
NIF har policy for arbeidet mot trakassering/diskriminering.
Disse er nedfelt i HMS-håndboken hvor det står at
mobbing, trakassering, diskriminering eller sjikane på
arbeidsplassen vår ikke aksepteres. Ingen ansatte eller
forretningsforbindelser skal bli utsatt for slik atferd som
oppfattes som truende eller nedverdigende. NIF har
følgende tilretteleggingstiltak mot trakassering/diskriminering:
• en klar og uttalt holdning mot trakassering/
diskriminering
• slår ned på diskriminerende språk og oppførsel
• opplæring om diskriminering i HMS-opplæringen
• vurderer diskriminering som en mulig risikofaktor i
HMS-arbeidet (del av risikokartlegging)
• medarbeiderundersøkelse gjennomført i 2020 og
2021
• interne varslingsrutiner for registrering av klager på
trakassering/diskriminering
• mulighet for å varsle gjennom Mitt Varsel
• rutiner for behandling av mobbing/trakassering/
• diskriminering
• AMU informeres en gang i året ang. status
varslinger i NIF
Status for tiltakene: Konkrete mål for dette punktet må
utarbeides. Tiltakene er gjennomført.
14.3.6 Tiltak som gjelder lønnsforhold
NIF har ikke konkretisert mål om likelønn som slår fast
at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn
for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Likevel er likestilling et av flere kriterier i forbindelse med den årlige
lønnsvurderingen. NIF jobber med følgende tiltak:
• utarbeide kjønnsdelt lønnsstatistikk fordelt på relevante stillingsnivåer (ref. lønnskartlegging)
• sikre ansatte i foreldrepermisjon gjennomsnittlig
lønnsøkning
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•
•
•

gi særskilte lønnstillegg hvis det avdekkes skjevheter
som skyldes kjønn eller andre diskrimineringsgrunnlag
foreta likelønnsvurdering før lokale lønnsforhandlinger
gjennomføre arbeidsvurdering på tvers av yrkesgrupper for å vurdere hvilke stillinger som utfører
likeverdig arbeid

Status for tiltakene: Konkrete mål må utarbeides. Noen
tiltak er gjennomført, men det gjenstår å kartlegge om vi
har lik lønn for arbeid av lik verdi.
14.3.7 Arbeidstid
NIF har ikke likestillingsmål som gjelder arbeidstid, men
har tiltak for å sikre likestilling når det gjelder arbeidstid.
Dette er å
• lyse ut stillinger internt slik at deltidsansatte kan
benytte seg av muligheten til fortrinnsrett
• tilby hele stillinger så langt som mulig
• tilrettelegge arbeidstid
• begrense bruken av overtid og følger opp ledere i
avdelinger der overtid kan bli et problem
• løpende dialog mellom leder og medarbeider om
arbeidstid (fleksibel arbeidstid, overtid og lignende)
Bruken av deltid skyldes hovedsakelig at stillinger er
finansiert av eksternt tildelte prosjektmidler, at arbeidstaker har en annen hovedarbeidsgiver eller er selvstendig
næringsdrivende ved siden av, eller at arbeidstaker har
søkt og fått innvilget redusert arbeidstid.
Kartlegging av deltid: Høsten 2021 gjennomførte vi en
anonym undersøkelse om deltid. Alle deltidsansatte,
som da utgjorde 76 personer, mottok undersøkelsen.
45 av disse fullførte undersøkelsen, 59,1 prosent.
Hovedvekten var mellom 30 og 60 år, og 33 av de som
svarte, hadde en stillingsprosent på 50 prosent eller
høyere. 73,3 prosent av respondentene hadde stillingsprosenten de ønsket, mens 12 personer svarte at de
ønsket en høyere stillingsprosent. På spørsmål om hvilken
stillingsprosent de kunne tenke seg, svarte fem stykker
70–90 prosent, og syv stykker ønsket 100 prosent. Ingen
av respondentene hadde benyttet seg av muligheten
til å påberope seg fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser. Med ett unntak hadde de ansatte uttrykt
ønsket til nærmeste leder. Blant respondentene er det
forståelse for at muligheten for utvidet stillingsprosent
er vanskelig.

14.4 OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING
NIF har ikke mål for likestilling i tilknytning til opplæring
og kompetanseutvikling, men vår policy er at det skal
etterstrebes en positiv holdning til permisjoner som
kan bedre motivasjonen og øke kompetansen blant de
ansatte.
Videre oppmuntrer vi ansatte til å ta ansvar for kompetanseheving knyttet til sine arbeidsoppgaver. Det kan
være påfyll av faglig kunnskap, utvikling av personlige
egenskaper (for eksempel samhandlingskompetanse)
og/eller utvidelse av egen portefølje av fagområder (for
eksempel prosjektledelse). Kartlegging av kompetanseutviklingsbehov inngår i medarbeidersamtalen.
NIF har likestillingstiltak ved opplæring og kompetanseutvikling. Dette er:
• tilrettelagt opplæring
• stipend/støtte til videreutdanning
• lederutviklingsprogram i regi av NIF
• velferdspermisjon i tilknytning til offentlig eksamen
• mulighet for å søke stipend gjennom Økonomisjef
Gunnar Hansen og Conrad Langaards idrettsfond
Målgruppen for tiltakene er alle ansatte ut fra den
enkeltes og virksomhetens behov.
Status for tiltakene: Konkrete mål for dette punktet må
utarbeides. Noen av tiltakene er gjennomført. Vi har jobbet
med dette da vi implementerte anbefalinger fra NIFs
strategi- og organisasjonsprosjekt i 2021. Det fortsetter
inn i 2022. I 2022 vil vi arbeide med kompetansekartlegging.
14.5 FORVENTINGER TIL ARBEIDET FREMOVER
Så langt har vi først og fremst kartlagt hva som finnes av
aktiviteter og målsettinger på området og systematisert
dette. Videre vil vi finne forbedringsområder, definere
tydeligere mål på enkelte av områdene og gjennomføre
tiltak som ikke er iverksatt i dag. Framover tar vi
utgangspunkt i denne obligatoriske arbeidsmetoden
med 4 trinn:
1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering
eller andre hindre for likestilling
2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer
3. Iverksette egnede tiltak
4. Vurdere resultatene av punktene 1 til 3

Status for tiltakene: Konkrete mål for dette punktet må
utarbeides. Tiltakene er iverksatt.
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AKTIVITETSREGNSKAP

AKTIVITETSREGNSKAP
BESKRIVELSE
Felleselementer, ikke fordelt på postene:
Spillemidler
Spillemidler til OL/Paralympics
Spillemidler til Deaflympics/Special Olympics
Kommersiell virksomhet
Finansposter
SUM FELLESELEMENTER
Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt
(inkl. grunnfinansiering av IT og Idrettens hus)
Idrettsstyret, valgte organer, juridisk og gs
Økonomi, HR og administrasjon
Organisasjon og kommunikasjon
Modernisering og digitalisering
Breddeidrett
Tilskudd idrettskretser
SUM POST 1 NIF SENTRALT OG REGIONALT
Fellestjenester:
NIF Digital
Idrettens hus
Idrettens regnskapskontor (IRK)
Idrettens regnskapskontor for idrettsslag
SUM FELLESTJENESTER

INNTEKTER

2021
KOSTNADER

RESULTAT

INNTEKTER

2020
KOSTNADER

RESULTAT

789 545 727
7 222 184
-4 300 000
51 513 309
28 416 625
872 397 845

0
0
0
23 498 746
-2 992 155
20 506 591

789 545 727
7 222 184
-4 300 000
28 014 563
31 408 780
851 891 254

730 000 000
-11 305 310
0
51 608 572
22 237 965
792 541 227

0
0
0
19 840 286
-4 656 829
15 183 457

730 000 000
-11 305 310
0
31 768 286
26 894 794
777 357 770

135
49
4 118 650
0
12 697 939
0
16 816 773

18 971 197
16 713 956
30 113 406
0
33 709 593
48 975 578
148 483 730

-18 971 062
-16 713 907
-25 994 756
0
-21 011 654
-48 975 578
-131 666 957

0
0
233 566
0
18 625 135
0
18 858 701

14 625 255
13 814 303
25 337 902
2 094 209
39 934 248
44 871 076
140 676 993

-14 625 255
-13 814 303
-25 104 336
-2 094 209
-21 309 113
-44 871 076
-121 818 292

54 582 572
20 846 197
8 243 439
1 229 787
84 901 995

96 578 884
29 701 482
8 828 956
2 417 028
137 526 350

-41 996 312
-8 855 285
-585 517
-1 187 241
-52 624 355

49 479 899
20 761 601
9 072 838
573 063
79 887 401

88 432 168
30 779 931
9 188 240
3 283 498
131 683 837

-38 952 269
-10 018 330
-115 402
-2 710 435
-51 796 436

101 718 768

286 010 080

-184 291 312

98 746 102

272 360 830

-173 614 728

0
0

303 270 149
303 270 149

-303 270 149
-303 270 149

0
0

266 000 000
266 000 000

-266 000 000
-266 000 000

7

0
166 907
166 907

1 270 000
172 896 907
174 166 907

-1 270 000
-172 730 000
-174 000 000

0
145 434
145 434

950 728
170 694 706
171 645 434

-950 728
-170 549 272
-171 500 000

8

16 662 220
9 320 536
29 781 698
4 138 221
503 273
6 036 839
66 442 787

19 708 976
58 218 702
104 699 653
23 361 372
20 946 599
26 926 182
253 861 483

-3 046 756
-48 898 165
-74 917 955
-19 223 151
-20 443 326
-20 889 342
-187 418 696

24 908 249
7 738 203
38 629 002
0
565 570
1 531 992
73 373 017

24 908 249
53 440 289
112 165 578
3 695 128
19 371 724
24 435 543
238 016 511

0
-45 702 086
-73 536 576
-3 695 128
-18 806 153
-22 903 552
-164 643 494

NOTE
1
1
1
2
3

4

5
6

SUM POST 1 OG FELLESTJENESTER
Post 2 Grunnstøtte særforbund
Tilskudd til særforbundene
SUM POST 2
Post 3 Barn ungdom og bredde
Barneidrettsforsikring
Aktivitetsmidler
SUM POST 3
Post 4 Toppidrett
Paratoppen
Fagavdelingene forskning og utvikling
Tilskudd, kvalitetssikring og oppfølging særforbund
Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics
Stipender
Drift av Olympiatoppen og Toppidrettssenteret
SUM POST 4

7

7

Prosjekter/andre tilskuddsordninger:
Lokale aktivitetsmidler
Momskompensasjon til andre org.ledd
Utstyrsmidler
Inkludering i idrettslag
Stiftelsen Dam
Politi ved idrettsarrangement
Olympic Legacy Center
UNG- frivilling fond
Kina
Rasisme i idretten
SUM PROSJEKTER OG ANDRE TILSKUDDSORDNINGER

470 188 663
470 188 663
715 793 436
715 793 436
30 000 000
30 000 000
20 138 537
20 138 537
15 722 610
15 722 610
213 974
213 974
2 413 928
2 413 928
890 000
890 000
500 908
500 908
266 947
266 947
1 256 129 003 1 256 129 003

0
372 358 081 372 358 081
0
604 243 482 604 243 482
0
27 802 809
27 802 809
0
20 213 750
20 213 750
0
7 649 640
7 649 640
0
913 440
913 440
0
1 799 478
1 799 478
0
3 437 513
3 437 513
0
395 258
395 258
0
494 000
494 000
0 1 039 307 451 1 039 307 451

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALT

2 296 855 310 2 293 944 213

2 911 097 2 004 113 231 2 002 513 683

1 599 548

1 969 125
4 880 222

-599 548
1 000 000

Disponeringer/avsetninger øremerket egenkapital
Tilført fri egenkapital

Noter
Generell kommentar:						
Aktivitetsregnskapet er satt opp i tråd med postinndelingen fra tildelingen av
spillemidler fra Kulturdepartementet.
1) Bruk/avsetning spillemidler til OL/Paralympics/Deaflympics/Special Olympics
Av de tildelte spillemidlene for 2021 (kr 750 millioner) er kr 10,1 millioner avsatt til
forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics i Beijing 2022, og kr 4,3 millioner
er avsatt til Deaflympics i 2022 og Special Olympics i 2023.		
2) Kommersiell virksomhet
Kostnadene til kommersiell virksomhet er kostnader til oppfyllelse av avtalene, samt
overføringer til andre organisasjonsledd innenfor idretten. I 2021 var kostnadene vedrørende
oppfyllelse av markedsavtalene kr 8,0 millioner og kr 14,7 millioner ble overført til andre organisasjonsledd innenfor idretten. Tilsvarende tall for 2020 var kr 9,6 millioner til oppfyllelse
av avtalene og kr 10,7 millioner til andre organisasjonsledd innenfor idretten.
3) Finansposter
Renteinntekter/kostnader, samt momskompensasjon for betalt merverdiavgift på varer og
tjenester. I 2021 mottok NIF stimuleringsmidler fra KUD som en del av regjeringens
stimuleringsordning på bakgrunn av Covid-19.

126

NIF årsrapport 2021

4) Tilskudd idrettskretser
Tilskuddet til idrettskretsene er spesifisert i egen oversikt i årsrapporten.
5) NIF Digital
Drift/vedlikehold og utvikling av felles IT-systemer som blir delvis subsidiert
innenfor post 1. Digitaliseringsprosessen i norsk idrett er inkludert i denne posten.
6) Idrettens hus
Drift og vedlikehold av Idrettens hus på Ullevål Stadion.Husleien blir delvis subsidiert
innenfor post 1.
7) Tilskudd særforbund
Særforbundene får tildelt tilskudd under flere av postene.
Tilskuddene til særforbundene er spesifisert i egen oversikt i årsrapporten.
8) Toppidrett – Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics
I årene det ikke arrangeres OL/Paralympics er det forberedelseskostnader som belyses her.
I årene det arrangeres OL/Paralympics er det gjennomføringskostnader som belyses her
sammen med forberedelseskostnadene til neste OL/Paralympics. OL/PL i Tokyo 2020 ble
utsatt til 2021.						

TILSKUDD

TILSKUDD IDRETTSKRETSER
Rammetilskudd

Trenerutdanning og
regionale
kompetansesenter

Klubb- og
idrettsråds-
utvikling

Idretts- og
org.utvikling

Momskompensasjon

Ekstraordinært
tilskudd

Andre
tilskudd (1)

SUM
2021

Agder

3 459 975

0

310 570

480 000

821 844

459 783

132 956

5 665 128

Innlandet

4 076 472

0

495 895

840 000

615 623

541 706

149 729

6 719 425

Møre og Romsdal

2 307 853

0

333 086

440 000

464 111

306 682

111 404

3 963 136

Nordland

2 634 695

0

398 684

690 000

427 270

350 114

69 732

4 570 495

Oslo

2 311 632

0

371 029

487 000

1 705 260

307 184

4 574 526

9 756 631

Rogaland

2 313 198

1 383 500

358 658

480 000

864 229

307 392

549 080

6 256 057

Troms og Finnmark

4 011 908

1 397 000

443 379

470 000

803 066

533 127

145 404

7 803 884

Trøndelag

4 130 476

6 962 000

505 872

840 000

1 431 765

548 883

1 101 808

15 520 804

Vestfold og Telemark

3 655 162

0

396 447

870 000

659 656

485 720

908 061

6 975 046

Vestland

4 427 888

1 913 000

627 410

810 000

1 595 559

588 405

908 068

10 870 330

Viken

6 370 741

0

858 970

1 243 000

1 383 934

846 582

2 275 900

12 979 127

Sum

39 700 000

11 655 500

5 100 000

7 650 000

10 772 317

5 275 578

10 926 668

91 080 063

1

Andre tilskudd inneholder inkludering i idrettslag (kr 7,6 mill), Stiftelsen DAM (kr 1,6 mill) og krisepakkemidler (kr 1,7 mill).
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TILSKUDD

TILSKUDD SÆRFORBUND
Rammetilskudd1
Ake-, Bob og Skeleton

Regiontilskudd

Integreringstilskudd

Utvikl.
orientert
ungd.idr.

Barne- og
ungdomssatsing

Tilskudd fra
Olympiatoppen2

Momskompensasjon

Utstyr
anlegg3

Ekstraordinært
tilskudd

Andre
tilskudd4

SUM
2021

39 193

2 470 770

744 868

32 350

79 777

196 566

664 177

0

244 021

355 000

114 818

Amerikanske idretter

4 701 701

562 885

0

1 048 565

2 290 387

0

726 378

0

688 010

169 640 10 187 566

Badminton

1 955 562

414 076

360 030

398 648

1 460 434

1 225 000

521 787

0

340 925

125 799

Bandy

6 098 139

1 154 884

1 156 560

1 270 310

3 593 188

0

2 161 777

41 028

1 054 919

758 688 17 289 493

Basketball

2 864 146

511 125

503 323

636 345

3 276 960

0

958 889

500 000

492 040

742 812 10 485 640

Bedrift

4 199 212

3 234 969

0

96 296

364 841

0

1 036 215

0

820 675

160 691

9 912 899

Biljard

1 410 454

132 634

61 622

178 177

793 342

0

218 312

0

194 300

42 460

3 031 301

Bokse

2 235 463

284 677

62 287

493 591

2 018 224

0

436 363

149 346

335 226

60 610

6 075 787

Bordtennis

1 953 420

378 491

778 051

409 012

1 581 283

3 909 000

648 724

11 853

383 500

96 191 10 149 525

Bowling

1 207 167

300 852

288 092

203 119

666 411

60 000

382 116

242 006

217 877

57 833

3 625 473

Brett

1 630 994

268 502

599 897

324 137

1 178 635

3 320 000

847 942

284 000

307 710

420 223

9 182 040

Bryte

4 156 694

255 563

80 583

626 267

2 269 793

2 190 792

683 434

263 345

557 883

115 814 11 200 168

Bueskytter

6 802 261

2 278 969

333 202

363 572

353 163

1 255 681

0

286 599

12 680

362 786

53 581

5 300 233

Casting

857 979

87 344

0

207 818

454 141

0

115 577

0

125 670

17 008

1 865 537

Cricket

1 599 037

203 803

0

320 569

1 113 186

0

406 599

11 603

231 410

56 023

3 942 230

Curling

1 395 437

93 814

285 024

216 462

783 075

3 470 000

308 284

27 500

216 952

305 774

7 102 322

Cykle

3 822 421

1 310 162

282 342

602 592

2 110 773

3 215 000

1 892 118

120 783

655 792

661 604 14 673 587

Danse

5 535 158

410 841

470 221

955 952

2 735 378

120 000

612 139

0

803 423

127 183 11 770 295

Dykke

2 482 636

494 950

67 074

391 958

1 499 235

0

475 815

0

374 524

68 448

5 854 640

Fekte

1 225 908

77 639

21 605

336 400

1 046 048

184 847

0

181 077

31 132

3 104 656

Fleridrett

2 961 305

478 775

1 286 851

426 561

2 383 255

575 046

0

561 630

83 547

8 826 970

11 734 439

3 234 969

1 225 601

2 693 653 24 766 692

1 080 000 14 821 247

0

2 058 495

2 948 998 64 564 094

5 552 925

3 050 575

953 999

1 136 107

5 444 656

7 472 000

2 220 548

250 410

1 165 394

324 850 27 571 464

908 411

129 399

0

236 177

410 117

0

73 995

78 701

138 840

Golf

4 109 538

579 059

665 952

677 364

2 403 564

500 000

3 370 841

0

657 361

1 826 549 14 790 228

Gymnastikk og Turn

6 694 557

1 368 392

576 627

1 030 461

8 536 723

100 000

2 249 353

0

1 053 845

434 986 22 044 944

Hundekjører

2 092 846

184 393

146 756

415 668

1 052 036

135 000

234 890

264 000

309 468

Håndball

7 887 600

2 526 511

991 399

1 804 567 12 254 415

7 510 000

8 357 864

385 000

1 439 640

Ishockey

2 572 502

404 371

638 781

539 567

2 090 212

6 300 000

1 946 008

100 000

452 838

338 687 15 382 966

Judo

1 769 155

216 743

351 681

336 490

1 485 329

0

410 446

314 087

291 421

277 762

Kampsport

9 020 266

1 530 140

269 387

1 758 336

4 001 109

1 700 000

1 361 045

0

1 370 770

Kickboksing

1 746 415

164 983

0

367 175

1 303 447

840 000

378 413

0

248 320

62 289

5 111 042

Klatre

3 143 215

692 283

339 758

611 021

2 926 043

0

629 339

0

521 611

95 962

8 959 232

Luftsport

3 669 930

824 917

269 817

462 044

1 496 849

0

1 705 173

0

554 345

260 256

9 243 331

Motorsport

5 461 856

925 201

323 957

1 041 733

2 782 523

260 000

1 570 952

71 800

844 898

222 302 13 505 222

Orientering

2 939 219

1 103 124

538 280

713 908

3 457 788

1 157 500

1 043 481

0

577 001

178 278 11 708 579

Padle

2 587 917

436 721

414 814

435 418

1 801 200

2 736 463

813 593

0

422 285

107 194

Ro

1 616 210

177 923

409 402

295 104

914 585

5 877 724

751 880

75 651

272 303

600 076 10 990 858

Fotball
Friidrett
Functional Fitness

70 000

4 566

30 660

1 980 206

4 865 717

1 018 258 44 175 254
5 453 114

238 290 21 249 343

Rugby

907 373

132 634

266 780

179 287

806 903

0

296 292

303 089

161 953

Rytter

4 769 888

1 070 775

998 703

866 276

3 144 352

1 937 000

1 490 630

3 023

839 764

Seil

3 535 212

391 431

341 519

565 640

1 840 839

3 810 000

907 073

272 500

526 790

119 105 12 310 109

Ski

8 018 038

3 234 969

1 246 419

1 388 881

6 570 317 17 673 157 10 924 846

1 185 177

1 513 554

3 454 587 55 209 945

Skiskytter

2 156 560

543 475

262 180

487 491

2 071 100

3 150 000

2 558 558

446 263

375 951

372 459 12 424 037

Skytter

3 755 766

1 675 714

707 483

618 187

1 630 826

5 255 000

1 519 772

217 455

736 397

181 911 16 298 511

Skøyte

2 576 422

349 377

97 371

483 555

1 794 855

2 589 734

1 362 926

0

382 164

134 423

9 770 827

751 717

74 404

0

171 196

558 726

0

146 383

9 906

108 688

21 359

1 842 379

Squash

1 614 748

119 694

0

217 065

806 647

0

212 905

0

212 676

42 282

3 226 017

Studentidrett

3 368 299

268 502

0

440 333

2 179 680

0

451 256

0

444 328

156 025

7 308 423

Styrkeløft

1 833 196

284 677

34 598

345 351

1 138 007

200 000

237 259

0

272 214

36 461

4 381 763

Svømme

4 511 764

960 786

1 471 446

868 644

7 516 499

6 126 860

1 994 159

0

851 425

286 437 24 588 020

Tennis

3 287 628

517 595

236 749

658 213

3 170 709

0

1 150 629

0

512 228

158 485

9 692 236

Triathlon

1 882 023

537 005

181 149

307 843

1 102 501

2 532 089

500 474

0

316 917

94 488

7 454 489

Vannski og Wakeboard

1 426 572

54 994

92 781

215 872

803 051

0

165 641

0

195 099

47 889

3 001 899

Vektløfter

1 608 507

158 513

0

308 295

1 133 482

0

241 998

0

226 169

74 537

3 751 501

Volleyball

3 866 153

1 012 546

297 830

770 628

2 950 762

2 996 500

1 483 447

0

648 123

33 140 058 149 884 991 99 518 819

81 306 298

Soft- og Baseball

Sum

178 693 537 39 958 333 21 098 130

75 544

9 755 605
3 129 855

223 342 15 343 753

630 493 14 656 482

5 996 206 29 724 422 19 274 044 658 594 838

Av post 2 grunnstøtte særforbund har kr 0,5 mill gått til å dekke musikkavgift (Tono/Gramo), kr 0,2 til å dekke avtalte ordninger og
kr 2,4 mill er periodisert til 2022.											
Inkluderer direkte støtte til prosjekter og stipendier til utøvere.
3
Midlene gjelder søknader fra særforbund. Idrettslag søker nå direkte.
4
Andre tilskudd inneholder: krisepakkemidler (kr 11,9 mill), tilskudd Stiftelsen DAM (kr 4,7 mill), tilskudd UNG frivillig fond (kr 0,9 mill),
tilskudd Gjensidigestiftelsen (kr 0,7 mill), samt andre mindre tilskudd.								
			
1

2
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TILSKUDD

SAMLET TILSKUDD IDRETTSKRETSER 2017 – 2021

Agder

Innlandet

2019

2020

2021

SUM
2017-2021

5 848 092

5 861 438

5 665 128

29 996 278

6 391 141

6 719 425

38 102 987

2017

2018

Aust-Agder

2 419 102

2 864 149

Vest-Agder

3 579 510

3 758 859

Hedmark

2 828 980

2 537 117

2 681 729

Oppland

5 560 108

5 227 610

6 156 877

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

2 829 627

2 785 430

2 986 177

3 718 235

3 963 136

16 282 605

Nordland

Nordland

4 021 773

3 944 470

4 327 667

4 238 918

4 570 495

21 103 323

Oslo

Oslo

7 171 156

8 161 805

8 741 379

9 623 750

9 756 631

43 454 721

6 391 858

6 256 057

31 616 819

7 673 457

7 803 884

36 365 330

13 823 992

15 520 804

68 329 782

6 523 729

6 975 046

30 825 438

9 757 523

10 870 330

46 970 392

11 675 747

12 979 127

57 113 853

85 679 788

91 080 063

420 161 528

Rogaland
Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestland

Viken

Rogaland

5 524 991

6 016 117

7 427 796

Troms

3 982 649

4 120 623

4 541 992

Finnmark

2 733 885

2 739 838

2 769 002

Sør-Trøndelag

9 705 718

Nord-Trøndelag

2 276 719

13 278 220

13 724 329

Vestfold

2 630 847

3 266 621

3 656 397

Telemark

2 513 889

2 512 232

2 746 677

Hordaland

5 545 298

6 405 616

7 612 931

Sogn og Fjordane

2 191 145

2 233 856

2 353 693

Akershus

4 729 717

5 435 016

6 161 213

Buskerud

2 631 799

2 520 324

2 712 118

Østfold

2 764 100

2 735 724

2 768 968

75 641 013

80 543 627

87 217 037

Sum

TILSKUDD TIL IDRETTSLAGENE 2017 – 2021

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Grasrotandel

2

Momskompensasjon
Andre tilskudd via NIF 1
Sum

1
2

2017

2018

2019

2020

2021

SUM
2017-2021

337 197 015

367 324 657

372 357 774

372 369 871

470 188 664

1 919 437 981

266 100 000

360 000 000

376 200 000

374 583 000

380 000 000

1 756 883 000

352 965 150

377 099 577

475 981 677

480 918 374

484 015 183

2 170 979 961

11 685 478

6 305 848

6 073 377

38 025 945

121 540 308

183 630 956

967 947 643

1 110 730 082

1 230 612 828

1 265 897 190

1 455 744 155

6 030 931 898

Utstyrsmidler 33 mill, krisepakkemidler 84,4 mill
https://www.norsk-tipping.no/artikler/utbetaling-av-grasrotmidler

NIF årsrapport 2021

129

TILSKUDD

SAMLET TILSKUDD SÆRFORBUND 2017 – 2021
2021

SUM
2017-2021

2 424 515

2 470 770

12 299 736

9 021 545

10 187 566

46 143 457

6 201 295

5 590 292

6 802 261

30 481 687

15 991 058

15 437 839

15 340 068

17 289 493

80 068 775

6 652 505

7 369 275

8 187 504

8 324 646

10 485 640

41 019 570

Bedrift

8 693 269

9 559 928

9 443 655

9 088 964

9 912 899

46 698 715

Biljard

2 659 813

2 523 530

2 846 486

2 909 908

3 031 301

13 971 038

Bokse

4 034 718

4 309 182

4 367 571

4 868 340

6 075 787

23 655 598

Bordtennis

8 084 071

7 975 195

9 615 086

9 733 623

10 149 525

45 557 500

Bowling

3 269 341

3 560 705

3 361 476

3 281 249

3 625 473

17 098 244

Brett

6 771 898

6 977 673

7 488 535

8 175 992

9 182 040

38 596 138

Bryte

7 374 686

8 177 507

8 806 828

11 022 596

11 200 168

46 581 785

Bueskytter

4 570 188

4 220 865

4 694 766

4 456 113

5 300 233

23 242 165

Casting

1 519 393

2 157 291

2 063 064

2 060 340

1 865 537

9 665 625

Cricket

3 349 080

3 352 649

3 758 968

3 858 708

3 942 230

18 261 635

2017

2018

2019

2020

Ake- og Bob

2 008 673

2 630 150

2 765 628

Amerikanske idretter

8 819 436

8 723 424

9 391 486

Badminton

6 069 019

5 818 820

16 010 317

Basketball

Bandy

6 234 669

5 914 822

5 994 875

6 451 288

7 102 322

31 697 976

13 011 585

13 144 062

12 724 836

14 160 283

14 673 587

67 714 353

Danse

9 170 991

10 265 904

10 270 302

10 563 916

11 770 295

52 041 408

Dykke

5 234 435

4 195 338

5 497 912

5 035 689

5 854 640

25 818 014

Fekte

2 018 534

2 131 128

2 807 187

2 941 365

3 104 656

13 002 870

Fleridrett

7 684 440

7 178 979

8 080 562

7 899 011

8 826 970

39 669 962

Fotball

61 326 770

58 264 311

61 208 733

63 300 149

64 564 094

308 664 057

Friidrett

22 300 490

19 574 115

23 863 804

26 047 335

27 571 464

119 357 208

0

0

0

1 501 383

1 980 206

3 481 589

Golf

14 138 291

12 810 073

12 822 016

11 487 588

14 790 228

66 048 196

Gymnastikk og Turn

23 838 190

22 115 886

26 636 574

20 833 179

22 044 944

115 468 773

2 877 728

2 615 340

2 802 221

3 320 025

4 865 717

16 481 031

Håndball

31 530 026

36 605 697

38 810 764

38 394 954

44 175 254

189 516 695

Ishockey

13 815 163

13 523 483

13 964 892

15 161 882

15 382 966

71 848 386

4 992 926

5 184 673

5 917 436

4 714 014

5 453 114

26 262 163

18 750 883

19 042 106

20 157 073

21 405 466

21 249 343

100 604 871

Kickboksing

4 351 376

4 466 345

4 825 680

4 920 310

5 111 042

23 674 753

Klatring

7 234 137

6 632 522

7 577 724

7 328 034

8 959 232

37 731 649

Luftsport

8 334 115

7 865 198

8 500 802

8 414 639

9 243 331

42 358 085

Motorsport

12 113 445

11 297 849

11 271 299

11 194 254

13 505 222

59 382 069

Orientering

11 659 887

13 019 228

13 096 216

10 921 307

11 708 579

60 405 217

8 551 395

7 522 416

8 966 139

8 532 508

9 755 605

43 328 063

10 294 049

8 557 565

11 472 919

13 262 452

10 990 858

54 577 843

Rugby

2 742 393

2 647 248

2 675 501

3 405 560

3 129 855

14 600 557

Rytter

12 996 568

13 025 777

14 322 259

14 413 347

15 343 753

70 101 704

Seil

10 129 003

9 988 813

11 320 662

13 662 444

12 310 109

57 411 031

Ski

47 034 808

41 145 962

52 297 005

46 674 368

55 209 945

242 362 088

Skiskytter

11 438 602

11 891 951

10 171 804

10 510 523

12 424 037

56 436 917

Skytter

11 809 053

11 862 764

12 846 407

17 665 488

16 298 511

70 482 223

Skøyte

8 469 853

8 477 411

8 745 339

8 657 868

9 770 827

44 121 298

Soft- og Baseball

1 726 160

1 768 053

1 736 255

1 613 970

1 842 379

8 686 817

Squash

2 307 887

2 549 774

2 617 076

2 978 552

3 226 017

13 679 306

Studentidrett

6 699 763

6 877 987

6 701 479

6 350 414

7 308 423

33 938 066

Styrkeløft

3 881 279

3 770 473

4 188 840

3 955 885

4 381 763

20 178 240

21 151 482

20 753 098

22 986 292

22 997 421

24 588 020

112 476 313

Tennis

7 872 674

8 538 225

7 754 509

8 625 025

9 692 236

42 482 669

Triathlon

4 920 357

5 619 615

6 271 770

7 319 509

7 454 489

31 585 740

Vannski og Wakeboard

2 672 655

2 574 009

3 121 863

2 914 206

3 001 899

14 284 632

Vektløfter

3 077 827

3 022 976

3 425 686

3 517 958

3 751 501

16 795 948

Volleyball

10 976 602

10 566 037

11 204 168

12 223 476

14 656 482

59 626 765

559 256 898

550 354 465

598 087 068

605 433 944

658 594 838

2 971 727 213

Curling
Cykle

Functional Fitness

Hundekjører

Judo
Kampsport

Padle
Ro

Svømme

Sum
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MOMSKOMPENSASJON

MOMSKOMPENSASJON 2017 – 2021
Momskompensasjon 2017-2021
(Regnskapsåret 2016-2020)
I 2010 ble det vedtatt en ny ordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få
kompensert kostnader til merverdiavgift man har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
Denne ordningen erstattet den tidligere ordningen med kompensasjon for tjenestemoms.

Momskompensasjon, overordnet oversikt

NIF

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT
2017-2021

20 681 537

20 867 225

18 682 285

18 068 227

22 425 503

100 724 777

Aksjeselskap

7 536 868

6 407 144

6 441 167

8 783 100

6 549 618

35 717 897

Idrettskretser

8 783 483

9 179 742

10 422 130

10 332 201

10 772 317

49 489 873

68 310 007

74 313 756

68 418 741

71 421 312

81 306 298

363 770 114

Særforbund
Bedriftsidrettslag

4 261 251

4 251 520

4 796 408

4 359 032

3 988 969

21 657 180

Bedriftsidrettskrets

3 733 347

3 694 970

4 115 504

4 005 733

3 978 264

19 527 818

Særkrets

18 446 524

19 706 779

18 644 378

25 203 135

24 088 401

106 089 217

Regioner

970 264

1 209 887

684 768

856 973

628 538

4 350 430

1 690 065

1 837 368

2 334 788

2 650 502

3 494 912

12 007 635

Klubber

Idrettsråd

352 965 150

377 099 577

471 185 269

476 559 343

480 026 214

2 157 835 553

Sum

487 378 496

518 567 968

605 725 438

622 239 558

637 259 034

2 871 170 494

Momskompensasjon idrettskretser
2019

2020

2021

TOTALT
2017-2021

1 091 905

795 594

821 844

4 410 998

267 668

348 179

348 304

384 946

433 477

481 112

547 656

615 623

3 731 726

Møre og Romsdal IK

284 815

294 358

374 320

457 193

464 111

1 874 797

Nordland IK

467 087

543 817

376 592

417 269

427 270

2 232 035

2017

2018

Aust-Agder IK

342 075

400 692

Vest-Agder IK

400 152

558 736

Hedmark IK

304 761

Oppland IK

Møre og Romsdal IK
Nordland IK

Agder IK

Innlandet IK

Oslo IK

Oslo IK

906 249

877 223

1 013 003

1 164 025

1 705 260

5 665 760

Rogaland IK

Rogaland IK

533 822

606 086

840 689

1 011 757

864 229

3 856 583

Finnmark IK

244 752

228 274

414 465

290 090

Troms IK

512 071

540 941

574 592

579 994

803 066

4 188 245

Nord-Trøndelag IK

430 928

399 341

Sør-Trøndelag IK

812 876

842 164

1 239 358

1 207 598

1 431 765

6 364 030

Telemark IK

242 075

253 060

375 175

Vestfold IK

254 522

249 624

363 352

736 387

659 656

3 133 851

1 000 242

1 046 495

1 107 572

1 211 065

210 947

217 676

271 780

213 509

1 595 559

6 874 845

1 351 760

1 383 934

7 157 003

10 332 201

10 772 317

49 489 874

Troms og Finnmark IK

Trøndelag IK

Vestfold og Telemark IK

Vestland IK

Viken IK

Sum idrettskretser

Hordaland IK
Sogn og Fjordane IK
Akershus IK

624 243

614 763

650 450

Buskerud IK

425 783

364 392

430 664

Østfold IK

401 137

440 955

468 922

8 783 483

9 179 742

10 422 130
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Momskompensasjon særforbund
2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT
2017-2021

Brettforbundet (Norges Snowboardforbund)

675 494

874 198

766 327

803 178

847 942

3 967 139

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

153 408

182 569

229 649

234 528

244 021

1 044 175

Norges Amerikanske Idretters Forbund

912 390

951 397

977 164

1 015 107

726 378

4 582 436

Norges Badmintonforbund

460 354

489 129

442 985

453 571

521 787

2 367 826

1 694 779

2 030 827

1 920 345

1 996 752

2 161 777

9 804 480

Norges Basketballforbund

662 594

806 917

846 176

901 711

958 889

4 176 287

Norges Bedriftsidrettsforbund

810 327

904 338

911 388

841 882

1 036 215

4 504 150

Norges Biljardforbund

231 665

220 979

265 484

254 080

218 312

1 190 520

Norges Bokseforbund

240 285

262 763

0

362 684

436 363

1 302 095

Norges Bordtennisforbund

507 595

549 792

457 773

575 595

648 724

2 739 479

Norges Bowlingforbund

330 256

349 495

311 280

346 066

382 116

1 719 213

Norges Bryteforbund

451 397

542 004

600 242

693 022

683 434

2 970 099

Norges Bueskytterforbund

271 706

287 678

311 371

320 627

286 599

1 477 981

Norges Castingforbund

120 387

139 978

138 556

101 775

115 577

616 273

Norges Cricketforbund

233 044

282 226

343 490

335 239

406 599

1 600 598

Norges Bandyforbund

Norges Curlingforbund

252 204

296 904

259 817

333 745

308 284

1 450 954

2 049 795

2 371 256

1 518 252

1 689 596

1 892 118

9 521 017

Norges Danseforbund

526 942

689 096

532 619

581 535

612 139

2 942 331

Norges Dykkeforbund

371 609

352 805

558 801

409 587

475 815

2 168 617

Norges Fekteforbund

108 261

97 889

153 317

186 293

184 847

730 607

Norges Fleridrettsforbund

466 212

474 066

501 457

499 935

575 046

2 516 716

13 264 488

13 998 642

13 298 467

13 457 732

14 821 247

68 840 576

1 531 564

1 611 242

1 754 458

1 943 864

2 220 548

9 061 676

0

0

0

27 325

73 995

101 320

Norges Golfforbund

3 043 438

3 123 929

2 851 106

2 791 776

3 370 841

15 181 090

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

2 015 639

2 041 713

2 379 683

2 184 036

2 249 353

10 870 424

195 671

161 070

220 769

183 469

234 890

995 869

Norges Håndballforbund

5 549 330

6 261 773

5 966 957

6 093 133

8 357 864

32 229 057

Norges Ishockeyforbund

2 118 785

2 121 276

1 884 454

2 026 663

1 946 008

10 097 186

360 472

388 382

382 446

447 367

410 446

1 989 113

1 262 054

1 395 701

1 642 137

1 425 899

1 361 045

7 086 836

Norges Kickbxingforbund

253 531

275 882

344 498

372 731

378 413

1 625 055

Norges Klatreforbund

490 605

456 634

480 529

574 229

629 339

2 631 336

Norges Luftsportforbund

1 470 212

1 468 022

1 281 571

1 557 342

1 705 173

7 482 320

Norges Motorsportsforbund

1 189 517

1 344 872

1 452 142

1 330 228

1 570 952

6 887 711

Norges Orienteringsforbund

973 059

988 861

1 039 520

1 066 796

1 043 481

5 111 717

Norges Padleforbund

501 391

567 454

510 962

641 438

813 593

3 034 838

Norges Roforbund

696 461

692 304

589 552

598 847

751 880

3 329 044

Norges Rugbyforbund

202 615

173 640

279 502

272 532

296 292

1 224 581

Norges Rytterforbund

1 154 426

1 396 377

1 291 939

1 336 454

1 490 630

6 669 826

Norges Seilforbund

954 256

985 130

736 477

712 714

907 073

4 295 650

Norges Skiforbund

9 559 908

11 056 553

9 069 361

9 320 409

10 924 846

49 931 077

Norges Skiskytterforbund

Norges Cykleforbund

Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Functional Fitnessforbund

Norges Hundekjørerforbund

Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund

3 078 835

3 137 630

2 184 310

2 109 072

2 558 558

13 068 405

Norges Skytterforbund

945 964

1 061 681

1 002 922

1 088 536

1 519 772

5 618 875

Norges Skøyteforbund

842 224

1 295 715

890 922

804 374

1 362 926

5 196 161

Norges Soft- og Baseballforbund

119 774

104 231

137 394

127 812

146 383

635 594

Norges Squashforbund

100 682

133 682

226 864

253 010

212 905

927 143

Norges Studentidrettsforbund

289 068

289 941

472 416

448 942

451 256

1 951 623

Norges Styrkeløftforbund

241 730

264 692

207 721

218 180

237 259

1 169 582

1 706 985

1 891 225

1 686 036

1 714 006

1 994 159

8 992 411

Norges Tennisforbund

850 328

799 017

0

948 354

1 150 629

3 748 328

Norges Triathlonforbund

403 573

506 574

524 755

505 132

500 474

2 440 508

Norges Vannski- og Wakeboardforbund

160 015

142 176

200 506

286 566

165 641

954 904

Norges Vektfløfterforbund

164 454

175 408

229 253

236 590

241 998

1 047 703

Norges Svømmeforbund

Norges Volleyballforbund
Sum særforbund
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1 088 249

846 021

1 152 619

1 379 246

1 483 447

5 949 582

68 310 007

74 313 756

68 418 741

71 421 312

81 306 298

363 770 114
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MEDLEMSSTATISTIKK

MEDLEMSSTATISTIKK
IDRETTSLAG
MEDLEMSTALL 2020

KVINNER

MENN

0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Sum

0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Sum

TOTALT

Agder Idrettskrets

458

1 516

11 734

7 275

2 532

14 864

37 921

1 329

13 067

8 775

3 766

26 351

53 288

91 209

Innlandet Idrettskrets

710

1 791

14 136

9 370

3 327

22 069

50 693

1 694

15 959

11 921

5 337

37 656

72 567

123 260

Møre og Romsdal idrettskrets

466

1 084

9 684

6 850

2 222

14 323

34 163

1 063

10 468

7 740

3 382

23 885

46 538

80 701

Nasjonale/regionale idrettslag

38

35

9

8

90

16

8

2

3

29

119

Nordland Idrettskrets

530

4
1 057

7 478

5 311

1 402

10 461

25 709

912

8 356

6 149

2 227

16 730

34 374

60 083

Oslo Idrettskrets

573

4 464

28 395

17 115

7 575

47 846

105 395

5 357

37 210

24 282

10 443

80 677

157 969

263 364

Rogaland Idrettskrets

571

3 792

22 017

11 084

2 629

17 831

57 353

3 531

23 698

13 517

4 746

36 832

82 324

139 677

Troms og Finnmark idrettskrets

584

1 459

9 615

6 213

2 637

15 200

35 124

1 158

9 760

6 722

3 719

23 883

45 242

80 366

Trøndelag Idrettskrets

823

2 762

20 971

14 107 11 311

30 721

79 872

2 558

23 572

17 059

13 611

48 401

105 201

185 073

610

1 745

11 628

9 303

2 566

21 041

46 283

1 481

14 732

12 617

5 085

41 033

74 948

121 231

1 012

3 161

27 442

16 841

8 800

29 161

85 405

3 192

29 554

19 782

12 501

50 462

115 491

200 896

6 610

49 544

30 160

8 157

62 965

157 436

6 849

59 086

41 063

15 515

126 402

248 915

406 351

Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestland idrettskrets
Viken idrettskrets

1 504

Sum

7 845

29 441 212 682 133 664 53 167 286 490 715 444

29 124 245 478 169 635

80 334 512 315 1 036 886 1 752 330

Samordnet rapportering

Idrettstinget i 2015 vedtok en samordning av rapportering
og søknader for idrettslagene for å forenkle deres
rapport og søknadsarbeid. Konsekvensen av dette er
at idrettslagene rapporterer sine medlemstall per 31.12
innen 30. april det påfølgende året. Dette betyr at
medlemstallene fra denne årsrapporten og fremover blir
forskjøvet et år i forhold til tidligere. I årsrapporten for
2021 vil medlemstallene per 31.12.2020 bli rapportert.
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Tabellen viser NIFs medlemskapstall per 31.12.2020.
Tabellen angir antall registrerte ordinære idrettslag
fordelt på henholdsvis 11 idrettskretser og antall
medlemmer i disse idrettslagene. Tallene er fordelt
på variablene kjønn og alder.
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AKTIVITETSTALL

AKTIVITETSTALL
KVINNER
AKTIVITETSTALL 2020

ANTALL GRUPPER

MENN

0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Sum

0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Sum

18

14

16

81

130

1

26

25

30

158

240

370

2 481

1 890

1 071

873

6 386

36

285

885

1 515

3 520

6 241

12 627

Norges Ake-, Bob-, og Skeletonforbund

6

Norges Amerikanske Idretters Forbund

162

71

Norges Badmintonforbund

119

5

464

525

287

712

1 993

17

697

858

376

1 986

3 934

5 927

Norges Bandyforbund

307

136

2 434

1 311

722

2 603

7 206

209

7 758

4 923

1 786

6 582

21 258

28 464

Norges Basketballforbund

148

54

1 313

1 158

285

1 010

3 820

72

3 305

4 302

871

2 356

10 906

14 726

Norges Bedriftsidrettsforbund

994

92

2 681

53 545

56 318

240

4 138

78 155

82 533

138 851

Norges Biljardforbund

37

3

20

135

28

129

315

76

242

137

1 385

1 840

2 155

Norges Bokseforbund

76

10

188

493

269

548

1 508

20

550

1 774

758

1 571

4 673

6 181

Norges Bordtennisforbund

95

6

275

208

105

341

935

2

946

1 264

316

1 298

3 826

4 761

Norges Bowlingforbund

89

5

17

41

39

404

506

48

141

148

1 288

1 625

2 131

Norges Brettforbund

70

19

358

274

223

382

1 256

20

782

741

581

911

3 035

4 291

Norges Bryteforbund

67

45

510

470

120

426

1 571

129

1 856

1 299

515

1 276

5 075

6 646

Norges Bueskytterforbund

92

1

162

391

130

868

1 552

5

308

502

193

1 972

2 980

4 532

Norges Castingforbund

23

2

9

15

10

99

135

3

15

49

51

904

1 022

1 157

Norges Cricketforbund

58

62

214

169

55

179

679

74

355

571

414

1 305

2 719

3 398

Norges Curlingforbund

24

2

75

103

70

519

769

2

101

197

139

1 750

2 189

2 958

Norges Cykleforbund

392

72

981

792

498

5 988

8 331

154

3 241

2 946

1 386

24 595

32 322

40 653

Norges Danseforbund

115

881

4 823

2 098

1 712

2 871

12 385

166

496

211

324

1 482

2 679

15 064

Norges Dykkeforbund

146

28

272

387

413

1 451

2 551

35

438

731

752

5 228

7 184

9 735

146

127

69

128

470

3

446

316

104

235

1 104

1 574

11 013

12 126

2

66

638

415

3 527

4 648

16 774

Norges Fekteforbund
Norges Fleridrettsforbund

23
127

13

53

584

463

1580

1 599

52 627

33 445

5 455

18 453 111 579

3 597 105 075

66 040

17 773

55 817

248 302

359 881

907

1 226

8 536

6 433

2 630

14 647

33 472

1 311

10 033

6 971

3 027

18 626

39 968

73 440

35

12

44

183

661

900

9

1

40

134

670

854

1 754

Norges Golfforbund

176

54

825

1 358

1 204

21 372

24 813

95

2 030

5 596

6 655

71 468

85 844

110 657

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

396

9 967

38 380

9 346

1 183

10 746

69 622

6 352

12 017

3 043

642

3 785

25 839

95 461

51

20

144

236

305

1 601

2 306

12

142

208

236

1 915

2 513

4 819

Norges Håndballforbund

707

415

40 490

29 470

4 614

15 113

90 102

310

21 533

12 501

2 739

9 719

46 802

136 904

Norges Ishockeyforbund

111

234

1 113

427

153

1 007

2 934

695

4 993

2 699

902

4 547

13 836

16 770

65

77

459

225

48

200

1 009

142

1 255

561

161

715

2 834

3 843

456

121

5 905

3 038

749

3 360

13 173

216

11 398

4 995

1 107

6 941

24 657

37 830

Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Functional Fitnessforbund

Norges Hundekjørerforbund

Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxing Forbund

47

23

352

474

212

427

1 488

36

594

770

271

674

2 345

3 833

Norges Klatreforbund

196

218

2 205

1 902

1 329

5 802

11 456

227

1 980

1 947

1 815

8 593

14 562

26 018

Norges Luftsportforbund

235

4

13

201

743

1 191

2 152

8

46

388

1 599

12 150

14 191

16 343

Norges Motorsportforbund

257

58

844

822

395

2 595

4 714

171

3 616

3 806

2 146

12 758

22 497

27 211

Norges Orienteringsforbund

311

170

1 706

1 504

676

5 096

9 152

151

1 964

1 817

797

7 452

12 181

21 333

Norges Padleforbund

125

53

489

843

845

9 329

11 559

66

611

1 086

717

9 835

12 315

23 874

Norges Roforbund

50

11

81

214

367

866

1 539

10

103

346

406

1 438

2 303

3 842

Norges Rugbyforbund

37

1

41

29

87

192

350

6

161

74

128

506

875

1 225

Norges Rytterforbund

311

239

5 257

8 853

3 901

12 370

30 620

95

540

546

197

2 394

3 772

34 392

Norges Seilforbund

108

14

705

745

535

2 433

4 432

41

940

1 069

1 207

9 049

12 306

16 738

Norges Skiforbund

1092

2 960

19 822

8 803

2 688

18 821

53 094

3 148

24 023

12 064

4 064

28 509

71 808

124 902

Norges Skiskytterforbund

150

6

572

704

205

1 265

2 752

6

881

1 075

335

1 927

4 224

6 976

Norges Skytterforbund

499

23

157

429

335

2 585

3 529

7

363

1 070

1 375

27 941

30 756

34 285

Norges Skøyteforbund

98

181

2 654

947

236

1 186

5 204

99

1 036

367

141

1 580

3 223

8 427

Norges Softball og Baseball Forbund

16

13

16

58

49

136

2

60

53

97

233

445

581

Norges Squashforbund

33

1

61

85

240

722

1 109

85

208

524

2 765

3 582

4 691

279

2

27

1 128

14 797

3 779

19 733

6

33

931

14 774

5 545

21 289

41 022

77

2

21

220

315

968

1 526

1

21

596

728

2 021

3 367

4 893

Norges Svømmeforbund

277

4 236

20 125

3 884

775

4 271

33 291

4 438

20 580

3 781

734

3 560

33 093

66 384

Norges Tennisforbund

155

140

2 715

2 373

1 011

6 725

12 964

193

4 194

3 219

1 644

11 767

21 017

33 981

Norges Triatlonforbund

127

110

259

172

1 364

1 905

9

156

312

230

3 407

4 114

6 019

115

283

107

339

848

2

133

410

276

714

1 535

2 383

Norges studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

16

4

Norges Vektløfterforbund

40

2

35

275

360

740

1 412

1

59

449

482

1 293

2 284

3 696

Norges Volleyballforbund

266

36

1 297

4 838

2 285

2 997

11 453

40

1 091

3 093

2 257

3 758

10 239

21 692

Sum

12456 23 525 222709 135130 58 464 257442 697270 22 452 253542 164986 85 269 475556 1 001 805 1 699 075

Tabellen viser antall aktive medlemmer i særforbundene per 31.12.2020 fordelt på aldersgrupper og kjønn.
Den totale summen av grupper er 216 høyere enn antall unike grupper. Dette skyldes at 216 av gruppene i studentidrettslagene
også er medlem i et annet særforbund. For bedriftsidretten er antall lag brukt også som tall for antall grupper.
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