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Forslag til vedtak - Idrettstinget 2021 

Fra: Norges Bedriftsidrettsforbund  

Tittel på forslag: Arbeidsgiver og arbeidsleders ansvar   
 

Forslag til vedtak: 

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

Begrunnelse for forslaget: 

Vi opplever en stadig økende grad av profesjonalisering i norsk idrett, og flere forbund har ansatte i 
både forbund og kretsledd. I de fleste særforbund og i NIF er det forbundet som har 
arbeidsgiveransvaret for medarbeidere i sentralleddet og i særkrets/idrettskrets. Innholdet i 
delegasjonsvedtak, rolle og ansvarsforholdet mellom leddene er derimot ikke lovregulert eller 
beskrevet med en veileder. 
 
Nedenfor følger et utdrag hentet fra både særforbundets og særkretsenes lovnorm. 
 
NBIF mener at § 21 2-b bør beskrives mer presist og avklare den mulige problemstillingen knyttet til 
arbeidsgiver- /arbeidslederrollen. Dette kan avklares enten ved en lovendring eller ved å ha en skriftlig 
veileder som knyttes til dette punktet. Herunder hva som er kretsstyrets rolle og ansvar knyttet til 
administrativt ansatte. Det vil avklare hvilket ansvar som påhviler arbeidsgiveransvaret, og hva som er 
kretsstyrets rolle opp mot ansatte.  
 
Gjeldede lovnorm lyder; 
§ 21  Særforbundets styre  

(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet mellom tingene. 
(2) Styret skal [legg inn styrets oppgaver, f.eks.: 

a) Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 
b) Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige 

myndighet. 
 

§ 21  Særkretsens styre 

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

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

a) Iverksette særkretstingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve faglige 

myndighet innen særkretsens grenser. 
 
Vi er kjent med at mange tvistesaker kommer opp på bakgrunn av ulik rolleforståelse og tolkning 
knyttet til arbeidsgiver og arbeidslederbegrepet, samt utøvelsen av disse. Vi ønsker at dette på 
generell bakgrunn utredes og at NIF får støtte i dette arbeidet fra Abelia/NHO. Norsk idrett må ha klar 



rollefordeling mellom ulike organisasjonsledd for å sikre optimal ressursutnyttelse og oppfølging av 
planer. 
 
 
Oslo 28.01.2021 
 
 
 
 
 
 
Grethe Fossli 

President i NBIF 

 
 
 



        

 

Oslo, 280121 

 

Forslag til vedtak - Idrettstinget 2021 

Fra: Norges Friidrettsforbund 

Tittel på forslag: Forslag til Idrettstinget om å avvikle forbudet mot 
å oppholde seg i simulert høyde. 

 

Forslag til vedtak: 

Norges Friidrettsforbund (NFIF) vil med dette fremme forslag til Idrettstinget 
2021 om å avvikle forbudet mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere 
benevnt som høydehusforbudet). 

Begrunnelse for forslaget: 

Norge er, ved siden av Italia, eneste nasjon i verden som har et forbud mot å oppholde seg i 
simulert høyde (Italienske utøvere kan benytte simulert høyde på samling i andre land).  

Litt av bakgrunnen for vedtaket var at andre land skulle innføre tilsvarende forbud. Norsk 
idrett har nå hatt dette forbudet siden 2003, uten at andre land har fulgt etter og innført 
tilsvarende forbud. Vi har heller ingen mekanismer som sjekker om det etterleves» Et 
vedtak/forbud uten konsekvens om det brytes blir mer å regne som en anbefaling, ikke et 
reelt forbud. 

Vi mener også at et særnorsk forbud mot simulert høyde underminerer Wadas rolle i 
internasjonal idrett. Wadas rolle er å lage regler og rammeverk som sikrer at all idrett, både i 
trening og konkurranse, utøves på en trygg og rettferdig måte. I Wada-systemet er det også 
en klar og logisk sammenheng mellom forseelse og straff, det vil si at alle brudd har en kjent 
konsekvens for den som bryter reglene. 

NFIF mener regelverket er inkonsekvent ved at det er lov å manipulere temperatur og 
fuktighet innendørs for å oppnå en akklimatiserings effekt i forkant av konkurranser, mens 
det ikke er lov å simulere høyde innendørs i samme hensikt. 

Høydetrening med reiser til treningssamlinger i naturlig høyde er regnet som obligatoriske 
forberedelser til mesterskap for kondisjonsutøvere i friidretten. For mange utøvere er det å 
bo og trene i høyden også en stor del av treningsåret, og vi har utøverne som bor 4 -5 
måneder i høyden. Høydetrening innebærer dermed også betydelige kostnader, og antall 
reiser blir en belastning både for den enkelte og på klima og miljø. Dette kan reduseres ved 
bruk av simulert høyde i Norge. 
Pandemien har også vist at vi utsetter våre utøvere for unødvendig risiko knyttet til reising, 
som kunne vært unngått ved å bruke simulert høyde i Norge. I normale tider vil utøvere med 



for eksempel familie noen ganger kunne bruke simulert høyde hjemme som alternativ til å 
dra på høydeopphold, eller de kan forkorte høydeoppholdet.  

Antidoping Norge forholder seg ikke til et særnorsk regelverk, men WADAs regelverk, som 
ikke har forbud mot å oppholde seg i simulert høyde. Styret i WADA behandlet spørsmålet 
om bruk av høydehus høsten 2006 og besluttet at høydehus ikke skal forbys. Dette var i tråd 
med det den vitenskapelige komiteen i WADA hadde anbefalt. Derfor er et forbud ikke i tråd 
med WADC koden (World anti-doping code), og bryter dermed med idrettens verdier om at 
utøvere skal kunne forberede seg til konkurranser ut fra like regler. 

I den grad Norge ønsker endringer knyttet til regler og rammevilkår innen idretten, finner 
NFIF det mer hensiktsmessig at dette gjøres igjennom påvirkning internasjonalt, slik at man 
sikrer at eventuelle endringer blir gjeldende for alle, ikke bare Norske utøvere. 

 

Oslo, 280121 
 

 
___________________ 

Ketil Tømmernes 

President  

Norges Friidrettsforbund 







 

 

Norges E-sportforbund  
Kleivbakken 9 
2626 Lillehammer 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) 
Sognsveien 73 
0854 Oslo 
        Lillehammer, 27.januar 2021  
 

SØKNAD OM NYTT SÆRFORBUND 
 
Norges E-sportforbund søker med dette om å bli tatt opp som nytt selvstendig 
særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite på Idrettstinget 
i 2021.  
 
E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike 
dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller, og er svært utbredt, spesielt blant barn og 
unge både nasjonalt og internasjonalt. E-sport har potensial til å bli en av de største 
idrettene i Norge, og vi ønsker å innlemme all vår aktivitet i NIF slik at forbundet kan 
være en del av idrettsbevegelsens fellesskap med sterk foreningskultur og stort fokus 
rettet mot verdi- og antidopingarbeid, og være et alternativ til kommersiell virksomhet 
innen e-sport.  
 
Norges E-sportforbund ble stiftet i 2010 med organisasjonsnummer 895 513 172 og har 
vedtatt NIF lovnorm for særforbund som sin lov med noen tilpasninger som vil bli revidert 
ved et opptak i NIF. Forbundet er i vekst og har i dag 34 tilsluttede medlemslag fordelt på 
fem regioner med totalt 4041 enkeltmedlemmer.  
 
Norges E-sportforbund mener den oppfyller vilkårene for å bli særforbund i NIF, med 
følgende; 
 

a) E-sportforbundets aktiviteter oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2. 
b) E-sportforbundets organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som 

er forenlige med NIFs regelverk.  
c) E-sportforbundets aktivitet har vært utøvd i Norge siden 2010 og således i minst 

tre år slik det tidligere har vært krav om for å bli særforbund i NIF. 
d) E-sportforbundet har 4041 enkeltmedlemmer og oppfyller minimumskravet på 

1500 medlemmer i sin organisasjon.  
e) E-sportforbundets aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et 

eksisterende særforbund. 
f) E-sportforbundets er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer 

e-sport. 
 
Norges E-sportforbund er medlem av det Europeiske E-sportforbundet (EEF) med sine 
23 medlemsland, og medlem av det Internasjonale E-sportforbundet (IESF) som i dag 
har 100 medlemsland. 
 
Et opptak vil på bakgrunn av ovennevnte sikre en god utnyttelse av idrettens ressurser. 
 
Norges E-sportforbund ønsker å understreke at forbundet ikke vil konkurrere med noen 
særforbund i NIF om deres e-sportaktivitet, men i stedet legge til rette for samarbeid og 
kan om ønskelig bistå de særforbund som ønsker hjelp til e-sport innen sin idrett.  
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Norges E-sportforbund tror at den som medlem av NIF kan bidra med en annen og 
annerledes kontakt og dialog opp mot barn og unge enn det man har i dag, og at man vil 
bidra til at idrettsbevegelsen er relevant i samfunnet og samfunnsutviklingen, og til at NIF 
skal være den mest sentrale barne- og ungdomsorganisasjonen i Norge også i 
fremtiden. 
 
OM IDRETTEN E-SPORT    
 
E-sport er en av verdens største idretter og den klart raskest voksende, og i følge det 
Internasjonale E-sportforbundet (IESF) var det hele 454 millioner «Global Esports 
Viewers» i 2020, men at dette vil øke til 645 millioner i 2022. Kulturdepartementets 
rapport «Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022» estimerer at ca.1,8 millioner nordmenn 
spiller et eller annet dataspill og Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse» fra 2018 
og 2020» viser at 96% av alle gutter og 63% av alle jenter mellom 9-18 år spiller en eller 
annen form for dataspill.  
 
Begrepene dataspill, gaming og e-sport glir litt over i hverandre, men de som spiller 
dataspill kalles ofte for gamere og driver hovedsakelig med uorganisert aktivitet, mens e-
sportutøvere driver organisert konkurranseaktivitet med divisjonsspill og er medlem av et 
organisert idrettslag eller annen forening. Man skiller mellom bredde- og topputøvere. 
 
Forskning utført professor Ingo Frobose ved Deutsche Sporthochschule i Køln viser at  
e-sport utøvere er idrettsutøvere:  

• The eSports athletes achieve up         

to 400 movements on the keyboard  
and the mouse per minute, four  
times as much as the average person. 

• The pulse of a marathon runner. 

 
E-sportspillene deles gjerne i fire ulike kategorier; Taktiske spill, strategiske spill, 
sportsspill og fighting-spill, og det finnes totalt over 300 ulike e-sport spill. De største 
spillene på verdensbasis er League of Legends (LOL), Counter Strike Global Offensive 
(CS-GO), Dota2 og Overwatch. E-sport spilles både fra gutterommet, i klubblokaler eller 
på arrangementer med publikum i salen. Turneringer gjennomføres både on-line og off-
line, og følges ofte av et stort publikum LIVE tilstede i salen samt ved hjelp av streaming 
(strømning eller direkteavspilling).  
 
E-sport blir medaljeidrett under Asia lekene i 2022. 
 
I Norge er Telialigaen eneste organiserte seriespill og Norges Fotballforbund arrangerer 
turneringer for e-fotball og deltar i ulike turneringer i utlandet i regi av FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association). I tillegg har e-sport spillene selv egne turneringer 
i Norge. 
 
 
MOTIVASJON FOR Å SØKE OPPTAK I NIF     
 
Norges E-sportforbund ble opprettet for å gi idretten struktur og rammeverk med mål om 
å gi et bedre tilbud til barn og unge (særlig breddeidrett) samt arbeide mot diskriminering, 
doping og manipulering av idrettskonkurranser i e-sport. Forbundet har initiert 
antidopingsamarbeid med Antidoping Norge og gjennomført møter med Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet vedrørende manipulering av idrettsarrangementer, samt utarbeidet 
regler for Fair play for e-sport.  
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Videre har det Internasjonale E-sportforbundet (IESF) utarbeidet antidopingregler i 
samarbeid med WADA som gjelder alle turneringer i regi IESF. I tillegg foregår det et 
forskningsprosjekt om e-sport i et folkehelseperspektiv i regi av Idrettsklynge Vest og 
Vestland fylkeskommune med bidrag fra e-sportklubber på Vestlandet.  
 
Norges E-sportforbund mener et medlemskap i NIF og tilgangen til idrettens systemer 
(regelverk, struktur, idrettsutvikling, kontroll og påtale, domssystem etc.) vil kunne bidra 
til viktig støtte og bistand i dette arbeidet, og legitimere e-sport som en idrett og et 
alternativ til kommersiell virksomhet.   
 
FORMÅL   
 
E-sportforbundets formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å delta i e-
sport ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for 
individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i 
samfunnet. All aktivitet skal bygge på de samme grunnverdier. Norges E-sportforbunds 
grunnlag er basert på frivillig ikke-kommersiell virksomhet og forbundet er religiøst og 
partipolitisk uavhengig. I tråd med NIF’s lover skal arbeidet preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd.  
 
SAMARBEID MED FORSVARET    
 
E-sportforbundet har inngått samarbeid med Cyberforsvaret med bakgrunn i felles og 
overlappende interesser til fordel for forbundet, Cyberforsvaret og samfunnet for øvrig. 
Forbundet skal blant annet arrangere e-sport turneringer i landets garnisoner for å 
motvirke «brakkesyke» som følge av Covid-19 pandemien samt bygge egne gamingrom.  
 
OM NORGES E-SPORTFORBUND      
 
Norges E-sportforbund ble stiftet i 2010 og forbundstinget 2019 vedtok en lov med 
utgangspunkt i NIFs lovnorm for særforbund. Forbundskontoret ligger på Lillehammer og 
forbundet har to heltids ansatte (generalsekretær og administrator) samt to heltids 
studenter som en del av deres praksisprogram på Sport Management ved Høgskolen i 
Innlandet.  
 
Forbundet har etablert regioner i Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og 
Østlandet for organisering av klubbene, og på sikt er målet aktivitet i hvert fylke 
tilsvarende dagens idrettskretser. Forbundet har i den forbindelse utarbeidet en håndbok 
med all praktisk informasjon om hvordan man skal starte en e-sportklubb. Forbundet 
jobber med å kunne tilby grunnleggende trenerkurs og vårt mål er at alle skal finne seg til 
rette i e-sporten uansett kjønn, funksjonsevne, alder eller etnisk bakgrunn.  
 
Vårt mål er også at det skal være gode lokale e-sportsklubber som driver med e-sport i 
hele landet. Videre vil forbundet tilrettelegge for gode anlegg og arenaer som skal være 
tilgjengelig for alle som ønsker å være en e-sport utøver uavhengig av ferdighetsnivå, 
funksjonsevne, alder og kjønn etc.. 
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E-sportforbundet har arrangert student cup 2020 en e-sport turnering for studenter, og er 
invitert til å vise frem idretten samtidig med NM-veka i februar 2021. Forbundet har også 
startet en nasjonal U-19 serie vinteren 2021 for både jenter og gutter i de mest populære 
spillene. I tillegg er forbundet norsk partner i den nordiske cupen ELISA, hvor både 
bredde og topp deltar.  
 
E-sportforbundet har arrangert norsk VM-kvalifisering, og har et langsiktig mål om å få 
VM i e-sport til Norge og Lillehammer innen 2024.     
 
UTFORDRINGER      
 
E-sportforbundet jobber aktivt for at e-sport skal bli allment akseptert som likeverdig 
aktivitet blant befolkningen tilsvarende annen idrett, øke likestilling i e-sporten og få flere 
jenter til å drive med e-sport. Videre gi klare regler og retningslinjer blant annet knyttet til 
kommersielle interesser for å sikre idrettens uavhengighet.  
 
E-sportforbundet vil ved medlemskap i NIF tilpasse seg barneidrettsbestemmelsene og 
rettighetene, og vil gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin 
idretts egenart i samarbeid med NIF. Fordelen med e-sport er idrettens egenart sikrer 
oppfyllelse av en av hovedintensjonene bak bestemmelsene som er å redusere tid og 
kostnader på reise til/fra aktivitet. 
 
 
ANDRE POSITIVE RINGVIRKNINGER AV E-SPORT    

E-sport ligger i skjæringspunktet mellom idrett, kultur, næring, kompetanse- og 
samfunnsutvikling og bidrar således positivt til samfunnsutviklingen i flere dimensjoner. 
E-sport er valgfag på mange ungdomskoler, videregående skoler og folkehøyskoler, og 
mange kommuner legger til rette for ungdommer som ønsker å drive med e-sport på 
fritiden, herunder fokus på anerkjennelse av ungdommen, inkludering og utenforskap.   
  
Skoler benytter dataspill-universet til opplæring og utdanning - og noen skoler bygger 
egne gamingrom og e-sport har også en positiv helseeffekt ved at den styrker 
hukommelse, orienteringsevner og finmotorikk.  
   
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Norges E-sportforbund   
Bendik Stang  
President  
 
Mobil: 992 75 829  
Mail: bendik@snowcastle.no 
 
 
Vedlegg 
 

mailto:bendik@snowcastle.no
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VEDLEGG 
 

1.E-sport er en idrett med stor publikumsoppslutning.  
 

 
by Professor Ingo Froböse 
 

      
• The eSports athletes achieve up             E-sport utøves også som VR (virtual reality)  

to 400 movements on the keyboard  
and the mouse per minute, four  
times as much as the average person. 

• The pulse of a marathon runner. 

 

 
 

2. Norges E-sportforbund er medlem av det Europeiske E-sportforbundet. 
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3. Norges E-sportforbund er medlem av det Internasjonale E-sportforbundet. 

 
 

 
 

 

4. E-sport blir medaljeidrett under Asia lekene i 2022. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Barn og medier-undersøkelsene fra 2018 og i 2020 gjennomført av Medietilsynet. 
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6. Rapporten Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022 utarbeidet av 
Kulturdepartementet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Man deler gjerne e-sport spillene inn i fire (4) ulike kategorier: Taktiske spill, 
strategiske spill, sportsspill og fighting-spill. 
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8. De største spillene på verdensbasis er League of Legends, Counter Strike 
Global Offencive, Dota2 og Overwatch.  

 

 
 

9. Undersøkelser og studier viser så langt om få eller noen negative konsekvenser 
ved e-sport med tanke på de unges adferd.  
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10. PEGI utsteder anbefalt aldersgrensene for dataspill i Europa.  
 
 
 
 
YTTERLIGERE INFORMASJON OM  
 
 
 
 
 

11. Norges E-sportforbund har etablert forbundskontor på Lillehammar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Norges E-sportforbund har arrangert norsk VM-kvalifisering høsten 2020. 
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13. Norges E-sportforbund har arrangert «student cup 2020»  
 

 
 

14. Norges E-sportforbund har satt i gang en nasjonal breddeserie U19 innen de 
mest populære e-sport spillene. 
 

 
 

 
 

 
 
 
15. Norges E-sportforbund er norsk partner for Elisa Nordic Championship i 2021.  
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16. Norges E-sportforbund har inngått samarbeidsavtale med Cyberforsvaret. 
 
VG-TV laget en sak om samarbeidet som i dag har over 40.000 visninger. Saken har også 
vært omtalt på P3morgen på NRK.    
 

https://www.vgtv.no/video/207105/slik-kan-gamere-forsvare-norge 
 

 
 

 
17. Hvor gode er Norge i e-sport i dag? (kilde: Bilde er fra NRK Sport) 
 

 

https://www.vgtv.no/video/207105/slik-kan-gamere-forsvare-norge


 
 
 

      

 
 

NORGES IDRETTSFORBUND  Postadresse Besøksadresse  tlf +47 55 59 58 00 
OG OLYMPISKE OG    Postboks 6143  BERGEN - Kniksens plass 3 e-post vestland@idrettsforbundet.no 
PARALYMPISKE KOMITÉ   5892 Bergen FØRDE – Firdavegen 6 www.vestland@idrettsforbundet.no 
          org.nr. 944 773 738 

 
 
 
   
 
 
Forslag til vedtak - Idrettstinget 2021 
        
 
Frå:  Vestland idrettskrets, Rogaland idrettskrets og Møre og 

Romsdal idrettskrets 
Tittel på forslag: Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere Special 

Olympics World Games vinter i Norge. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Idrettstinget ber Idrettsstyret greie ut om det skal søkjast om å få tildelt Special 
Olympics World Games vinter i 2025 eller 2029 til Norge. 
 
Grunngjeving for forslaget: 
Norsk idrett har som den einaste nasjonen i verda integrert alle grupper inn i sine 
idrettslag. Idrettsglede for alle er ikkje berre eit slagord, det er ein realitet i dag. 
Likevel kan vi gi eit enno betre tilbod til gruppa utviklingshemma. Dette vil vi kunne 
oppnå gjennom å søke om å få verdas største idrettsarrangement for denne gruppa 
lagt til landet vårt.  
 
Special Olympics er ein internasjonal organisasjon som jobbar med idrett for 
menneske med utviklingshemning, og som legg til rette for trening og konkurransar 
for 2,3 millioner utøvarar i over 160 land. Utøvarar på alle ferdigheitsnivå trenar og 
konkurrerer i 30 sommar- og vinteridrettar; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Special 
Olympics har også eigne familie-, skule- og helseprogram. 
 
Norges idrettsforbund vart i januar 2015 akkreditert som Special Olympics Norge. 
Ved å vere akkreditert har NIF høve til å sende delegasjonar til arrangement i Special 
Olympics World Games og søke om å få arrangere leikane. NIF har sendt troppar til 
sommarleikar i Los Angeles 2015, vinterleikar i Graz, Schladming og Ramsau i 
Østerrike i 2017 og til sommarleikar i Abu Dhabi i Dei sameinte arabiske emirata i 
2019. 
 
Norge har aldri søkt om å få arrangere Special Olympics World Games. NIF, 
særforbund og idrettskretsar har eit ansvar for at gruppa utviklingshemma skal få eit 
aktivitetstilbod i eit idrettslag. I åra fram til eit evt. Special Olympics bør vi saman med 
myndigheitene lage eit folkehelseprosjekt som har som formål å fremje idrettsaktivitet 
for gruppa utviklingshemma. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi
https://no.wikipedia.org/wiki/De_forente_arabiske_emirater
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Kvar i Norge arrangementet skal arrangerast må ein ta stilling til på 
søknadstidspunktet. 
 
 
 
 
Bergen 28. januar 2021, 
 
 
 

                   
__________________ _____________________      ______________________            
Nils R. Sandal, styreleiar Kåre Sæter, styreleiar      John Arve Hveding,styreleiar 
Vestland idrettskrets Møre og Romsdal idrettskrets Rogaland idrettskrets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
 
Forslag til vedtak - Idrettstinget 2021 
 
Fra:    Norges Brettforbund  
Tittel på forslag:  Veileder for internasjonal representasjon 
Dato:    28. januar 2021 
 
Forslag til vedtak: 
Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF) skal lage en veileder for 
idrettens internasjonale representanter, for eksempel etter modell av Idrettens 
rasismeveileder. Veilederen skal bidra til å realisere potensialet i det internasjonale 
verdibaserte påvirkningsarbeidet til en av verdens mestvinnende og synlige idrettsnasjoner.   
 
I veilederen skal det beskrives hvordan NIFs formålsparagraf, verdier og visjon, 
antidopingarbeid, perspektiver på bærekraft, samt grunnleggende menneskerettigheter, 
nulltolleranse for rasisme og diskriminering, skal fremmes i internasjonale fora. Idrettens 
over 250 internasjonale representanter gjør her allerede et godt arbeid, og veilederen skal 
forsterke og koordinere innsatsen.  
 
Veilederen skal gi klare føringer og råd for hvordan idrettens internasjonale representanter 
blant annet skal arbeide for at:  
 

● Internasjonale mesterskap og Olympiske og Paralympiske leker ikke tildeles land 
hvor grunnleggende menneskerettigheter brytes. 

● Et godt styresett er rådende i internasjonale forbund og organisasjoner norsk idrett er 
medlem av. 

● Norsk idrett på en best mulig måte kan fremme sine interesser i internasjonale fora (i 
kombinasjon med at de enkelte representantenes fremmer aktuelle særidretter og 
dere spesifikke interesser). 
 

I tilfeller hvor mesterskap og konkurranser likevel gjennomføres i land hvor grunnleggende 
menneskerettigheter brytes, skal veilederen også beskrive hvordan norsk idretts 
internasjonale representanter kan støtte opp om organisasjoner, utøvere og andre som 
kjemper for menneskerettigheter.  
 
Veilederen skal i forlengelse av denne problemstillingen inkludere føringer for om, og 
eventuelt når, det å avstå fra å delta kan være en fornuftig beslutning.   
 



 2 

Veilederen skal også gi støtte til norske utøvere som ønsker å bidra i det internasjonale 
verdibaserte påvirkningsarbeidet. NIFs utøverkomite skal involveres i arbeidet.  
 
Veilederen skal ferdigstilles innen De Olympiske Paralympiske leker i Kina i 2022, slik at 
den, ved behov, kan komme til anvendelse for de av norsk idretts internasjonale 
representanter som vil være til stede der.  
 
Veilederen skal koordineres med eventuelt lignende initiativ og arbeid i NIFs internasjonale 
avdeling.   
 
Begrunnelse for forslaget: 
Norge er et lite land, men en av verdens største idrettsnasjoner. Uten å være naive, kan vi 
feste lit til at vår stemme blir hørt, og at vår stemme utgjør en forskjell i internasjonal idrett.  
 
I NIFs formålsparagraf heter det at norsk idrett 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 og 
uforholdsmessig forskjellsbehandling.”  
 
Det forplikter nasjonalt og internasjonalt.  
 
Ved siste opptelling i 2018 hadde norsk idrett totalt 322 posisjoner i internasjonale 
idrettsorganisasjoner fordelt på 251 enkeltpersoner. Disse representantenes posisjon er 
kanskje verdens mest privilegerte. Vi er så heldige å leve i et land hvor de aller, aller fleste 
virkelig gis en mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, uten å bli utsatt for 
usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling, blant annet mye takket være norsk idretts 
arbeid.  
 
Norges beste idrettsutøvere er verdensstjerner og forbilder med enorm rekkevidde. Det gir 
utøverne muligheten til å selv påvirke saker de brenner for, men viktigst i denne 
sammenheng; De enestående prestasjonene gjør også posisjonen til norsk idretts 
internasjonale representanter svært synlig. Det legges merke til hva verdens mestvinnende 
vinteridrettsnasjon, og en fremadstormende sommeridrettsnasjon, står for.  
 
I etterkant av et møte som samlet enkelte av norsk idretts internasjonale representanter 19. 
september 2019 uttalte idrettspresident Berit Kjøll: “Norge er blant verdens beste 
idrettsnasjoner. Vi er verdens beste vinterolympiske nasjon. En slik posisjon forplikter. Det 
internasjonale idrettsmiljøet ser til oss, de er nysgjerrige på oss og de har forventninger til 
oss. Spørsmålet er om vår internasjonale idrettspolitiske stemme samsvarer med den 
resultatmessige posisjonen vi har som toppidrettsnasjon? Jeg tror nemlig vi har en del å gå 
på.” Det ble i forbindelse med dette møtet også etablert en arbeidsgruppe, ledet av 
visepresident Johann Olav Koss, som skulle etablere et felles utgangspunkt for hva norsk 
idrett skal stå for internasjonalt.  
(Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/godt-styresett-fair-play-og-barekraft-
skal-gi-norsk-idrett-en-tydeligere-stemme-internasjonalt/)  
 
Et eksempel på et nært forestående internasjonalt arrangement, som kan sette enkelte av 
norsk idretts internasjonale representanter på prøve, er De Olympiske og Paralympiske leker 
i Kina.  
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Et sentralt argument som gjerne benyttes av enkelte når mesterskap tildeles regimer hvor 
brudd på grunnleggende menneskerettigheter er godt dokumentert, er at arrangementet kan 
bidra til å åpne opp landet i en mer demokratisk retning. Senere års utvikling viser at det 
stikk motsatte har skjedd i Kina, siden landet gjennomførte De Olympiske og Paralympiske 
leker i 2008. Amnesty International skriver: “Myndighetene forfølger personer som utøver sin 
religion eller sitt livssyn utenom de statskontrollerte, offisielle trossamfunn. Mange sitter 
fengslet i såkalte "interneringsleirer". (...) Kinesiske myndigheter har lenge drevet en 
systematisk undertrykking av landets uigurske minoritet. I dag sitter over en million fanget i 
leirer i Xinjiang-regionen.”  
(Kilde: https://amnesty.no/kina)  
 
Deltagelse i lekene i Kina reiser store og viktige spørsmål omverdenen forventer at norsk 
idrett forholder seg aktivt til. Våre internasjonale representanter sin privilegerte og synlige 
posisjon, og den oppmerksomheten De Olympiske og Paralympiske leker vil gi Kina, kan 
benyttes aktivt til å markere støtte til grunnleggende rettigheter og verdier, for eksempel slik 
de er gjengitt av IOC selv i Det Olympiske Charter.  
 
En annen aktuell sak som kan trekkes frem var NIFs utøverkomites nei til en revisjon av 
IOC´s Rule 50. Seierspallenes og seremonienes fremste funksjon er å hylle helter og feire 
idretten. Vi kan derfor forstå utøverkomiteens bekymring, slik den kom til uttrykk i deres 
beslutning. Samtidig kan det argumenteres for at Rule 50 handler om så mye mer, og er 
langt viktigere enn risikoen for at politiske markeringer av ulikt slag kan ta oppmerksomheten 
bort fra prestasjonene.  
(Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/nifs-utoverkomite-vil-bevare-de-
olympiske-seremonienes-politiske-noytralitet/). 
 
Utøverkomiteens innstilling til Rule 50 tydeliggjør viktigheten av å løfte frem det 
internasjonale påvirkningsarbeidet på andre arenaer enn de seremonielle. Komiteens 
innstilling tydeliggjør også viktigheten av støtte opp om de av utøverne som ønsker å 
benytte sin posisjon til å markere et standpunkt.  
 
Brettforbundet sendte et brev til utøverkomiteen i forbindelse med deres innstilling til Rule 
50. I brevet ble det blant annet tatt til orde for at norsk idretts “nulltoleranse for rasisme og 
diskriminering" ikke er en politisk ytring, men å stå opp for grunnleggende 
menneskerettigheter. Brevet kan leses her: https://bit.ly/3aedQc5.   
 
Avslutningsvis ønsker Brettforbundet å trekke frem et godt eksempel til læring og 
inspirasjon. Norges ishockeyforbund ledet sammen med de andre nordiske forbundene an i 
arbeidet for at Hviterussland ikke skulle være en av flere arrangørnasjoner for VM i Hockey i 
2021, og lyktes. (Kilde: https://www.hockey.no/nyheter/2020/vm-2021/)  
 

 
_______________ 
Ola Keul 
President Brettforbundet 
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Etablering av to nye særforbund 

Norges Bandyforbund fremmer forslag på opptak av Norges Innebandyforbund og Norges 

Hockeyforbund. Begge idrettene er knyttet opp mot internasjonale særidrettsforbund med stor 

internasjonal aktivitet hvor begge idrettene deltar for Norge. Hockey er også olympisk idrett. 

 

Begrunnnelse 

Trass i vedtak på Idrettstinget 2015 om organisasjonsnøytral fordeling av offentlige midler, 

har ikke denne skjevheten blitt rettet opp for fleridrettsforbudene. Norges Bandyforbund 
kan ikke lenger forsvare at forbundets idretter inngår i en organisasjonsform som 
bidrar til at den enkelte idrett får reduserte tildelinger av offentlige midler i tillegg til 
redusert demokratisk rettighet.  
 
 
 
For Norges Bandyforbund 
 
 
Erik Hansen        Tomas Jonsson 
President        Generalsekretær 
(sign)         (sign) 
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