
Akershus IK  
  
  
  

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer  
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette?  Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling?  

Premissene for en plan: “Idretten skal” forstår vi dithen at dokumentet 
handler om hva norsk idrett skal forplikte seg til ved de ressurser man har 
(spillemidler, andre midler og de ansatte / frivillige). Helheten må NIF ha 
ansvaret for, og idrettskretsene skal følge opp planen regionalt. Teamene (ny 
arbeidsform) må styres fra en sentralt plan, og idrettspolitisk må vi jobbe 
etter én linje. I dette skjemaet står det i alle spørsmål “hvordan skal deres 
SF/IK arbeide for å følge opp dette”.  Vi mener vi må spille inn til hvordan 
helheten skal være og ta vår del av totalen når det blir ferdig. Ideer og innspill 
som kan komme med i helheten er bra, men vi ønsker vel ikke at dette 
spriker i mange retninger?   
  
Utviklingen må skje for hele norsk idrett. Det ser fornuftig ut å gå i retning av 
den canadiske modellen, “fra triangel til rektangel”. Det skal bli noe nytt nå.. 
Utviklingsprogrammer for IL (klubbutvikling), trenere og anlegg må skapes på 
nytt. Må ha ett system og én plan for norsk idrett.  
Nye aktiviteter fremover, må finnes alternativer når «karrieren» er over. Noe 
som er enklere enn dagens konkurranseformer..   
Må motivere til at voksne/eldre ser seg som idrettsutøvere / mer variasjon i 
livsløpet. Utendørs krever lite anlegg, bør fremme noen aktiviteter først? 
Løpe, gå, orientering, sykkel, ski, padling, roing o.l. Kan inngå samarbeid 
med DNT, sykkelorganisasjoner etc.   
  
Vi bør også spørre idrettslagene hvor utfordringene er i deres hverdag for å 
lykkes med “mangfoldig, alle aldersgrupper, alle nivåer.” Dette er en stor 
endring.  
  

Antall medlemmer / antall aktive, per fylke og per idrett.  
Må ha bedre datagrunnlag.   



Bør motivere til å etablere styrketreningsrom i idrettshaller  
  
(En må utvikle sportslige planer som støtter opp under “Livslang idrett” ref 
Skiforbundet (og den canadiske modellen))  
  
Eksempler:  

• Lavterskel for ungdom av ungdom, = Young active som AIK 

har i dag  
• Rekruttering og utvikling for paraidrett  

  

    

  
  

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier  
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette?  Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling?  

Det følger av forrige punkt, må også jobbe med kobling av verdigrunnlaget i 
hele kjeden. Hvilke verdier fronter vi nå? Dette har med god organisasjon og 
gode trenere å gjøre.  «Våre verdier» skal gjennomsyre alt.  
  

Forskning – må først bestemme hva som er god kvalitet. Stille spørsmål og 
måle over tid.   

    

    

  
  
  
  
  
  

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle  
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette?  Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling?  

Handler om økonomiske og kulturelle barrierer  Antall som deltar, ref minoritetsbefolkningen – må bryte ned tallene og se at 
man har utvikling (innvandrerjenter)  

    



    

Sideskift  

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.  
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette?  Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling?  

Jobbe for at vi får det vi kan kalle “godkjente IL”  / implementere og utvikle 
“bedre klubb”  
  
Klubbutvikling og kompetanse  
Oppfølging og kontroll  

Se bedre og bedre score i bedre klubb  

Ha enkle verktøy, nettsider må bli enklere å finne ut av (dagens søkemotor er 
ikke god)  

  

    

Sideskift  
  
   
  
  
  
  

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette?  Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling?  

Synliggjøring av frivilligheten  
  

forskning  

Forutsetter god hjelp til struktur etc i IL slik at frivilligheten kan oppleves som 
noe man kan leve med.   

  

ILs posisjon i lokalsamfunnet må bli tydeligere  
Idrettsrådene er en støtte til dette.   

  

  
  
  
  



 
  

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet  
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette?  Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling?  

Utvikle de øk ordningene, mva-kompensasjon (begge) (idrettspolitikk)  forskning  

  Involvere IK/ nif i regnskapsføring for IL?  

Viktig å ha gode støtteordninger for å større arrangement. Skape entusiasme. 
Samarbeid med det offentlige. Arrangement har med økonomisk utvikling å 
gjøre også.   

  

  
 



Hedmark IK 

  

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke 

alle organisasjonsledd, men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne 

finne seg til rette og ha glede av idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som 

tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig 

eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke 

idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av 

trenerne og av organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 
 
Samarbeidsstrukturer på tvers av klubber/grupper 
Tilskuddsordninger 
Generelt informasjonsarbeid  
 

 
Måling av frafall 
Måling av aktivitetstallene 
Antall søknader om tilskudd/støtte for tiltak   
Antall «klikk» og respons   

Aktivitetsrettet arbeid (klubb - barn og ungdom) 
• Aktivitetslederkurs barn og ungdom  
• Barneidrettsbestemmelsene  
• Allidrett barn  
• Allidrett ungdom  
• Ungdomssatsing  

• Ungdomsleder-kurs 
• Ungdomsinvolvering  
• Ungdomsutvalg 
• Mentor-program 
• Temakvelder  

 
Måling av frafall 
Måling av aktivitetstallene (rekruttere, oppretthold, utvikle)   
Trivselsindikator (se på skoleverket sine målinger)  
Evaluering av kurs – evaluere kunnskap kontra gjennomført - satt i system 
Medlemsgrunnlagsanalyser   

Anleggsstrategi regionalt og lokalt Oppdatert anleggsoversikt (i samarbeid med kommuner) 
Faktisk utarbeidet strategi 
Antall møteplasser/seminar for anleggsutvikling (i samarbeid med IR/SK/SF) 
 

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 
Formidle idrettens verdier   • Oppslutning møteplasser, kurs, etc.  

Målrettet informasjonsarbeid  • Antall klikk og respons  
• Deltakere og oppslutning om tiltak   

Virksomhetsplanprosesser i klubb  • Antall prosesser i klubb  

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Likestilling/kjønnsbalanse  
• Nettverk (tilrettelegging) 
• Mentorprogram 
• Heve status på valgkomiteen  

• Kjønnsbarometer sentralt og lokalt  
• Antall deltaker på samlinger  
• Antall deltaker i mentor-ordningen  
• Kursgjennomføringer   

Økonomiske barrierer  
• Gratis leie av anlegg  
• Kunnskap om støtteordninger  
• Sørge for at klubbene har retningslinjer og tilrettelegge for at alle skal 

være med gjennom digitale nettbaserte verktøy og temakvelder 

• Kartlegging/Undersøkelse i klubber og kommuner  
• Reduksjon i anleggsleie  
• Klikk og respons fra informasjonsarbeid 
• Antall temakvelder 
• Deltakelse / oppslutning i temakvelder 

Bistå i rekrutteringstiltak i samarbeid med idrettslag og særkretser/særforbund. • Måle parautøvere gjennom samordnet rapportering over tid 
• Måle antall IL som har tilbud til parautøvere over tid 
• Antall parakvelder/dager (antall arenaer og antall deltakere) 

Gi IL og IR økt kompetanse innen paraidrett gjennom kurs og klubbesøk • Antall personer og idrettslag som har deltatt på kurs 
• Antall klubbesøk/IR besøk med fokus på paraidrett 

Økt fokus på informasjonsarbeid innen paraidrett som vil synliggjøre muligheter og 
tilbud som finnes. 
 

Måle antall «saker» 
• Digitale plattformer 
• Avisartikler 
• Nyhetsbrev 
• Vnyheter 
• Respons – lesere og følgere 

  

  



 

 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

  
Kjennskap til lovverk og retningslinjer Samordnet rapportering 

Godkjenning av lovnormer 
Kontroll ifm momskompensasjonsordningen 
Måling av antallet dispensasjonssøknader 

Forankre forståelsen for norsk idretts oppbygging og virkemåte (på styrenivået i IL 
og IR) gjennom møteplasser, kurs og utviklingsprosesser 

Antall tiltak 
Økning i antallet gjennomførte kompetansehevende kurs  
(Eks: Klubbesøk, Klubbens Styrearbeid i praksis) 
Deltakelse i høringer 
Evaluering av kurs og tiltaks effekt på deltakere 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



Sikre idrettslag og idrettsråd gode arenaer for meningsutveksling, ytring og deling Antall møteplasser og tiltak 
Deltakelse i møteplasser og tiltak 
Oppslutning omkring formelle beslutningsarenaer 
Deltakelse i høringer 

Optimalisere informasjonsarbeidet – koordinert og konkretisert informasjonsgang i 
relevante kanaler 

Antall «klikk»/visninger og økt respons/henvendelser fra kunder 
Økt skår i kunde/omdømmeundersøkelser 

Heve status på valgkomiteen 
1) Kompetansehevende tiltak for valgkomiteen 
2) Bevisstgjøring av styrer i IL og IR 

Antall tiltak 
Analysere utvalg idrettslags bruk av valgkomiteen opp mot mål/hensikt 

Konflikthåndtering og motvirke trakassering Antall involveringer i veil/rådg/mekling 
Løste saker 
Måle antall forebyggende tiltak 
Trivselsindikator 
 

 

 

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 
Økt samarbeid mellom IK/IR og SK/SF a) Antall arenaer for samarbeid 

b) Strategisk praktisk avklaring til kompetanseutvikling ihht. avtaler mellom 
NIF/IK og SF/SK  

 

Barrierer for deltakelse 
- Kunnskapsformidling til idrettslag og idrettsråd gjennom        
informasjonsformidling, møteplasser og kurs. 
- AlleMed-stafett eller prosess 
- Kampanje på inkludering og integrering 
-             Stimulere til kraftsentre/klubber innenfor paraidrett 
-             Synliggjøring av forskjeller og kostnadsnivåer 
-             Provosere debatt/sette agenda (del av informasjonsarbeid) 

Statistiske analyser 
Samordnet rapportering 
Regionale undersøkelser 
Antall tiltak (temakvelder eller prosesser med fokus på AlleMed) 
Sette mål på hva et kraftsenter/ eller kraftklubb innenfor paraidrett er 
Klikk og visninger i kampanjer (elektronisk) 
 

Kjønnsbalanse 
- Arbeid med valgkomiteer 
- Nettverk 

Antall gjennomførte kurs og fysiske tiltak 
Kjønnsbarometer regionalt  



- Mentorering 
- Holdningskampanjer 

Antall kampanjer 
Evaluering av kurs og tiltaks effekt på deltakere 

Klubb og IR-utvikling 
-             Tilby kompetansehevende kurs for styrer og valgte organer 
- Tilby utviklingsprosesser tilpasset idrettslagets behov 
- Aktivitetslederkurs barn 
-             Aktivitetslederkurs ungdom 
- Paraidrett (tilretteleggingskurs) 
- Ungdomsinvolvering (temakveld) 
- Tilby opplæring og oppfølging i digitale verktøy 

Antall kurs og tiltak 
Evaluering av kurs og tiltaks effekt på deltakere 

 

 

 

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 
Grunnleggende økonomihåndtering i IL 

- Kurs 
- Rådgivning 

Antall tiltak 
Antall henvendelser 
Klikk og visninger av informasjon ut fra krets 

Synliggjøre betydningen av frivilligheten gjennom Møteplasser, formelle arenaer, 
informasjonsskriv, kurs/kompetanse 

Antall møteplasser 
Omtale i media 
Antall klikk og visninger 

Regionale rammevilkår 
Dialog med fylkeskommune og opprette flere arenaer hvor fylkeskommune og 
særidretter kan møtes. 
Samarbeidsarenaer mellom kommuner og idrettslag? 
Støtteordninger og verktøy 

Vurdering av kommunikasjonen Fylkeskommune og Idretten (SK) 
Antall tiltak (møteplasser) 
Andel som anvender idrettens digitale verktøy 
Antall kurs digitale verktøy 
Evaluering av kurs og tiltaks effekt på deltakere 

Rekrutteringskompetanse 
Kurs valgkomite 
Kurs styret – strategiprosesser 
Kurs ledelse av frivillige 
Temakvelder ledelse av frivillige 
Styrke lederkompetanse generelt 
Digitalisering – rekruttere og utdanne flere brukere av idrettens verktøy 

Antall kurs og tiltak 
Gjentakende kartlegginger 
Evaluering av kurs og tiltaks effekt på deltakere 
 



Forsterke status på frivillig arbeid 
- Hedersbetegnelser og premiering 
- Idrettens betydning i form av sosialt nettverk 
 

Antall klikk/visninger 
Antall tiltak 

 



Møre og Romsdal IK 

 



 







 



Nordland IK 

 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Spre ideer om gode tiltak som fungerer. Hvor mange nye tiltak settes i gang. 

Støtte opp om aktivitetstiltak Måle antall deltakere. 

Jobbe politisk for å få ned kostnadene ved å delta Antall ordninger som settes i gang. Går prisen for halleie ned? Større press 
på halltid. 

Spørreundersøkelse ungdom (hva ønsker ungdommmen selv?) 
 

Færre ungdom slutter i idretten 

Involvering av ungdomsutvalget (temakvelder i idrettslag, m.m.) Flere ungdommer melder seg inn i idrettslag som ungdom 

Oppsøke idrettslag for dialog om ungdomsidrett  

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



Dialog med skoler -mulig prosjekt om idrett og skole/ idrett i skolen  

«Rehabilitere» og videreutvikle kurset akt.lederkurs for ungdom (allidrett) 
og få dette forankret i NIF som godkjent kurs til fri bruk i alle kretser 
 

Akt.lederkurs for ungdom får eget kurslærerkurs og veilederhefte blir lagt 
ut på veiledersiden til NIF 

Utvikle og ferdigstille et kurslærerkurs på akt.lederkurs ungdom, slik at 
Nordland utdanner kurslærere til et nasjonalt kurslærernettverk 

Akt.lederkurs for ungdom blir godkjent som kursmal 

Utvikle en oppfølgingsstrategi som sikrer allidrettsgrupper (ungdom) årlige 
kurs /videreutvikling for å sikre fortsatt drift og rekruttering til eksisterende 
allidrettsgrupper 

 

E-sport i idrettslag E-sport blir tatt opp som aktivitet i idrettslag, evt. i allidretten 

Allidrett for barn markedsføres Flere aktive allidrettsskoler 

Starte tilbud med allidrett for voksne  

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Kompetanseutvikling for ledere, trenere med gode kurslærere Antall deltakere og antall kurs 

Sammen med NIF utvikle både omfang og kvalitet på kurstilbudet Evaluere kursene – måle tilfredshet 

Jobbe for gode treningsanlegg som er tilgjengelig  

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Informasjon og kompetanse er nøkkelord Antall kurs, antall nye tilbud 

Spre info om aktivitetsguide for å få flere i aktivitet  

Jobbe med å redusere frafall blant ungdom  

  



 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gjennomføre kurs Styrearbeid i praksis Antall kurs 

Være tilgjengelig for spørsmål om små og store saker  

Saksbehandling av lovspørsmål  

Medlemsundersøkelse  

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Få NIF til å sette i verk «Enklere idrettslag» for IL fra alle SF Ordningen satt i gang 

Jobbe med verdiarbeid i idrettslagene Gjennomførte prosesser 

Dele ut ildsjelpriser under jubileumsgallaen  

Gi vaffeljern i gave ved jubileumsarrangement  

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



 

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Påvirke NIF slik at systemene for innkreving av kontingent er gode og 
kostnadsfrie 

 

Jobbe politisk for gode rammevilkår, f.eks halleie Undersøke utviklingen i halleie f.eks. 

Ha god kompetanse i idrettskretsen slik at vi kan bistå idrettslagene og slik 
at de ikke behøver å kjøpe konsulenttjenester.  

Antall fagkonsulenter med spisskompetanse 

 

 



Norges Basketballforbund  

 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Vi vil ha tydelige aktivitetstilbud for alle. For eksempel aktivitetstilbud på 
dagtid (seniorliga) 

Økning i aktive i alle aldersgrupper. Tydelige aktiviteter lett tilgjengelig på 
digitale plattformer. 

Organisere opp lavterskel og streetaktivitet til å bli et light medlemskap i 
klubb som er billig nok til å sikre deltagelse for mange 

Ha en flatere frafallskurve enn tidligere. 

  

 

 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Fokus på kompetanseutvikling i flere ledd (klubb, trener, dommer, frivillig). Flere trenere og dommere i våre utdanningsløp. Flere klubber som 
gjennomfører styrearbeid i praksis og andre klubbutviklingstiltak. 

Ha godt forankrede etiske retningslinjer Alle klubber har et aktivt forhold til foreldrevettreglene og 
trenervettreglene (FAIR BASKET) 

Tydelige mål for aktiviteten på alle nivåer Jobber etter samme sportslige og verdimessige prinsipper i forbund, region 
og klubb 

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Opprettholde og videreutvikle rullestolbasket og STAR konseptet (STAR: 
tilrettelagt basketball) 

Antall deltagere, positiv vekst og medieoppmerksomhet. 

Opprettholde og utvikle våre fond for å minske økonomiske barrierer Tildele midler årlig og ha fokus på prosjekter med dette som formål 

Tilby livslag aktivitet (EB for barn, 3MOT3 for ungdom, basketball for senior, 
STARS for kognitiv nedsatte, 3MOT3 fengsel for insatte og Aktiv Basket for 
senior og uføre.   

Flere som deltar i aktivitet hele livet 

  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Styrke kompetanse i klubb Flere klubber som gjennomfører våre og IK kurs 

Kommunisere viktigheten av deltagelse i demokratiske prosesser Større deltakelse på region- og forbundsting 

Involvere mer fra topp og nedover Flere som svarer på høringer og deltar på felles møteplasser 

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Bygge tillitt ved å være åpne og transparente Flere som snakker opp norsk idrett /særforbund og NIF 

Tilby lederløype på lik linje som trenerløypen Fokus i klubb på økt kompetanse, flere på kurs 

Utdelign av priser Løfte frem de frivillige og vise viktigheten av deres arbeid 

 

 

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Tilby IT systemer som forenkler arbeidet i klubb At idrettslag bruker mer tid på aktivitet og mindre på administrasjon 

Informere om støtte og søknadsordninger At klubbene søker mer og får mer midler tildelt til aktivitet 

Kompetanseheving enkelt tilgjengelig Flere som tar kurs innenfor klubbdrift 

 



Norges Bedriftsidrettsforbund 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Tilby attraktive aktiviteter, tilpasser de ulike målgruppenes nivå, ønsker og 
behov. Her vil det være naturlig å starte en dialog med enkelte andre 
særforbund for å sondere muligheten for samarbeid knyttet til bestemte 
målgrupper.  
 

Medlemstall (alders- og kjønnsfordelt) og aktivitetstall. I tillegg vil det bli 
gjennomført kontinuerlige brukerundersøkelser for å justere aktivitetene 
opp mot ønskede målgrupper.  

Utvikle og tilpasse aktivitetene slik at de også blir attraktiv for målgrupper 
som vi i dag ikke når like godt (eksempelvis unge voksne). Tilbudet vårt skal 
stimulere til både deltakelse i aktivitet og i organisasjon (norsk idrett , 
gjennom medlemskap).  

Medlemstall (alders- og kjønnsfordelt) og aktivitetstall.  

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



 
I tillegg til å utvikle selve aktivitetene, må en jobbe med å gjøre 
organisasjonen tilgjengelig for den aktuelle gruppen. Dette kan blant annet 
gjøres gjennom å tilpasse kommunikasjonen (og valg av kommunikasjons-
plattform) til den aktuelle målgruppen, samt å tilrettelegge for at dem som 
ønsker å bidra som frivillige får attraktive oppgaver og tilfredsstillende 
opplæring.  
 

Være mest mulig landsdekkende.  
 
Utvikle organisasjonen gjennom å bygge opp robuste(bærekraftige) 
kretser/regioner som har ansatte- og frivillighetsressurser til å tilby mest 
mulig landsdekkende aktivitet/deltakelse i idrett. Erfaringen vår er at der en 
har folk (frivillige/ansatte), blir det aktivitet.  
 

Sikre en bærekraftig nyansettelse i nye områder og sikre ansettelsesforhold 
i eksiterende områder – der vi har ansatte blir det bedriftsidrett. 
Medlems- og aktivitetstall. Dette er tall som vil gi oss et godt svar på hvor vi 
har aktivitetstilbud, hvor mange som deltar, hvem som deltar og 
konvertering av deltakelse til medlemskap.  

 

 

 

 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Utvikle egen organisasjons (hos både frivillige og ansatte) kompetanse når 
det gjelder planlegging, markedsføring og gjennomføring av aktivitet/ 
arrangement.  
 

Brukerundersøkelser, aktivitetstall og medlemstall vil kunne gi gode svar på 
i hvor stor grad en treffer med aktivitetene.  

Drive målrettet aktivitetsutvikling gjennom optimal utnyttelse av interne 
ressurser, samt gjennom samarbeid med andre aktører i idretten 
(særforbund, idrettskretser og idrettslag). 
 

Brukerundersøkelser, aktivitetstall og medlemstall vil kunne gi gode svar på 
i hvor stor grad en treffer med aktivitetene. 

Stimulerer til aktivitet i regi av bedriftsidrettslagene våre gjennom 
målrettet lagsutvikling (organisasjon og aktivitet). Arbeidsplassen er en unik 

Det føres statistikk over antall gjennomførte utviklingsløp i regi av 
Bedriftsidretten (lagsbesøk, trinn 1, 2 og 3), samt deltakelse på 
organisasjonsutviklende kurs i regi av idrettskretsene. Denne statistikken 



arena for idrettssosial lavterskelaktivitet, tilgjengelig for målgrupper som 
ellers er vanskelig å nå. 
 

kan igjen sammenfattes med  rapporter fra samordnet rapportering, slik at 
en kan måle effekten av de tiltak som igangsettes. 

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Bedriftsidretten har i dag et bredt aktivitetstilbud, med en god balanse 
mellom idrettsaktiviteter og lavterskel fysisk aktivitet (både i og utenfor 
etablerte idrettsaktivitet). Aktivitetene varierer i grad av organisering og 
tilrettelegging. Vi skal fortsette å utvikle aktivitetstilbudet vårt slik at vi 
favner bredt når det gjelder alder, fysisk form, kjønn, ønske om 
organisering.  
 
Bedriftsidretten mener at norsk idrett kan ta et større ansvar for 
folkehelsen, også på siden av tradisjonelle idrettsaktiviteter. Vi tar gjerne et 
større ansvar når det gjelder å bidra til livslangt medlemskap gjennom å 
tilby aktivitet til voksne. 
 

Kvaliteten på aktiviteten kan i veldig stor grad måles gjennom deltakertall 
og tilbakemeldingene fra brukerundersøkelser. Bedriftsidretten opplever 
stor konkurranse fra kommersielle aktører som disponerer store ressurser 
til blant annet markedsføring. Dette er et marked som kan defineres som 
svært «ærlig» hvor antall deltakere er et tydelig tegn på kvalitet og 
synlighet. 

Bedriftsidretten besitter en enorm kompetanse og erfaring når det gjelder 
avvikling av et bredt utvalg idretter og aktiviteter. Vi vil i årene som 
kommer jobbe for å etablere samarbeid med særforbund, særkretser og 
lokale idrettslag for å utvikle aktivitetstilbudet slik at det kommer 
medlemmene av norsk idrett til gode. Vi mener dette vil være 
kompetansehevende internt, samtidig som vi i felleskap kan skape aktivitet 
og bygge organisasjon. 
 

Vurdere kvalitet ut fra etterspørsel gjennom volum på deltakelse og 
synlighet, samt måle dette opp mot aktivitets- og medlemstall. 
 

Idrettens verdier er godt forankret i aktivitetene vi tilbyr, uavhengig av i 
hvor organisert og tilrettelagt aktiviteten er. Bedriftsidretten skal 
kontinuerlig evaluere og oppdatere vårt kamp- og konkurransereglement, 
samt fortsette vårt samarbeid med Anti-Doping Norge (rent særforbund). 
 

Til tross for at vi tilbyr aktiviteter med stor grad av vennskapelig og 
uhøytidelig konkurranse, så er våre medlemmer og deltakere opptatt av 
forutsigbarhet, rettferdighet og «fair play». Dersom vi skulle komme til å 
svikte på dette punktet vil responsen komme umiddelbart i form av 
formelle klager, negative brukerundersøkelser og frafall av deltakelse. 
 



 

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gjennom vår tilstedeværelse på norske arbeidsplasser når vi ut til grupper 
som norsk idrett vil ha store utfordringer med å nå på annet vis. Gjennom 
målrettet aktivitets- og organisasjonsutvikling vil vi ha muligheten til å 
skape et tilbud som er inkluderende, uansett fysisk form, aktivitetserfaring, 
organisasjonserfaring, kultur, opprinnelse eller kjønn. 
 

Det samlede aktivitetstilbudet i kretsene og bedriftsidrettslagene, samt 
deltakelsene på de ulike aktivitetene vil være en svært god indikator på om 
vi lykkes med dette arbeidet. 

Bedriftsidretten har voksne i arbeidslivet som målgruppe. Vi må, sammen 
med andre særforbund som jobber med voksne, ta et større ansvar for 
folkehelsen – på vegne av norsk idrett.  
 
Bedriftsidretten vil jobbe for å bedre rammebetingelsene for voksne i norsk 
idrett. Dette er helt avgjørende dersom vi alle skal nå målet om livslang 
idrett.  

Økning i spillemidler fra NIF, samt supplerende økonomiske 
støtteordninger for arbeidet med å bedre folkehelsen. 

Jobbe for at folkehelseperspektivet får større fokus i norsk idrett 
Norsk idrett bør være den foretrukne tilbyder av både mosjons- og 
idrettsaktiviteter, samt den største bidragsyteren i arbeidet med «å få folk i 
aktivitet». Bedriftsidretten skal bidra til at norsk idrett annenkjenner 
folkehelse som et definert mål – ikke bare som en «heldig effekt av 
deltakelse i idrett».  
 
Bedriftsidretten vil gjøre en målrettet innsats for at dem som faller ut av 
idretten i ungdomsårene, raskt blir rekruttert inn gjennom idretts- og 
aktivitetstilbud på studie-/praksissted og arbeidsplassen. Medlemskapet og 
deltakelsen kan gjerne skifte karater gjennom livsløpet, men det skal være 
en plass for alle.  
 

At NIF og kulturdepartementet i større grad anerkjenner folkehelse som et 
eget mål for idretten – «Vi skal gjøre Norge sprekere», samt at medlems- 
og aktivitetstall viser en betydelig reduksjon når det gjelder frafall. 
 
 



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Jobbe for forenkling – redusere lovpålagte oppgaver for bedriftsidrettslag Færre utmeldinger som peker på krav til medlemskap 

Videreutvikle eget kontor for medlemsservice – som veileder lagene  Positive tilbakemeldinger fra lagene 

Forankre idrettens verdier i organisasjonen Gjennom ord og handling på alle nivåer  

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Vise ved ord og handling at vi setter pris på frivilligheten Tilbakemelding fra de frivillige og størrelsen på frivilligheten 

Tilby oppgaver som matcher med kompetanse og ønsker Tilbakemelding fra de frivillige og størrelsen på frivilligheten 

Drive kompetanseoverføring Tilbakemelding fra deltakere 

 

 

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Vi skal jobbe for forenkling av lovpålagte krav, slik at frivilligheten ikke 
forvitrer grunnet disse kravene 

Vurdere effekten av «Enklere idrettslag» og gjennomslag for våre forslag 

Finne balanserte priser for medlemskap og aktivitetsdeltakelse Positive tilbakemeldinger fra deltakere på pris og «opplevelse» - kretsene 
har inntekter som bidrar til å opprettholde virksomheten og utvikling av 
den. 

Jobbe for bedre rammebetingelser til bedriftsidretten  - post 2, post 3, 
momskompensasjon, søknadsmidler (eksterne), tilgang til anlegg – 
likebehandling med annen voksenidrett m.m 

Måle økning til ressurser til bedriftsidretten gjennom krets og 
forbundskontor 

 



Norges Danseforbund 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Skal det være et ønske å bli medlem av ND og ikke en kommersiell aktør, 
må produktet forbedres. Til det behøver vi midler. Dans for voksne er en 
sosial idrett, der det gjerne ikke konkurreres. Det er helsefremmende og 
et lavterskel tilbud. Vi ønsker å skape nye møteplasser, oppgradere 
dagens tilbud og nå ut til enda flere danseglade voksne. 

Jeg mener midler bør øremerkes til prosjekter. På den måten er det mulig å 
følge opp på en god måte og vurdere hva som fungerer/ikke fungerer med 
tanke på fremtidige utviklingsprosjekter. 

  

  

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

God kvalitet henger gjerne sammen med eierskap. For å oppnå eierskap til 
et prosjekt, mener jeg det bør være mulig å gi et mindre honorar til 
prosjektleder (tillitsvalgte). De kommersielle dansestudioene har et stort 
konkurranse fortrinn med tanke på kvalitet. Skal vi opp på samme nivå, må 
vi kunne våge å tillate oss å gi et mindre honorar til prosjektleder for store 
prosjekter som tar mye tid. Oppfølging er også et viktig stikkord for å sikre 
god kvalitet. I tillegg bør det bli mer samarbeid på tvers av SF. Det er 
garantert mange suksess historier i forbund som vi kunne implementert 
hos oss. Vi bruker mye tid på å finne opp hjulet på nytt. 
Et annet viktig element er anlegg.  
Det er også særdeles viktig å forenkle prosessen med å starte en klubb. Vi 
støter medlemmene fra oss på måten idretten er organisert. 

SF kan rapportere inn de kriteriene som gjelder for sitt forbund og som de 
ønsker å bli målt på.  
Utbygging av anlegg kan måles. 

  

  

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Forenkling er særdeles nødvendig. Resten av Norge forenkles, mens i 
idretten behøver man nesten «retningslinjer for å åpne en dør». Det er et 
overveldende tungrodd system. Vi skremmer bort folk istedenfor å 
inkludere. 
Forenklet idrettslag – det skal ha foregått et prøveprosjekt vi ikke fikk plass 
i. Finnes det en rapport? Vi ønsker sterkt å bidra inn i nye prøveprosjekt. 
Anlegg bør være en storsatsing. Tilgangen til danselokaler og kostnaden for 
lokaler ødelegger klubbkassen for et stort antall klubber. 

Det er enkelt å måle en forenkling av systemet. Det bør holde å være max 3 
personer for å starte en klubb.  Alt bør foregå elektronisk. Mal for 
Agenda/Referat bør ligge tilpasset i det nye medlemssystemet. 
Godkjenning av ny klubb, bør kun være et raskt tastetrykk. 

  

  

  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

  

  

  

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Da må det forenkling til. Booker du en billett med Norwegian, behøver du 
ikke opplæring for å skjønne hvordan du skal gå frem. Tilsvarende enkelt 
bør det være i idretten. 

 

  

  

 

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Se punktene over.  

  

  

 



Norges judoforbund 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Tilby aktivitetstilbud på ulike nivåer – utvikle konsepter Kvalitative målinger. Eks i idrettsregistreringen 

Gi medbestemmelse  

  

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Implementere verdiene: Som over 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



Konkretisere hva de betyr på ulike nivåer og for ulike målgrupper/roller  

  

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Informasjon SF-klubb Rapporterte medlemstall + kvalitative målinger 

Kompetansehevende tiltak Antall kurs, aktiviteter – antall deltakere, klubber 

  

  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gode verktøy for drift av klubb  

Tydelige retningslinjer  

Kompetansehevende tiltak  

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

God informasjonsflyt  

  

  

 

 

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Kanalisere midler så de treffer flest mulig   

  

  

 



Norges Styrkeløftforbund  

 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Utdanne trenere for alle aldersgrupper og nivåer Medlemstall i ulike aldersgrupper kombinert med stevnestarter på ulike 
nivåer. 
En av verdiene(rettferdig) kan delvis måles i form av rent forbund, 
antidopingkontrakter og prosent av medlemsmassen som har gjennomført 
henholdsvis ren utøver og rent idrettsla. 

  

  

 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Jobbe kontinuerlig med holdnings og verdiarbeid. De viktigste momentene er idrettsglede og livskvalitet, vanskelig å måle. 

  

  

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Jobbe for tilgjengelige lokaler Sammenligne medlemsmassen med befolkingen (i området) i 
alderssammensetning, kjønnfordeling, rase, legning (vanskelig å registrere) 
og funksjonsnedsettelser. 

Jobbe for et internasjonalt regelverk som ikke utelukker noen ( f. eks regler 
for påkledning som tillater muslimske jenter å delta). 

 

  

  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Opplæring av klubbledere og styrer og regionsledere og styrer. Antall regioner som har gjennomført kurs, antall klubbe som har deltatt. 

  

  

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Oppfordre NIF til å jobbe for idrettens rammevilkår for frivillige 
(momskompensasjon, skattefritak for mindre honorarer og påskjønnelser, - 
også f . eks  gratisbilletter, dugnadsmat og lignende. 

Skattefrie ordninger 

  

Framsnakke og synliggjøre forskjellen på idrettslag og kommersielt 
treningstilbud ( vi – oss sammen) tilhørighet og felleskap ikke bare kjøpe, 
bruke og gå hjem) 

 

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



 

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Styre mest mulig midler til aktivitet   

Arbeide for gratis bruk av anlegg  

  

 



Norges Svømmeforbund 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Arbeide for at alle klubber skal ha et aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes 
interesser og behov 

Økt deltakelse i ulike aktiviteter/grener/idretter (samordnet rapportering) 

Utvikle alternative aktivitets- og konkurransetilbud i alle grener/idretter At det har blitt utviklet (egen rapportering fra SF) 

Rekruttering i ulike aldersfaser Antall ny-registrerte fordelt på alder (NIFs medlemsregister) 
Tilrettelegge for samarbeid mellom idretter/idrettslag slik at flere utvider sitt 
aktivitetstilbud 

At det har blitt utviklet (egen rapportering fra SF, eller IK). Sjekke medlem 
på tvers av idrettslag eller grupper i fleridrettslag 

Til mål 1: Hvordan skal voksenidrett finansieres? 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Tilby gode instruktør- og trenerutdanninger, utviklet i samarbeid med 
ekspertise innen grenen 

Godkjenning av nye utdanninger i NIF 
Antall registrerte kursgjennomføringer (idrettskurs.no) 

Arrangere regionale og nasjonale etterutdanningskurs, gjerne i samarbeid 
med klubbene og/eller kretsene 

Antall registrerte kursgjennomføringer (idrettskurs.no) 

Ha fokus på holdnings- og antidopingarbeid gjennom Rent idrettslag og Ren 
utøver, samt Sunn idrett-tiltak (kosthold, vekt, kjønn) 

Antall klubber registrert på Rent idrettslag 
Antall utøvere gjennomført Ren utøver 
Antall tiltak gjennomført innen Sunn idrett-tematikk 

Arbeide for at alle klubber har en barneidrettsansvarlig, som følger opp og 
implementerer barneidrettsbestemmelsene og -rettighetene 

Antall registrerte barneidrettsansvarlige (samordnet rapportering) 
Rollen må følges opp gjennom kompetansetiltak i SF/IK 

Arbeide for at klubbene tar hensyn til Retningslinjer for ungdomsidrett Tas inn i Trenerløypa, konferanser, klubbveiledning, web, nyhetsbrev etc 

Til mål 2: oppfølgingsansvar barneidrettsansvarlig? 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Arbeide for å synliggjøre viktigheten av et lavt kostnadsnivå som et middel 
for å beholde flere 

Medlemsutvikling 
Tas opp i ulike kompetansetiltak og kommunikasjonskanaler 

Arbeide for at idrettslagene har et tilbud som er godt tilrettelagt for 
parautøvere 

Registrert i samordnet rapportering 

Arbeider for bedre kjønnsbalanse i organisasjonen Samordnet rapportering 
Jobbe for at klubbenes medlemmer representerer/speiler lokalsamfunnet Vanskelig å registrere mtp GDPR 

Til mål 3: Idretten må også avgrense/definere hvilke målgrupper man har, eller kan ta, ansvar for. Hvor langt skal idrettslaget strekke seg? Hva er det 
offentlige sitt ansvar? Tilrettelegging avhenger av økonomi og andre rammebetingelser. 
  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Lage gode verktøy og maler for klubbenes styringsverktøy, og tilby 
klubbutviklingsprosesser 

Er utviklet (baseres på idrettens/klubbenes behov, samt 
myndighetsføringer) 
Antall registrerte klubbutviklingsprosesser 

Bistå klubber i å lage rutiner og følge retningslinjer fastsatt av NIF og NSF. Antall tiltak registrert 
At klubbene tar i bruk nye digitale løsninger 

Ha tydelige mandater/rolleavklaringer for alle styrer, utvalg og komiteer i 
klubb 

Antall klubbutviklingstiltak, og styrearbeid i praksis 
At klubbene tar i bruk nye digitale løsninger 

Enklere klubbdrift gjennom brukervennlige digitale løsninger At klubbene tar i bruk nye digitale løsninger 
Synliggjøre fastsatte retningslinjer fra NIF f.eks mot seksuell trakassering og 
overgrep 

Klubbene har rutiner på plass 

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 
Har gode rutiner for rekruttering og ivaretakelse av frivillige Egen frivillighetsansvarlig. Registreringsløsning 
Er gode og trygge arbeidsgivere, som følger gjeldende lover og regler At arbeidstakere er godt ivaretatt, har gode ansettelsesrutiner og -avtaler 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



Samarbeider godt med andre klubber og lokalmiljøet Klubber som arrangerer konkurranser/utdanning sammen 
Utvikle og tilby brukervennlige digitale verktøy og IT-systemer for enklere 
klubbdrift og bedre brukeropplevelser for medlemmene 

At det er utviklet og tatt i bruk 

Har gode rutiner og verktøy for kommunikasjon med medlemmer Kommunikasjonsansvarlig 
Medlemstilfredshetsundersøkelse 

Har gode nasjonale konferanser for ulike roller i klubb Antall deltakere 
Antall gjentagende deltakere 
Antall deltakende klubber 
Evaluering av konferansene 

 

 

 

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 
I våre klubber er det givende å være frivillig og attraktivt å være arbeidstaker Økt antall frivillige, og økt ansiennitet blant ansatte 
Har god økonomisk styring i klubb Årsregnskap vs budsjett, god likviditet 
Har en god balanse mellom profesjonalitet og frivillighet Økt antall frivillige, og økt ansiennitet blant ansatte 
Være et åpent og naturlig samlingssted i lokalsamfunnet Synlige og kjent i lokalsamfunnet, økt rekruttering 

 



Oppland IK 
 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Utfordre idrettslagene i alle treffpunkt med de om allsidig aktivitet og 
samarbeid mellom særidretter til beste for barn og ungdom 

Antall tiltak gjennomført 

«Alle med» Tiltak for å motvirke økonomiske barrierer i idretten Antall tiltak og antall barn og ungdom som deltar 

  

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gjennomføre aktivitetslederkurs og kjentgjøring av 
barneidrettsbestemmelsene 

Antall gjennomførte tiltak 

Gjennomføre temakurs om sunn idrett Antall tiltak gjennomført 

Legge til rette for antidoping arbeid i samarbeid med antidoping Norge Antall tiltak gjennomført 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Bistå i rekrutteringstiltak i samarbeid med idrettslag og 
særkretser/særforbund. 

Flere parautøvere gjennom samordnet rapportering 
Flere IL som har tilbud til parautøvere 
Antall parakvelder/dager (antall arenaer og antall deltakere) 

Gi IL og IR økt kompetanse innen paraidrett gjennom kurs og klubbesøk 
 

Antall personer og idrettslag som har deltatt på kurs 
Antall klubbesøk/IR besøk med fokus på paraidrett 

Økt fokus på informasjonsarbeid innen paraidrett som vil synliggjøre 
muligheter og tilbud som finnes. 
 
 

Antall saker 

• Digitale plattformer 

• Avisartikler 

• Nyhetsbrev 
 
Respons – lesere, følgere 
 



  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gjennomføre klubbesøk Antall gjennomførte tiltak 

Gjennomføre kurset «styrearbeid i praksis» Antall gjennomførte tiltak 

Gjennomføre klubb og idrettsrådsprosesser Antall gjennomførte tiltak 

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gjennom digitalisering bidra til avbyråkratisering og forenkling for 
idrettslagene. 

Antall gjennomførte tiltak 

Bistå klubbene med veiledning og hjelp til å forenkle og innarbeide gode 
rutiner slik at de frivilliges tid blir frigjort i større grad til aktivitet. 

Antall gjennomførte tiltak 

  

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Informere om og motivere til å nyttiggjøre seg støtteordninger fra det 
offentlige, fra idretten og stiftelser.  

Antall tiltak i møte med idrettslag 

Gjennomføre kompetansetiltak som aktivitetslederkurs, barneidrettskurs. Antall gjennomførte tiltak 

  

 



Telemark IK 

 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gratis anlegg for ALLE - uavhengig av aldersgruppe Kommuner som tilbyr gratis anlegg  

Tilskuddsordninger gjeldende for alle aldersgrupper  

Tilrettelegge for treningstider for alle alders- og målgrupper   

Allidrettstilbud for alle aldersgrupper i idrettslag  

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



Styrket generell aktivitetslederutdanning Antall kurs gjennomført 

Nettverksbygging på tvers av idretter (digitalt og fysiske møteplasser) Antall samlinger gjennomført 

Avholde verdiseminarer- og samlinger  

Krav om utdannede og kompetente trenere på alle nivåer  

System for å kartlegge grunn til at enkeltmedlemmet slutter/melder seg ut   

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Treningsfellesskap for eldre i idrettslag  

Aktivitetsguideutdanning   

Treningskompiskurs  

Etablere tettere samarbeid mellom skole og idrettslag (Aktiv365)  

Treningsfellesskap hvor man ikke føler press for å måtte delta i 
konkurranser/på lag 

 

  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Informasjonskanal- og flyt til alle styremedlemmer i idrettslag  

Spesifikke kurs for den enkelte rolle og ansvar som styremedlem  

Deltakelse av IK på stiftelsesmøter  

«Klubbens styrearbeid i praksis» pliktig å gjennomføre for alle nye 
idrettslag/nye ledere 

 

  

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Flere administrativt ansatte i idrettslag Antall ansatte  

Etablere nettverk for konkrete funksjoner/roller i idrettslag  

Ung medbestemmelse – ungdomsutvalg og møteplasser  

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



 

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Etablert fritidskortordning/kontingentkasser i alle kommuner Antall kommuner med etablerte ordninger 

Søke og etablere tilskuddsordninger til ulike målgrupper  

Få idrettsrådene til å etablere byttekvelder av idrettsutstyr  

Større og bedre fleridrettslag   

Samarbeid med frivillige organisasjoner på alle org. nivåer (regionalt/lokalt)  

 



Troms og Finnmark IK 
 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Informasjonsarbeid om mangfold etc Aktivitetstall, antall grupper, antall aktivitetstilbud i IL,  

Samle seg om noen få gode tilbud-klubbutvikling " 

Utvikle fleridrettslag " 

Utvikle Allidrettstilbud for barn og ungdom i idrettslagene " 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike 

ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike 

livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de 

overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med 

rettferdighet, samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om 

at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker 

og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft slik at alle, også de som i dag ikke finner 

et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med 

kvalitet og kompetanse både av trenerne og av organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



Åpen for nye tilbud – uorganiserte idretter / ikke under idrettsforbundet  Konkrete tall i samordnet rapportering på nye idretter. 

Enklere idrettslag - små plasser med lite folk må få mulighet til å bedrive sin 
idrett, uavhengig av hvor mange de er. 

" 

Tettere oppfølgning i «overgangsfasene». samarbeid og oppfølgning med 
bedriftsidrettskretsen/studentidrettslag/overgang ungdomsskole-
videregående. 

" 

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Målrettet arbeid gjennom IKs verdiarbeid  

Klubbutviklingstiltak Bedre klubb 

Tilby kurs og hjelpe IL å se behov som de kanskje ikke ser selv. Oversikt over hvilke IL som har hatt kurs, følge opp de som ikke selv ber om 
kursing. 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Fremme fellesskapets verdi Medlems- og aktivitetstall, god fordeling på alder og kjønn 

Alle med – oppfølgning. Alle inkluderingsordningene. Få IL til å ta i bruk 
disse ordningene 

" 

Fokus på paraidrett og integrering. Bra med paraidrettskonsulent i hver 
krets, kan vi få til noe lignende med en integreringskonsulent?  

" 

  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Markedsføre og gjennomføre kurs i organisasjonsarbeid (fellesidrettslig) Antall tiltak som gjennomføres 

Pleie og utdanne veilederkorps Antall veiledere som er oppdatert på kurs og som holder kurs 

Oppfølging og kontroll av idrettslagenes drift i hht NIFs lov Måle ordensgrad i samordnet rapportering 

Kurs og tiltak rettet mote særskilte målgrupper, herunder ungdom, kvinner 
etc 

Antall tiltak, antall deltakere, spesifikke mål innen målgrupper 

Oppfølging av idrettsrådene Antall idrettsråd med hensiktsmessig drift 

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Tilby og gjennomføre klubbutvikling  Antall tiltak som gjennomføres 

Fremme idrettens verdiskapning for det offentlige og samfunnet  Rapportere tiltak som gjennomføres 

Tildele Hederstegn Oppmerksomheten som oppnås 

  

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



 

 

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Arbeide for gode rammebetingelser fra kommuner, i samarbeid med IR Antall idrettsråd med samarbeidsavtaler med kommunen 

Arbeide for en god fordeling av LAM Antall IR som utfører tildelingsprosess etter vedtatte og godkjente kriterier 

Fremme mulige tilskuddsordninger Gjennomførte informasjonstiltak  

Arbeide for gode fylkeskommunale tilskudd til idretten Tilskuddssats fra fylket pr medlem i TFIK 

Arbeide for at idrettslagene driftes effektiv ved bruk av gode verktøy for 
klubbdrift 

Måle antall idrettslag som tar i bruk medlemssystemer, klubbverktøy IT, 
økonomiprogram etc 

Gjennomføre årlig felles seminarhelg i samarbeid med særidrett Antall deltakere, spredning i temaer 

 



Vestland IK 
 
 Livslang idrett 
 
  

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Ta ei tydeleg rolle mtp. anlegg, gjennom politisk påverknad, vere ein høyringsinstans og 
gjennom rådgjeving og støtte til idrettsråd: 

- Nye idrettar må også få treningstid 
- Optimalisere brukstid for anlegg  
- Jobbe for fleire og betre anlegg (jf. også strategisk satsingsområde anlegg i Idretten vil) 
- Jobbe for at anlegg saman med skule og for full storleik på idrettshall (at det kan 

brukast av idretten utanom skuletid) 
- At anlegg er tilgjengeleg for alle (universell utforming, plass til lagring av større utstyr) 

Td. auke i medlemstala i samordna rapportering 

Politisk påverknad (fylkeskommune, kommune) for å betra rammevilkår for idretten – og meir 
tilskot til SK/R 

Midlar delt ut 

Samarbeid med Olympiatoppen – toppidrett, t.d. på karriereveiledning   

Alltid fronte allsidigheit, samarbeid på tvers av særidrettar i idrettslaget, vere ressurs på døme 
på tiltak som verkar i idrettslag, bl.a. allidrett 

Fleire allidrettstilbud, fleire fleir-IL som etablerer 
samarbeid mellom særidrettene.. 

Fortsette å jobbe med folkehelse (inkl. søke midlar hos eksterne)  Antal tiltak og suksessrate på søknadar 

Jobbe for å rekruttere fleire til idrett gjennom prosjekt og satsingsområde på grupper som er 
lite representert 

- Bistå med initiering og koordinering av prosjekt  
- «Fronte» frivilligheit, rekruttere fleire til å vere frivillige (ulike roller i idretten) 
- Inkluderingsprosjekt (eksisterer i dag) Hordaland 

Medlems- og aktivitetstal  
Tiltak/prosjekt 

Kompetansetiltak - aktivitetsleiarkurs, ungdomsleiarkurs Gjennomførte tiltak inkl. deltakartal  



  
  

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Tilby seminar om verdiar, til døme trygg på trening, idrett mot homohets (idrett for alle) Gjennomførte kurs/samlingar 

Fremme e-læringskursa som er opne og gratis Gjennomførte kurs 

Kurs, seminar, temamøte (til dømes for barneidrettsansvarlege i IL) – kompetanseheving for IL Antal kurs, antal deltakare, at vi som standard 
evaluerer våre tiltak 

Alltid presentere verdiane våre når vi er ute hos IL, har kurs (5-10 min i starten av 
kurs/samling/tiltak) 

Tal tiltak, ev gjennom CRM-system (logg for type 
oppdrag) 

Etterleve våre egne verdiar  Færre konfliktar/negative omdømmesakar 

Betre styre-, leder- og treneropplæring Antal kurs, evaluere kvalitet 

  
  

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Jobbe for fleire paraidrettsutøvarar og fleire paraidrettstilbod i idrettslag Økt antal utøvare i paraidrett, økt antal IL med tilbod 

Vere ein synleg samfunnsaktør 
- Eks. Feire/delta på Pride, delta i debattar, skrive avisinnlegg 

Deltaking, antal innlegg,  

Inkluderingsarbeidet for minoritetsbefolkning  Deltaking 

Jobbe videre for å synliggjere barneidrettsbestemmelsene og barneidrettsansvarlig   

Økonomi som barriere  
- IK sit på idébank/gode døme, brukt utstyr (BUA), ulike døme (rådgjevande instans) 

Fleire med, meir berekraftig idrett, auka bruk av anlegg 



- Fritidskort 
- Gratis bruk av anlegg 

Personar i IK som spesifikt jobber med målgrupper (barneidrett, para, flerkulturelle) – 
teamorganisering også internt. Vil gjere oss til ein fagleg støtte innanfor særområde.  

  

Folkehelsearbeid   

Ta opp nye idrettsgreina/idrettar  Fleire greiner 

Ta opp nye idrettslag i idrettskrinsane  Fleire IL 

Jobbe for at IK ikkje berre er rådgjevande ovanfor IL, IR osv, men også løftar problemstillingar 
til NIF 

- Eks økonomi som barriere og medlemsskap (digital løysing)  
- Eks Autopass som fordyrande ordning for IL 

  

  
 
  
 

Bedre idrettslag 
  

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gjennomføre klubbutviklingstiltak, særleg Klubbens Styrearbeid i praksis, men òg prosessar 
som klubbesøk, startmøte og plan-prosess 

- Også viktig å styrke valkomiteens arbeid  
- Vurdere form på tiltak; vurdere sonemøte for idretten for å nå fleire innanfor eitt 

område 
- Jobbe for «fair pay» og rein økonomi (riktig økonomistyring) og praktisk retta 

økonomikurs, ikkje «berre» informasjon om finansiering. 

Gjennomførte tiltak 



Vere ein synleg samfunnsaktør (sjå også under livslang idrett) 
- Tørre å fronte vanskelege tema, være opne om de (økonomisk mislighald, seksuell 

trakassering, rasisme) 
- Delta i debattar, kronikkar i media (fremme verdiane våre) 

   

Idrettskretsen sitt arbeid er tufta på verdiane open, ærleg og demokrati) 
- Eks protokoll på nettside frå styremøter 
- Idrettskretsen har regelmessige dialogmøte med idretten – og ved regionalisering til 

større IK, sørge for tiltak som gjev regelmessig dialog med grasrota i norsk idrett 
(sonemøte?)  

 
Nettside  
 
Tal møte  

Involvere idretten i høyringar, samt bidra til at NIF/fylkeskommune/kommune har lang nok 
svarfrist til ein demokratisk prosess  

 Tal høyringsinnspel  

Aktiv rolle ovanfor idrettsråd (= velfungerande IR)   

Underslagskontroller (økonomi)   

  
  

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.     

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Verdsette og fronte dei frivillige sitt arbeid 
- lokal Idrettsgalla 
- Synleggjere fordelane med frivillig arbeid 
- Vere ein ressursbank for IL ift god organisering av frivillige sitt arbeid (eks tidsavgrensa 

oppgåve, frå klokkeslett til klokkeslett, kva oppgåva er) 
- Den frivillige får bidra der ein har interesse 

 Fleire frivillige 

Enklare system/verktøy, samt støttefunksjon i digitale verktøy (samordna rapportering, KA) 
- Forenkling av reglar, terskelen for å forstå må vere så enkel som mogleg 

 Fungerande digitale verktøy som vert nytta av 
idrettslaga 



Verdiarbeid: Opptatt av samhold og relasjonar   

Politisk påverkingsarbeid – Idretten sin posisjon i samfunnet må vere positiv (jf. til dømes 
synleggjere fordelane med frivillig arbeid) 

  

IK må være meir synleg på kva vi kan hjelpe med; brosjyre/info-materiell, samt nettside/SoMe.  Materiell 

   
  

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Jobbe for betre rammevilkår gjennom både politisk og administrativ påverknad   

Forsking – ta initiativ til, og vise til. Samarbeid med HVL, ICB, NIF/OLT   

Gjere det enkelt for IL å jobbe med å legge til rette for aktivitet (gjennom at dei kan luke vekk 
oppgåver som stel tid, til dømes drift av hall) 

  

Økonomi er ikkje berre finansiering, men forståing for regelverk.   

Framstille ting enklare (at malar er tilpassa både små og store IL)   

Styrke enerettsmodellen Mer midler til lokalidretten, mer statlig støtte 

Tilby rimelig/gratis kurs- og kompetanseheving Pris på kurs 

 



Viken IK  

 

 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 
Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Fra triangel til rektangel-modellen Måle tilfredshet, frafall, opplevelse av tilbud til alle, opplevelse av 
trenerholdninger og -kompetanse 

Utdanning av trenere med dette perspektivet  

Flere egnede anlegg   

 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, 

men samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av 

idrettsdeltakelse. All idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, 

samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning.  

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft 

slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

 

Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

 

 



Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Gode idrettslag Tilsvarende som spørsmål 1 

Gode trenere  

Gode anlegg  

 

 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Samarbeid med det offentlige for å få ned kostandene Økning i medlemstall, generelt og spesielt opp mot innsatsgrupper  

Arbeide for at idretten får ned kostandene  

Tilrettelegging for para og andre grupper som vanskeligere deltar i 
idrettsaktivitet 

 

  



1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Holde NIF-utviklede kurs for tillitvalgte/ansatte  Måle opplevd demokrati, åpenhet og ærlighet i medlemsmassen  

Utdanne kvalifiserte ledere med de riktige verdiene   

Valgkomiteer med riktig perspektiv  

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og 

lokalsamfunnet.  

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Utdanne ledere som evner å organisere frivilligheten  
 

Måle opplevd arbeidsmengde, fornøydhet ol i tillitsmannsapparatet 

Tydelighet rundt roller, maler, instrukser, tidsbruk osv  

  

 

 

 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 

ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 

tilbud i deres eget nærmiljø. 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, 

anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig 

organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse 

og strukturer til deling i hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet. 
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 



3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god 

idrettsaktivitet 

Mål/Hvordan skal deres SF/IK arbeide for å oppnå dette? Hvilke indikatorer kan vise måloppnåelse/utvikling? 

Arbeide for gode rammebetingelser fra det offentlige NIF regnskapsundersøkelse  

Full mva-komp  

Gode idrettslag med verktøy innenfor digitalisering, verdier, administrasjon 
mm. 
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