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VI MÅ SIKRE IDRETTSGLEDE FOR ABSOLUTT ALLE
Det er en glede og en stor positiv utfordring å være
øverste tillitsvalgte i Norges idrettsforbund. I 2019
brukte jeg mye tid på å lære medlemsorganisasjonen
enda bedre å kjenne og sammen med Idrettsstyret
etablere struktur og arbeidsmetodikk for vårt kollegium
som beslutningsorgan. Idrettsstyret er ansvarlig for
å gjennomføre Idrettstingets vedtak samt følge opp
organisasjonens strategidokument – Idretten vil – og
er godt sammensatt av personer med ulik bakgrunn
fra idretten og med forskjellig kompetanse. Som enkeltpersoner opplever jeg at vi utfyller hverandre på en
god måte, og som gruppe er vi derfor godt skodd for
å forvalte Idrettsstyrets oppgaver. Felles for oss alle
er også at vi brenner for idretten og har valgt å bruke
vårt engasjement i arbeidet som tillitsvalgte. Det gir en
utrolig energi og stor styrke.
Iveren etter å ta fatt og utålmodigheten etter å få
ting gjennomført er stor, men idrettsbevegelsen er
stor, stø og så bredt forankret i hele landet at prosesser
tar tid og endring av status heldigvis ikke nødvendigvis
skjer bare fordi man gjennomfører et Idrettsting og
velger ny ledelse. Imidlertid får Idrettsstyret og jeg
som leder anledning til å føre an i prosessene og sette
agendaen når det gjelder prioriteringer og beslutninger
som må tas fortløpende. Det er spennende og givende,
selv om det også er utfordrende.
Idrettslag er grunnfjellet for den norske idrettsmodellen hvor særforbund, idrettskretser og idrettsråd har
lagene som sin primærreferanse. Det samme har Norges
idrettsforbund som paraplyorganisasjon. Verdien av
dialog og samhandling med særforbundene, som
øverste ansvarlige for hver idrett i Norge, er uendelig.
Det samme er det med idrettskretser og idrettsråd som kjenner lokale forhold best, og som i sin tur
samhandler godt med enkeltidrettene. Vi er gjensidig
avhengige av hverandre og slik sett bundet til samme
mast. Når vi får til godt samspill, kan idretten i enda
større grad spille en tydelig og sterk rolle i samfunnet.
Og på den måten også sikre og forbedre rammebetingelsene for hele organisasjonen og all idrettsaktivitet.
Gjennom 2019 har jeg hatt gleden av å bli kjent med
tillitsvalgte fra alle organisasjonsledd. Jeg er imponert
og ydmyk over kunnskap og engasjement, og styrket i
min overbevisning om at vi her i Norge har muligheten
til å kunne få verdens beste idrettsorganisasjon!

Idrettsglede for alle
Norsk idretts visjon – idrettsglede for alle – er en
fantastisk visjon. Og den starter i idrettslagene som
grunnlaget for god barne- og ungdomsidrett, aktive
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voksne og verdens beste toppidrett. For at visjonen
skal ha reell mening, vil oppfølgningen av Idretten vil
som retningsgivende styringsdokument være avgjørende i arbeidet fremover.
Idretten vil har gitt oss ambisiøse, langsiktige mål
som vi hele tiden må strekke oss etter å nå. Samtidig
har vi satt noen litt mer kortsiktige og litt mindre
ambisiøse mål som vi kan kassere inn i løpet av tingperioden, men som også er viktige byggesteiner.
I 2019 satte vi for fullt søkelyset på økonomi som
barriere for idrettsdeltakelse. Med idrettsglede for alle
som bakteppe må hele idrettsbevegelsen ha i mente
at vi er ansvarlige for å gjøre våre idrettstilbud tilgjengelige for flest mulig. Det betyr at vi må sørge for at
det blir enklest mulig å være idrettslag, og at rammevilkårene er slik at vi kan levere idrett på alle nivåer. Vi
må se på kostnadene innenfor hver idrett og innenfor
hvert idrettslag. Ansvaret for å se på kostnadsdriverne
innenfor idretten er selvsagt vårt eget, og jeg tror vi
kan hjelpe hverandre både med de generelle utfordringene og de spesielle som er knyttet til særskilte idretter
eller lokale og sosiale forhold.
Samtidig vil det alltid være noen som ikke kan være
med, nesten uansett hvor lite penger det koster. Derfor trenger vi et aktivt og godt samspill med myndighetene for å sikre disse barnas deltagelse i sitt eget
lokale idrettslag. Vi er sterke pådrivere for å få på plass
virkemidler til idrettsdeltakelse, noe som gjør at norsk
idrett kan spille en enda viktigere rolle for de barna og
familiene som sliter økonomisk.

Et felles internasjonalt ståsted
I høst ble det tatt et initiativ overfor alle de 300
internasjonale representantene som finnes i norsk idrett.
Sammen ble vi enige om å løfte fram områdene godt
styresett, fair play og bærekraftig utvikling. Denne felles
forståelsen gir en sterkere, mer samlet og tydeligere
internasjonal stemme fra norsk idrett.
Under kongressen til sammenslutningen av de europeiske olympiske komiteer (EOC) i høst fikk Norges og
Finlands forslag om krav til representasjon av begge
kjønn i styret gjennomslag etter solid jobbing under
møtet, men hvilende på vissheten om at dette skulle
norsk idrett stå for – sammen. Det er en lang vei å gå
for å sikre kjønnsbalanse i styrende organer i internasjonal idrett, men jeg ser heldigvis en positiv utvikling.
Internasjonalt oppleves det at vi har kommet langt i
Norge. Kjønnsbarometeret viser dog at vi fortsatt har
en vei å gå for å oppnå reell likestilling og kjønnsbalanse i idretten i Norge. Styrking av kvinner og jenters

plass og posisjon også i norsk idrett er et tema som
opptar meg sterkt, så den veien vil jeg gå sammen
med resten av organisasjonen.
I det internasjonale antidopingarbeidet er det mange
som ser til oss og hvordan ansvaret og oppgavene er
fordelt her i Norge. Samspillet mellom NIF og Antidoping Norge (ADNO) er viktig, med respekt for uavhengighet mellom partene. Jeg er stolt av kvaliteten
på arbeidet fra NIF i revisjonen av WADA-koden, det
høster internasjonal anerkjennelse. For utøverne er det
avgjørende at den rene, ærlige utøveren beskyttes og
ivaretas gjennom regelverket og oppfølgning av dette.

Idrettspolitisk arbeid
Arbeidet med å sette den idrettspolitiske agenda har
høy prioritet i Idrettsstyret. Idretten selv må ha eierskap
til sakene, og de må løftes, kommuniseres og dyttes
fram overfor myndigheter og samfunn. Høsten 2019
ble de fem fanesakene som hele idrettsbevegelsen
skal jobbe for gjennom neste stortingsperiode, definert.
Et sterkt søkelys på anleggsbygging og etterslep på
finansiering av anlegg er én slik sak, bevaring av enerettsmodellen er en annen, momskompensasjonsordningen en tredje og toppidrettsutøvernes livssituasjon
en fjerde sak – i tillegg til økonomi som barriere for
idrettsdeltakelse.
Et enstemmig Storting har vedtatt å bevare enerettsmodellen. Det er varslet at det på nyåret i 2020 vil
komme et forslag for Stortinget om å endre kringkastingsloven slik at det skal bli forbudt å formidle spillreklame i sendinger som vises i Norge – uavhengig av
hvor de sendes fra. Det er et sterkt signal og et stort
skritt i retning av å sikre den norske spillmodellen.
Gjennom høsten 2019 har vi i alle våre møter med
samtlige politiske partier løftet fram disse sakene.

Landslagsmodellen, toppidrett
Ingenting motiverer mer enn gleden av å møte idretten,
besøke idrettslag, delta på arrangementer og kamper
og møte de forskjellig særforbund og kretser. I alle disse
møtene får jeg bekrefter hvor omfattende og viktig
idretten er i det norske samfunnet.
Jeg er usedvanlig stolt over den toppidretten som
vår idrettsmodell og vår landslagsmodell får fram – på
alle måter verdens beste prestasjonskultur, som er utviklet i samspillet mellom særforbundene og Olympiatoppen.
Mange tror nok at livet som toppidrettsutøver er en
luksuriøs tilværelse. For de aller fleste er det ikke riktig.
Snarere er det slik at mange toppidrettsutøvere har
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det svært trangt økonomisk. Dette samsvarer dårlig
med de resultatmål idretten selv og samfunnet ellers
setter til norsk toppidrett.
Idrettsstyret ønsker at vi skal tette dette gapet. Derfor
jobber vi for å kartlegge og forbedre livsvilkårene til
utøvere og forbund som har begrensede økonomiske
ressurser til toppidrett. Vi skal holde trykket oppe i
arbeidet med å finne gode løsninger for dem som
ønsker å kombinere studier og toppidrett. Det vil gi
bedre grunnlag for livet etter at toppidrettskarrieren
er forbi. Men det er også avgjørende at det faktisk er
økonomisk mulig å ha en toppidrettskarriere. I de fleste
tilfeller er stipender fra Olympiatoppen og støtte fra
særforbund på langt nær nok. Norske toppidrettsutøvere
har ofte en langt mer krevende situasjon enn mange av
sine konkurrenter fra andre land.

Modernisering
Vi skal ikke bare være verdens beste på toppidrett
og breddeidrett. Vi ønsker også å være blant verdens
ledende idrettsorganisasjoner. Det er hårete mål, men
jeg ser en flott utvikling i kjølvannet av digitaliseringsog moderniseringsprosessen som startet i forrige
tingperiode. Effektivisering og utvikling av de digitale
tjenestene gjør hverdagen lettere for daglig drift av
organisasjonsleddene og for enkeltpersoner som skal
administrere sin idrettshverdag.
På vegne av Idrettsstyret ønsker jeg også å takke
NIFs administrasjon under ledelse av generalsekretær
Karen Kvalevåg. Idrettsstyret har møtt og arbeidet med
svært kompetente og dedikerte mennesker i administrasjonen, og jeg ønsker å takke dem hver især for
uvurderlige bidrag og leveranser til Idrettsstyrets
arbeid i 2019.

Med sportslig hilsen

Berit Kjøll
President
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1.1 Virksomhet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komités (NIF) visjon er «Idrettsglede for alle». Denne
visjonen speiler vår samfunnsmessige rolle som tilrettelegger av organisert idrettsaktivitet i alle lokalsamfunn
landet rundt. Visjonen speiler også NIFs overordnede
ansvar for både topp- og breddeidretten, også innenfor
idrett for funksjonshemmede. Det faktum at 93 prosent
av norsk ungdom har deltatt i organisert idrettsaktivitet, viser at vi evner å ta vår samfunnsrolle og vårt
samfunnsansvar på alvor.
NIF som organisasjon er en forening av foreninger,
hver autonom og dannet i et interessefellesskap om
idrett. NIF eksisterer derfor kun i kraft av sine medlemmer,
idrettslag og særforbund, og har organisert seg for å
ivareta disse medlemmenes interesser.
Ved inngangen til 2019 var det over 2 millioner medlemskap fordelt på 10 335 idrettslag i 54 særforbund.
NIF er landets største medlemsbaserte frivillige organisasjon.
I 2019 ble 3MOT3 godkjent som ny idrettsgren under
Norges Basketballforbund, Mixed Martial Arts (MMA) og
Muay Thai ble godkjent som nye grener under Norges
Kampsportforbund, og truger ble godkjent som aktivitet.
På Idrettstinget 2019 ble Norges Functional Fitness
Forbund tatt opp som nytt særforbund.
NIF hadde i 2019 17 idrettskretser som sine regionale
ledd. Hver idrettskrets har egne demokratisk valgte
styrer. Agder idrettskrets ble etablert 1. januar 2019,
mens det pågikk sammenslåingsprosesser i alle kretsene
som skulle slåes sammen fra 1. januar 2020.
Konsekvensen av idretten som foregår i idrettslagene
i alle landets kommuner, er sterke fellesskap, gode
lokalsamfunn og ikke minst et massivt bidrag til folkehelsen.
Idrettens øverste organ, Idrettstinget, ble avholdt
26.–28. mai 2019. Idrettsstyret, som ble valgt på
Idrettstinget, ble valgt for to ulike perioder. President,
1. visepresident og fire styremedlemmer ble valgt for
en fireårsperiode, fram til Idrettstinget i 2023, mens
2. visepresident og fire styremedlemmer ble valgt for
en toårsperiode, fram til Idrettstinget i 2021. I tillegg
til de valgte medlemmene består Idrettsstyret av utøverrepresentant, ansattrepresentant og IOC-medlem
fra Norge. Presidentskapet er styrets arbeidsutvalg.
De valgte styremedlemmene har fordelt ansvaret for
nærmere kontakt og oppfølging av alle særforbundene
og idrettskretsene mellom seg.

Idrettsstyret følger opp idrettens langtidsplan «Idretten
vil!». Som et viktig ledd i dette arbeidet vedtok Idrettsstyret «Idretten skal» som til sammen er fireårsplanene
for de fire strategiske satsingsområdene i «Idretten
vil», nemlig Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere og
bedre idrettsanlegg og Bedre toppidrett.
NIFs virksomhet er allokert på Ullevaal stadion,
Olympiatoppen på Sognsvann, Marienlyst i Drammen
(NIF digitals supportavdeling), og ved idrettskretsenes
kontor i alle landets fylker. I tillegg drives det kurs og
konferansesenter med treningsfasiliteter i Bardufoss,
der NIF innehar aksjemajoriteten på Bardufosstun AS.

1.2 Formål
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) har følgende formål:
NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til
å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å
bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Med idrett menes aktivitet som oppfyller
følgende vilkår:
a)
b)
c)

Det er fysisk aktivitet av konkurranse-,
trenings- og/eller mosjonskarakter.
Aktiviteten er som konkurranseaktivitet
målbar etter godkjent regelverk.
Aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer 		
idretten i Norge bygger sin aktivitet på.

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for
individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens
arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier
som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
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1.3 Årsregnskap
1.3.1 Regnskap for 2019
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den
frie egenkapitalen økt med 10,0 millioner kroner. NIFs
frie egenkapital er blitt økt fra 29,4 millioner kroner
(per 31. desember 2018) til 39,4 millioner kroner (per
31. desember 2019).
Idrettsstyret gjør i tillegg følgende disponeringer av
det regnskapsmessige overskuddet i 2019 på 11,9 millioner
kroner:
•

1,2 millioner kroner disponeres av øremerkede
midler til vedlikehold av Idrettens hus.

•

1,0 million kroner avsettes til IT-utvikling

•

2,9 millioner kroner disponeres av øremerkede
midler til digitalisering.

•

3,0 millioner kroner disponeres av øremerkede
midler til modernisering.

•

3,0 millioner kroner avsettes til Idrettens hus
(egne lokaler/leiekontrakter).

•

5,0 millioner kroner avsettes til digitalisering –
felles økonomitjenester.

•

10,0 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen.

Sum egenkapital i NIF per 31. desember 2019, inkludert
egenkapital med selvpålagte restriksjoner (21,1 millioner
kroner), er totalt 60,5 millioner kroner.
1.3.2 Eierskap i selskaper
NIF eier mer enn 50 prosent av Bardufosstun AS. På
grunn av størrelsen på datterselskapet er det ikke funnet
nødvendig å utarbeide konsernregnskap for 2019.
Bardufosstun Driftsselskap AS leverte i 2019 et underskudd på 202 920 kroner.
1.3.3 Økonomisk situasjon
I 2019 fikk NIF tildelt totalt 716,0 millioner kroner i
spillemidler fra Kulturdepartementet. Samlet tildeling
over de fire tilskuddspostene var da 5,1 millioner kroner
høyere enn tildelingen for 2018.
Med bakgrunn i den begrensede ressurssituasjonen i
NIF la man i 2019 vekt på å løse kjerneoppgavene. I tillegg til kjerneoppgavene var oppmerksomheten rettet
mot digitaliseringen og moderniseringen av hele organisasjonen. Digitalisering og modernisering av Norges
største organisasjon er krevende både når det gjelder
ressurser og økonomi. Dette arbeidet startet opp i
2017 og ble fulgt opp i 2018 og 2019. Det er i løpet
av 2018/2019 tilført 25,0 millioner til digitaliseringsprosjektene.
8
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Med bakgrunn i de senere års investeringer på IT-området var det i 2019 behov for å søke om opptak av
kassekreditt. Den innvilgede kassekreditten ble ikke
benyttet, da NIF mottok utbetalingen av momskompensasjonen tidligere enn ventet. Det ser ut til at det
også i 2020 vil være behov for opptak av kassekreditt.
Kontantstrømoppstillingen viser en økning i beholdningen av bankinnskudd og kontanter på 28,6 millioner
kroner fra 2018 til 2019. Idrettens konsernkontosystem
er innarbeidet i balansen til NIF. Deltakernes bankinnskudd (alle deltagere unntatt NIF) er på 386,9 millioner
kroner per 31. desember 2019. Dette er 5,4 millioner
kroner lavere enn per 31. desember 2018. NIFs bankinnskudd per 31. desember 2019 er 61,1 millioner kroner.
Dette er 34,0 millioner kroner høyere enn per 31. desember
2018.
1.3.4 Kredittrisiko
Kredittrisikoen vurderes som liten, da kundeporteføljen
til NIF i all hovedsak er egne organisasjonsledd, der
NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i
overføringene til disse organisasjonsleddene. Pantelånet
som står oppført i balansen, har en flytende rente. Det er
en renterisiko knyttet til pantelånet ved renteendringer.
1.3.5 Plassering av overskuddslikviditet
I løpet av 2019 var deler av overskuddslikviditeten i
konsernkontosystemet plassert i pengemarkedsfond.
Plasseringer av denne typen vil alltid innebære en viss
risiko. Pengemarkedsfond er vurdert som lavrisikoplassering. Per 31. desember 2019 var totalt 200 millioner
kroner plassert i pengemarkedsfond. Det foreligger en
viss finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved
avleggelse av årsregnskapet for 2019.
1.3.6 Statlig og fylkeskommunal støtte
NIF mottar også statlig og fylkeskommunal støtte fra
andre departementer og enkelte fylker for utvikling av
idretten regionalt. Midler til tiltak innenfor regionale
kompetansesentre har bidratt til å utløse mer penger
kommunalt og fylkeskommunalt.

1.3.7 Fremtidsutsikter
NIF fikk tildelt 730 millioner kroner i spillemidler for
2020. Dette er 14 millioner kroner mer enn tildelingen i
2019. Toppidretten var det området som ble tildelt den
største økningen (8 millioner kroner). Styret er tilfreds
med at Kulturdepartementet aksepterte behovet for å
styrke utøverfinansieringen samt utvikle bredden og
mangfoldet i norsk toppidrett.
I langtidsplanen for norsk idrett, Idretten vil! er det
prioritert fire strategiske satsingsområder som danner
grunnlag for idrettens arbeid de neste fire årene:
–

Livslang idrett

–

Bedre idrettslag

–

Flere og bedre anlegg

–

Bedre toppidrett

Den pågående digitaliseringsprosessen av norsk idrett
vil også i 2020 og de kommende årene kreve ytterligere
tilførsel av både kompetanse og kapital.
De fleste ansatte i NIF har pensjonsordning i Statens
pensjonskasse (SPK). Statens pensjonskasse har varslet
endringer i ordningen, noe som vil medføre at arbeidsgiver vil få en betydelig økning i pensjonskostnadene
fra og med 2021. Med bakgrunn i dette har NIF igangsatt
en totalvurdering av pensjonsordningene som også
inkluderer finansering av dem.
1.3.8 Korona (COVID-19)
Korona-pandemien har betydelige konsekvenser for
verdenssamfunnet og for norsk idrett og NIF.
På bakgrunn av den uoversiktlige situasjonen for
norsk idrett ba NIF den 12. mars 2020 helsemyndighetene om en straksavklaring for hvordan norsk idrett
skulle forholde seg til pandemien og myndighetenes
retningslinjer. Samme dag kom det tydelige retningslinjer om at all organisert idrett opphører i første omgang
fra 12. mars til og med 26. mars 2020. En informasjon
NIF umiddelbart informerte hele norsk idrett om.
Pandemien rammer norsk idrett og de frivillige
hardt både sportslig og økonomisk.
Dette gjelder både innenfor toppidrett og i breddeidretten, og for frivilligheten generelt. De fleste organisasjonsleddene møter store inntektsreduksjoner uten
at det er mulig å kompensere dette med reduserte
kostnader. Dette gir umiddelbar negativ likviditetseffekt
og likviditetsutfordringer.

På vegne av norsk idrett har NIF derfor bedt om en
statlig tiltakspakke for økonomisk kompensasjon av de
tapte inntektene som hele idrettsbevegelsen blir påført
som følge av at all organisert idrett nå er opphørt.
NIF etablerte 4. mars en beredskapsgruppe som til
nå har hatt fokus på:
•

Tidsriktig informasjon til hele organisasjonen om
situasjonen og retningslinjer/regler

•

Kontakt med offentlige myndigheter

•

Norsk idretts renommé og omdømme

•

Mediehåndtering

•

Juridisk bistand/retningslinjer

Fremover vil fokuset i større grad være idrettspolitisk
påvirkningsarbeid og økonomisk bistand til organisasjonsleddene.
Konsekvensene for NIF vil utredes i nær fremtid. NIF
er i stor grad finansiert med spillemidler som er tildelt for
2020, slik at for paraplyorganisasjonen er den største
risikoen de langsiktige økonomiske effektene.
NIF vil følge utviklingen i situasjonene tett og iverksette tiltak løpende.
1.3.9 Styrets vurdering
Styret er av den oppfatning at det er grunnlag for
fortsatt drift, og regnskapet for 2019 er avlagt under
denne forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir årsberetningen og årsregnskapet en rettvisende oversikt
over utviklingen og resultatet av virksomheten.

1.4 Arbeidsmiljø
NIF har fokus på arbeidsmiljø og ønsker å være en
trygg arbeidsplass for sine ansatte. HMS-arbeidet følges
opp systematisk med konkrete mål og handlingsplaner
samt årlig HMS-revisjon. NIF har lagt til rette for ulike
helsefremmende tiltak for de ansatte. Det er kun registrert én lettere personskade i 2019. Totalt sykefravær i
2019 var 3,8 prosent, en økning på 1 prosentpoeng fra
2018.
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Resultatregnskap

RESULTATREGNSKAP
1.5 Likestilling

1.6 NIFs virksomhet og det ytre miljøet

Totalt antall ansatte i NIF ved utgangen av 2019 var 372.
Av disse var 170 kvinner og 202 menn. Antall årsverk i
2019 var 323,2. Av disse var 34,1 midlertidige stillinger.
94 av 372 ansatte var ansatt i en deltidsstilling,
52 menn og 42 kvinner, med en gjennomsnittlig stillingsprosent på 42,3 prosent. Mange av de deltidsansatte
er ansatt i prosjekter eller har ulike fagspesifikke stillinger som leger, fysioterapeuter etc. og har en annen
hovedarbeidsgiver enn NIF. Det informeres om alle
ledige stillinger internt der ansatte i deltidsprosenter
har mulighet til å påberope seg fortrinnsrett, jf.
arbeidsmiljøloven § 14-3.
NIFs ledergruppe besto av 50 prosent kvinner og
50 prosent menn ved utgangen av 2019, og kjønnsfordelingen blant ledere med personalansvar var
54 prosent menn og 46 prosent kvinner.
Arbeidet med å øke likestilling og motvirke diskriminering har også i 2019 vært i fokus ved rekruttering av
ansatte og tillitsvalgte.

Idrettens hus på Ullevaal stadion er godt tilrettelagt
for bevegelseshemmede. Det fysiske arbeidsmiljøet er
meget tilfredsstillende. NIF forurenser ikke det ytre miljøet
i vesentlig grad gjennom den daglige virksomheten
ved Ullevaal stadion, Sognsvann, Marienlyst i Drammen,
Bardufosstun eller ved idrettskretsenes kontor. I 2020
er det igangsatt et arbeid for å kartlegge NIFs innsats
opp mot FNs bærekraftsmål.

Alle tall i hele tusen

NOTE

Tilskudd fra det offentlig og andre instanser

2

Sponsorinntekter
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter

Tilskudd

3

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivnings- og nedskrivningskostnad
Annen driftskostnad

4

Kathe Langvik
Ansattes representant

Sebastian H. Henriksen
Styremedlem (2019-2023)

59 430

96 706

99 876

1 948 935

1 841 553

1 587 890

1 476 093

754

807

159 838

149 755

22 781

28 079

170 064

173 532

1 941 327

1 828 266

7 607

13 287

4 908

3 043

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Johan Olav Koss
2. visepresident

Kristin Kloster Aasen
IOC

Sondre Sande Gullord
Styremedlem (2019-2023)

Elisabeth Faret
Styremedlem (2019-2021)

1 682 246

49 761

5

Driftsresultat

Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøverrepresentant

Erik Unaas
Styremedlem (2019-2021)

Astrid Strandbu
Styremedlem

Annen finansinntekt

458

20

Annen rentekostnad

-173

-327

Annen finanskostnad

-925

-30

Netto finansresultat

4 268

2 706

Ordinært resultat

11 875

15 993

ÅRSRESULTAT

11 875

15 993

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital

9

9 982

940

Overført fra egenkapital til vedlikehold av Idrettens Hus

9

-1 178

-928

Overført til IT-utvikling

9

966

0

Overført fra/til digitalisering

9

-2 894

7 481

Overført fra/til modernisering

9

-3 000

3 000

Overført til Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)

9

3 000

0

Overført til digitalisering - felles økonomitjenester

9

5 000

0

Overført til rettslige prosesser

9

0

2 500

Overført til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter

9

0

3 000

11 875

15 993

Sum overføringer
Zaineb Al-Samarai
Styremedlem (2019-2023)

1 802 467

6, 7

Sum driftskostnader

Oslo, 17. mars 2020

Vibecke Sørensen
1. visepresident

2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Annen renteinntekt

Berit Kjøll
President

2019

Ole Jørstad
Styremedlem (2019-2021)

Emilie Zakariassen Hansen
Styremedlem (2019-2021)

Foto: Eirik Førde
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Balanse

Balanse

BALANSE
EIENDELER

Alle tall i hele tusen

NOTE

2019

2018

Alle tall i hele tusen

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

2019

2018

Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål

9

2 017

3 196

IT-utvikling

9

966

0

Digitalisering

9

4 587

7 481

Modernisering

9

0

3 000

Rettslige prosesser

9

2 500

2 500

Varige driftsmidler

Forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter

9

3 000

3 000

Toppidrettsenteret

20 112

Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)

9

3 000

0

9

5 000

0

21 070

19 177

Egenkapital

Anleggsmidler

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Immaterielle eiendeler

2

Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler

6

5 658

436

Andre immaterielle eiendeler

6

48 204

56 107

Sum immaterielle eiendeler

53 862

7

17 848

56 543

Kontorseksjon Ullevål stadion

7

25 531

26 636

Digitalisering - felles økonomitjenester

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

7

16 862

21 997

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner

60 241

68 744

Sum varige driftsmidler

Opptjent egenkapital
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap

8, 12

80

216

Investering i aksjer og andeler

8

1

385

Pensjonsmidler IK

10

5 497

4 643

Lån datterselskap

12

0

2 386

5 579

7 631

119 681

132 917

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Annen egenkapital

9

29 451

28 511

Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital

9

9 982

940

Sum opptjent egenkapital

39 433

29 451

Sum egenkapital

60 503

48 628

5 497

4 643

5 497

4 643

4 656

6 985

781

824

5 437

7 809

22 267

16 345

13 623

17 133

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser Idrettskretser

10

Sum avsetninger for forpliktelser

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

15

22 665

19 763

Annen langsiktig gjeld

Andre fordringer

16

25 768

36 821

Pantelån

Sum fordringer

48 433

56 584

14

Båndlagte midler (fond)
Sum annen langsiktig gjeld

Bankinnskudd, kontanter og lignende

12

11
386 942

392 286

Kortsiktig gjeld

Innskudd konsernkonto NIF

25 082

15 935

Leverandørgjeld

Andre bankinnskudd

36 067

11 230

Andre avsetninger

Innskudd konsernkonto SF/IK

Bankinnskudd, kontanter og lignende

448 091

419 450

Sum omløpsmidler

496 525

476 035

SUM EIENDELER

616 206

608 952
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Skyldige offentlige avgifter

19 615

20 721

Gjeld SF/IK innskudd konsernkonto

11

386 942

392 286

Annen kortsiktig gjeld

17

102 322

101 386

Sum kortsiktig gjeld

544 769

547 871

Sum gjeld

555 703

560 324

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

616 206

608 952
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NOTER
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998
og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsippper
Pga størrelsen på datterselskapene er det ikke utarbeidet
konsernregnskap, se note 12.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer
som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for
avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn
balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående,
er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske
levetiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til
balansedagens kurs.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter
til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at
de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte
forbundet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.
Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til
anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av
virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for
balanseføring er oppfylt.
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives.
Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de
forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og
eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler aktiveres for anskaffelser hvor kostpris er over
kr 100.000, eller delanskaffelser som sees samlet og som overstiger
dette beløpet. Øvrige anskaffelser kostnadsføres direkte.
Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost.
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet
ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer
i tilknyttede selskaper.
Andre aksjer klassifisert som anleggsmidler
Aksjer hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert
som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være
forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt.
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Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler
Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

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

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Rammetilskudd fra Kulturdepartementet

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og
andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder
fra anskaffelse.
Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil
og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres
over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger
10% av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene
(korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over
gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
Pensjons-midlene vurderes til virkelig verdi.

Tilskudd OL/PL Tokyo (2020) / OL/PL PyeongChang (2018), periodisert

2019

2018

716 000

710 900

-3 123

5 390

Momskompensasjon varer og tjenester

605 725

518 572

Øremerkede offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet 1)

424 459

414 836

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

59 406

32 548

1 802 467

1 682 246

2019

2018

372 358

367 325

Utstyrsordning

26 559

26 104

Inkludering i idrettslag

17 698

15 541

Lokale aktivitetsmidler

Andre øremerkede tilskudd fra KUD
Sum

7 844

5 866

424 459

414 836

2) Spesifikasjon av forskjellige øremerkede tilskudd

2019

2018

NORAD-prosjekter

9 884

11 622

Inntektsføringsprinsipper
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har
hovedsaklig tre inntektstyper:
- tilskudd fra det offentlige og andre instanser
- sponsorinntekter
- andre driftsinntekter (herunder inntekter fra fellestjenester utført
for særforbund og idrettskretser)

Extra-stiftelsen

8 634

9 619

Fredskorpset

3 030

3 452

Stiftelsen VI

20 234

0

Sparebankstiftelsen

8 456

3 959

Andre tilskudd

9 168

3 896

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Tilskudd som er ment å finansiere OL-kostnader anses opptjent når
aktivitetene gjennomføres og kostnadene påløper. Sponsorinntekter
inntektsføres over avtaleperioden.

Sum

59 406

32 548

Periodiseringsprinsipper
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er
fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger,
se note 13.

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

Skatter
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.
Rehabilitering Toppidrettsenteret / bygging Olympiahallen
I perioden 2006 til 2019 er det foretatt rehabilitering av Toppidrettsenteret. Rehabiliteringen er bokført etter nettometoden, dvs at
bruttokostnaden minus rehabiliteringstilskudd fra Kulturdepartementet
(KUD) er aktivert og avskrives etter ordinær avskrivningsmetode.

Tilskudd andre 3)
Sum tilskudd
1) Særforbund

2019

2018

598 087

550 354

87 217

80 544

902 586

845 195

1 587 890

1 476 093

2019

2018

Rammetilskudd

162 277

162 423

Regiontilskudd

36 952

36 629

Tilskudd integrering

21 098

21 098

149 536

147 502

Tilskudd barne og ungdomssatsing
Tilskudd utstyr anlegg

40 722

4 156

Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett

33 000

33 000

Momskompensasjon varer og tjenester

68 419

74 314

Andre tilskudd
Tilskudd toppidrett
Sum

6 350

8 588

79 733

62 643

598 087

550 354
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2) Idrettskretser
Rammetilskudd

Noter til regnskapet

2019

2018

Ytelser til ledende personer (1 000 kr)

Annen
godtgjørelse

39 000

38 000

1 442 535

145 210

Klubb- og idrettsrådsutvikling

6 100

6 050

Idrettspresident, januar-mai

565 150

102 923

Inkludering i idrettslag

6 920

6 250

Idrettspresident, august-desember

605 481

48 033

Idretts- og organisasjonsutvikling

5 950

5 053

15 542

14 141

87 465

26 830

3 283

1 871

117 472

29 167

Momskompensasjon varer og tjenester

10 422

9 180

87 465

29 080

Sum

87 217

80 544

2. Visepresident, mai-desember

117 472

29 167

Styret, januar-mai

269 120

12 210

Styret, mai-desember

427 174

16 460

Trenerutdanning og regionale kompetansesentre
Andre tilskudd (Extra-stiftelsen mm)

3) Tilskudd andre

2019

2018

Idrettslag, lokale aktivitetsmidler

372 358

367 325

Idrettsråd, inkludering i idrettslag

10 670

9 276

6 503

6 306

Andre tilskudd idrettslag/idrettsråd
Tilskudd andre organisasjoner

4 853

48 081

Momskompensasjon varer og tjenester

508 202

414 207

Sum

902 586

845 195

Generalsekretær

1. Visepresident, januar-mai
1. Visepresident, mai-desember
2. Visepresident, januar-mai

Generalsekretær tiltrådte 01.10.17 i en åremålsstilling på 6 år. Dersom generalsekretær velger å si opp sin stilling etter anmodning fra
Idrettsstyret, uten at det foreligger saklig grunn til oppsigelse eller avskjed, eller dersom Idrettsstyret beslutter å si opp generalsekretæren,
vil det bli utbetalt en etterlønn tilsvarende 6 måneder. Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet for ledende ansatte eller Idrettsstyret.

Revisor
2019

2018

Lovpålagt revisjon

500

493

Andre attestasjonstjenester

451

406

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:

Advokattjenester

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

Andre tjenester utenfor revisjonen
Sum

2019

2018

222 935

214 047

31 809

30 534

Pensjonskostnader

1 981

2 622

Andre ytelser

8 919

4 444

-105 805

-101 892

159 838

149 755

Lønn
Folketrygdavgift

Fakturerte lønnskostnader IK *
Sum

Antall sysselsatte årsverk

193

186

Antall ansatte i NIF sentralt pr. 31.12

190

183

* Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsene ført brutto i NIFs regnskap.
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i både idrettskretsene og i NIF sentralt.
I årsregnskapet til NIF inngår imidlertid bare de sentralt ansatte, da idrettskretsenes ansatte
tas med i de respektive kretsers regnskaper.
Antall sysselsatte årsverk reflekterer utførte årsverk for den oppgitte lønnskostnaden i NIF sentralt.
Både fast ansatte og timelønnede er hensyntatt.
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0

583

481

273

1 432

1 756

Alle beløp er inkludert mva.

Note 5 Annen driftskostnad (1 000 kr)
Annen driftskostnad

16

Lønn

2019

2018

Kontorkostnader

39 737

38 821

IT-kommunikasjon, drift og andre kostnader

52 946

40 377

Reise og oppholdskostnader

29 101

23 408

Idrettsfaglig bistand, idrettsutstyr, medisinsk utstyr

15 886

11 250

9 322

19 965

Salgs- og reklamekostnader
Barneidrettsforsikring
Kostnadsføring OL og PL, PyeongChang
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

990

1 028

0

21 282

22 084

17 401

170 064

173 532
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Note 6 Andre immaterielle eiendeler (1 000 kr)

Note 7 Varige driftsmidler (1 000 kr)
Turnerings
Turnerings
Admin,
Admin (1) anleggsreg. (1)

Toppidrettsenteret (1)

Seksjon Ullevål
Stadion (2)

Utstyr/anlegg
toppidrett (3)

IT-utstyr/
inventar (4)

2019
SUM

2018
SUM

42 387

42 955

45 288

23 272

153 901

153 272

-306

0

-9

0

-315

7 840

0

0

670

1 014

1 684

7 211

Anskaffelseskost 31.12.19

42 081

42 955

44 609

22 258

151 902

153 901

Akk. avskrivninger 31.12.19

24 233

17 424

28 502

21 502

91 661

85 157

Bokført verdi pr. 31.12.19

17 848

25 531

16 107

755

60 241

68 744

1 958

1 105

3 350

1 776

8 188

9 509

0

0

0

0

0

296

18 185

17 838

IT-prosjekter
under utvikling

Sports
Admin (3)

Idrettskontor

Nettside

Idrettskurs

436

34 820

34 873

9 350

14 782

1 373

8 851

Tilgang

Tilgang

10 428

0

175

0

0

0

0

Avgang

Avgang

5 206

250

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12.18

5 658

34 570

35 047

9 350

14 782

1 373

8 851

Anskaffelseskost 01.01.19

Akk. avskrivninger og
nedskrivninger 31.12.19
Bokført verdi pr. 31.12.19

0

33 332

12 436

6 919

10 800

1 241

3 541

5 658

1 238

22 611

2 431

3 981

132

5 311

936

3 576

1 870

2 956

228

1 770

0

0

0

0

0

0

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Bedre klubb
Anskaffelseskost 01.01.19

5 år

10 år

5 år

5 år

5 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Nytt øksystem

OLT
testdatabase

OLT treningsdagbok (2)

OLT diverse
systemer

2019
SUM

2018
SUM

1 072

0

908

7 472

653

114 589

114 517

Tilgang

435

1 168

739

3 826

346

17 117

18 141

Avgang

0

0

0

0

0

5 456

12 545

1 507

1 168

1 647

11 298

999

126 251

120 114

Anskaffelseskost 31.12.19
Akk. av- og
nedskrivninger 31.12.19

584

292

517

2 389

338

72 389

63 571

Bokført verdi pr. 31.12.19

922

876

1 130

8 909

661

53 862

56 543

Årets avskrivninger

406

292

289

2 083

187

14 593

15 626

0

0

0

0

2 649

Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

0
3 år

3 år

5 år

5 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 01.01.19

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

,
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10-30 år

67 år

3-5 år

3-5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

0

17 974

211

0

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

(1) Negativ tilgang består hovedsakelig av refundert moms på anleggsmidler (anleggsmoms).
(2) Anskaffelseskost for kontorseksjon Ullevål Stadion er nettoført, dvs. redusert med den andelen som er finansiert av spillemidler.
(3) Toppidrettsenteret ble i 2019 rehabilitert med kr 7,3 mill. Det søkes om rehabiliteringstilskudd fra KUD til disse formålene,
og for 2019 ble det tildelt 3,5 mill. Dette beløpet er bokført som finansiering av investeringene, og reduserer anskaffelseskosten
tilsvarende. Negativ tilgang består av reell tilgang på kr 5,03 mill og finansiering på totalt 5,04 mill. Finansiering er refundert
anleggsmoms og ekstratildeling fra KUDrelatert til rehabilitering foretatt i 2018. Anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger
pr 31.12.19 er nedjustert med 0,67 mill som følge av utrangering.
(4) Anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.19 er nedjustert med 1,014 mill som følge av utrangering.

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

Ansk.-tidspunkt

Forretningskontor

Bardufosstun AS

2004, 2009

Bardufoss

Stemme og
eierandel

Kostpris

Bokført verdi

86 %

311

80

Sum

80

Investering i aksjer
(1) Anleggsregisteret er en modul i TurneringsAdmin som ene og alene eies av NIF. Denne blir avskrevet over 5 år, i motsetning til resterende
del av systemet hvor man har vurdert 10 års levetid (og inngått tilsvarende avtaler med andre særforbund som bruker systemet).		
(2) Treningsdagboken er finansiert med kr 0,19 mill fra IOC. Dette har redusert anskaffelseskostnad tilsvarende.
(3) Anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.19 er nedjustert med 0,25 mill som følge av utrangering.
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ZXY sport tracking AS (Radionor)
Sum

2007-2015

Trondheim

6,2 %

593

1
1
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Note 9 Egenkapital (1 000 kr)

Note 11 Konsernkontosystem og bundet bankinnskudd (1 000 kr)
Egenkapital med
selvpålagte restriksjoner

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

19 177

29 451

48 628

Egenkapital 01.01.19
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Disponert fra vedlikehold Idrettens Hus Ullevål
Avsatt til IT-utvikling

9 982
-1 178

9 982
-1 178

966

966

Disponert fra digitalisering

-2 894

-2 894

Disponert fra modernisering

-3 000

-3 000

Avsatt til Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)

3 000

3 000

Avsatt til digitalisering - felles økonomitjenester

5 000

5 000

Egenkapital 31.12.19

21 070

39 433

60 503

Konsernkontosystemet i NIF ble opprettet i 1989. Gjennom konsernkontosystemet forvalter NIF den akkumulerte overskuddslikviditeten til de
deltakende særforbundene og idrettskretsene. Midlene plasseres i bank og rentebærende verdipapirer med moderat til lav risiko.
Konsernkontosystemet skal sikre deltakerne bedre innskudds- og lånebetingelser enn hver og en kan få på egenhånd. I tillegg bidrar systemet
til fleksibilitet ved kortsiktige likviditetsbehov.
NIF administrerer konsernkontosystemet og er representant overfor banken. NIF er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet,
solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto
presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til NIF, og som kortsiktig fordring og gjeld til forbund/kretser.
Pr 31.12.2019 er det plassert kr 200 mill i ulike pengemarkedsfond.
Av bankinnskuddene utgjør bundne skattetrekksmidler kr 10,6 mill, lokale aktivitetsmidler kr 1,6 mill og båndlagte midler (fond) kr 0,8 mill.

Note 12 Datterselskap, (konsernforhold – skatt – mellomværende) (1 000 kr)
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eier 86% av Bardufosstun AS. NIF overtok aksjene til Troms Fylkeskommune
i Bardufosstun AS vederlagsfritt i 2009, og overdro i 2018 tomten til Bardufosstun AS og 14% av aksjene til Troms IK.
NIF eide pr 31.12.2018 100% av Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU). Dette selskapet ble oppløst i 2019, og likvide midler overført NIF.

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (1 000 kr)

Datterselskapenes virksomhet er av en forholdsvis lav karakter, slik at det derfor ikke er funnet nødvendig å konsolidere selskapene.
Hovedtallene for disse selskapene blir gjengitt i denne noten.

NIF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NIF sine pensjonsordninger oppfyller disse kravene.
NIF har to tjenestepensjonsordninger:
Ansatte i NIF og i idrettskretsene (ansatt etter 01.03.2000) er medlem i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 355 medlemmer i ordningen.

Bardufosstun AS hadde i 2019 et skattemessig underskudd på kr 260'.
Bardufosstun AS har ikke fått direkte tilskudd i 2019.

Ansatte i idrettskretsene (ansatt før 01.03.2000) er medlem i DnB. Dette er en lukket ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser.
Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 12 medlemmer i ordningen.

Senter for Prestasjonsutvikling AS, årsresultat

2019

2018

Avviklet

-18

Senter for Prestasjonsutvikling AS, egenkapital

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

2019

2018

540

699

1 271

1 234

-1 898

-1 877

Resultatført estimeringstap/(gevinst)

641

648

Administrasjonskostnader

619

610

Avkastning på pensjonsmidler

Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift

Idrettskretser, sikrede AFP

75

94

1 247

1 408

2019

2018

Beregnede pensjonsforpliktelser

-49 120

44 829

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

44 268

-50 187

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

11 034

10 757

-684

-755

5 497

4 643

Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelser (- midler)

Netto pensjonsfordring i 2019 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.
Forpliktelsen til pensjonsselskapet tilsvarende fordringen, er ført opp i regnskapet med kr 5.497'.

Bardufosstun AS, årsresultat

-203

-78

Bardufosstun AS, egenkapital

1 521

1 724

Note 13 Andre avsetninger (1 000 kr)
Øremerkede midler:
NIF mottar øremerkede midler til gjennomføring av ulike prosjekter fra flere ulike instanser og samarbeidspartnere. Enkelte av disse midlene
er ikke fullt ut benyttet pr 31.12.2019 og utgjør således en forpliktelse for NIF. Disse fordeler seg som følger:
Avsetninger:

2019

2018

10 044

11 238

Utstyrsmidler

811

2 835

Kinasamarbeid

500

1 339

NORAD-prosjekter

223

839

Lokale aktivitetsmidler

388

358

1 047

226

UNG frivillig fond

Fredskorpset
Diverse
Sum

Økonomiske forutsetninger:

2019

2018

Diskonteringsrente

2,3 %

2,6 %

Forventet lønnsregulering

2,3 %

2,8 %

Forventet pensjonsøkning

0,5 %

0,8 %

Forventet G-regulering

2,0 %

2,5 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,8 %

4,3 %

557

610

298

13 623

17 133

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
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Kontantstrømoppstilling

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

2019

2018

Pantelån DnB NOR (1)

4 656

6 985

Sum pantelån

4 656

6 985

2018

Ordinært resultat før skattekostnad

11 875

15 993

Ordinære avskrivninger

22 781

25 134

0

2 944

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Nedskrivninger varige driftsmidler

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld
Ullevål Stadion

2019

25 531

26 636

(1) De årlig avdragene er kr 2,3 mill. Lånet vil være nedbetalt i 2021. Pr 31.12.2019 har hele lånet flytende rente.

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-15

-43

Endring i kundefordringer

-2 903

2 289

Endring i leverandørgjeld

5 922

-10 123

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

2 029

50 057

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

39 689

86 253

315

-7 114

-11 860

-7 501

2 869

0

-8 676

-14 515

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-2 373

−2 329

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-2 373

−2 329

28 640

69 409

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

419 450

350 041

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.*

448 091

419 450

61 149

27 165

386 942

392 286

Note 15 Fordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 338'. Beløpet er nedjustert med 138' fra 2018.

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

Note 16 Andre kortsiktige fordringer (1 000 kr)

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

Fordringer:

2019

2018

Opptjente inntekter

2 455

26 688

Forskuddsbetalt OL/PL PyeongChang (2018) og Tokyo (2020)

9 910

638

Forskuddsbetalte kostnader

7 659

9 495

Andre kortsiktige fordringer

5 744

0

25 768

36 821

Sum

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

100

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter o.l.

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

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
2019

2018

Påløpte feriepenger

23 414

21 839

Mottatte ikke opptjente inntekter

32 722

28 194

Øvrige påløpte kostnader

46 186

51 353

102 322

101 386

Sum

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

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

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

Garanti Norges Skøyteforbund
NIF inngikk 30.03.2011 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD)
vedrørende Norges Skøyteforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget Vikingskipet. NIF garanterer Norges Skøyteforbunds (NSF)
økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF
kan holde tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar
overfor KUD i de overføringene NSF mottar fra staten (KUD) via NIF.
Garantien er gyldig fram til 30.04.2020.

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

Til Idrettstinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Kontrollkomiteens beretning for 2019 – Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komités økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at NIFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og
beslutninger fattet av idrettstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt
uttrykk for NIFs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere NIFs
finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen (2015-2019) har gjennomført totalt ett møte og kontrollkomiteen (2019-2021) har
gjennomført tre møter der president og NIFs administrasjon var representert. NIFs revisor har vært representert
i enkeltsaker. Kontrollkomiteen gjennomførte en workshop sammen med NIFs administrasjon rett i etterkant av
tiltredelse. Kontrollkomiteens protokoller har i sine vedtak noen anbefalinger som er knyttet til
moderniseringsprogrammet, arbeidet med utforming av veileder for kontrollutvalgsarbeide samt
dokumentasjon av risikovurderinger.
Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra NIFs administrasjon og NIFs
engasjerte revisor. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2019. Styrets årsberetning for 2019 og det
styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 11 875 131,-.
Ved årsavslutning 2019 økte den frie egenkapital med kr 9 982 302,- og samlet opptjent egenkapital er per.
31.12.2019 39.434.081.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne
beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.
Kontrollkomiteens vurdering av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités finansielle
stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har blitt forlagt en forvaltningsrapport og en oppstilling av reiser og utlegg for
idrettspresidenten og NIFs generalsekretær for 2019.
Kontrollkomiteens vurdering er at NIF har forvaltet mottatte midler i henhold til lover, vedtak og bevilgninger
og at de økonomiske disposisjoner som er gjort er i samsvar med NIFs lov og beslutninger fattet av idrettstinget.
Kontrollkomiteens vurdering er at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités finansielle
stilling er tilfredsstillende per 31.12.2019.
Konklusjon
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités
årsregnskap for 2019 godkjennes av Idrettstinget.
Oslo, 26.mars 2020
Oslo, 26.mars 2020

Mariann Steine Bendriss
Mariann Steine Bendriss
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SAMMEN – PÅ RETT VEI
Da vi igangsatte moderniseringsprosjektet ved årsskiftet 2017/2018, var det tre punkter som skulle med i
planen for utvikling av organisasjonen frm mot 2020:
Vi skulle effektivisere den interne ressursbruken, vi
skulle skape bedre samhandling mellom organisasjonsleddene, og vi skulle forberede de strukturelle
endringene i organisasjonen slik at den passet med
statens forvaltningsreform, i tråd med idrettstingets
vedtak fra 2015. Alt med mål om å bruke mest mulig
av ressursene på aktivitet og til medlemmenes beste.
Ved inngangen til 2020 må det være lov å si at vi er
meget godt i gang!
Vår regionale struktur med en reduksjon fra 19 til 11
idrettskretser var på plass før statens forvaltningsrevisjon for fylkeskommunene. Jeg har også fått flere
tilbakemeldinger som støtter mitt syn om at samarbeidet
i hele Norges idrettsforbund fungerer bedre enn på lenge.
Vi har iverksatt jevnlige og hyppigere møter mellom
idrettskretser og særforbund både administrativt og
blant tillitsvalgte. Flere fagteam er godt i gang på tvers
i organisasjonen, og i NIF sentralt har vi involvert oss
tidligere og tydeligere enn før i svært mange viktige
prosesser for norsk idrett. Vi opplever også at flere av
våre fellestjenester som juss, personal, idrettspolitikk
og våre digitale tjenester har større etterspørsel fra
organisasjonen og blir brukt mer enn tidligere.
Når det gjelder å effektivisere ressursene i hele
norsk idrett til fordel for mer idrett gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon, er
svært mye skjedd i 2019.
Vi har hatt en grundig gjennomgang av ansvar og
roller i hele idretten og tydeliggjort dem. Konsekvensene av svarene vi har fått fra organisasjonen, skal innarbeides. Vi har forsøkt å sikre en enhetlig styring av
hele idretten gjennom prinsipper for organisasjonsstyring og nye strategier for perioden. I NIF sentralt er det
innført rutiner, samarbeid på ledergruppenivå og klare
kommunikasjonslinjer som er en betydelig forbedring
for både ledere og medarbeidere, og som forenkler
kommunikasjonen med særforbund og idrettskretser.
Vi har også styrket kontakten mellom idrettskretsene
og overfor NIF sentralt gjennom å ha tilsatt en egen
organisasjonssjef med ansvar for å følge opp kretsene
på administrativt nivå. Vi har også utredet og igangsatt en ny struktur for møteplassene på tvers i norsk
idrett.
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Men det største løftet organisatorisk i 2019 er at vi
leverer på digitalisering. Gjennom det økonomiske
«spleiselaget» som muliggjorde en fortsatt satsing på
digitalisering, er mye skjedd. Nå kan vi si, med både
rak rygg og klart blikk, at vi er i ferd med å få en gjennomgående og god kvalitet på dataene som omhandler
personer tilknyttet norsk idrett.
Et forbedret medlemssystem er på plass og forbedres
kontinuerlig – selve kjernen av våre egne medlemsdata. Det i sin tur er fundamentet for at vi har kunnet
gi mulighet til integrasjon overfor tredjeparter og gitt
svært mange idrettslag godkjente løsninger og bedre
kommunikasjon overfor egne medlemmer. Med én inngang til en felles digital plattform for norsk idrett vil
mange av arbeidsprosessene i norsk idrett bli vesentlig
forenklet. Basert på rolle og funksjon i norsk idrett
vil den enkelte få tilgang til relevante tjenester for å
kunne utføre bestemte oppgaver. Det er også gjort
et betydelig arbeid med å modernisere den digitale
plattformen.
En felles database med god datakvalitet har også
gitt grunnlaget for mye bedre innsikt og analyse for
hele idretten. Vi har i 2019 etablert en felles digital løsning for innsikt og analyse. Nå kan vi løpende få vite
status og utvikling på svært mange parametere i hele
idretten. Vi kan når som helst «trykke på en knapp» og
sjekke for eksempel utviklingen av antall ungdommer i
norsk idrett, eller kvinneandelen i styrer, antall trenere
på de forskjellige nivåene i trenerutdanningen eller
hvilke idrettslag som har på plass både politiattestansvarlige og barneidrettsansvarlige. Dette vil være et
svært nyttig verktøy for alle organisasjonsledd i norsk
idrett. Mulighetsrommet er stort både for å studere
utviklingstrekk, sette i gang målrettede tiltak tidlig nok
og ikke minst for rapportering.
I 2020 blir «Isonen», en felles arrangementsløsning for
hele idretten, utviklet i en første versjon. Nye løsninger
for medlemsadministrasjon og mer effektive og fleksible betalingsløsninger kommer også på plass. Det er
også viktig å påpeke at vi i 2019 iverksatte dialogen
med myndighetene om en mulig fremtidig løsning med
en digital lommebok for en effektiv administrasjon av
Fritidskortet over hele landet. Dersom Fritidskortet
blir en realitet, vil idrettens digitale lommebok kunne
sikre trygge innskudd av penger og uttak til godkjente
fritidsaktiviteter og andre relevante formål.

Men det aller viktigste vi har gjort i 2019, til tross for
alt det ovennevnte, er at vi har hatt fokus på menneskene i organisasjonen. Vi har bygget kompetanse, for
eksempel gjennom «kultur for struktur» der alle medarbeiderne i NIF sentralt og i idrettskretsene har fått
opplæring i alle idrettens sentrale digitale plattformer,
og vi har styrket samhandling og oppfølging utover i
vår egen organisasjon.
2019 har vært et år med kontinuerlig arbeid for forbedring og utvikling, med tilrettelegging og gjennomføring av Idrettstinget som viktigste enkeltbegivenhet.
Men arbeidet med utvikling stopper ikke opp. 2019 har
gitt oss et enda bedre grunnlag for kontinuerlig forbedring av organisasjonen – i 2020 og fremover.
Som generalsekretær opplever jeg at hele organisasjonen har fått et betydelig løft. Bedre samhandling og
et sterkere fellesskap vil bidra til fortsatt utvikling og
en styrking av vårt felles omdømme i årene fremover.

Med sportslig hilsen

Karen Kvalevåg
Generalsekretær

Årsrapport 2019 – Norges idrettsforbund

29

Årsrapport

Årsrapport

ÅRSRAPPORT
1

MEDLEMSKAP – NØKKELTALL

NIFs medlemsstatistikker baserer seg på innrapporterte data fra alle landets idrettslag. Disse rapporterer
nøkkelinformasjon som medlems- og aktivitetsdata
30. april hvert år. 2019-tallene er ikke klare, så medlems- og aktivitetstallene som presentertes i denne
årsrapporten, gjelder per 31. desember 2018. Når alle
lag har tatt i bruk de nye medlemssystemene, vil en
kunne ta ut aktuelle medlemsstatistikker til enhver tid.
Medlems- og aktivitetstall for 2019 vil bli presentert i
Nøkkeltallsrapporten som kommer i oktober, og i årsrapporten for 2020.

1.1

Organisasjonstall

Ved inngangen til 2019 var 54 særforbund medlemmer
av NIF. Det 55. særforbundet, Norges Functional Fitnessforbund, ble tatt opp som nytt medlem på Idrettstinget
i 2019.
NIF var organisatorisk inndelt i 17 idrettskretser i
2019 etter at Aust-Agder og Vest-Agder idrettskrets ble
slått sammen til Agder idrettskrets 1. januar. Gjennom
året ble det arbeidet med sammenslåingsprosesser i en
rekke av idrettskretsene, og antallet idrettskretser ble
redusert til 11 fra 1. januar 2020.
NIF hadde registrert 8013 ordinære idrettslag og
2297 bedriftsidrettslag som medlemmer ved utgangen
av 2018. Blant de ordinære idrettslagene er antall særidrettslag redusert med 70, mens situasjonen er stabil
for fleridrettslagene. Sett i et seksårsperspektiv øker
antall særidrettslag, mens det blir færre fleridrettslag. Totalt sett er det en liten økning i antall lag. Det
er idrettslag i alle landets kommuner. Den organiserte
idrettens lokale tilstedeværelse er svært stabil.
Det har vært en stor reduksjon i antall bedriftsidrettslag de senere årene. I 2018 var reduksjonen på
409 lag, og sett i et seksårsperspektiv er reduksjonen
på over 1600 lag. Det er en viss usikkerhet knyttet til
tallene som presenteres for bedriftsidretten. Det arbeides
med å få fram korrekte tall for både antall lag og antall
individuelle medlemmer.
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1.2

Medlemskap (fig. 1)

Det er registrert 1 938 518 medlemskap i de ordinære
idrettslagene ved utgangen av 2018. 94 prosent av
idrettslagene har rapportert antall medlemmer. Antall
medlemskap økte med 12 000 i 2018.
Det er i tillegg registrert 159 846 medlemmer i
bedriftsidrettslagene noe som er en nedgang på nær
30 000 på ett år.
De ordinære idrettslagene har hatt en positiv
utvikling i antall medlemskap i mange år, og antallet er
økt med nær 75 000 på seks år. Dette tilsvarer en vekst
på 4,0 prosent.

1.3

Fig. 1
2012
Kvinner

2014

2015

2016

2017

2018

Siste år

Siste 6 år

748 790

754 105

773 717

764 340

787 098

789 540

798 682

9 142

49 892

Menn

1 115 241

1 114 735

1 135 179

1 123 002

1 133 921

1 136 761

1 139 836

3 075

24 595

Summert

1 864 031

1 868 840

1 908 896

1 887 342

1 921 019

1 926 301

1 938 518

12 217

74 487

Andel kvinner

40,2 %

40,4 %

40,5 %

40,5 %

41,0 %

41,0 %

41,2 %

74,8 %

67,0 %

Andel menn

59,8 %

59,6 %

59,5 %

59,5 %

59,0 %

59,0 %

58,8 %

25,2 %

33,0 %

Fig. 2

Kjønnsfordelingen (fig. 2 og 3)

Det er god kjønnsbalanse i medlemsmassen i de yngste
årskullene, men kvinneandelen faller med økende alder,
og i aldersgruppen over 26 år innehar kvinner kun
36 prosent av medlemskapene.
I alle aldersgrupper over seks år øker antall kvinnelige medlemskap, og totalt er kvinneandelen økt med
ett prosentpoeng siste seks år.
Totalt innehar jenter og kvinner nær 50 000 flere
medlemskap enn for seks år siden. Det har vært stor
vekst spesielt i aldersgruppene fra 6 til 25 år. Her er veksten
større enn i befolkningen ellers og idretten har således
styrket sin posisjon i disse aldersgruppene.
Det er i september 2019 foretatt en gjennomgang
av styresammensetningen i de 8700 organisasjonsleddene som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Organisasjonsleddene har totalt 48 665 styremedlemmer.
Kvinneandelen i styrene utgjør 36,5 prosent. Dette er
en økning på 0,2 prosentpoeng fra forrige år. Kvinneandelen i styrene er 4,7 prosentpoeng lavere enn i
medlemsmassen. For at kjønnsbalansen i styrene skulle
være den samme som i medlemsmassen, måtte en kvinne erstatte en mann i hvert fjerde styre.
Det er god kjønnsbalanse i styrene i særforbundene
inkludert regioner og særkretser, og i idrettsrådene.
Det er for få kvinner i styrene i idrettslagene, mens
menn er underrepresentert i idrettskretsstyrene og
ikke minst i NIF-styret.
Kvinner innehar 43,4 prosent av styrevervene i sentralleddene (NIF/IK/SF), mens de utgjør 41,2 prosent av
medlemsmassen.
Ser en kun på styreledere, er menn sterkt overrepresentert. 75 prosent av styrelederne er menn. Dette
er lite representativt for medlemsmassen, men det er
en bedring på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med
2018-undersøkelsen.

2013

0–5 år

6–12 år

13–19 år

20–25 år

26+

Jenter/kvinner

35 870

237 797

149 121

59 526

316 368

798 682

Gutter/menn

33 956

267 852

189 005

90 673

558 350

1 139 836

Totalt

69 826

505 649

338 126

150 199

874 718

1 938 518

51,4 %

47,0 %

44,1 %

39,6 %

36,2 %

41,2 %

Andel kvinner

Totalt

Fig. 3
Antall kvinnelige medlemskap
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antall

Prosent

39 496

40 981

42 227

39 327

38 133

36 048

35 870

-3 626

-9,2 %

6-12 år

213 267

217 208

227 559

224 901

231 555

236 255

237 797

24 530

11,5 %

13-19 år

139 322

138 997

140 950

140 641

147 065

147 772

149 121

9 799

7,0 %

20-25 år

53 503

53 973

56 793

57 597

60 659

58 431

59 526

6 023

11,3 %

26+

303 202

302 946

306 188

301 874

309 686

311 034

316 368

13 166

4,3 %

Summert

748 790

754 105

773 717

764 340

787 098

789 540

798 682

49 892

6,7 %

40,2 %

40,4 %

40,5 %

40,5 %

41,0 %

41,0 %

41,2 %

0-5 år

Andel kvinner

Spesielt blant særforbundene er kvinneandelen lav.
Kun hver sjette særforbundspresident var en kvinne i
september 2018.
Ser en på alderssammensetningen av styrene, så
er det flere kvinnelige styremedlemmer enn menn i
aldersgruppen under 25 år, mens kvinnene innehar
henholdsvis 42,3 prosent og 40,2 prosent av styreverv
som innehas av personer i aldersgruppene 26–35 år
og 36–50 år. Blant styremedlemmer over 50 år er kun
27,1 prosent kvinner.

1.4

Utv. siste seks år

Frivilligheten

Frivilligheten er selve bærebjelken i norsk idrett, og
det brede frivillige engasjementet og dugnadsånden
er fortsatt stor. Ifølge beregninger utført av Statistisk sentralbyrå stod norsk idrett for nær 35 000 av de 142 000
frivillige årsverkene som ble utført i Norge i 2017.

2

ØKONOMI – NØKKELTALL

Året 2019 ble avsluttet med en positiv egenkapital,
inklusive selvpålagte restriksjoner, på 60,5 millioner kroner,
derav 2,0 millioner kroner er øremerket til vedlikehold
av Idrettens hus, 0,9 millioner kroner er øremerket ITutvikling, 4,6 millioner kroner er øremerket til digitalisering, 2,5 millioner kroner er avsatt til «fond» for rettslige
prosesser, 3,0 millioner kroner er øremerket til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter, 3,0 millioner kroner er
øremerket Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakter)
og 5 millioner kroner er øremerket til digitalisering felles
økonomitjenester. Fri egenkapital er per 31.12.2019 på
39,4 millioner kroner. NIFs frie egenkapital ble økt med
10 millioner kroner fra 31.12.2018 til 31.12.2019. NIFs
årsresultat viser et overskudd på 11,9 millioner kroner.
Disponeringen av årsresultatet presenteres i styrets
beretning under kapittel «Regnskap 2019».
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3

IDRETTSTINGET 2019

Idrettstinget 2019 ble avholdt på Lillehammer 24.–26.
mai 2019.
Idrettspresident Tom Tvedt åpnet Idrettstinget og
redegjorde for styrets arbeid og oppnådde resultater
i tingperioden. Han fremhevet også idrettens rolle for
å skape et inkluderende samfunn og la vekt på at det
ikke bare er organisasjonen som skal skape «idrettsglede for alle», men at det er idrettsglede fra alle som
skaper organisasjonen.
Etter konstituering behandlet Idrettstinget styrets
årsberetninger og årsregnskap for perioden 2015–2018
og godkjente rapporter fra de tingvalgte organene.
Det ble også valgt revisor for neste tingperiode og vedtatt deltagelse i De olympiske og paralympiske leker de
neste fire årene. Idrettstinget vedtok langtidsbudsjett
for perioden 2020-2023 sammen med fullmakter til å
søke om tilskudd fra staten og for fordeling av midler
som er til disposisjon for NIF. Norges Functional Fitness
Forbund ble også tatt opp som nytt særforbund.
Idrettstinget behandlet totalt 137 innkomne forslag,
derav to saker gjaldt spørsmål som angår norsk søknad
om De olympiske og paralympiske leker, 108 forslag var
lovsaker, og 27 var andre forslag.
«Idretten vil» – ny langtidsplan for perioden 2019–
2023 – ble vedtatt etter grundig debatt i tingforsamlingen, og etter at flere endringsforslag ble behandlet av
redaksjonskomiteen.

3.1
1.

Fem resolusjoner vedtatt på Idrettstinget:
Norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen som
sterkt bidrar til ansvarlighet i forebygging av spillavhengighet, og samtidig gir forutsigbare inntekter
til idrett, kultur og humanitære organisasjoner.
Idrettstinget støtter derfor myndighetenes intensivering av kampen mot pengespill som er ulovlige
i Norge og tiltakene for å forhindre markedsføring
av disse.

2. Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap, tillitsverv og deltagelse i norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag,
regelverk og vedtak. Idrettstinget anser det som
en klart illojal handling mot norsk idrett å markedsføre, eller på annen måte bidra til å fremme ulovlige
pengespill.

Årsrapport

4. Med «idrettsglede for alle» som visjon, er det en
selvfølge at norsk idrett langsiktig arbeider for
at økonomi ikke skal være en barriere for idrettsdeltakelse for barn og ungdom. Idretten må selv
arbeide for å redusere egne kostnadsdrivere og
jobbe for bedre rammevilkår fra det offentlige, slik
at idrettslagenes kostnader kan reduseres mest
mulig. Samtidig må det etableres ubyråkratiske og
enkle finansieringsordninger i kommunene, som
uten å skape stigma, kan understøtte deltakelsen
i idretten for barn og ungdom som kommer fra
familier som lever i vedvarende lavinntekt.
5. Norsk idrett deler målet om å etablere et Fritidskort for alle mellom 6 og 18 år. NIF vil delta i
utviklingsarbeidet for å ivareta idrettens interesser.

4

IDRETTSSTYRET OG POLITISK SAMARBEID

4.1

Idrettsstyret 2015–2019

Idrettsstyret som ble valgt på Idrettstinget 2015, satt
til 26. mai 2019, da Idrettstinget valgte nytt styre for
perioden 2019-2021.
Tom Tvedt
president
Kristin Kloster Aasen
1. visepresident/IOC-medlem
Oddvar Johan Jensen
2. visepresident
Anne Berit Figenschau
styremedlem
Guri Ramtoft
styremedlem
Jorodd Asphjell
styremedlem
Kjartan Haugen
utøverrepresentant
Mads Steinar Andreassen ansatterepresentant
Marit Roland
styremedlem
Sigbjørn Johnsen
styremedlem
Sondre Sande Gullord
styremedlem
Vibecke Sørensen
styremedlem
Marcela Montserrat
Fonseca Bustos
styremedlem
NIFs generalsekretær i perioden var Karen Kvalevåg.
I 2019 gjennomførte det avgåtte Idrettsstyret syv møter,
derav fem ordinære dagsmøter, ett telefonmøte og én
skriftlig behandling. Styret behandlet i perioden 46 saker.
Presidentskapet, som er Idrettsstyrets arbeidsutvalg, gjennomførte i 2019 fire møter fram til Idrettstinget 2019, der de behandlet idrettspolitiske saker
etter mandat fra Idrettsstyret.

4.2

Idrettsstyret 2019-2021

Idrettsstyret, som ble valgt på Idrettstinget 26. mai 2019, ble valgt for to ulike perioder.
President, 1. visepresident og fire styremedlemmer ble valgt for en fireårsperiode fram til Idrettstinget i 2023,
mens 2. visepresident og fire styremedlemmer ble valgt for en toårsperiode, fram til Idrettstinget i 2021.
Berit Kjøll

Bærum Rideklubb,

President

Vibecke Sørensen

Oslo IL

1. visepresident

Johann Olav Koss

Skøyteklubben Lørenskog,

2. visepresident

Astrid Strandbu

Tromsø IL

Styremedlem (2019-2023)

Astrid Uhrenholdt Jacobsen*

Heming IL

Utøverrepresentant

Elisabeth Faret

Stavanger Hockey

Styremedlem (2019-2021)

Emilie Zakariassen Hansen

NTNUI,

Styremedlem (2019-2021)

Erik Unaas

Indre Østfold O-klubb,

Styremedlem (2019-2021)

Kathe Langvik**

Drøbak-Frogn IL

Ansatterepresentant

Kristin Kloster Aasen

Bærum Rideklubb

IOC-medlem

Ole Jørstad

SPKL Nessegutten

Styremedlem (2019-2021)

Sebastian Henriksen

Kvaløya Sportsklubb

Styremedlem (2019-2023)

Sondre Sande Gullord

Nydalen Skiklub

Styremedlem (2019-2023)

Zaineb Al-Samarai

Holmlia Sportsklubb

Styremedlem (2019-2023)

*Øyvind Watterdal, nestleder i utøverkomiteen, er personlig vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen.
** Åsmund Sæbø er personlig vara for Kathe Langvik.
NIFs generalsekretær var Karen Kvalevåg.
Idrettsstyret (2019-2021) gjennomførte i 2019 fem møter, derav to todagersmøter, to dagsmøter og
ett møte i Teams. Totalt ble 42 saker behandlet. Presidentskapet for det påtroppende Idrettsstyret
avholdt seks møter i 2019.

Etter en dramatisk valgrunde
vant til slutt Berit Kjøll
kampen om presidentvervet
i Norges idrettsforbund.
Foto: Geir Owe Fredheim

3. Norsk idrett vil jobbe for en rettighetsfestet, full
kompensasjon av vare- og tjenestemoms og moms
på idrettslagenes investeringer i egne anlegg.
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4.3

Idrettspolitiske utvalg

4.3.1 Nye representanter til Norges Døveidrettsutvalg
I forbindelse med Norges Døveidrettsutvalgs generalforsamling 19. september 2019 ble døves representanter til Norges Døveidrettsutvalg valgt. Leder ble
Morten Sletten (ny), nestleder Margareth Hartvedt og
medlemmer Bjørn Røine, Guttorm Edman Jørgensen
(ny) og Ingvild Wilson Skjong.
Norges Døveidrettsutvalg har avholdt fire styremøter
i 2019. Mette M. Berg er administrativ ressurs for utvalget.
Ole Jørstad, styremedlem i Norges idrettsforbund,
ble i september 2019 oppnevnt som medlem i Norges
Døveidrettsutvalg.
Det ble gjennomført en evaluering av arbeidet i Norges
Døveidrettsutvalg og mandatet i november/desember
2019. Saken ble fremlagt for Idrettsstyret på første
møte i januar 2020. To medlemmer fra særforbund til
utvalget skal oppnevnes etter Idrettsstyrets behandling
av saken.
4.3.2 Utvalg for idrett for mennesker med
utviklingshemning
Utvalgets sammensetning per 31.12.2019 var: Vibecke
Sørensen, leder; Bjug Ringstad, nestleder; Christian H.
Johansen, Kristin Homb, Eva Skei, Åse Torheim, Sofie
Wirum Sæter og Ragnhild Mizda, medlemmer.
Det har vært gjennomført fire møter i utvalget.
Mette M. Berg har vært administrativ ressurs for utvalget.
Vibecke Sørensen, visepresident i Norges idrettsforbund, ble i september 2019 oppnevnt som leder
for Utvalget for idrett for utviklingshemmede. Det ble
gjennomført en evaluering av utvalgets arbeid og mandatet i november/desember 2019. Saken ble fremlagt
for Idrettsstyret på første møte i januar 2020. Nye
medlemmer til utvalget skal oppnevnes etter Idrettsstyrets behandling av saken.
4.3.3 Idrettsmedisinsk etikkutvalg
Idrettsstyret utnevnte Idrettsmedisinsk etikkutvalg i
desember 2018. Utvalget har vært ledet av Reidun Førde,
og har hatt følgende medlemmer:
Representanter:
Fra NIMF: Inggard Lereim og Christine Moseide
Fra FIFA: Maren Stjernen
Trenerrepresentant: Jeanette Nilsen
Utøverrepresentant: Astrid Uhrenholdt Jacobsen fram
til juni 2019, da hun ble valgt som leder av utøverkomiteen og ble utøverrepresentant i Idrettsstyret; fra
juni 2019: Lena Schrøder
Fra NIFs administrasjon: Per Tøien og sekretær var
Anne Kristine Soltvedt.
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Utvalget vurderte blant annet de idrettsmedisinske
sidene av opptak av idretter som bruker knockout og
kvelning i forbindelse med idrettsstyrets behandling
av opptak av MMA og Muay Thai, og etablerte etiske
retningslinjer for helsepersonell i norsk idrett som ble
tatt til etterretning av Idrettsstyret.

i «Idretten vil» ble hovedpunktene i anleggspolitikken
lagt fram til behandling på Idrettstinget, og strategien
ble justert i henhold til de vedtak tinget fattet.
«Idretten skal» for de tre øvrige satsingsområdene
ble vedtatt av Idrettsstyret 2019-2021 i november 2019
etter innspillsrunder i etterkant av Idrettstinget.

5.3
5

IDRETTEN VIL
– Et felles styringsverktøy for idretten

5.1

Idretten vil

Politikk i idretten handler om utforming av idrettens
egen politikk. Langtidsplanen for perioden 2019-2023,
«Idretten vil», som ble vedtatt på Idrettstinget 2019,
er det viktigste politiske dokumentet til norsk idrett.
«Idretten vil» ble vedtatt etter grundig behandling i
organisasjonen, deriblant innspill fra idrettslag, administrative gruppers innspill, høringer og drøftinger med
idrettskretser og særforbund og debatt på Idrettstinget.
«Idretten vil» gir føringer på et overordnet nivå for
de områder som vurderes som viktige og felles for
organisasjonen, se figur 4.

5.2 Idretten skal
Etter Idrettstinget har Idrettsstyret i tråd med vedtatt
planstruktur konkretisert målene i «Idretten vil» og
gjort dem etterprøvbare for hele organisasjonen gjennom
de fireårige strategiplanene «Idretten skal» for hvert av
de strategiske satsingsområdene.
I april vedtok Idrettsstyret 2015-2019 en ny anleggspolitikk «Idretten skal» Flere og bedre anlegg etter en
grundig innspills- og høringsrunde i organisasjonen.
Ettersom anleggspolitikk er et strategis satsingsområde

Fig. 4
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5.3.1 E-sport som idrett?
Det er ingen tvil om at e-sport – og i særlig grad dens
«breddeidrett» gaming – er en stor aktivitet som øker.
Den er populær blant unge mennesker, og 70 prosent
av e-sportutøverne er under 25 år.
E-sport er på én side en konkurranseform enten som
lag eller individuelt, der man stort sett sitter foran en
skjerm og selv styrer handlingen gjennom konsoll, mus
eller joystick. E-sport kan også være konkurranser der
man fysisk er aktiv i en virtuell virkelighet.
Norges idrettsforbund har gjennom hele 2019 søkt
informasjon og dialog med e-sportmiljøene, særforbund
som tilbyr e-sport innenfor sin idrett, og idrettsorganisasjoner internasjonalt for å kunne ligge i forkant av
en diskusjon om ev. tilknytning mellom dem som driver
e-sport, og idrettsorganisasjonen.
5.3.2 Økonomi som barriere og Fritidskortet
Med idrettsglede for alle som visjon har det å bekjempe
barrierer for idrettsdeltakelse en sentral plass i NIFs
verdiarbeid. NIF har gjennom deltagelse i Nasjonal
dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU) og i
dialog med myndighetene og idrettsorganisasjonen
utformet politikk for økonomi som barriere.
Da den borgerlige flertallsregjeringen la fram Granavolderklæringen, ble Fritidskortet lansert. For NIF har
det å sikre at barn i familier med vedvarende lav inntekt
blir tilstrekkelig ivaretatt i ordningen med Fritidskortet,
vært en forutsetning for å støtte Fritidskortet. NIF har
også gitt tydelige innspill på de tekniske løsningene
som skal ligge bak et eventuelt Fritidskort, slik at det
lett kan integreres mot idretten og øvrig frivillighet.
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5.3.3 Oppfølging av pengspillpolitikken
I samarbeid med Extrastiftelsen (nå Stiftelsen Dam)
lanserte NIF en rapport utarbeidet av Oslo Economics
med navnet «Finansiering av frivilligheten: Lisens eller
fortsatt enerettsmodell for pengespill?» Rapporten var
et viktig bidrag til å styrke faktagrunnlaget i debatten
om hvordan man ser for seg å opprettholde finansieringen av frivilligheten i fremtiden, og til diskusjonen om
den norske spillmodellen.

5.4

Idrett i politikken

Idrett i politikken handler om å kommunisere vedtatt
politikk og påvirke politikkutformingen som skjer utenfor
idrettsorganisasjonen, i den retningen idretten ønsker.
5.4.1 Ny regjeringsplattform
Under regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti på Granavolden Gjæstgiveri mobiliserte en samlet frivillighet for
rettighetsfesting av full momskompensasjon. Mandag
14. januar var Idrettens dag, og sammen med spillere
fra Hadeland kvinnefotball og ledere i Gran IL og Gran
idrettsråd stilte NIF for å sette fokus på hva i rettighetsfesting av full momskompensasjon vil bety for idrettslag i hele landet.
5.4.2 Kommune- og fylkestingsvalget 2019
Idrettens fanesaker for kommune- og fylkestingsvalget
2019 var:
–

Flere og bedre anlegg

–

Flere i aktivitet

–

Støtt frivillighet og fellesskap

Det ble utarbeidet en verktøykasse og plan for organisasjonens valgarbeid, og idrettskretsene gjorde en
uvurderlig innsats med å mobilisere organisasjonen.
NIF på sin side var aktivt til stede på Arendalsuka for
å sette idrettens fanesaker på den politiske agendaen
og for å introdusere den nyvalgte idrettspresidenten
for politikere, næringsliv og andre frivillige organisasjoner.
Det ble gjennomført 32 møter à 30 minutter. Målet
med møtene var å bli kjent og diskutere hvilke områder
man eventuelt kunne samarbeide om. I tillegg gjennomførte NIF ulike debatter i samarbeid med andre
organisasjoner, deltok på en rekke debatter og produserte egen podcast – Idrettspodden – hvor idrettens
fanesaker ble diskutert med de politiske partiene.
5.4.3 Statsbudsjettet 2020
Idrettsforbundet forberedte notater og deltok på høringer
i flere ulike komiteer i forbindelse med fremleggelse av
statsbudsjettet 2020. Komiteene var: familie- og kultur,
finans-, utdannings-, kommunal- og forvaltnings-,
arbeids- og sosial- og forsvars- og utenrikskomiteen.
Sakene som ble løftet til Stortinget var momskompensasjonsordningene, den norske spillmodellen,
anleggsfinansiering, barrierer for deltagelse, støtte til
internasjonale idrettsarrangementer, støtte til studieforbundene, fysisk aktivitet i skolen, herunder svømmeopplæring, og tilrettelegging av studier for toppidrettsutøvere.
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Geir O. Fredheim, 14. januar 2019

Krevde full momskompensasjon og
én time fysisk aktivitet i skolen da de
møtte kulturministeren
Jentene fra Hadeland kvinnefotball krevde full momskompensasjon
for frivilligheten og én time fysisk aktivitet i skolen da de møtte
kulturminister Trine Skei Grande utenfor Granavolden Gjæstgiveri.
I forbindelse med regjeringsforhandlingene som pågår
på Hadeland, har Frivillighet Norge lagt opp til at forskjellige frivillige organisasjoner får anledning til å møte
representanter som sitter i regjeringsforhandlinger for
å understøtte frivillighetens krav om rettighetsfestet
full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.
Mandag 14. januar var det duket for Idrettens dag, og
i den anledning hadde jenter fra Hadeland kvinnefotball
stilt opp for å fremme idrettens enkle og tydelige krav.
Med godt humør og pågangsmot spilte elleveåringene
fotball på glattisen med en tydelig imponert Trine
Skei Grande og stortingsrepresentant Terje Breivik (V)
som tilskuere. Da Trine Skei Grande spurte jentene om
hva hun som minister kunne gjøre for jentene, svarte
de kontant at de ønsket seg én time fysisk aktivitet i
skolen hver dag.
Idretten går glipp av store pengesummer
Idrettens viktigste budskap er at momskompensasjonsordningen i dag ikke gir full kompensasjon, og
at idretten går glipp av betydelige pengesummer på
grunn av dette. Gran IL går for eksempel glipp av betydelige beløp som de kunne brukt til aktivitet. I fjor fikk
klubben tilbakebetalt ca. 349 000 kroner i moms, mens
med full momskompensasjon ville summen vært hele
ca. 436 000 kroner.

For 2018 fikk hele norsk idrett totalt 518,6 millioner
kroner tilbakebetalt basert på regnskapsåret 2017.
Søknadsbeløpet til idretten var derimot på hele 695,6
millioner kroner. Avkortningen, som er på 25,5 prosent
av søknadsbeløpet, betyr i praksis at hele 177 millioner
momskroner aldri blir tilbakebetalt til idretten.
Tom Tvedt: – Urettferdig
Idrettspresident Tom Tvedt sier det er og blir urettferdig at frivillige organisasjoner skal «sponse» staten
med moms – særlig når private selskaper får refundert
all moms og myndighetene ikke betaler den. Da blir
løypemaskinene til hotellet og kommunen billigere enn
den idrettslaget må kjøpe. Sånn skal det ikke være, sier
Tom Tvedt.
Han har likevel stor tro på at regjeringen ordner opp
i dette, slik at idrettslagene kan bruke mer penger og
ressurser på idrettslig aktivitet.
– Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de
viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for
idrettslagene. Når ordningen blir rammestyrt og dekker
100 prosent, vil den sørge for at idrettslagene ikke
betaler avgift på frivillig arbeid, sier Tvedt optimistisk.

Jentene fra Hadeland kvinnefotball, 11-årslag. Fra venstre: Anna Hvattum, Kjersti Jørstad, Amalie Granaasen-Bjørge, Mari Østdahl,
Ingeborg Dæhlen, Mari Haugen, Ingrid Kamilla Helgaker, sammen med Terje Breivik og Trine Skei Grande. Foto: Per Tøien

«Det er og blir urettferdig at frivillige organisasjoner
skal sponse staten med moms – særlig når private selskaper
får refundert all moms og myndighetene ikke betaler den.»
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Per-Einar Johannessen, 30. august 2019

Dette er noe av det mest fantastiske
en leder kan oppleve!
30-årsjubilanten Landsturneringen i håndball og fotball er i gang i Stjørdal
med rundt 1800 deltagere. Idrettspresident Berit Kjøll, håndballpresident
Kåre Geir Lio og fotballpresident Terje Svendsen var fra seg av begeistring
under fredagens åpningsparade i Stjørdal sentrum.
– Helt rått! Dette er noe av det mest fantastiske en leder
i idretten kan oppleve. Så bra arrangement, så mye
frivillighet og så mange flotte utøvere. Strålende! Dette
er idrettsglede for alle, sier Kjøll.
Presidentene i de to særforbundene, som er eiere av
Landsturneringen, var like entusiastiske.
– Dette er bare starten på en fantastisk helg som
kommer til å bli preget av idrettsglede, moro og sosial
aktivitet, sier Svendsen.
– Jeg føler lutter glede og stor grad av begeistring.
Som handler om å ha ånd i seg, og det har alle de som
er her. De har virkelig noe inne som andre kan lære av,
og som gjør at dette er den beste plassen å være på
hvis du har lyst til å bli oppglødd, glad og fornøyd i
livet, sier Lio.
Mulighet
For idrettspresident Berit Kjøll er Landsturneringen
også et eksempel på idrettens mulighet til å bidra til å
skape gode samfunn.
– Idrettslagene over hele landet bidrar til gode lokalsamfunn med mennesker som engasjerer seg og som
bryr seg. Landsturneringen tar dette samfunnsengasjementet opp flere hakk. Landsturneringen bidrar nettopp til bedre samfunn, samfunn det er godt å leve i,
sier hun.
Kjøll har som idrettspresident ambisjon om at idrettens
bidrag til samfunnsutviklingen skal bli tydeligere og
sterkere.
– Da tar jeg med meg Landsturneringen. Jeg tar med
meg idrettens evne til å samles om idrettsopplevelsen
og evnen til å engasjere og begeistre. Idrettsglede
for alle er vår visjon. Dersom vi virkelig skal leve den
visjonen, må vi vise den i praktisk handling. Landsturneringen tar mennesker, idrettsdeltakelse, ærlighet og
inkludering på alvor. Og den gjør det gjennom leken og
gjennom idrettsleken, sier Kjøll.
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Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF, håndballpresident Kåre Geir
Lio, idrettspresident Berit Kjøll, ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes og
fotballpresident Terje Svendsen fikk oppleve ekte idrettsglede under
åpningen av Landsturneringen i Stjørdal. Foto: Per Einar Johannessen.

Berike
Hun roser arrangørene av Landsturneringen, som i år
har 30-årsjubileum.
– Det er på sin plass å takke arrangørene Norges
Fotballforbund og Norges Håndballforbund, som har
vært med på å berike liv i 30 år. Når dette arrangementet
har evnet å bli 30 år og Norges største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemning, er det
fordi noen har stått bak, stått på og stått i spissen for
alle dem det virkelig gjelder, sier Kjøll.
Bidragsytere
Idrettsstyret og særforbundspresidentene var også
sterke bidragsytere under seminaret og den idrettspolitiske paneldebatten som ble arrangert før den
offisielle åpningen av Landsturneringen.
Seminaret hadde som hovedtema «Grensesprengende
idrett. Fritid og arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse», mens den idrettspolitiske paneldebatten
tok for seg rammevilkårene for idrett og fritidsaktiviteter
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I panelet
satt politikere på stortings-, fylkes- og kommunalt
nivå. I tillegg deltok håndballpresident Kåre Geir Lio og
fotballpresident Terje Svendsen.

5.4.4 Politiattestordningen
Tidligere har idrettslag kunnet be om politiattest hver
gang en person tildeles nye oppgaver for idrettslaget,
så fremt oppgavene har gitt grunnlag for å innhente ny
politiattest. Politiet har imidlertid endret praksis, slik at
alle som søker ny attest med sikte på å fremvise dette
til et idrettslag de tidligere har utført oppgaver for, får
avslått søknaden. Dette gjelder uavhengig av om den
tidligere oppgaven er avsluttet og personens tilknytning til idrettslaget er opphørt. NIF har i 2019 jobbet
aktivt inn mot Stortinget og regjeringen for at ordningen skal fungere etter formålet: å gi størst mulig trygghet mot overgrep for mindreårige og personer med
utviklingshemning i det norske samfunn.
5.4.5 Innsyn og åpenhet i Norges idrettsforbund
NIF er avhengig av medlemmenes og samfunnets tillit.
Kvalitet, åpenhet, integritet og gode kontrollrutiner og
praksis er derfor viktig for at organisasjonen skal få og
ivareta denne tilliten.
I tråd med Åpenhetsutvalgets anbefalinger i 2017
har organisasjonen jobbet godt og målrettet for å gjennomføre 21 tiltak i tråd med anbefalingene i åpenhetsutvalgets rapport «Innsyn, åpenhet og tillit». Arbeidet
med å sikre en åpen organisasjon med et godt styresett ble også videreført i 2019. De siste fire tiltakene
ble behandlet på Idrettstinget 2019. I løpet av året ble
det gjennomført relativt få innsyn i ulike deler av regnskapet. Omfanget av innsynsbegjæringer er betydelig
lavere enn i 2018.

5.5

Internasjonalt arbeid

5.5.1 Representanter i internasjonale verv
NIF hadde i 2019 relasjoner til Den internasjonale olympiske
komité (IOC) ved IOC-medlem Kristin Kloster Aasen.
Hun er medlem av IOC Legacy and Sustainability Commission, og er leder av IOC Future Host Summer Commission. Gerhard Heiberg er honorært IOC-medlem. I
tillegg er Tomas Holmestad medlem i IOCs koordineringskommisjon for ungdoms-OL 2020 i Lausanne,
mens Tonje Hinze var medlem i IOCs styringsgruppe
for karriereprogrammer for utøvere fram til september
2019. Per Tøien er medlem i IOCs arbeidsgruppe for
bærekraftstrategier. Tord Jordet er medlem av IOCs
Legal Expert Group of the Olympic Movement Unit on
the Prevention of the Manipulation of Competitions.
NIF har i 2019 vært representert i Den internasjonale
paralympiske komité (IPC) med kommisjonsmedlemmene Birgit Røkkum Skarstein i IPCs Athletes’ Council,
Terje Roel i IPCs komité for De paralympiske leker, Tor
Undheim i IPCs tekniske komité for nordiske grener,

Grethe Andersen i IPCs tekniske komité for dans og
Per Rune Eknes (nestleder) i IPCs tekniske komité for
svømming.
NIF har i 2019 vært representert i fem underkomiteer
i De europeiske olympiske komiteer (EOC): Eldar Rønning
i EOCs utøverkomité, Bjørn Sigurd Sommerfeldt i EOCs
komité for olympiske leker, Thomas Torgalsen i EOCs
komité for antidoping og medisin, Henriette Hillestad
Thune i EOCs lovkomité og Guro Lium i komiteen for
European Youth Olympics Festival.
Terje Roel er visepresident i Den europeiske paralympiske komité (EPC).
Julie Ravlo er medlem i Den europeiske breddeidrettsorganisasjonens (ENGSO) rådgivende komité i
EU-spørsmål.
Vibecke Sørensen og Julie Ravlo er styremedlemmer
i De nordiske handikapidrettsforbundene (NORD-HIF).
Leder av NIFs utøverkomité, Astrid Uhrenholdt
Jacobsen, ble i desember 2019 fremmet som kandidat
til Verdens antidopingbyrås (WADA) utøverkomité av
NIF og Antidoping Norge med støtte fra Kulturdepartementet. Dessverre ble hun ikke valgt.
Marit Arntzen er norsk styremedlem i Barents Sports
Committee.
5.5.2 Norge – en tydeligere stemme internasjonalt
Totalt besitter representanter fra norsk idrett ca. 320
internasjonale verv fordelt på ca. 250 personer i både
politisk valgte posisjoner og oppnevnte posisjoner i
nordiske, europeiske og globale idrettsorganisasjoner.
Høsten 2019 samlet NIF en gruppe på ca. 40 norske
representanter med internasjonale tillitsverv i internasjonale idrettsorganisasjoner. På denne samlingen ble
man enige om tre verdier som man ønsker skal prege
det internasjonale arbeidet: godt styresett, bærekraft
og fair play. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal
jobbe videre med å implementere verdiarbeidet på det
internasjonale feltet. Arbeidsgruppen ledes av 2. visepresident i NIF, Johann Olav Koss.
5.5.3 Internasjonale idrettskonferanser, møter og
arrangementer
I tillegg til representasjon via de ovennevnte representantene var NIF i 2019 politisk representert ved
følgende internasjonale idrettskonferanser, møter og
arrangementer: ANOCs generalforsamling i Doha, IOCsesjon i Lausanne, åpningen av IOCs nye hovedkvarter
i Lausanne, IPCs generalforsamling i Bonn, WADAs
verdenskonferanse, World Winter Expo i Beijing, Special
Olympics World Summer Games i Abu Dhabi, EOCs
generalforsamling i Warszawa, EPCs generalforsamling
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i Netanya, Barents Summer Games i Murmansk, Nordisk idrettsmøte på Island og De nordiske paralympiske
komiteenes årlige møte på Island. Ved EOC ekstraordinære generalforsamling i Minsk var NIF representert
ved toppidrettssjefen.
NIF deltok med administrativ representasjon på
ENGSOs europeiske idrettsplattform i Roma og New
Leaders Forum i Helsinki. Vi sendte også to representanter til Det internasjonale olympiske akademiets
ungdomssesjon i Olympia i Hellas. Siden 2009 har NIF
vært partnerorganisasjon i EOCs EU-kontor i Brussel
og deltok i den forbindelse på flere møter på EU-nivå i
løpet av 2019.
International Forum for Sports Integrity (IFSI) ble
avholdt i Lausanne med mer enn 100 deltagere fra
blant annet den olympiske bevegelsen, Europarådet,
FN, Interpol, Europol, nasjonale myndigheter og ulike
forskningsmiljøer. Tord Jordet, advokat i Norges
idrettsforbund, deltok.
NIF har i 2019 hatt besøk av delegasjoner fra blant
annet Japan og Liechtenstein, og politisk ledelse i NIF
har vært på besøk hos Riksidrottsförbundet i Sverige
og Danmarks idrætsforbund.
NIF sentralt har i 2019 deltatt i to EU-prosjekter via
EUs støtteprogram Erasmus+ Sport: «POINTS» (2018–
2020) med godt styresett som tema og «All In» (2017–
2019) med paraidrett som tema og har i den forbindelse
deltatt på flere internasjonale samlinger med de øvrige
prosjektlandene.
I tillegg startet et nytt kull (2019–2020) av norske
idrettsledere fra særforbundene utdanningsprogrammet
«Nordic International Leadership Education» (NILE) i
samarbeid med Sverige, Finland, Danmark og Nederland. Kullet avslutter sitt utdanningsløp i august 2020.
5.5.4 Den viktige utøverstemmen
I 2019 har NIF vært representert ved medlemmer fra
NIFs utøverkomité på en rekke internasjonale møter
som angår utøverne, og hvor det er viktig å få fram
utøvernes stemme. Norske utøvere har deltatt på IOCs
utøverforum i Lausanne, IPCs utøverforum i Colorado
Springs, Global Athlete Meeting i Oslo, FairSport
«Athletes, Sports, Sponsors and Broadcasters - A Cooperation for clean and ethical sport, building a strong
brand» arrangert av World Forum for Ethics in Business
og Antidoping Norge i Oslo, EOCs utøverforum i Dublin,
International Meeting of Athletes Representatives
arrangert av AthletesCAN i Toronto.
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5.5.5 Gjennomslag for bedre kjønnsbalanse i EOC
Under EOCs generalforsamling i Warszawa høsten
2019 la Norge, sammen med Finland, fram et skriftlig
forslag med ønske om å endre EOCs vedtekter for å
sikre bedre kjønnsbalanse i organisasjonens styre, som
per 2019 har 16 styremedlemmer, derav to er kvinner.
I utgangspunktet ble ikke forslaget foreslått inntatt i
EOCs vedtekter, men ble etter en debatt enstemmig
vedtatt. Norges bidrag resulterte dermed i et banebrytende vedtak på veien mot bedre likestilling i EOC.
5.5.6 Spennende idrettssamarbeid med Kina
Den 7. april 2017 undertegnet representanter for kinesiske
og norske myndigheter en avtale om idrettssamarbeid.
Hovedformålet med samarbeidet er å videreutvikle
utveksling og samarbeid på idrettsområdet og fremme
gjensidig forståelse og vennskap mellom Kina og Norge.
Avtalen varer fram til og med De Olympiske og paralympiske leker i Beijing 2022.
16. oktober 2018 signerte Norge og Kina en handlingsplan som gjelder for 2019 og 2020. Handlingsplanen
omhandler utveksling av utøvere, trenere, ledere og annet
idrettsrelatert personell innenfor nordiske grener,
skiskyting, snowboard, håndball og bordtennis og
samarbeid om antidoping, idrettsforskning og idrettsutdanning. Verdiplattformen fra handlingsplanen for
2018 ble videreført.
NIF koordinerer oppfølgingen av norsk idretts bidrag
til realiseringen av planen i samarbeid med Norges
Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Håndballforbund, Norges Brettforbund, Antidoping Norge, Norges idrettshøyskole,
Høyskolen i Innlandet, Lillehammer Olympic Legacy
Sports Centre, Senter for idrettsskadeforskning og
toppidrettsgymnas i Lillehammer og Meråker.
NIF overførte ubrukte, øremerkede midler fra
Kulturdepartementet i 2017 til oppfølging av idrettens
Kina-samarbeid i 2019. Arbeidet blir operativt fulgt
opp gjennom NIFs internasjonale avdeling, i tett samarbeid med de ovennevnte særforbundene og organisasjonene.

5.6

Internasjonalt utviklingssamarbeid

5.6.1 Samarbeidsavtalen med Norad
Det internasjonale utviklingssamarbeidet til NIF er primært
rettet mot partnere i sørlige Afrika. 2019 var første år i
en ny treårsavtale med Norad.
Gjennom våre partnere i sør jobber vi for å styrke
idrettsorganisasjoner og organisasjoner som bruker
idrett i sin virksomhet. Dette gjør vi for å sikre trygge
rammer for barn og unge til å drive idrett, gode treningsvilkår gjennom trenerutdanning og muligheter for
barn og unge til å utvikle seg og sine lokalmiljø. I 2019
organiserte våre partnere idrettsaktiviteter for over
200 000 barn og unge.
I 2019 jobbet NIF og våre partnere særlig med
kapasitetsbygging og organisasjonsutvikling for å bidra
til bærekraftige organisasjoner som på lang sikt skaper
trygge møteplasser for barn og unge. Sterke idrettsorganisasjoner bidrar til et sterkt sivilsamfunn. I møte
med generalsekretæren i NIF, Karen Kvalevåg, i oktober
skrev alle våre partnere under på Lusaka Safe Sport
Declaration, en avtale som jobber mot trakassering
og overgrep. Dette er et tydelig signal til nasjonale
myndigheter i hele regionen om at våre partnere står
i fremste rekke for å jobbe for en ren og trygg idrett.
Sammen med våre partnere i Zambia, Zimbabwe og
Malawi jobber NIF for å sikre idrettens bidrag til å nå
FNs bærekraftsmål. I 2019 jobbet vi særlig med målene
rettet mot helse, utdanning, likestilling og samarbeid.
Dette er idrettens bidrag til å ta vår visjon om idrettsglede for alle langt utover våre egne landegrenser.
5.6.2 Idrettens fredskorps
2019 signerte NIF ny avtale med Norec for utvekslingsperioden 2019/2020. Som følge av avtalen ble ti norske
ungdommer stasjonert hos NIFs partnere i Afrika
(nord–sør-utveksling), tre afrikanske ungdommer ble
stasjonert i Norge (sør–nord-utveksling) og fem ung-

dommer fra Malawi og Zambia ble stasjonert hos en av
NIFs partnere i sitt naboland (sør–sør-utveksling).
Idrettsfredskorpserne var mellom 20 og 30 år og
hadde allsidig bakgrunn som blant annet trenere og
kroppsøvingslærere. Utenlandsoppholdet varte i ti måneder.
De norske idrettsfredskorpserne var også studenter
ved Norges idrettshøgskole, hvor de studerte studieretningsfaget Idrett, kultur og utviklingssamarbeid.
Målene vi har jobbet med i denne perioden, har alle
hørt inn under disse tre områdene: øke deltakernes
lederskapsevner, levere aktivitet med god kvalitet hos
partnerorganisasjonene våre og styrke partnerorganisasjonenes kapasitet til å gjennomføre prosjektet.
Gjennom å nå disse målene er vi med på å forsterke
idretten i ulike lokalsamfunn gjennom våre partnere og
frivillige, gi et idrettstilbud til barn og unge og utvikle
fremtidige idrettsledere både i Norge og internasjonalt.

5.7

Verdiarbeid

5.7.1 Idrettsglede for alle
«Idrettsglede for alle» er norsk idretts visjon og skal
gjenspeiles i alt arbeid. Visjonen er krevende og utfordrer
både den enkelte og fellesskapet. Godt verdiarbeid er
en forutsetning både for å skape en inkluderende og
åpen idrett for alle og for å legge best mulig til rette for
varige oggode prestasjoner.
5.7.2 Idrettens verdier
NIFs arbeid skal være verdibasert. Organisasjonens
arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet
og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
5.7.3 Arbeid for likeverd
NIF har videreført arbeidet som ble startet med
prosjektet «Med idretten mot homohets» 2007–2009,
for å sikre at idretten er åpen og inkluderende for LHBTpersoner (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).
NIF har i 2019 bidratt til idrettsorganisasjonens deltagelse i lokale Pride-arrangementer. I tillegg har temaet
blitt fulgt opp med rådgiving til organisasjonsledd og
bistand ved direkte henvendelser fra utøvere, trenere,
tillitsvalgte og foresatte. De siste årene har det vært en
klar økning i forespørsler som gjelder transpersoner og
deres idrettsdeltakelse.

Idrettsfredskorpser Camilla Grande Høydahl
er i gang med fysisk aktivitet på barneskolen i Malawi.
Foto: Geir Owe Fredheim
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Geir O. Fredheim, 16. mai 2019

Idrettssamarbeidet med Kina
bærer frukter
Norsk idretts samarbeid med Kina før OL i Beijing 2022 bærer frukter.
I dag fikk den store kinesiske delegasjonen omvisning på Holmenkollen
nasjonalanlegg, som badet i strålende solskinn.
Avtalen skal bidra til å gjøre skiidrett mer populært i
Kina, samtidig som den skal bidra til utveksling av nye
ideer, erfaringer og kunnskap. Avtalen gjelder fram til
2022. Idrettssamarbeidet gjelder nordiske grener, skiskyting, håndball, bordtennis og snowboard.
For Kina er det viktig å kunne lære av Norge for å stå
best mulig forberedt til vinter-OL/PL på hjemmebane
i 2022. I tillegg til de ovennevnte særforbundene er
også Antidoping Norge, Norges Idrettshøgskole, Senter for idrettsskadeforskning og Høgskolen i Innlandet
omfattet av avtaleverket.
– I dag har vi hatt besøk av formann Li Zhanshu, som
har hatt ønske om å se nærmere på det utvekslingsprogrammet vi har med Kina, og ikke minst hilse på de
kinesiske langrennsløperne som trener i Norge. Vi er
opptatt av å dele den kunnskapen vi har og samtidig
lære av kineserne på andre områder hvor vi ikke er fullt
så gode, forteller idrettspresident Tom Tvedt.
Full rulle mot Beijing 2022
Under møtet var det lagt opp til omvisning i skimuseet
og tur opp til toppen av hopptårnet, hvor de fikk se to
personer kaste seg utfor Holmenkollens zipline. I tillegg
ble det tid til en rulleskidemonstrasjon med kinesiske
utøvere.
– Formann Li Zhanshu var opptatt av den norske
idrettsmodellen, som vi ønsker å løfte fram. Jeg mener
vi er nødt til å dele vår kunnskap på området. Det er
den eneste måten vi kan bidra til å utvikle skiidrettene
utover våre egne landegrenser på, sier Tvedt.
Idrettspresident Tom Tvedt og formann Li Zhanshu
ble under møtet også enige om å heie på hverandre
under Vinter-OL i Beijing 2022.
– Han var opptatt av at Norge måtte heie på Kina
dersom de tok gull. Og det skal vi selvsagt gjøre, sier
Tvedt.
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Hva får norsk idrett igjen av dette samarbeidet?
•

Unge lovende trenere får en mulighet til å utvikle
seg i en internasjonal setting.

•

Norsk idrett får knyttet kontakter inn mot en av
verdens største idrettsnasjoner.

•

Norge som verdens ledende vinterolympiske nasjon
har nå en mulighet for å utbre vinteridrett og
vinteridrettskultur til en av verdens største idrettsnasjoner. Dette kan i sin tur øke den internasjonale
attraktiviteten til idretter som de senere årene har
vært dominert av norske utøvere.

•

Vi får presentert norske idrettsverdier overfor Kina.

•

I henhold til avtalen har vi mulighet til å legge til
rette for en optimalisering av norske forberedelser
inn mot OL/PL 2022.

•

Vi skaper en unik møteplass mellom norsk og
kinesisk idrettsungdom.

•

Norsk idrett kan bidra til å åpne dører på andre
felt i Norges forhold til Kina; turisme, næringsliv,
politikk, kultur, etc.

•

Norsk idrett har en unik mulighet til å få økt kunnskap om utvikling av utøvere som starter med en
ny og ukjent idrett i slutten av tenårene.

Norge og Kina har et tett idrettssamarbeid, særlig innen langrenn, før OL i Beijing 2022.
Her er noen av de kinesiske utøverne på treningssamling i Norge. Foto: Magnus Sverdrup

«Vi er nødt til å dele vår kunnskap på området.
Det er den eneste måten vi kan bidra til å utvikle
skiidrettene utover våre egne landegrenser.»
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Finn Aagaard og Geir O. Fredheim, 12. desember 2019

Rusavhengige fant veien ut av rus
gjennom idretten
Ettårsdagen for prosjektet «Idretten skaper sjanser» for rusavhengige
ble i dag markert på Thune ridesenter i Sarpsborg. Idrettspresident
Berit Kjøll, helseminister Bent Høie og prosjektleder Morten Nyborg i
«Idretten skaper sjanser» inviterte til julelunsj.
Utøvere med rusbakgrunn og særforbundsrepresentanter fra både Fotball-, Ski-, Sykkel- og Rytterforbundet var til stede på markeringen. Norges Rytterforbund ved president Tore Sannum ønsket alle velkommen til julelunsjen som utøverne selv hadde
laget til gjestene.
– Jeg er oppriktig stolt over at Rytterforbundet er
inkludert i dette viktige prosjektet. Samvær med hest
er terapi for helsen, for alle. Ryttersporten skaper små
mirakler og gjør ikke forskjell på Kong Salomo og
Jørgen Hattemaker. Hest bør kunne tilbys på blå
resept, sa Sannum og fikk applaus fra salen.
Gjestene fikk også presentert en gripende dokumentar
med historier fra ulike utøverprofiler som har funnet
veien ut av rus gjennom idretten.
Inspirert av gatelagsfotballen
Basert på erfaringene fra gatelagsfotball har tre nye
særforbund etablert et tilbud om idrett til rusavhengige. Med støtte fra Helsedepartementet har Norges
Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund startet opp et arbeid for å legge til rette et
idrettslig tilbud til rusavhengige, som skal være et steg
på veien til å bli bedre rustet til et liv uten rus. I år har
ca. 540 utøvere med rusbakgrunn vært aktive gjennom
et idrettslig tilbud fra ulike klubber og lag.
Daniel Hegstad er en av utøverne fra Norges Cykleforbund som deltar i dette prosjektet. Etter 15 år med et
liv i rus ble han tipset om prosjektet «Idretten skaper
sjanser». Han bestemte seg for å søke og fikk godkjent
søknaden. Daniel har nå funnet en ny og meningsfull
hverdag gjennom idretten. Gjennom den umiddelbare
følelsen av mestring, nye felleskap og personlige mål
har Daniel blitt en del av et etablert treningsmiljø. Og
det mangler ikke på ambisjoner!
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– Nå ligger utøverne i trening til sommerens store mål,
Giro D’Italia, og over 300 mil skal tilbakelegges på 21
dager. Vi skal ligge på camping underveis, og her må
alle hjelpe hverandre for å myke opp stive muskler etter
hver etappe. Vi har ikke med oss egne fysioterapeuter,
sier prosjektleder Morten Nyborg i «Idretten skaper
sjanser».
Idrett har konsekvenser utover den idrettslige
prestasjonen
Idrettspresident Berit Kjøll understreket idrettens
betydning som inkluderingsarena og mestring for alle.
– Det er idrett vi driver med, og heldigvis har idretten
ofte konsekvenser som vi ikke tenker på. Gleden ved å
sitte på en hest, å mestre dobbeltdans eller å sykle en
tur på skogsbilveier har verdi i seg selv, men gir konsekvenser som kan være enda større. Det kan gi lyst til å
fylle livet med idrettens fellesskap og trening. Det kan
gi plass til gode opplevelser og gode hverdagsstunder.
Mer er det ikke nødvendig å ha som mål, sier Kjøll.
Helseminister Bent Høie berømmet både Norges
idrettsforbund, særforbundene og initiativtaker Morten
Nyborg og ikke minst utøverne for arbeidet som er
gjort så langt i prosjektet.
– God helse handler om å mestre eget liv, bli en del
av et felleskap og sette egne personlige mål. Idretten
spiller her en viktig rolle. Utøverne i prosjektet «Idretten
skaper sjanser» er gode rollemodeller for den suksessen
de selv er med på å skape. Dette kan motivere flere
som ønsker å finne veien ut av rus og inn til idretten. Vi
tror det er et betydelig potensial for å tilrettelegge et
tilsvarende tilbud til flere, sa Høie.
Kjøll oppfordret de særforbundene som er aktive i
dette i dag, til å inkludere flere klubber og flere utøvere
i prosjektet.

Idrettspresident Berit Kjøll på hesteryggen sammen med helseminister
Bent Høie og konsernsjef i TV2, Olav Sandnes. Foto: Finn Aagaard.

– Samtidig vil vi oppfordre nye idretter til selv å gå
den veien de fire særforbundene har gått, slik at nye
utøvere kan finne sin idrett og få et meningsfylt tilbud
innenfor den idretten de liker, sier Kjøll.
Utfordret helseministeren til overnatting ute
Kjøll utfordret både idrettsbevegelsen og helseminister
Bent Høie til å markere denne dagen, 12. desember, for
en årlig avsjekk på hvor langt man er kommet. Samtidig
kan en slik anledning benyttes til å markere hvordan
idretten bidrar til å skape sjanser og forandrer liv
for stadig flere. Som et konkret tiltak ble helseministeren invitert til å tilbringe en natt ute sammen med
idrettspresidenten. Høie tok utfordringen på strak arm.
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5.7.4 Forebygging og håndtering av seksuell
trakassering
NIF arbeider aktivt både med å forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep i idretten. Norsk
idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering
og overgrep, som også omfatter risikoatferd. Til hjelp i
oppfølging av retningslinjene ble det i 2017 presentert
en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell
trakassering og overgrep i idretten. NIF gir råd til ansvarspersoner, trenere, utøvere, foreldre og andre som har
spørsmål om slike saker. NIF ønsker å legge best mulig
til rette for at brudd på retningslinjene blir rapportert
og håndtert. NIFs erfaring på dette området er etterspurt internasjonalt, og i løpet av 2019 bidro NIF blant
annet til IOCs opplæringstilbud på temaet for internasjonale forbund.
5.7.5 Kampen for en dopingfri idrett – nasjonalt og
internasjonalt
Hendelser i det internasjonale antidopingarbeidet har
også preget 2019 og viser at kampen mot doping må
fortsette med uforminsket styrke. Det gjøres et godt
og målrettet arbeid nasjonalt med utstrakt samarbeid
mellom NIF, Kulturdepartementet, Antidoping Norge,
NIFs underliggende organisasjonsledd og NIFs utøverkomité. For NIFs del er det viktig å fortsette arbeidet med å videreutvikle kompetansen i organisasjonen
gjennom opplæring, seminarer og deltagelse i eksterne
fora. Ikke minst gjelder dette for NIFs domsorganer,
som er satt til å håndheve et internasjonalt regelverk.
Doping i idretten kan bare bekjempes ved at både
idretten og myndighetene tar i bruk sine tilgjengelige
virkemidler for å forebygge og avdekke doping. NIF
har delegert oppgaven med å avdekke doping innenfor
NIFs medlemsorganisasjon til Antidoping Norge. Erfaring fra andre land viser at politiets bistand er helt nødvendig for å avdekke doping i idrett. Verken NIF, som
er en ideell forening, eller Antidoping Norge, som er en
privat stiftelse, har de tvangsmidler politiet har. Dessuten er ikke alle stoffer og metoder som er forbudt
i idretten, forbudt etter norsk lov. Idrettstinget 2019
vedtok derfor enstemmig at idretten skal jobbe for å
kriminalisere mer enn det som er forbudt etter dagens
lovgivning. Dette vil innebære at politiet kan igangsette etterforskning og benytte tvangsmidler i flere saker
enn tilfellet er etter gjeldende lovgivning. Det ligger
også sterke preventive signaler i en slik kriminalisering,
som vil gagne idrettens arbeid mot doping.
Antidopingarbeidet er dynamisk og må kontinuerlig
utvikles i takt med de nye utfordringer som oppstår.
NIF er opptatt av at det nasjonale antidopingarbeidet
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til enhver tid drives optimalt. Hvis Norge skal gå foran
i kampen mot doping, må vi sikre at arbeidet til enhver
tid er organisert og utført på en måte som er egnet for
etterlevelse i andre land. Dette innebærer at vårt antidopingarbeid også må vurderes. NIF har derfor i sitt
innspill til Idrettsmeldingen foreslått å evaluere antidopingarbeidet, slik at vi kan innrette tiltakene for å møte
også fremtidens utfordringer.
Selv om vi har et velfungerende antidopingarbeid
nasjonalt og et felles internasjonalt regelverk, er dette ikke tilstrekkelig for å sikre like konkurransevilkår
internasjonalt for utøverne. Det internasjonale antidopingarbeidet må tilføres mer ressurser, for å sikre et
godt antidopingarbeid i alle idretter og alle nasjoner.
NIF jobber sammen med Kulturdepartementet og Antidoping Norge etter en felleserklæring for å styrke det
internasjonale antidopingarbeidet. World Anti-Doping
Agency er den viktigste aktøren internasjonalt og må
tilføres mer midler. Dette var et viktig budskap i NIFs
innlegg på Verdenskonferansen mot doping høsten
2019.
Som regelgiver har NIF et særlig ansvar for å sikre
at antidopingregelverket ivaretar utøverne og deres
rettssikkerhet. NIF hadde derfor mange og omfattende
innspill til World Anti-Doping Agency i forbindelse
med revisjonen av ny World Anti-Doping Code, som
ble vedtatt høsten 2019. Arbeidet med å implementere
regelverket har stått sentralt i 2019.
For NIF er det viktig at utøvernes stemme blir hørt
og deres posisjon styrket, både ved at de sikres demokratisk deltagelse i utøverkomiteer, og at de inkluderes
i relevante beslutningsorganer. NIF har et ansvar for å
bygge kompetanse om antidoping for norske utøvere,
og et virkemiddel er å tilrettelegge for at representanter
for utøvere får møte andre utøvere for kunnskaps- og
erfaringsutveksling. For å sikre dette, har NIF blant annet
sørget for øremerkede midler til NIFs utøverkomité.
Representanter fra NIFs utøverkomité har i 2019 deltatt
både i NIFs delegasjoner og alene på en rekke internasjonale arenaer der antidoping har vært et tema.
5.7.6 Arbeid mot manipulasjon av idrettskonkurranser
NIF har i 2019 arbeidet med tiltak for bevisstgjøring i
organisasjonen, både i form av generell informasjonsformidling og gjennom oppfølging av organisasjonsledd. Flere særforbund har fått gjennomført
trusselvurderinger av risikoen for manipulasjon av
idrettskonkurranser innen sin idrett, noe som gir et
godt statusbilde til bruk i videre arbeid. Gjennom 2019
har NIF deltatt i ulike relevante fora, herunder det
nasjonale samarbeidsforumet mot kampfiksing,

Network of National Platforms (Group of Copenhagen)
og International Forum for Sports Integrity (IFSI).
Manipulering av idrettskonkurranser utgjør en stor
trussel mot idretten, og idretten er avhengig av politiets
bistand. Idrettstinget 2019 fattet derfor vedtak om at
NIF skal arbeide for at det i Norge blir vedtatt egne
straffebestemmelser knyttet til manipulasjon av
idrettskonkurranser, for å sikre informasjonsutveksling
mellom politi / offentlige instanser og andre organisasjoner som selv eller i samarbeid med idretten driver
arbeid mot manipulasjon av idrettskonkurranser, og for
å sikre at politiet setter av ressurser til dette arbeidet.

5.8

Kompetanseutvikling

5.8.1 Tverridrettslig samarbeid
NIFs arbeid med kompetanseutvikling er forankret i
Kompetanseutvalget i norsk idrett. Dette utvalget har
siden 2007 hatt en viktig oppgave med å forvalte alle
felles faglige programmer og legge til rette for samarbeid sentralt og regionalt mellom organisasjonsleddene. Utvalget, som består av administrative ressurser
fra særforbundene og idrettskretsene, er rådgivende
for NIFs kompetanseutviklingsavdeling. Utvalget henter
innspill til arbeidet gjennom møter med underliggende
organisasjonsledd og formelle samlinger som Fagforum, der særforbund og idrettskretser deltar. Alle
samlinger, prosjekter og tiltak utformes med innspill fra
særforbund og idrettskretser.
5.8.2 Lederutvikling i særforbund og idrettskretser
I løpet av 2019 kontaktet kompetanseutviklingsavdelingen alle nye generalsekretærer og tilbød dem en innføring i fagområder hvor NIF har kompetanse. I tillegg
ble de presentert for sentrale fagpersoner. Avdelingen
bistår ukentlig generalsekretærer og presidenter med
faglige forespørsler av ulik karakter.
I perioden januar–april ble det avholdt tre utdanningsdager i endringsledelse for til sammen 36 generalsekretærer, organisasjonssjefer og andre med lederansvar.
I januar ble det gjennomført en todagerssamling
med 25 deltagere om ledertemaer innenfor idretten.
Deltagere var generalsekretærer, organisasjonssjefer
og andre med lederansvar.
I september gjennomførte NIF en todagers nettverkssamling for til sammen 24 generalsekretærer og organisasjonssjefer med ledertemaer:

1.
2.
3.
4.
5.

Hvordan håndtere den totale arbeidsbelastningen
som leder i norsk idrett?
Hvordan få til en god ansvars- og rollefordeling inn
mot styret?
Relasjonsledelse
Samarbeid mellom særforbund og idrettskretser
Teamjobbing

5.8.3 Organisasjonsutvikling i særforbund og
idrettskretser
Det ble i 2019 gjennomført styrekurs for 14 særforbund
og to idrettskretser.
Det ble også gjennomført ulike prosesser med styret
og administrasjonen i særforbund der dette var etterspurt.
Organisasjonsavdelingen bistår og rådgir styreledere
som har spørsmål og utfordringer knyttet til organisasjonen og organisasjonsutvikling.
Planlagt styrelederskolering i forbindelse med fellesforum i november for i alt 47 deltagere ble dessverre
avlyst pga. sykdom. Kurset blir satt opp igjen i forbindelse med ledermøte 2020.
I oktober ble det holdt et kurs for valgkomiteer med
cirka 25 deltagere fra særforbund og idrettskretser.
Tre idrettskretser og 21 særforbund gjennomførte
«Idrettens styringsbarometer». Av disse var det to
idrettskretser og 20 særforbund som fikk det presentert og/eller hadde utvidet prosess basert på funn.
5.8.4 Digitalisering av norsk idrett
NIF har i 2019 etablert en felles digitalstrategi for norsk
idrett. Denne har følgende overordnede mål:
–

enklest mulig å få flest mulig med både som aktiv
og frivillig

–

effektive arbeidsprosesser og mest mulig ressurser
til aktivitet
En strategisk bruk av digitale verktøy i norsk idrett forutsetter at vi sikrer eierskapet til data om personer tilknyttet norsk idrett og aktiviteten. Dette er viktig for å
sikre at vi beholder norsk idrett samlet digitalt, og at
vi kan bidra til forenklinger for særlig fleridrettslag og
personer som er tilknyttet flere idretter.
NIF har i 2019 jobbet mye med å forankre digitalstrategien og viktigheten av at vi må stå samlet i
digitalisering av norsk idrett. I tillegg har det vært jobbet
mye med å bedre kvaliteten på opplysninger om medlemmer, nødvendige forbedringer i idrettens felles
digitale plattform og tjenester som tilbys felles til norsk
idrett.
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IDRETTSLAGET

BRUKERE OG
POTENSIELLE MEDLEMMER

NORGES IDRETTSFORBUND

Kulturdepartementet

ÉN LØSNING

Innmelding, oppdatering,
samhandling og oversikt

ÉN LØSNING

Administrasjon og fakturering
Analyse og
rapportering

Kommunikasjon
og samhandling
med medlemmer
og tillitsvalgte
(CRM)

Dokumentbehandling, lagring
og tilgjengelighet

ÉN LØSNING

Fordeling av midler og
rapportering
NIF sentralt og regionalt
Kommunikasjon med medlemmer,
tillitsvalgte og idrettslag (CRM)
Særforbund
Kommunikasjon med medlemmer,
tillitsvalgte og idrettslag (CRM)

IDRETTENS SENTRALE DATABASE
Persondata, organisasjon og utdanning

Det pågår et betydelig digitaliseringsløft i norsk idrett. Idrettslagene
og idrettsorganisasjonen få nye verktøy, smartere tjenester og bedre
data – med mål om en enklere hverdag for alle.

Kvalitet på opplysninger om medlemmer
Idrettsstyret vedtok i juni 2019 ny forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering som stiller krav om
at alle idrettslag må benytte et medlemssystem som
løpende oppdaterer Idrettens sentrale database. Dette betyr at alle idrettslag må velge mellom å benytte
idrettens felles medlemssystem eller et medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF.
NIF har i 2019 etablert nye krav og vilkår for tredjeparter som ønsker å tilby medlemssystemer til norsk
idrett, og har i den forbindelse etablert nye integrasjonsgrensesnitt for tredjeparter. Disse skal sikre at
også de oppdaterer Idrettens sentrale database løpende
med opplysninger om medlemmer og hva disse har
betalt i medlems- og treningsavgift. Det er inngått avtaler med i alt åtte leverandører av medlemssystemer,
og seks av disse ble godkjent for integrasjon i desember.
Parallelt med den tekniske tilretteleggingen jobbet
NIF Digital sammen med idrettskretsene for å sikre at
idrettslag benytter idrettens felles medlemssystem eller
medlemssystem med godkjent integrasjon. Dette arbeidet
startet med en liste med 2700 idrettslag som ikke var
registrert på godkjent løsning, og dette tallet var ved
årsskiftet redusert til om lag 480 idrettslag. Det har
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også vært jobbet tett opp mot særforbund som har
hatt egne medlemssystemer, for å sikre at disse avvikler egne løsninger eller får på plass nødvendig integrasjon. Dette arbeidet legger grunnlag for at vi skal få
avviklet de fleste i første kvartal av 2020.
Arbeidet som ble gjennomført i 2019, legger grunnlaget for at vi får en vesentlig bedre kvalitet på data om
medlemmer i første kvartal 2020.
Forenkling av hverdagen for idrettslag, medlemmer
og frivillige
Vi har i 2019 forbedret idrettens ID-løsning og tilrettelagt for at denne kan brukes ved pålogging til alle systemer som benyttes i norsk idrett. Dette vil sammen
med etablering av en felles inngangsside med tilgang
til tjenester og informasjon basert på roller, sikre at det
blir betydelig enklere å være en del av norsk idrett.
Det er lansert en ny og forenklet løsning for innmelding
i norsk idrett, en forbedret versjon av idrettens felles
medlemssystem og bedre betalingsløsninger. Når det
gjelder betalingsløsninger, så har vi i 2019 etablert støtte
for e-faktura og Vipps som betalingsalternativer og har
også forbedret prismodellen.
I samarbeid med Buypass har vi etablert en første
versjon av en ny og gratis arrangementsløsning som

tilbys alle organisasjonsledd tilknyttet norsk idrett.
Denne løsningen vil bli videreutviklet til å understøtte
terminfestede aktiviteter for individuelle idretter. Det
har også blitt gjort mange forbedringer av løsningen
for lagidretter (Turneringsadmin) i 2019, og dette har
bidratt til betydelige forenklinger og effektivisering for
særforbund og idrettslag. Løsningen er blitt tatt i bruk
av ytterligere to særforbund i 2019 og benyttes nå av
de fleste lagidretter med unntak av Norges Fotballforbund.
Det har i 2019 blitt jobbet mye med å utvikle produktet
digitale arbeidsformer for norsk idrett. Produktet baserer
seg på Microsoft Office 365 og tilbys til alle organisasjonsledd tilknyttet norsk idrett inklusiv idrettslag. Tilbudet inkluderer, i tillegg til tilgang til programvaren,
opplæring, malverk, automatisering av bestilling og
flytting av tilganger, for eksempel når styret i idrettslag
endres. Produktet benyttes av de fleste organisasjonsledd over idrettslagene inklusiv mange idrettsråd og har
blitt godt mottatt. Løsningen er også tatt i bruk av mange
idrettslag, og vi opplever økt etterspørsel etter produktet.
NIF har i 2019 styrket fokuset på digitale økonomiløsninger og integrasjoner mellom idrettens felles løsninger og Visma sine økonomiløsninger. Dette arbeidet
har gitt bedre integrasjoner og forenklinger for organisasjonsledd og idrettslag i 2019 og legger til rette for
videre arbeid med automatisering og forenkling i 2020.
Dialog og kommunikasjon
NIF har i 2019 etablert en løsning for dialog og kommunikasjon basert på Microsofts CRM-løsning og legger til
rette for at en på en enkel måte kan kommunisere med
ulike målgrupper tilknyttet norsk idrett. Løsningen har
blant annet blitt benyttet i forbindelse med arbeidet
med å få idrettslag over på godkjent medlemssystem
og har gitt god effekt i dette arbeidet. Løsningen har
blitt testet av ytterligere tre særforbund, og disse vil
vurdere om løsningen skal tas i bruk i 2020.
Vi har i 2019 forbedret kommunikasjonsløsningen i
idrettens felles medlemssystem, og dette bidrar til forenkling for idrettslag som benytter løsningen.
Innsikt og analyse
NIF har i 2019 etablert en felles løsning for innsikt, analyse
og rapportering. En viktig del av leveransen har vært å
tilrettelegge for felles tilgang til kvalitetssikrede data
fra ulike kilder, og dette inkluderer i 2019 medlems- og
aktivitetdata, økonomidata, anleggsdata og opplysninger
om kursdeltakelse. Det har blitt påbegynt arbeid med
å etablere felles digitale styringsdata for norsk idrett.
Arbeidet legger til rette for at strategiske beslutninger

i større grad kan basere seg på innsikt og analyse, samt
at vi får styringsdata som bidrar til at vi kan følge opp
måloppnåelsen i Idrettens felles strategier (Idretten
vil og skal). Arbeidet med innsikt og analyse har blitt
godt mottatt av de ulike organisasjonsledd, og det stor
interesse for å bidra i det videre arbeid med utvidelse
av data og rapporter som er inkludert i løsningen.
Modernisering av Idrettens felles digitale plattform
NIF har i 2019 påbegynt modernisering av Idrettens felles
digitale plattform og de ulike tjenester som tilbys norsk
idrett. Dette arbeidet har vært omfattende, men legger
til rette for at det er mulig å levere nye og moderne
tjenester til alle organisasjonsledd fremover.
5.8.5 Trenerutvikling
NIF har siden 2011 i samarbeid med særforbundene
arbeidet målrettet med trenerutvikling gjennom rammeverket «Trenerløypa» herunder (Trener 1-, 2-, 3- og 4utdanning samt ulike etter- og videreutdanninger).
Ved årsslutt hadde 51 særforbund ferdigstilt Trener 1,
34 særforbund hadde ferdigstilt Trener 2, 14 særforbund hadde ferdigstilt Trener 3, og 1 særforbund hadde
ferdigstilt Trener 4. NIF arrangerte høsten 2019 det første
felles grunnkurset for særforbundenes trenerutviklere.
39 personer deltok fra 12 ulike grener. Dette gjøres for å
hjelpe særforbund med gjennomføring av sine trenerutdanninger med god kvalitet. Videre arrangerte NIF
to fagsamlinger for særforbundenes eksisterende trenerutviklerne. Her er målet å gi faglig påfyll, dele erfaringer
på beste praksis og bygge nettverk på tvers av idretter/
grener. I 2019 ble det startet en prosess med å fusjonere
NIFs aktivitetslederkurs for barn og fellesidrettslige deler
på Trener 1-nivå for 20 særforbund, kurset blir implementert i løpet av 2020. I 2019 arrangerte NIF v/trenerutvikling og Olympiatoppen Trener 3-utdanning innenfor
fellesidrettslige temaer, med 37 deltagere fra fem
særforbund. 45 særforbund benytter seg av NIF sine
e-læringsmoduler på Trener 1- og Trener 2-nivå innenfor «Trenerløypa».
I perioden 2017-2019 gjennomførte NIF i samarbeid
med Høgskolen i Innlandet en stor trenerundersøkelse,
«Treneren i norsk idrett – en nasjonal kartlegging av
treneren og trenerrollen». 5977 trenere deltok med
kjønnsfordelingen 4404 menn og 1559 kvinner i alderen
15 til 83 år. Undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge
og gir viktige grunndata om trenerne i norsk idrett.
Den gir også spesifikke data om de kvinnelige trenerne,
noe som er viktig med tanke på idrettens mål om å
øke denne andelen. Resultatene fra undersøkelsen ble
framlagt for idretten i 2019.
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NIF og særforbundene leverer årlige etter- og videreutdanningstiltak for trenerne i norsk idrett. I 2019 ble
følgende fellestiltak gjennomført: «Barne- og Ungdomstrenerkonferansen» i samarbeid med Norges
idrettshøgskole; to årlige seanser sammen med Sunn
Idrett innenfor tematikken «Kommunikasjon omkring
mat, vekt og kropp». Det ble i 2019 også ferdigstilt en
felles E-læring om biomekanikk og styrketrening.
NIF v/trenerutvikling samarbeider også med NIF v/
internasjonal avdeling innenfor trenerutvikling, herunder arbeidet med trenerutviklere i sørlige Afrika
(sone 5). Vi har blant annet innordnet oss i et felles
globalt rammeverk fra «The International Council for
Coaching Excellence» innenfor utviklingen av trenerutviklere.
NIF v/trenerutvikling og internasjonal avdeling,
Olympiatoppen og Norges Skiforbund deltok på «The
International Council for Coaching Excellence» globale
trenerkonferanse i Tokyo 28. november–2. oktober. NIF
hadde flere sentrale oppgaver på konferansen.
5.8.6 Klubbutvikling
NIF sin rolle er å utvikle møteplasser og kompetansetilbud som særforbund og idrettskretser benytter til å
bygge kompetanse, utveksle erfaringer og ha utviklende
dialog på tvers. Målet er at vi sammen utvikler en enda
bedre organisasjon med ledelse som støtter opp om
klubbene og deres aktivitetstilbud til medlemmene.
NIF arrangerte i 2019 felles veilederutdanning for
klubbutvikling der 13 særforbund og 3 idrettskretser
har utdannet 20 veiledere. Per 31.12.2019 er 172 veiledere
utdannet. Disse tilhører 37 særforbund og 17 idrettskretser. Veilederne jobber med kompetanseutvikling i
forbundenes og idrettskretsenes tilsluttede idrettslag.
NIF har fulgt opp veilederne gjennom en nasjonal veiledersamling. I tillegg ble det arrangert felles kurslærerkurs
for styrearbeid i klubber.
NIF har tilrettelagt tre «fagforum klubbutvikling»
med til sammen 170 deltagere. Deltakerne er de som er
fagansvarlige for klubbutvikling i sine særforbund og
idrettskretser. Formålet med forumene er kompetanseutvikling på tvers av særforbund og idrettskretser.
I samarbeid med særforbundene og idrettskretsene
har NIF utviklet og videreutviklet digitale hjelpemidler
og verktøy til bruk i forbindelse med klubbutvikling. I
2019 har det vært arbeidet mest med «Bedre klubb» og
«Kunnskapsvideo.no».
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5.8.7 Flere kvinnelige ledere
Kjønnsbarometeret for norsk idrett viste en økning fra
27,08 prosent i 2018 til 27,76 prosent i 2019. Idrettens
kjønnsbarometer er idrettens eget rapporteringssystem som viser fordelingen av kjønn på leder i klubber/
grupper og på særkretsnivå. NIF er fortsatt opptatt av
å bedre kjønnsbalansen i organisasjonen. Dette er en
konkret oppfølging av «Idretten vil» mål 3 under Livslang idrett og mål 1 under Bedre idrettslag.
NIF støtter fortsatt et samarbeid med Norges
Idrettshøgskole og Kulturdepartementet om finansiering
av doktorgradsprosjektet «Kjønn og makt i norsk idrett
– på menns premisser?». NIF er representert med to
deltagere i en referansegruppe.
I juni 2019 avsluttet NIF kull 2 i mentorprogram for 14
kvinner som ønsker seg en lederposisjon. Nytt kull for
18 kvinner igangsettes i januar 2020.
5.8.8 Ungt lederskap
Kull 1 i «Mentorprogram for unge ledertalenter» ble avsluttet i mars 2019. I september 2019 startet NIF opp
kull 2 «Mentorprogram unge ledertalenter» i samarbeid
med Studentidrettsforbundet. Studentidrettsforbundet
deltar i programmet med ti kandidater fra studentidretten, og NIF finansierer ytterligere ti kandidater fra
andre særforbund og idrettskretser. Programmet avsluttes i mars 2020. Uten å ha fullstendig kartlegging
ser vi at flere av kandidatene påtar seg sentrale verv
i særforbund og idrettskrets. Kristiania høyskole skal
gjøre en kvalitativ undersøkelse av prosjektet som vil
foreligge høsten 2020.
I forbindelse med Idrettstinget 2019 ble det invitert
ti ungdommer som har styreverv i idrettskretser og
særforbund til å være observatører og gjennomgå en
opplæring i idrettsorganisasjonen og idrettspolitikk.
«Lederkurs for ungdom» er et todelt kurs for unge
ressurspersoner i idretten mellom 15 og 19 år. Målet
med kurset er å forberede kursdeltakerne på lederverv
i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. I 2019 har
både idrettskretser og enkelte særforbund gjennomført Lederkurs for ungdom. I tillegg til de vanlige kursene er det gjennomført ett Lederkurs for ungdom for
arrangement i forbindelse med NM-veka i løpet av
2019.

Foto: NTB Scanpix

NIF lanserer gratis utviklingsverktøy
for alle klubber
Driver idrettslaget ditt forsvarlig? Håndterer idrettslaget økonomiske og administrative
oppgaver på best mulig måte? Dette er spørsmål klubber rundt omkring i landet nå
kan få et enkelt svar på ved å gjennomføre utviklingsverktøyet Bedre Klubb.
Bedre Klubb er et nyutviklet verktøy som hjelper
idrettslag med å avdekke svakheter, men også kartlegge
styrker i idrettslaget. Bedre Klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund som gjør det lettere
å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp
som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal
svare på spørsmål innenfor følgende syv grunnleggende
organisasjonsområder:
•
•
•
•
•
•
•

Årsmøtet
Lovnorm
Medlemssystemer
Regnskapsbestemmelser
Tillitsverv
Politiattestansvarlig
Barneidrettsansvarlig

– Hvorfor er det behov for utviklingsverktøyet Bedre
Klubb?
– Vi vet at mange påtar seg styreverv uten å vite
hvilke krav som stilles til idrettslag. Bedre Klubb gjør
det raskere og lettere å få styrene i idrettslagene til å
fungere bra. Målet med Bedre Klubb er å gi styrene i
idrettslagene en pekepinn på om de overholder noen

grunnleggende forpliktelser. Det er med på å sikre forsvarlig drift av idrettslaget, sier Åsmund Sæbøe, rådgiver
kompetanseutvikling i Norges idrettsforbund.
– Hva består Bedre Klubb av?
– Du kan si at Bedre Klubb er et spørreskjema med
syv spørsmål med fire svaralternativer på hvert enkelt
spørsmål. Samtidig er det en kartlegging av status på
de syv områdene. Til hvert enkelt spørsmål følger også
relevant informasjon, slik at idrettslaget kan finne ut
hvordan de kan forbedre seg om ikke alt er på plass,
sier Sæbøe.
Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen, vil
få en rapport som er et svært godt utgangspunkt for
å utvikle idrettslaget videre og bli en Bedre Klubb. Alle
medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som
kan svare på vegne av idrettslaget. For å få best mulig
utbytte av å gjennomføre Bedre klubb bør styret gjøre
det i fellesskap som del av et styremøte.
– Mange idrettslag har allerede gjennomført Bedre
Klubb, og tilbakemeldingene fra idrettslagene er ubetinget
positive. Bedre Klubb passer for alle idrettslag, det er
gratis, og det tar ikke mange minuttene å gjennomføre
i løpet av et styremøte i klubben, forteller Sæbøe.
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Pressemelding, 25. november 2019

Historisk helg:
19 idrettskretser har blitt til 11
Lørdag 23. november 2019 markerer slutten på en lang
sammenslåingsprosess mellom en rekke idrettskretser i Norge
da Vestfold og Telemark vedtok å bli til én idrettskrets.
På Idrettstinget i 2015 ble det vedtatt at Norges idrettsforbund skal gjøre strukturelle endringer i organisasjonen dersom det gjøres endringer i statens forvaltningsreform – slik at idrettskretsene følger en mulig
fremtidig regionalisering av fylkeskommuner. Etter
vedtaket har det ikke vært mange hvileskjær i Norges
største frivillige organisasjon.
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag idrettskretser var først
ut. Sammenslåingen kom som følge av det historiske
vedtaket om at fylkeskommunene i Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag hadde bestemt seg for å slå seg sammen
til én fylkeskommune fra 1. januar 2018. Det innebar at
Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets skulle gjøre det samme.
Med nesten to års drift har den nye kretsen gjort seg
gode erfaringer
- Vi ser at vi har fått mye igjen for gode forberedelser
i forkant av vedtaket. Vi har aldri levert flere organisasjons- og kompetansetiltak, og vi har aldri hatt større
tilstedeværelse administrativt og politisk i Trøndelag
fylke enn nå. Stikkordet er raushet, tillit og kompetansedeling. Her har vi lykkes som kollegium, og jeg er
sikker på at de øvrige kretsene som nå har slått seg
sammen, vil lykkes like godt, sier organisasjonssjef Kjell
Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets.

Disse har slått seg sammen
Siden har begge agderfylkene (våren 2019) vedtatt å
slå seg sammen. Østfold, Akershus og Buskerud ble til
Viken idrettskrets 19. oktober. Hedmark og Oppland
vedtok å bli Innlandet idrettskrets 2. november.
Hordaland og Sogn og Fjordane idrettskretser slo seg
sammen 9. november. Troms og Finnmark idrettskrets
kom sammen på idrettskretstinget 16. november, og
sist ut var Vestfold og Telemark.
Sondre Fjelldalen, som er ny organisasjonssjef i Vestfold og Telemark idrettskrets, er glad for at en toåring
prosess ble avsluttet med et samlet og positivt idrettskretsting.
- Et særdeles kompetent styre er enstemmig valgt og
skal i samarbeid med administrasjonen bidra til organisasjonsutvikling og kompetanseløft for idretten i det
nye fylket, sier Sondre Fjelldalen.
Storfornøyd generalsekretær
Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, er svært fornøyd med å komme i mål.
- Idrettskretsene har gjort en fantastisk jobb og gjennomført en utrolig bra prosess med å slå seg sammen,
slik at vi fra 1. januar 2020 har 11 idrettskretser. De er
virkelig klare til å ta ut effekten av sammenslåingene,
som gjør at vi nå har større enheter med mer spisskompetanse som kan legge til rette for bedre aktivitet
og drift ute i de 11 000 idrettslagene våre. Og vi får til
en teamorganisering hvor vi etablerer et tettere samarbeid mellom kretsene og NIF. Dette ser jeg virkelig
fram til å være en del av, sier Kvalevåg, som takker
idrettskretsene for gode forberedelser og for positivt
og konstruktivt samarbeid i sammenslåingsprosessen.

Det nye styret samlet fra venstre: Kamilla Mathea Mogstad,
Hans Martin Bærefjell, Bjørn Lauritzen, Håkon Hamberg Riddervold,
Julie Larsen, Dag Nielsen, Torunn Fossli Sæthre, Veslemøy Wåle og
Bjørn Bergesen. Foto: Vestfold og Telemark IK
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5.9

Oppfølging av lov og organisasjon

5.9.1 Tiltak for å ivareta godt styresett og
regeletterlevelse
NIF har i 2019, som tidligere år, hatt fokus på tiltak for
å ivareta godt styresett og regelverksetterlevelse i
organisasjonen. Dette er viktig blant annet for å sikre
en åpen og transparent organisasjon som drives i tråd
med gjeldende lover og regler.
NIF er avhengig av et styre med troverdighet, som
selv etterlever grunnleggende prinsipper for godt styresett. Idrettsstyret har blant annet vedtatt en egen styreinstruks, har et eget habilitetsregister og har inngått en
teamkontrakt. I tillegg følger de opp evalueringen fra
Idrettstinget, blant annet i form av åpne prinsippdiskusjoner om valgprosesser i idretten gjennom en nedsatt arbeidsgruppe som høsten 2019 startet arbeidet
med dette, og som i tillegg skal utarbeide forslag om
modernisering av møteplasser og idrettsting. Arbeidsgruppen leverer sin rapport i mars 2020.
Idrettstinget fattet flere viktige vedtak som får
betydning for NIFs oppfølging på området for godt
styresett og regeletterlevelse, blant annet et prinsipielt
viktig vedtak om å igangsette en utredning av hvordan
etikkarbeidet kan styrkes i organisasjonen. Arbeidet
med oppfølgingen av dette er igangsatt.
En viktig del av arbeidet med å sikre etterlevelse av
idrettens regelverk i 2019 har vært etterarbeidet etter Idrettstinget. NIF har, både gjennom lovendringer
fra Idrettstinget, informasjon på nettsiden, seminarer
og andre opplæringstiltak, tatt grep for å sikre at alle
organisasjonsledd skal ha et oppdatert regelverk per
1. januar 2020 og kunnskap om de nye reglene.
Et eget fagteam med deltagere fra NIF og idrettskretsene er etablert på lov- og organisasjonsområdet.
Teamet skal sikre erfaringsutveksling på tvers av organisasjonen og bidra til kompetanseheving og lik praksis
i organisasjonen. Det ble også arrangert seminarer og
nye møteplasser for diskusjon av juridiske og organisasjonsmessige spørsmål knyttet til idrettens regelverk
og alminnelig lovgivning og kursing av veiledere.
NIF har et ansvar for at de midlene NIF forvalter,
tilflyter idrettslag som driver i samsvar med idrettens
regelverk og verdier. Sammen med idrettskretsene følger
NIF opp idrettslagene og deres virksomhet. Det er derfor
et prioritert område å foreta nødvendige undersøkelser
for å sikre at de etterlever NIFs regelverk, og at midlene
brukes til formålet.
NIFs varslingskanal, som gjelder for NIF sentralt og
idrettskretsene, er videreutviklet og oppdatert i tråd med
endringer i arbeidsmiljøloven, og NIF har veiledet organisasjonen i lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2020.

Personvern har vært et pågående arbeid i hele 2019 for
å sørge for at de krav personvernregelverket stiller, blir
ivaretatt.
NIFs styringsdokument og overordnende retningslinjer for personvern er gjennomgått og revidert.
Øvrige rutiner for operasjonalisering av styringsdokumentet er også gjennomgått, forbedret og ytterligere
formalisert. Håndtering av avvik er tett fulgt opp og
tiltak iverksatt i henhold til skriftlige prosedyrer. Det
er tidligere foretatt en kartlegging av alle prosesser/
behandlingsaktiviteter i NIF der personopplysninger er
involvert. Definerte behov for tiltak som følge av kartleggingen er blitt fulgt opp og nye prosesser er lagt til
i oversikten for å holde denne oppdatert. På NIFs nettside er det opprettet en egen temaside om personvern
for å bidra til bedre informasjonsutveksling på tvers
av organisasjonen. Verktøy, informasjon og ulik veiledning legges ut der og holdes oppdatert. Det er avholdt
seminarer for ansatte og særforbund, og det er opprettet
en felles e-postkasse for personvernhenvendelser
personvern@idrettsforbundet.no der konkrete henvendelser blir besvart.
NIFs deltagelse i det internasjonale prosjektet
POINTS (Single Poins of Contact for Sports Integrity)
har fortsatt i 2019. Prosjektet omfatter temaene kampfiksing og godt styresett og har blant annet som mål
•

at NIF skal holde en nasjonal workshop med tema
integritet

•

at NIF skal kunne settes i stand til å systematisere
sitt arbeid med godt styresett på en mer hensiktsmessig måte
Prosjektet skal etter planen ferdigstilles innen utgangen
av 2020.
5.9.2 Regionalisering av idrettskretser
Idrettstinget 2015 besluttet at idrettskretsenes grenser
skulle sammenfalle med fylkesinndelingen. Som følge
av Stortingets vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene ble det fra NIFs side i 2018 satt i gang sammenslåingsprosesser i de berørte idrettskretsene. SørTrøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag idrettskrets
ble slått sammen til Trøndelag idrettskrets med virkning fra 1. januar 2018, mens Aust-Agder idrettskrets
og Vest-Agder idrettskrets ble slått sammen til Agder
idrettskrets med virkning fra 1. januar 2019. I løpet av
2019 pågikk en rekke sammenslåinger som hadde virkning fra 1. januar 2020. Kretsene som var i prosess, var
Østfold idrettskrets, Buskerud idrettskrets og Akershus
idrettskrets, som ble slått sammen til Viken idrettskrets,
Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets, som ble

Årsrapport 2019 – Norges idrettsforbund

53

Årsrapport

slått sammen til Vestfold og Telemark idrettskrets,
Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrets, som ble slått sammen til Vestland idrettskrets,
Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets, som
ble slått sammen til Innlandet idrettskrets, og Troms
idrettskrets og Finnmark idrettskrets, som ble slått
sammen til Troms og Finnmark idrettskrets.
Dette er den største organisasjonsendringen i norsk
idrett siden Norges olympiske komité ble en del av
Norges idrettsforbund på nittitallet. Sammenslåingsprosessen er i tråd med målene i moderniseringsprosessen og vil kunne bidra til mer samhandling og mer
ensartet oppgavebehandling uavhengig av hvor man
bor.

5.10 Barneidretten
Totalt 507 983 barn mellom 6 og 12 år er aktive medlemmer i norsk idrett (2018-tall). Aldersgruppen 6–12 år
har holdt et stabilt høyt nivå i en årrekke, til tross for et
mindre fall i 2018. Jentene viser også størst vekst blant
de mellom 6 og 12 år, og antall aktive jenter har økt litt
i 2018. Jenteandelen har kommet opp i 47,2 prosent
(2018-tall)
NIF opplever gjennom dialog med særforbundene at
det jobbes godt med barneidretten i Norge, men at en
samtidig hele tiden må ta tak i de utfordringer som er i
barneidretten. Mange foreldre stiller høye krav til tilbudet
i idretten, og det er en utfordring at barneidretten flere
steder profesjonaliseres slik at kostnadene øker, og
aktivitetstilbudet blir mer og mer profesjonalisert i lav
alder. Som en konsekvens av dette må fokus og kjennskap til barneidrettens verdigrunnlag økes hos alle målgrupper i barneidretten i tiden fremover. Dette blir ikke
minst viktig for å sikre at barneidretten drives på et nivå
som gjør at barn ikke utsettes for altfor stor belastning,
prestasjonspress, tidlig spesialisering og skader. Arbeidet med å følge opp økonomi som barriere i idretten
har hatt særlig fokus i 2019, både i organisasjonen og
mot politiske myndigheter.
Det er et løpende arbeid på at kvalitetskravene til
god barneidrett blir opprettholdt og at «Bestemmelser
om barneidrett» og «Idrettens barnerettigheter» blir
fulgt opp. Det ble gjort noen tilføyelser i «Bestemmelser
om barneidrett» og «Idrettens barnerettigheter» på
Idrettstinget i 2019. Dette følges opp gjennom kontinuerlige møter med særforbund og god informasjon på
nettsider og andre relevante fora. Her ser vi at den nye
post 3-ordningen bidrar til at dette i større grad settes
på dagsorden og formaliseres i særforbundene.
Idrettslagene har i 2019 jobbet aktivt med å få på
plass barneidrettsansvarlig i sine idrettslag. Denne rollen
54

Årsrapport 2019 – Norges idrettsforbund

Årsrapport

var et krav i samordnet rapportering fra 2019, og det
jobbes via særforbund for å skape forståelse for og
innhold til denne rollen i idrettslag.
Det ble i 2019 opprettet Fagteam for barneidrett
med representanter fra ti av elleve idrettskretser som
skal jobbe på tvers for å øke innsatsen i hele Norge.
Dette for å samle seg om noen viktige innsatsområder
på tvers og ikke minst øke kompetansen og etablere en
god delingskultur.
5.10.1 Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse
Arbeidet med å motvirke at økonomi blir en barriere
for idrettsdeltakelse blant barn og unge, har høy prioritet i norsk idrett og er et av NIFs viktigste områder
også i 2019. NIF mener det er viktig å dele opp arbeidet
med å hindre at økonomi blir en barriere, i to deler:
Norsk idrett må både redusere kostnadsnivået generelt for alle barn og unge og finne egne og bærekraftige ordninger for barn og unge som ikke har råd. Alle
organisasjonsledd må derfor være bevisst sine kostnader
og jobbe systematisk med å redusere disse, men vi må
samtidig finne egne ordninger i samarbeid med det
offentlige på nasjonalt og lokalt nivå for å sikre deltagelse blant barn og unge som uansett kostnadsnivå
ikke har råd til å delta.
Idrettstinget i mai 2019 vedtok følgende resolusjoner:
Med «idrettsglede for alle» som visjon, er det en selvfølge at norsk idrett langsiktig arbeider for at økonomi
ikke skal være en barriere for idrettsdeltakelse for barn
og ungdom. Idretten må selv arbeide for å redusere
egne kostnadsdrivere og jobbe for bedre rammevilkår
fra det offentlige, slik at idrettslagenes kostnader kan
reduseres mest mulig. Samtidig må det etableres ubyråkratiske og enkle finansieringsordninger i kommunene, som uten å skape stigma, kan understøtte deltakelsen i idretten for barn og ungdom som kommer fra
familier som lever i vedvarende lavinntekt.
Norsk idrett deler målet om å etablere et Fritidskort
for alle mellom 6 og 18 år. NIF vil delta i utviklingsarbeidet
for å ivareta idrettens interesser.
Å redusere kostnader for alle barn og unge handler om
en økt bevissthet rundt kostnader og kostnadsnivå i
samtlige organisasjonsledd i norsk idrett. NIF har derfor
på ulike arenaer og møteplasser i løpet av 2019 belyst
og løftet opp temaet, skrevet artikler og kronikker, utviklet nye temasider om inkludering og økonomi som
barriere, holdt foredrag og rådgitt og utfordret spesielt
særforbund. ALLEMED blir fortsatt anbefalt ut i organisasjonen og er et viktig verktøy for å bli enda mer

bevisst utfordringene rundt økonomi som barriere i
samtlige organisasjonsledd. I 2019 kom de to første
pilotene på et nasjonalt Fritidskort for alle barn og
unge mellom 6 og 18 år. NIF har deltatt i ulike fora for
utvikling av Fritidskortet samt fulgt opp den ene piloten
i Arendal kommune for å få innspill og nyttige erfaringer
i det videre utviklingsarbeidet.
NIF møter med to representanter i samarbeidsgruppen
for Fritidserklæringen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretær for samarbeidsgruppen,
som skal koordinere arbeidet med å følge opp Fritidserklæringen (signert 7. juni 2016). NIF sitter også med
en representant i styringsgruppen til Nasjonal dugnad
mot barnefattigdom og utenforskap (NDFU). NDFU er
et samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner og
jobber i hovedsak med å videreutvikle og gjøre verktøyet ALLEMED kjent.
I 2018 ble særforbundene for første gang vurdert og
tildelt spillemidler over post 3 ut fra arbeidet de legger
ned for å hindre at økonomi blir en barriere for barn
og unges deltagelse i særforbundets idrett/grener.
Forbundene må kartlegge kostnader i egen idrett/grener
og systematisk jobbe med idrettslagene for å redusere
treningsavgift, reiser til konkurranser/samlinger og krav
til idrettsutstyr slik at kostnadene for deltagelse er på
et minimum i barne- og ungdomsidretten. I tillegg til
dette må særforbundene oppfordre idrettslagene til å
bruke støtte- og tilskuddsordninger og til å legge til
rette for lokalt utlån og gjenbruk av utstyr. I 2019 har 18
av 55 særforbund fått 2 poeng og full uttelling på dette
kriteriet, nesten en fordobling fra 2018 (kun 10 særforbund fikk 2 poeng i 2018).
Norsk idrett har manglet et godt faktagrunnlag som
viser hva det faktisk koster å delta i organisert barneog ungdomsidrett. I samarbeid med Kulturdepartementet og åtte store særforbund (Fotball-, Håndball-,
Ski-, Friidrett-, Svømme-, Gym & Turn-, Kampsport- og
Ishockeyforbundet – særforbund som tilsvarer i underkant
av 80 prosent av medlemmene i barne- og ungdomsidretten) er det i 2019 blitt kartlagt kostnader og kostnadsdrivere i 13 ulike grener – både i idrettslag og blant
foreldrene. Utredningen er gjennomført av Oslo Economics, og rapporten vil foreligge i mars 2020. Rapporten
blir et viktig bidrag inn i det videre arbeidet med å
hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse
blant barn og ungdom.
Allidrett for barn
Allidrett for barn er et variert og allsidig aktivitetstilbud
hvor barn får prøve flere ulike idretter og aktiviteter i
ulike miljøer. Det er om lag 42 000 barn som deltar

på Allidrett. Idrettslag kan søke NIF via idrettskretser
om oppstarts- eller utviklingsstøtte. I 2019 delte NIF ut
781 500 kroner til 72 allidretter.
5.10.2 Aktivitetslederkurs
For å øke kompetansen hos dem som leder aktivitetene i idrettsskolene, tilbyr NIF aktivitetslederkurs
i barneidrett gjennom idrettskretsene. I 2019 ble det
gjennomført 123 aktivitetslederkurs for barn med 673
deltagere. I tillegg ble det gjennomført 34 enkeltmoduler
om barneidrett med 1286 deltagere.

5.11

Ungdomsidrett

5.11.1 Utvikling
Totalt 305 068 unge mellom 13 og 19 år er aktive medlemmer i norsk idrett (Nøkkeltallsrapport, 2018). Antall
aktive medlemskap har økt med 7000 på 6 år og med
2300 i 2018. Jentene har økt antall aktive medlemskap
med 10 300 de siste 6 årene, mens det er 3200 færre
aktive blant guttene. Den samlede økningen utgjør 2,4
prosent, mens det har vært en svak nedgang i befolkningstallet i denne aldersgruppen. Dette betyr at idretten
har styrket sin posisjon i begge de to viktigste målgruppene.
5.11.2 Ungdomsløftet
Ungdomsløftet er navnet på idrettsorganisasjonens
tiårige strategi for å utvikle ungdomsidretten (2012–
2022). Strategien består av tre hovedkategorier:
Morgendagens utøvere, Ungt lederskap og Idrett for alle.
Morgendagens utøvere ivaretas av særforbundene i
samarbeid med Olympiatoppen og deres regionale
sentre og ulike kraftsentre i særidrettene. NIF tilbyr
unge ressurspersoner ulike kompetansetiltak, blant annet Lederkurs for ungdom og Olympisk akademi. I tillegg samarbeider NIF med særforbundene for å sikre
at ungdom får et variert og allsidig aktivitetstilbud,
også unge som ikke ønsker å konkurrere.
Norges idrettsforbund utviklet i 2016 nettsiden
www.ungdomsløftet.no som belyser hvordan idrettslag
kan legge til rette for at flere unge blir i den organiserte idretten lenger – både som utøvere, trenere og/
eller ledere.
5.11.3 UNG-Frivillig Fond
NIF fikk 11 millioner av overskuddet etter Ungdoms-OL
av Kulturdepartementet i 2017 til å starte et fond, UNGFrivillig Fond. Formålet med fondet er å støtte rekruttering av flere unge frivillige fra idrettsorganisasjonen til
store idrettsarrangementer og gi dem økt kompetanse
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Pressemelding, 24. oktober 2019

To tredjedeler av veksten
i norsk idrett kommer fra kvinner
Norsk idrett opplever en positiv medlemsvekst, og ekstra
gledelig er det at to tredjedeler (67 prosent) av veksten
kommer fra kvinner. Totalt er kvinneandelen blant
medlemmer i norsk idrett oppe i 41,2 prosent.
Økningen de siste seks årene er spesielt
markant i Norges idrettsforbunds prioriterte målgrupper, som er jenter fra 6 til
12 år. Der er økningen på 24 530 jenter mot
7133 gutter. For jenter i alderen 13–19 år er
økningen på hele 9799 jenter, mens hos
det motsatte kjønn finner vi tall som viser
en nedgang på 66.
Jenter 6-19 år viktig målgruppe
Idrettspresident Berit Kjøll er svært glad for
den positive medlemsutviklingen i norsk
idrett de siste seks årene.
– Det er svært gledelig at medlemsutviklingen er positiv for norsk idrett. Dette
viser at idrettsbevegelsen er relevant for
flere enn noen gang. Samtidig er det spesielt
hyggelig at den største tilveksten kommer
fra jenter i aldersgruppene 6–12 år og 13–19
år. Dette er en svært viktig målgruppe for
oss, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Jenteandelen i styre og stell fortsatt for lav
Tallene viser også god representasjon av
kvinner i styrer fram til fylte 50 år, mens
det er mannsdominert i de eldste aldersgruppene. Det er fortsatt altfor få kvinnelige styreledere.
Totalt i idrettsorganisasjonen – det vil si i
Idrettsforbundet, idrettskretser, særforbund,
idrettsråd og idrettslag – utgjør kvinnene
36,2 prosent av styresammensetningen.
– Andelen kvinner i styrer og ikke minst
i styreverv i norsk idrett er fortsatt for lav,
spesielt i idrettslagene. Her må vi fortsette
det gode arbeidet for å motivere flere kvinner
til å delta i styrearbeid. På forbunds- og
kretsnivå har vi gjennomført flere mentorprogrammer for kvinnelige ledere som
ønsker å påta seg ansvarsfulle tillitsverv
i norsk idrett. Ifølge deltakerne har programmene gitt svært godt utbytte. Dette
er ett av flere tiltak som vi håper kan gi
positiv effekt på kvinners andel i styrer og
styrelederverv norsk idrett i tiden fremover, sier Kjøll.

til et fortsatt engasjement som trenere, ledere, frivillige
og arrangører i idretten. I 2019 fikk to prosjekter midler
fra fondet; «Ung-Frivillig Fond NM-veka 2019» i regi av
Rogaland idrettskrets og «Unge frivillige» i regi av Norges
Kampsportforbund.
5.11.4 FoU-arbeid
Idrettsforbundet har de siste årene igangsatt eller støttet
flere forskningsprosjekter for å innhente mer kunnskap.
Temaene baserer seg i all hovedsak på behov som
Forskningsutvalget identifiserte i organisasjonen fram
til 2015.
NIF har de siste årene hatt noe midler til forskning
på sentrale temaer. Fra post 3 blir det årlig satt av noe
midler som kan gå til forskning på barn, ungdom og
breddeidrett. I tillegg finansierer NIF enkelte prosjekter
fra post 1 og midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Følgende forskningsprosjekter pågikk i 2019:
1. Paraidrett: Hvilke behov har mennesker med funksjonsnedsettelser (og deres pårørende) for informasjon, aktivitetstilbud og oppfølging for at de
skal delta i idrettslag?
2. Ungdomsidrett: NIF bidrar inn i et samarbeid med
NIH og ADNO «Sunne prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett: forebyggende arbeid i forhold til medikalisering og doping».
3. Økonomi som barriere- kostnadsdrivere i barneog ungdomsidretten, i samarbeid med KUD og åtte
særforbund.
4. Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?
Stipendiat Hanne Sogn ved NIH.
5. «Ungdommers deltagelse i idrett» (Norges idrettshøgskole). Dette prosjektet er knyttet opp mot
UNG-data-undersøkelsen, som er en svært stor
landsdekkende undersøkelse. Stipendiaten ser
nærmere på data fra undersøkelsen som går på
ungdom og idrett, frafall m.m.
6. Barn og unge med minoritetsbakgrunn i organisert
idrett, prosjekt ved NIH. Funn fra dette prosjektet
skal kunne fortelle oss noe om hvordan vi bør organisere idretten slik at den kan skape inkludering og
dermed bidra til økt rekruttering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn til organisert idrett.
I tillegg støtter NIF Senter for idrettsskadeforskning
ved NIF årlig, for ulike prosjekter innen skadeforebygging og rehabilitering.
I 2019 disputerte Hedda Berntsen om «Den støttende
treneren».

Det rekrutteres stadig flere jenter til norsk idrett.
Foto: Eirik Førde / Idrettsforbundet
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5.12

Toppidrett

5.12.1 Olympiatoppens arbeid
Olympiatoppen er norsk idretts felles toppidrettsavdeling. Olympiatoppen leverer NIFs bidrag til særforbundenes toppidrettsarbeid. Særforbundene har
resultatansvaret for sin idrett, mens Olympiatoppens
oppdrag er å kvalitetssikre, veilede, utfordre og støtte
særforbundenes arbeid. Olympiatoppen har dermed et
overordnet og helhetlig ansvar for resultatutviklingen i
norsk toppidrett. Ansvaret gjelder både funksjonsfriske
og paralympiske utøvere. Olympiatoppen forbereder
og gjennomfører fellesidrettslige leker sommer og
vinter (olympiske leker, paralympiske leker, European
Games, ungdoms-OL, European Youth Olympic Festival,
European Para Youth Games). Olympiatoppen har
formalisert samarbeidsavtale med cirka 30 idretter.
Sentralt i dette samarbeidet står utviklingen av
landslagsmodellen og norsk toppidrettskultur.
Særforbundenes samarbeid med og støtte fra Olympiatoppen er basert på internasjonale mesterskapsresultater, idrettenes utbredelse og tradisjon i Norge, samt
forbundenes evne og vilje til å skape gode toppidrettskulturer.
Det ble i 2019 innvilget 64 utøverstipender og totalt
4 lagstipender til vinteridrettene. Se Olympiatoppens
nettsider for nøyaktig oversikt over stipend vinteridretter
2018/2019-sesongen.
Det ble i 2019 innvilget 103 utøverstipender og totalt
3 lagstipender til sommeridrettene. Se Olympiatoppens
nettsider for nøyaktig oversikt over stipend sommeridretter 2019.
Idretter som har toppidrettsambisjoner og -potensial, men som ikke har samarbeidsavtale med Olympiatoppen (såkalte utviklingsidretter), gjennomgår en
åpen, fellesidrettslig utviklingsprosess. Denne bygger
på Olympiatoppens utviklingsmodell og er basert på
læring på tvers av idretter og kompetanseområder.
Dette er et initiativ fra Olympiatoppen som skal bidra
til at enda flere idretter kan dra nytte av Olympiatoppens
kompetanse og ressurser.
5.12.2 Resultatutvikling 2019
I 2019 har norsk toppidrett befestet Norges posisjon
som en ledende vinteridrettsnasjon og har styrket sin
posisjon innenfor flere sommeridretter. Norge er i 2019
ranket på 11. plass av Greatest Sporting Nation, som
er en anerkjent internasjonal statistikk for toppidrett.
Samme statistikk plasserer Norge som nr. 1 vurdert i
forhold til innbyggertall. Vi har 19 poenggivende idretter,
10 vinter- og 9 sommeridretter.
Norge har prestert følgende resultater innenfor
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sommeridretter i de idretter OLT har samarbeidsavtale
med: totalt 28 medaljer (17 VM, 9 EM og 2 European
Games), fordelt på 12 idretter, 17 menn og 11 kvinner
(21 funksjonsfriske og 7 para). I de sommerolympiske
øvelser har sammenlignbare VM-resultater (plassering
1–8) i 2019 vist en fremgang på 170 prosent sammenlignet med OL i Rio 2016. Innenfor vinteridretter har
Norge tatt totalt 56 VM-medaljer, fordelt på 8 idretter,
32 menn og 24 kvinner (44 funksjonsfriske og 12 para).
Særforbundene har resultatansvar for egen toppidrett. Fullstendige statistikker over mesterskapsmedaljer og turneringsresultater er en naturlig del av
særforbundenes egne årsrapporter.
Gode resultater gir mange stipend, noe som igjen
legger press på Olympiatoppens økonomi.
5.12.3 Olympiatoppens organisasjons- og
utviklingsarbeid
Gjennom 2019 har Olympiatoppen utviklet nye strategiplaner i tråd med NIFs nye langtidsplan «Idretten vil»
og «Idretten skal». I den nye strategiplanen står fortsatt
landslagsmodellen sterkt, og vi fokuserer på toppidrettens tre kjerneområder: daglig treningskvalitet, relasjoner i prestasjonsteamene og konkkurranseforberedelser og -gjennomføring. Tiltak rettet mot å gjøre de
beste bedre og de beste flere gjennomføres primært
på Olympiatoppen sentralt på Sognsvann, mens utvikling
av morgendagens toppidrettsutøvere i stor grad skjer
gjennom OLTs åtte regionale avdelinger. Det er fortsatt
viktig å gjøre prioriteringer der vi optimaliserer samspillet mellom prioriterte særforbund og Olympiatoppens ressurser. Da knapphet på finansiering fortsatt er
en begrensning for mange, vil det være viktig å jobbe
videre for å styrke økonomien til utøvere og forbund
med lave markedsinntekter.
Treneren er den viktigste enkeltperson for utvikling
av toppidrettsutøvere, og satsing på trenerutvikling
og trenerkompetanse prioriteres høyt. Olympiatoppen
driver målrettet topptrenerutvikling gjennom topptrenerutdanning, elitecoachprogram og trenerløftet (et
nasjonalt/regionalt prosjekt som er finansiert gjennom
Sparebankstiftelsen DNB).
Det er avgjørende viktig å jobbe systematisk med å
tilrettelegge for å kombinere toppidrettskarriere med
studier og arbeids/trainee-ordninger. Olympiatoppen
har samarbeid om tilrettelegging med 18 universitet/
høyskoler og har i samarbeid med Forsvarets Høyskole
og Forsvarets veterantjeneste utviklet/startet programmet «Neste steg», som skal lette overgangen til sivilt
yrke etter endt karriere som toppidrettsutøver og
elitesoldat.

5.12.4		 Fagavdelingene og coachvirksomheten
Olympiatoppen jobber gjennom team med ulike fagpersoner ledet og koordinert av en OLT-coach ut imot
de prioriterte idrettene. Teamets oppgave er å støtte,
utfordre og kvalitetssikre trening og prosesser i arbeid
mot prestasjonsutvikling.
Hovedfokus er å styrke daglig treningskvalitet, jobbe
med relasjoner i teamene samt å jobbe med konkurranseforberedelser og gjennomføring. Forankring i forskning og beste/bevisst praksis er en viktig premiss for
arbeidet ut imot idretten. Fagavdelingene må derfor
balansere ressursene mellom faglig utviklingsarbeid
og implementering i treningsgruppene, samt tverrfaglig koordinering og en helhetlig tilnærming til den
enkelte idrett og den enkelte utøver. Dette samspillet
er krevende, men nødvendig for å skape utvikling og
foregår i tett dialog og i samarbeid med sportssjef og
landslagstrener.
5.12.5		 Nytt nasjonalt toppidrettssenter
Arbeidet med å styrke toppidrettens møteplass på
Sognsvann er fortsatt avgjørende for at Norge skal
kunne opprettholde sin posisjon som en ledende toppidrettsnasjon. Vi har i 2019 startet opp et forprosjekt og
en mulighetsstudie for etablering og bygging av et nytt
nasjonalt toppidrettssenter på Sognsvann. Forprosjektet er finansiert av NIF og KUD (50/50) og skal levere
sin sluttrapport per 1. mars 2020 som grunnlag for videre
beslutninger. Prosjektet har vært ledet av ekstern
prosjektleder, toppidrettssjefen har vært prosjekteier,
og styringsgruppen har hatt representanter fra NIFs
ledelse sentralt, Olympiatoppen og NIHs ledelse.
5.12.6		 FoU-arbeid
Olympiatoppen legger vekt på å drive toppidrettsrelevant FoU-arbeid i samarbeid med landets fremste
forskningsinstitusjoner og idrettens ypperste utøvermiljøer. Vi prioriterer samarbeidet med Senter for
toppidrettsforskning ved NTNU og andre forskningsinstitusjoner som har kompetanse, vilje og evne til å
prioritere toppidrettsforskning. For at vi skal være
verdensledende på kunnskap, drives målrettet FoUarbeid der Olympiatoppen bidrar med 6,5 millioner
kroner fra eget budsjett. Sammen med SenTIF/NTNU,
øvrig akademia, særidrettene og andre samarbeidspartnere ble det i 2019 gjennomført toppidrettsforskning
til en samlet verdi av ca. 38 millioner kroner. For at
kompetansen skal kunne omsettes i praksis, er Olympiatoppen sammen med SenTIF ansvarlig for brukerrettet
formidling av ny kunnskap til idrettene.

Suzann Pettersen jubler etter seieren over USA i Solheim Cup
i september 2019. Samme dag forteller hun at hun legger opp.
Foto: NTBScanpix
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5.12.7		 Utøverfinansiering
Den økonomiske situasjonen er krevende for toppidrettsutøvere innenfor idretter som står svakt i sponsormarkedet. Samarbeidet med Stiftelsen VI har gitt et
helt annet finansieringsgrunnlag for både forbund og
utøvere, bl.a. gjennom en dobling av stipendenes størrelse for parautøvere. Det er videre tatt initiativ overfor
departementet om å styrke støtten for denne gruppen
utøvere, men det vil fortsatt være nødvendig med ytterligere tiltak for å opprettholde og styrke mangfoldet
av idretter som presterer på internasjonalt toppnivå,
spesielt sommeridretter.

5.13

Paraidrett

5.13.1 NIFs rolle
NIFs rolle som paraplyorganisasjon og paralympisk komité
legger premissene for arbeidet på området paraidrett
(idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne).
Idrettsstyret anser det som viktig at NIF legger til rette
for fellesidrettslige og kompetanserelaterte tiltak som
kan heve synliggjøringen, sikre finansieringen og øke
kompetansen på området. Det er særforbundene som
har ansvar for idrettsaktiviteten, mens NIF og idrettskretsene skal bidra med synliggjøring, rådgivning og
koordinering. Med paraidrett mener vi arbeidet med de
fire målgruppene bevegelseshemmede, utviklingshemmede, hørselshemmede og synshemmede.
I 2019 ble det ikke tildelt øremerkede spillemidler
til paraidrett. Over post 1 ble NIF totalt tildelt 127,5 millioner
kroner, og NIF fikk ansvar for å sikre at satsingen på
idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse ble
ivaretatt innenfor denne rammen. Over post 2 ble det
i tilskuddsbrevet forutsatt at satsingen på idrett for
personer med nedsatt funksjonsevne ble videreført på
minimum samme nivå som i 2018.
Over post 1 ble 11,3 millioner kroner avsatt til paraidrett, blant annet til styrking av menneskelige ressurser
regionalt og til oppfølging av Special Olympics. Totalt
ble 21,1 millioner kroner fordelt over post 2 til 43 særforbund. Dette er den samme summen som i 2018 ble
fordelt til 44 særforbund. Over post 3 ble det tildelt
om lag 6,3 millioner kroner til paraidrett gjennom særforbundene, her var det 45 særforbund som fikk tildelt
midler. Over post 4 ble 14,1 millioner kroner fordelt fra
Olympiatoppen til særforbundene for å styrke toppidretten blant målgruppen ytterligere.
I januar 2019 ble det ferdigstilt en situasjonsbeskrivelse av paraidretten i norsk idrett som tok for seg
situasjonen fra 2007 og i et tiårspersektiv. Det var spesielt fokus på integreringsprosessen, og konklusjonen
var at dette hadde vært en positiv prosess og utvikling
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for paraidretten, samtidig som det fortsatt er utfordringer
med rekruttering til paridretten. Som et resultat av
denne situasjonsbeskrivelsen har NIF tatt initiativ til å
få mer dokumentasjon på paraidrettsområdet. Dette er
gjort gjennom å utlyse et prosjekt som har som mål
å få mer kunnskap om hvilke behov mennesker med
nedsatt funksjonsevne har for at de skal kunne delta i
idrettslagene. Denne rapporten skal være klar sommeren
2020.
5.13.2 Rekrutteringstiltak
Rekrutteringen til idrettslagene foregår primært ved
at idrettslagenes kompetanse og motivasjon for å
legge til rette for paraidrett styrkes. Regionale fagkonsulenter innenfor paraidrett bidrar betydelig i
rekrutteringsarbeidet, og i 2019 er det mange særforbund som rapporterer at de samarbeider med disse.
Arbeidsgiveransvaret for de regionale fagkonsulentene
ligger hos idrettskretsene (ble overført i 2018 fra NIF),
mens fagansvaret ligger hos NIF. Overføringen av arbeidsgiveransvaret til idrettskrets har vært positivt for
paraidretten regionalt og har ført til mer samhandling
mellom paraidretten og andre fagområder i idrettskretsene. Det er 38 særforbund som sier at de samarbeider
med de regionale fagkonsulentene om blant annet
rekruttering. Særforbundene opplever de regionale
fagkonsulentene som svært positive samarbeidspartnere, og dette bidrar til å styrke arbeidet med paraidretten regionalt.
Ved siden av den generelle aktiviteten i idrettslagene
ble det i 2019 gjennomført mange rekrutterings- og
synliggjøringstiltak lokalt. Det ble også gjennomført 38 kurs for trenere, ledere og dommere innenfor
paraidretten.
Det er 41 særforbund som sier at de har et reelt
aktivitetstilbud til parautøvere, mange har også integrert konkurranseaktivitet til denne målgruppen som
egne klasser eller med annen tilrettelegging på samme
konkurranse som funksjonsfriske.
5.13.3 Idrett for mennesker med utviklingshemming
og Special Olympics
I 2019 er det 36 særforbund som anslår at de har et
aktivitetstilbud til utviklingshemmede. NIF anslår at
mellom 3500 og 4500 utviklingshemmede deltar i
norsk idrett gjennom tilrettelagte aktiviteter, trening,
samlinger, konkurranser og turneringer. Det er en felles
forståelse innenfor den norske idrettsmodellen at
idrettstilbudet til målgruppen først og fremst er
breddeidrett, og at aktiviteten skal foregå i idrettslagene.
Foto: Alexander Eriksson
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NIF har siden mars 2015 vært akkreditert som Special
Olympics Norge. Special Olympics er en stor internasjonal organisasjon som blant annet har som mål
å skape breddeidrettsaktivitet for mennesker med
utviklingshemning. Utvalg for idrett for utviklingshemmede ble oppnevnt av Idrettsstyret i januar 2015.
Akkrediteringen gir NIF anledning til å delta i de store
internasjonale breddeidrettsarrangementene Special
Olympics Winter og Summer Games.
14.–22. mars 2019 deltok Norge i Special Olympics
World Summer Games i Abu Dhabi / Dubai i De forente
arabiske emirater. 7500 utøvere fra 195 land deltok, og
det ble konkurrert i 24 idretter. Special Olympics World
Summer Games 2019 var verdens største idrettsarrangement i 2019. Norge hadde en tropp på totalt 49 personer derav 28 var idrettsutøvere. Målene for troppen
var idrettsglede, mestring og personlige prestasjonsforbedringer. De enkelte særforbund var ansvarlig for
uttak av utøvere og trenere, men Norges idrettsforbund
var ansvarlig for hovedledelsen og administrative tilrettelegginger. Hovedleder for Norges tropp var Mette
M. Berg. Norge deltok i friidrett, golf, håndball, ridning,
rytmisk gymnastikk, svømming og turn. Utøvere som
holder et høyt prestasjonsnivå innenfor sin særidrett
og gjennom dette har potensial for toppidrett og deltagelse i de paralympiske leker, blir ivaretatt gjennom
de respektive særforbundenes toppidrettssatsing og
tilbud fra Olympiatoppen. Norge er medlem i World
Intellectual Impairment Sport (VIRTUS) for å ivareta
mulighetene utviklingshemmede har for å drive toppidrett.
5.13.4 Døveidretten
Målet er at idrettsutøvere med hørselshemning skal
inkluderes i klubb- og særforbundsaktivitet. Samtidig er
det viktig å ivareta og utvikle døveidrettslagene i Norge.
For å styrke rekrutteringen og bidra til at særforbundene har mest mulig kompetanse på dette feltet, har
Idrettsstyret opprettet et utvalg som skal se på særskilte utfordringer, være norsk idretts bindeledd mot de
internasjonale døveidrettsorganisasjonene, samt bidra
til at Norge sender kvalitetsmessige gode tropper til
Deaflympics annethvert år. NIFs administrasjon har
sekretærfunksjon for utvalget.
12.–21. desember 2019 ble Deaflympics arrangert i
Santa Caterina og Valchiavenne i Italia. Norge sendte
en tropp på totalt 13 personer, derav fire utøvere.
Utøverne deltok i langrenn, snowboard og alpint.
Hovedleder for troppen var Bjørn Røine.
Generalforsamling og Døveidrettsseminaret ble avholdt
helgen 19.–20. september i Oslo.
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5.14 Inkludering og mangfold
5.14.1 Mangfold
NIF videreførte intensjonsavtalen med Inkluderingsog mangfoldsdirektoratet (IMDi) i 2019. NIF fikk tildelt
1 million kroner til tre prosjekter i ordningen Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner fra IMDi.
Midlene ble benyttet til
1. å organisere en konferanse for å få økt bevisstgjøring, kompetanse og erfaringsutveksling om
inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn i idrettslag
2. å starte opp tiltaket aktivitetsguide i enkelte
idrettsråd
3. å bidra inn i et forskningsprosjekt ved Norges
Idrettshøgskole for å få økt kunnskap om ulike
grunner eller barrierer for deltagelse i organisert
idrett for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
5.14.2 Inkludering i idrettslag
NIF mottar årlig et eget tilskudd fra KUD til ordningen
Inkludering i idrettslag. Målet med tilskuddsordningen
er å inkludere nye grupper i lagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Målgruppen er barn og ungdom
med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter –
og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.
NIF mottok 18 millioner kroner i 2019. NIF kanaliserte
midlene videre til utvalgte idrettsråd og idrettskretser,
som igjen tildelte midlene til å støtte idrettstilbud i
idrettslag. 384 idrettslag mottok midler til 638 idrettstilbud. Midlene har bidratt til å inkludere målgruppene
i ordinære idrettstilbud samt deltagelse på åpen hall,
ferietilbud og idrettsrelaterte kurs.
5.14.3 Stiftelsen Dam
NIF er søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam, en stiftelse
som støtter prosjekter som fremmer fysisk og psykisk
helse, mestring og livskvalitet. Stiftelsen Dam endret
navn fra ExtraStiftelsen høsten 2019. NIF fikk for 2019
tildelt 7 928 400 kroner til 24 prosjekter som har som
mål å inkludere utsatte grupper i idrettslag. Prosjektene er i regi av alle idrettens organisasjonsledd. NIF
organiserte to tildelings- og oppfølgingsseminar for
prosjektlederne. NIFs rolle som søkerorganisasjon er å
opprette søkere, kvalitetssikre søknader og følge opp
prosjektene i henhold til krav fra Stiftelsen Dam.

6

IDRETTENS FINANSIERING OG
RAMMEVILKÅR

6.1

Spillemiddeltildelingen 2019

Andelen av overskuddet fra spillemidlene som ble fordelt til idrettsformål for 2019, ble 2 861 459 000 kroner.
Av dette mottok NIF 716 900 000 kroner i ordinære
spillemidler.
Den største andelen av spillemidlene, 1 589 329 000
kroner, ble fordelt til idrettsanlegg.
I tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler
(LAM) videreført, og NIF overførte i 2019 372 millioner
kroner til idrettslagene etter innstilling fra idrettsrådene.

6.2

Store støtteordninger

6.2.1 Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Denne ordningen, hvor de som spiller på Norsk Tippings
spill kan gi en andel (7 prosent) av innsatsen til sitt
lokale idrettslag, er blitt en viktig finansieringskilde
for mange idrettslag. For hele 2019 ble det generert
698,3 millioner kroner (649,0 millioner kroner i 2018)
til frivillige organisasjoner. Idrettslagene mottok i 2019
376,2 millioner kroner (360,1 millioner kroner i 2018) eller
rundt 54 prosent av disse midlene. Idrettsstyret ser
meget positivt på denne ordningen, som sikrer at en
god andel av spillemidlene når direkte ut til dem som
skaper den brede lokale frivilligheten og idrettsaktiviteten, nemlig idrettslagene.
6.2.2 Kompensasjon for vare- og tjenestemoms
Kompensasjonsordningen for merverdiavgift på varer
og tjenester har etablert seg som en svært enkel, effektiv
og god løsning for idrettslagene ved at lokale ledd bare
rapporterer totale driftskostnader som ett samlet tall.
Idretten har, gjennom høy faglig kompetanse, effektivt
arbeid og felles datasystemer, klart å rapportere meget
godt helt siden oppstarten. Den enkle rapporteringsordningen gjør at kompensasjonsordningen er blitt
tilgjengelig for den store bredden av idrettslag, både
store og små.
Den samlede tildelingen til frivillige lag og organisasjoner var i 2019 på totalt på 1,6 milliarder kroner. I
2018 var den samlede tildelingen på totalt 1,42 milliarder
kroner.
Antall søkere fra idretten har de siste årene ligget på
rundt 6150 søkere. Idrettens andel av midlene utgjorde
37,8 prosent av den samlende rammen. Samlet utbetaling til idretten ble i 2019 605,7 millioner kroner, dvs. en
økning på 16,8 prosent fra 518,6 millioner kroner i 2018.
Det er fortsatt mange idrettslag som dessverre ikke søker
om momskompensasjon. I 2019 ble det innført et krav

om at alle organisasjonsledd må være registrert i Frivillighetsregisteret. Ved tildeling av momskompensasjon
i 2019 fikk flere av våre organisasjonsledd avslag med
bakgrunn i manglende registrering i frivillighetsregisteret.
6.2.3 Målet er fortsatt full kompensasjon
Kompensasjon for betalt merverdiavgift ved bygging
av idrettsanlegg
Ordningen ble etablert i 2010 og gir idrettslag som
bygger idretts- eller nærmiljøanlegg, mulighet til å
søke om å få tilbakebetalt merverdiavgiften.
Godkjent søknadsbeløp var 304 millioner kroner i
2019. Dette var en økning på 135 millioner kroner fra
året før.
Ved behandlingen av statsbudsjettet ble det ikke
gitt en stor nok bevilging til at søknadene kunne innvilges fullt ut, noe som førte til at idrettslagene kun fikk
innvilget deler av søknadssummene. Ved salderingen
av statsbudsjettet i desember ble det gitt en tilleggsbevilgning, slik at søkerne fikk kompensert merverdiavgiften fullt ut.
Den opprinnelige bevilgningen til formålet har vært
mindre enn søknadssummen i flere år, men med unntak
av i 2012 har det vært gitt tilleggsbevilgninger, slik at
søkerne har fått full kompensasjon.

6.3

Idrettsanlegg, utstyrsmidler og
kunnskapsformidling

NIFs arbeid på anleggsfeltet har i hovedsak vært å ferdigstille den nye anleggspolitikken som utgjør «Idretten
skal – flere og bedre anlegg».
Sammen med Kulturdepartementet og Senter for
idrettsanlegg og teknologi ved NTNU har NIF bidratt til
finansieringen av internettportalen godeidrettsanlegg.no.
Godeidrettsanlegg.no har som mål å heve kompetansen
rundt planlegging, bygging og drift av idretts- og nærmiljøanlegg og å være en arena for informasjonsutveksling om anlegg og erfaringer fra planlegging, bygging
og drift av anlegg.
6.3.1 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg
I 2019 ble det godkjent 3801 spillemiddelsøknader med
en antatt kostnad på 32 milliarder kroner. Idrettsstyret
ser svært positivt på den store investeringsviljen.
Det ble søkt om 5,8 milliarder kroner i tilskudd fra
spillemidlene, mens 1,5 milliarder kroner av overskuddet
til Norsk Tipping ble fordelt til dette formålet, noe
som betyr at etterslepet økte til 4,3 milliarder kroner.
Verken søknadsbeløp, tildeling eller etterslep har noen
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gang vært høyere. Idrettstinget har vedtatt at det skal
arbeides for å redusere etterslepet på utbetaling av
spillemidler.
Ventetiden på utbetaling av spillemidler økte til 2,8 år.
NIF har på bakgrunn av vedtak på Idrettstinget
arbeidet for at staten skal øke sitt bidrag til bygging
av idrettsanlegg. Målet er at spillemiddeltilskuddet skal
utgjøre minimum 25 prosent av anleggskostnaden.
Spillemiddeltilskuddet dekket i gjennomsnitt 21,8 prosent
av anleggskostnadene for årets søknader om støtte til
idrettsanlegg. Dette er en nedgang fra 2018.
6.3.2 Utstyrsordningen
Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003.
Ordningen er et spleiselag mellom NIF og Kulturdepartementet, der partene i 2019 bidro med henholdsvis 12
og 27 millioner kroner.
Fem millioner kroner fra Kulturdepartementet er øremerket utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne
og fordeles blant særforbundene. Øvrig midler fordeles
i hovedsak til idrettslagene, men særforbundene kan få
tildelt inntil 5 prosent av tilgjengelige midler.
Ordningen ble endret i 2018 slik at idrettslag og særforbund nå søker om tilskudd etter at utstyret er kjøpt
og betalt.
6.3.3 Nye anleggsmål
Idrettstinget vedtok nye anleggsmål i 2019, og Idrettsstyret vedtok «Idretten skal – flere og bedre anlegg».
Målene innenfor anleggsområdet er:
1. Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all
ønsket aktivitet kan gjennomføres.
2. Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av
idrettsanlegg skal reduseres, og at gratisprinsippet
primært bør være gjeldende.
3. Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging
og drift av idrettsanlegg.
I tillegg vedtok Idrettstinget følgende mål:
Norsk idrett skal arbeide for
•
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full momskompensasjon for alle idrettslag som
bygger egne anlegg

•

realisering av nytt nasjonalt toppidrettssenter
finansiert med midler fra statsbudsjettet, spillemidler
og andre mulige finansieringskilder

•

å utvide det anleggspolitiske programmet for å
realisere viktige anlegg for idretten og styrke
idrettens innflytelse i anleggsprioritering

•

å redusere etterslepet av spillemidler til idrettsanlegg
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6.4

Ullevaal stadion som
administrasjonssentrum

NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal stadion
sammen med 45 av særforbundene. Samlet sett disponerer Idrettens Hus ca. 2 900 kvm selveide og 8 700
kvm leide lokaler på Ullevaal stadion, dvs. ca. 11 600
kvm totalt. Alle arealer er i aktiv bruk.
Alle leieavtaler utløper ved utgangen av 2023, og
administrasjonen har derfor igangsatt et arbeid for å
kartlegge hvilke muligheter man har for fremtidig lokalisering av Idrettens Hus.

6.5

Servicetjenester

Servicetorget ved Idrettens Hus er i dag en velfungerende førstelinje for dem som henvender seg til idretten.
I tråd med endring i bruk av tjenestene endres også
de tjenestene som tilbys. Kantinedriften fungerer godt,
og felles kantine er et viktig møtested på tvers av fag
og organisasjonstilhørighet. Møteromskapasiteten er
presset, og vi mangler et møterom for de største arrangementene. Dette er søkt løst gjennom en avtale med
Meet.

7

PERSONAL

7.3

7.1

Utviklingen i antall ansatte

Sykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var i
2019 på 3,8 prosent (3,0 prosent i 2018). Alt sykefravær
i 2019 er rapportert elektronisk i vårt personaloppfølgingssystem. Siden sykefraværet er en viktig indikator
på arbeidsmiljøet på en arbeidsplass, er NIF fornøyd
med det lave fraværet selv om det er noe høyere enn
i 2018. Turnover i NIF i 2019 var 4,8 prosent (5,45 prosent i 2018).
NIF er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og har
vært tilknyttet avtale om Inkluderende Arbeidsliv for
perioden 2014-2018. Som følge av at avtalen opphørte
i sin opprinnelige form, har NIF valgt å videreføre
målene med tilhørende aktivitetsplan til HMS-arbeidet
i virksomheten.
NIF har fokus på arbeidsmiljø og ønsker å være en
trygg arbeidsplass for sine ansatte. HMS-arbeidet er
systematisk, med konkrete mål og handlingsplaner,
og årlig HMS-revisjon. Elektronisk HMS-håndbok er
tilgjengelig for alle ansatte. Av helsefremmende tiltak
har NIFs ansatte anledning til å trene 2 timer pr. uke i
arbeidstiden, og en rekke lokale aktivitetstilbud. I 2019
som i 2018 er det registrert én lettere personskade.

NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte. Idrettsstyrets årsberetning omfatter
alle disse. I årsregnskapet vil imidlertid bare de sentralt
ansatte fremgå. Dette er fordi de idrettskretsansatte
tas med i sine respektive kretsers regnskaper.
I NIF, inklusive idrettskretsene, var det per 31.12.2019
ansatt 372 personer (367 i 2018) med til sammen 323
årsverk (318 i 2018). Dette inkluderer både faste og
midlertidig ansatte som har sitt arbeidssted i NIF. 94
av 372 ansatte var ansatt i en deltidsstilling, 52 menn
og 42 kvinner, med en gjennomsnittlig stillingsprosent
på 42,3 prosent. Mange av de deltidsansatte er ansatt i
prosjekter eller har ulike fagspesifikke stillinger som leger, fysioterapeuter etc. og har en annen hovedarbeidsgiver enn NIF. Det informeres om alle ledige stillinger
internt der ansatte i deltidsprosenter har mulighet til å
påberope seg fortrinnsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3.
Idrettskretsene hadde 129 ansatte (131 i 2018). Olympiatoppens kompetansesentre regionalt hadde 53 ansatte
(53 i 2018), mens det på Olympiatoppen var 83 ansatte
(81 i 2018). NIF sentralt hadde 53 ansatte (48 i 2018).
De administrative fellestjenestene, herunder Idrettens
Hus på Ullevål stadion, Idrettens Regnskapskontor og
IT hadde til sammen 54 ansatte (54 i 2018). Antall ansatte
i NIF sentralt inkl. selvfinansierende fellestjenester og
Olympiatoppen er da pr. 31.12.2019 190 ansatte (183 i
2018). NIF er godkjent lærebedrift og har i 2019 hatt
5 lærlinger i IT Drift (6 i 2018). I løpet av 2019 har NIF
også hatt 23 studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner
i praksis (24 i 2018).
En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskretsene, er finansiert fra andre kilder enn spillemidlene,
blant annet fylkestilskudd, prosjektmidler og markedsmidler.

7.2

Idrettsstyrets godtgjørelse og
generalsekretærens lønn

Godtgjørelse til Idrettsstyret og lønn til generalsekretæren fremgår av note 4 i regnskapet. I samme note
fremgår også de samlede lønnsutbetalinger i NIF sentralt. Tallene i note 4 i regnskapet skal reflektere den
samlede arbeidsinnsats gjennom året og kan ikke sammenlignes direkte med tallene i ovenstående avsnitt.

7.4

Sykefravær og arbeidsmiljø

Likestilling og arbeid mot diskriminering

NIFs arbeid med å øke likestilling og motvirke diskriminering har også i 2019 hatt hovedfokus på rekruttering av arbeidstakere fra alle grupper i samfunnet.
Dette innebærer at personer med for eksempel annen
etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser, og som er
kvalifisert for stillingen, skal innkalles til intervju. I 2019
har det i NIF, inkludert idrettskretsene, vært 6 personer
på praksisplass i samarbeid med NAV (tilsvarende som
i 2018). NIF hadde ved utgangen av 2019 ansatt 202
menn (54 prosent) og 170 kvinner (46 prosent). I 2018
var kjønnsfordelingen blant ledere med personalansvar
54 prosent menn og 46 prosent kvinner. NIFs ledergruppe består av 50 prosent kvinner og 50 prosent
menn.

7.5

Forholdet til organisasjonene i arbeidslivet

NIF er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Idrett
(egen bransjeforening i Abelia) og er representert i NHO
Idretts styre. Samarbeidsutvalg mellom NIF og Handel
og Kontor avd. NIF møtes jevnlig for å utveksle informasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i NIF.
Møtene er med på å ivareta et godt samarbeidsklima. I
løpet av 2019 er det gjennomført fire møter i utvalget.
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Aktivitetsregnskap

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

NOTE

INNTEKTER

2019
KOSTNADER

RESULTAT

INNTEKTER

2018
KOSTNADER

RESULTAT

1
1
2
3

-716 000 000
3 122 798
-49 764 422
-24 050 947
-786 692 571

0
0
19 075 895
-1 613 872
17 462 023

-716 000 000
3 122 798
-30 688 527
-25 664 819
-769 230 548

-710 900 000
-5 389 806
-59 429 719
-24 198 991
-799 918 516

0
0
31 030 929
-2 480 254
28 550 675

-710 900 000
-5 389 806
-28 398 790
-26 679 245
-771 367 841

192
853
810
298
113
999

12 694 192
14 191 267
22 873 473
9 027 298
20 723 537
43 999 999

0
-61 740
-279 728
0
-15 802 013
0

12 909 895
14 928 076
19 698 387
4 712 936
32 049 519
43 999 998

0
-608 586
-396 337
0
-14 862 576
0

4

12
14
23
9
35
43

694
799
269
027
586
999

12
14
19
4
16
43

909
866
418
712
247
999

895
336
659
936
506
998

5
6

-49 633 361
-20 599 559
-9 190 816
-95 291 235

75 162 119
31 927 972
10 802 092
257 269 448

25 528 758
11 328 413
1 611 276
161 978 213

-61 042 577
-19 704 646
-8 441 073
-105 331 777

91 910 701
30 783 017
8 424 307
259 416 836

30 868 124
11 078 371
-16 766
154 085 059

7

0
0

263 500 001
263 500 001

263 500 001
263 500 001

0
0

261 000 002
261 000 002

261 000 002
261 000 002

7

0
-557 267
-557 267

989 513
169 567 754
170 557 267

989 513
169 010 487
170 000 000

0
-241 250
-241 250

1 028 356
169 112 894
170 141 250

1 028 356
168 871 644
169 900 000

8

-20 233 892
-9 007 397
-16 224 318
-282 932
-962 709
-6 247 174
-32 724 530

20 233 892
54 190 191
89 052 538
4 521 266
19 956 607
26 881 131
194 601 733

0
45 182 794
72 828 220
4 238 334
18 993 898
20 633 957
161 877 203

0
-8 903 007
-8 554 529
-3 958 946
-840 815
-3 081 122
-25 338 418

0
476
628
604
061
455
224

0
42 103 469
68 677 099
21 147 658
17 033 246
21 428 333
170 389 805

Prosjekter/andre tilskuddsordninger:
Lokale aktivitetsmidler
Momskompensasjon til andre org.ledd
Utstyrsmidler
Inkludering i idrettslag
Extrastiftelsen
Politi ved idrettsarrangement
Olympic Legacy Center
UNG- frivilling fond
Kina
SUM FELLESTJENESTER OG EKSTERNE PROSJEKTER

-372 357 774
-587 043 153
-26 559 000
-17 698 162
-8 633 611
-1 075 762
-3 124 511
-1 617 751
-690 784
-1 018 800 508

372 357 774
587 043 153
26 559 000
17 698 162
8 633 611
1 075 762
3 124 511
1 617 751
690 784
1 018 800 508

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-367 324 657
-497 700 743
-26 104 000
-15 540 957
-9 619 250
-1 311 127
-2 202 964
-1 829 684
-1 304 058
-922 937 440

367 324 657
497 700 743
26 104 000
15 540 957
9 619 250
1 311 127
2 202 964
1 829 684
1 304 058
922 937 440

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALT

-1 934 066 111

1 922 190 980

-11 875 131

-1 853 767 401

1 837 774 427

-15 992 975

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

7

Årsresultat (+ underskudd / - overskudd)

51
77
25
17
24
195

-11 875 131

006
231
106
874
509
728

-15 992 975

NOTER
Generell kommentar:						
Aktivitetsregnskapet er satt opp i tråd med postinndelingen fra tildelingen av
spillemidler fra Kulturdepartementet.

5) Informasjonsteknologi (IT)
Drift/vedlikehold og utvikling av felles IT-systemer som blir delvis subsidiert
innenfor post 1. Digitaliseringsprosessen i norsk idrett er inkludert i denne posten.

1) Bruk/avsetning spillemidler til OL/Paralympics
Av de tildelte spillemidlene for 2019 (kr 716 millioner) er kr 3.122.798,avsatt til forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics i Tokyo 2020.

6) Idrettens hus
Drift og vedlikehold av Idrettens hus på Ullevål Stadion.
Husleien blir delvis subsidiert innenfor post 1.

2) Kommersiell virksomhet
Kostnadene til kommersiell virksomhet er kostnader til oppfyllelse av avtalene,
samt overføringer til andre organisasjonsledd innenfor idretten. I 2019 var
kostnadene vedrørende oppfyllelse av markedsavtalene kr 10,4 millioner og
kr 8,7 millioner ble overført til andre organisasjonsledd innenfor idretten.
Tilsvarende tall for 2018 var kr 11,6 millioner til oppfyllelse av avtalene og
kr 19,5 millioner til andre organisasjonsledd innenfor idretten.

7) Tilskudd særforbund
Særforbundene får tildelt tilskudd under flere av postene. Tilskuddene til
særforbundene er spesifisert i egen oversikt lenger bak i årsrapporten.

3) Finansposter
Renteinntekter/kostnader, samt momskompensasjon for betalt merverdiavgift
på varer og tjenester.

8) Toppidrett – Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics
I årene det ikke arrangeres OL/Paralympics er det forberedelseskostnader som
belyses her. I årene det arrangeres OL/Paralympics er det gjennomføringskostnader som belyses her sammen med forberedelseskostnadene til neste
OL/Paralympics.

4) Tilskudd idrettskretser
Tilskuddet til idrettskretsene er spesifisert i egen oversikt lenger bak
i årsrapporten.

Foto: Marius Krohn-Hauglie
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Tilskudd

TILSKUDD IDRETTSKRETSER

TILSKUDD SÆRFORBUND

Rammetilskudd (1)

Trenerutdanning og
regionale
kompetansesenter

Klubb- og
idrettsrådsutvikling

Idretts- og
org.utvikling

Momskompensasjon

Andre
tilskudd (2)

SUM
2019

Østfold

1 991 741

0

299 439

0

468 922

8 866

2 768 968

Akershus

2 371 130

0

404 019

635 000

650 450

2 100 614

6 161 213

Oslo

2 225 904

0

369 187

555 000

1 013 003

4 578 285

8 741 379

Hedmark

2 014 817

0

313 733

0

348 179

5 000

2 681 729

Oppland

2 040 403

2 762 000

318 362

555 000

481 112

0

6 156 877

Buskerud

1 935 305

0

281 277

0

430 664

64 872

2 712 118

Vestfold

1 786 108

0

240 191

790 000

363 352

476 746

3 656 397
2 746 677

Telemark

1 856 953

0

264 549

0

375 175

250 000

Agder

3 442 128

0

450 436

800 000

1 091 905

63 623

5 848 092

Rogaland

2 207 511

1 747 500

362 074

160 000

840 689

2 110 022

7 427 796

Hordaland

2 687 147

2 453 000

490 811

775 000

1 107 572

99 401

7 612 931

Sogn og Fjordane

1 790 891

0

255 753

0

271 780

35 269

2 353 693

Møre og Romsdal

2 217 208

0

362 280

0

374 320

32 369

2 986 177

Trøndelag

4 029 659

6 959 000

611 543

850 000

1 239 358

34 769

13 724 329

Nordland

2 395 219

0

423 024

830 000

376 592

302 832

4 327 667

Troms

1 998 652

1 620 000

308 008

0

574 592

40 740

4 541 992

Finnmark

2 009 223

0

345 314

0

414 465

0

2 769 002

39 000 000

15 541 500

6 100 000

5 950 000

10 422 130

10 203 408

87 217 037

Sum

1
2

Samlet rammetilskudd over post 1 var kr 39 mill.
Andre tilskudd inneholder inkludering i idrettslag (kr 6,9 mill), Extra-stiftelsen (kr 1,6 mill),
utstyrsmidler (kr 0,7 mill), UNG-frivillig-fond (kr 0,7 mill) og andre tilskudd (kr 0,3 mill).

Ake-, Bob og Skeleton

Amerikanske idretter
Badminton
Bandy
Basketball
Bedrift
Biljard
Bokse
Bordtennis
Bowling
Brett
Bryte
Bueskytter
Casting
Cricket
Curling
Cykle
Danse
Dykke
Fekte
Fleridrett
Fotball
Friidrett
Golf
Gymnastikk og Turn
Hundekjører
Håndball
Ishockey
Judo
Kampsport
Kickboksing
Klatring
Luftsport
Motorsport
Orientering
Padle
Ro
Rugby
Rytter
Seil
Ski
Skiskytter
Skytter
Skøyte
Soft- og Baseball
Squash
Studentidrett
Styrkeløft
Svømme
Tennis
Triathlon
Vannski og
Wakeboard
Vektløfter
Volleyball
Sum

1

2
3
4
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Rammetilskudd1
712 207
4 362 327
1 831 755
5 846 471
2 512 439
4 448 248
1 304 477
1 834 108
1 811 259
1 341 044
1 782 129
2 664 037
1 693 681
1 201 725
1 665 741
1 294 990
3 613 924
4 879 753
1 744 150
1 042 928
2 847 297
10 770 868
5 218 575
3 901 590
5 937 474
1 434 285
7 064 992
2 454 582
1 643 816
8 495 662
1 638 939
2 685 067
3 898 136
4 527 807
2 778 948
2 388 805
1 580 368
643 177
4 458 702
3 354 465
7 105 603
2 111 946
3 478 779
2 366 826
723 921
1 337 574
3 062 233
1 748 679
4 026 569
2 965 180

Regiontilskudd
28 926
443 533
395 097
989 913
440 319
3 214 004
118 918
231 408
331 042
276 404
176 770
189 626
298 902
80 350
189 626
77 136
1 275 960
347 112
501 385
73 922
408 179
3 214 004
2 836 290
578 521
1 243 820
167 128
2 294 799
331 042
205 696
1 375 544
151 058
591 377
806 715
832 427
1 044 551
347 112
163 914
99 634
1 028 306
369 610
3 217 193
491 743
1 597 360
308 544
57 852
112 490
269 976
250 692
893 493
466 031

Integreringstilskudd
108 402
30 344
350 755
1 181 406
490 219
0
61 029
57 307
756 173
339 396
568 590
82 052
352 772
0
0
269 438
265 337
535 575
52 046
0
1 329 671
1 242 986
928 072
666 880
538 282
0
974 737
636 215
334 831
326 799
24 149
301 408
283 447
424 153
571 219
407 995
386 319
265 879
974 008
322 051
1 212 449
361 652
686 862
115 742
0
0
29 203
31 339
1 443 747
220 041

Utvikl.
orientert
ungd.idr.
242 952
956 500
400 153
1 275 946
596 920
380 767
276 787
433 121
411 022
239 593
357 721
612 301
361 880
201 238
376 910
260 664
661 105
907 793
322 002
272 623
514 413
2 699 736
1 157 937
672 193
1 106 159
265 513
1 670 152
516 506
327 491
1 780 739
375 306
550 510
528 047
873 974
589 157
441 190
321 859
214 715
972 811
572 483
1 446 045
457 843
533 596
429 072
194 783
230 940
481 379
361 759
781 267
642 801

Barne- og Tilskudd fra
MomsungdomsOlympiakompen2
satsing
toppen
sasjon
793 798
35 750
229 649
2 076 421
0
977 164
1 523 678
1 000 000
442 985
3 561 583
0 1 920 345
2 473 342
0
846 176
489 248
0
911 388
730 900
0
265 484
1 399 075
0
0
1 519 867
4 090 000
457 773
793 759
60 000
311 280
1 419 677
2 385 000
766 327
1 751 850
2 588 035
600 242
1 245 813
0
311 371
438 262
0
138 556
1 061 299
0
343 490
818 419
2 710 000
259 817
2 491 572
1 920 000 1 518 252
2 308 471
120 000
532 619
1 270 559
0
558 801
919 158
0
153 317
2 305 902
80 000
501 457
24 080 594
259 738 13 298 467
5 484 063
5 043 000 1 754 458
2 571 074
400 000 2 851 106
10 136 423
60 000 2 379 683
654 526
30 000
220 769
13 873 020
6 210 000 5 966 957
2 357 288
5 231 500 1 884 454
1 744 961
0
382 446
4 279 558
1 915 000 1 642 137
1 203 607
940 000
344 498
2 208 110
0
480 529
1 421 306
0 1 281 571
2 311 893
230 000 1 452 142
4 052 163
1 430 000 1 039 520
1 736 332
2 320 000
510 962
1 059 528
5 531 973
589 552
677 594
0
279 502
3 059 524
1 750 000 1 291 939
2 183 441
1 881 000
736 477
6 912 577 13 403 800 9 069 361
1 960 669
2 320 000 2 184 310
1 652 733
3 580 000 1 002 922
1 535 668
2 665 000
890 922
574 236
0
137 394
676 072
0
226 864
2 283 347
0
472 416
1 119 780
140 000
207 721
7 126 969
6 613 341 1 686 036
2 948 568
60 000

1 585 690
1 253 479

408 179
54 638

180 552
90 530

285 006
290 067

1 099 856
771 171

1 790 000
0

1 512 691
3 686 752

131 774
922 394

0
286 070

313 577
852 977

1 128 834
3 257 405

162 276 870

36 952 439

21 098 129

33 000 001

149 535 543

Utstyr
anlegg3
613 944
545 197
6 872
662 175
818 089
0
88 891
162 552
220 940
0
32 321
278 685
430 347
2 933
121 902
104 411
676 144
128 979
1 048 969
345 239
93 643
4 823 115
1 131 025
1 180 652
5 234 733
30 000
712 209
328 305
459 195
331 634
148 123
760 723
271 580
618 903
364 507
813 743
1 484 406
495 000
722 969
1 901 135
9 560 634
228 271
304 155
433 565
48 069
33 136
2 925
328 870
414 870
451 888

Andre
tilskudd4
0
0
250 000
0
10 000
0
0
250 000
17 010
0
0
40 000
0
0
0
200 000
302 542
510 000
0
0
0
819 225
310 384
0
0
0
43 898
225 000
819 000
10 000
0
0
10 000
0
1 226 151
0
355 000
0
64 000
0
369 343
55 370
10 000
0
0
0
100 000
0
0
0

SUM
2019
2 765 628
9 391 486
6 201 295
15 437 839
8 187 504
9 443 655
2 846 486
4 367 571
9 615 086
3 361 476
7 488 535
8 806 828
4 694 766
2 063 064
3 758 968
5 994 875
12 724 836
10 270 302
5 497 912
2 807 187
8 080 562
61 208 733
23 863 804
12 822 016
26 636 574
2 802 221
38 810 764
13 964 892
5 917 436
20 157 073
4 825 680
7 577 724
8 500 802
11 271 299
13 096 216
8 966 139
11 472 919
2 675 501
14 322 259
11 320 662
52 297 005
10 171 804
12 846 407
8 745 339
1 736 255
2 617 076
6 701 479
4 188 840
22 986 292
7 754 509

524 755
200 506

44 732
461 472

353 000
0

6 271 770
3 121 863

0
940 000

229 253
1 152 619

109 557
105 951

0
0

3 425 686
11 204 168

79 733 137

68 418 741

40 722 285

6 349 923

598 087 068

Av post 2 grunnstøtte særforbund har også 5,5 mill gått til å dekke finansiering av moderniseringsprosjektet, 1,9 mill gått til å dekke
musikkavgift (Tono/Gramo), 1,4 mill som tilskudd (Tono/Gramo), 1,6 mill som tilskudd til særforbundskoordinator og 0,2 mill til å dekke
andre avtalte ordninger.
Inkluderer direkte støtte til prosjekter og stipendier til utøvere.
Midlene er fordelt via særforbund, men er hovedsakelig til utstyr i klubber.
Andre tilskudd inneholder: tilskudd Extra-stiftelsen (kr 2,8 mill), tilskudd politivakt (kr 1,1 mill), tilskudd UNG frivillig fond (kr 0,9 mill),
tilskudd NORAD-midler (kr 0,5 mill), samt diverse andre tilskudd.
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SAMLET TILSKUDD IDRETTSKRETSER 2015 – 2019

Østfold

SAMLET TILSKUDD SÆRFORBUND 2015 – 2019

2015

2016

2017

2018

2019

SUM
2015-2019

2 743 199

2 598 596

2 764 100

2 735 724

2 768 968

13 610 587

2015

2016

2017

2018

2019

SUM
2015-2019

Ake-, Bob og Skeleton

1 823 577

2 022 937

2 008 673

2 630 150

2 765 628

11 250 965

Amerikanske idretter

8 041 825

7 830 934

8 819 436

8 723 424

9 391 486

42 807 105

Badminton

5 682 406

5 678 946

6 069 019

5 818 820

6 201 295

29 450 486

14 634 623

14 526 548

16 010 317

15 991 058

15 437 839

76 600 385

Basketball

6 951 393

6 821 004

6 652 505

7 369 275

8 187 504

35 981 681

Akershus

4 621 238

4 405 278

4 729 717

5 435 016

6 161 213

25 352 462

Oslo

3 701 772

7 172 162

7 171 156

8 161 805

8 741 379

34 948 274

Hedmark

2 890 629

2 957 805

2 828 980

2 537 117

2 681 729

13 896 260

Oppland

4 804 457

4 533 067

5 560 108

5 227 610

6 156 877

26 282 119

Bedrift

9 093 160

8 723 136

8 693 269

9 559 928

9 443 655

45 513 148

Buskerud

2 676 953

2 658 923

2 631 799

2 520 324

2 712 118

13 200 117

Biljard

3 051 015

3 031 807

2 659 813

2 523 530

2 846 486

14 112 651

Bokse

3 594 498

3 718 807

4 034 718

4 309 182

4 367 571

20 024 776

Bordtennis

8 058 979

8 088 607

8 084 071

7 975 195

9 615 086

41 821 938

Bowling

2 893 711

3 054 133

3 269 341

3 560 705

3 361 476

16 139 366

Brett

6 729 197

6 547 409

6 771 898

6 977 673

7 488 535

34 514 712

Bandy

Vestfold

2 151 910

2 859 866

2 630 847

3 266 621

3 656 397

14 565 641

Telemark

2 136 965

2 436 919

2 513 889

2 512 232

2 746 677

12 346 682

Agder

5 200 057

5 231 648

5 998 612

6 623 008

5 848 092

28 901 417

Rogaland

3 525 013

4 316 732

5 524 991

6 016 117

7 427 796

26 810 649

Bryte

6 331 691

6 740 900

7 374 686

8 177 507

8 806 828

37 431 612

Hordaland

6 002 347

5 726 864

5 545 298

6 405 616

7 612 931

31 293 056

Bueskytter

4 313 630

4 377 746

4 570 188

4 220 865

4 694 766

22 177 195

Casting

1 977 637

2 032 119

1 519 393

2 157 291

2 063 064

9 749 504

Cricket

3 077 249

3 208 906

3 349 080

3 352 649

3 758 968

16 746 852

Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal

2 232 352

2 053 703

2 191 145

2 233 856

2 353 693

11 064 749

2 812 295

2 725 777

2 829 627

2 785 430

2 986 177

14 139 306

Trøndelag

12 649 135

12 670 847

11 982 437

13 278 220

13 724 329

64 304 968

Nordland

3 742 687

3 634 296

4 021 773

3 944 470

4 327 667

Troms

4 266 279

3 902 848

3 982 649

4 120 623

4 541 992

Finnmark

Sum

2 623 184

68 780 472

2 957 275

2 733 885

72 842 606

75 641 013

2 739 838

80 543 627

2 769 002

87 217 037

5 025 752

5 320 926

6 234 669

5 914 822

5 994 875

28 491 044

Cykle

12 121 741

12 015 835

13 011 585

13 144 062

12 724 836

63 018 059

19 670 893

Danse

8 999 099

9 146 922

9 170 991

10 265 904

10 270 302

47 853 218

20 814 391

Dykke

4 228 339

4 220 722

5 234 435

4 195 338

5 497 912

23 376 746

Fekte

1 844 312

1 960 159

2 018 534

2 131 128

2 807 187

10 761 320

Fleridrett

7 928 382

8 077 035

7 684 440

7 178 979

8 080 562

38 949 398

Fotball

54 849 106

56 880 128

61 326 770

58 264 311

61 208 733

292 529 048

Friidrett

19 949 706

19 154 192

22 300 490

19 574 115

23 863 804

104 842 307

Golf

12 773 493

12 809 958

14 138 291

12 810 073

12 822 016

65 353 831

Gymnastikk og Turn

17 739 799

22 252 463

23 838 190

22 115 886

26 636 574

112 582 912

13 823 184

385 024 755

Curling

2 800 338

2 808 150

2 877 728

2 615 340

2 802 221

13 903 777

Håndball

28 195 699

27 772 169

31 530 026

36 605 697

38 810 764

162 914 355

Ishockey

12 860 283

12 717 442

13 815 163

13 523 483

13 964 892

66 881 263

4 711 281

4 983 449

4 992 926

5 184 673

5 917 436

25 789 765

17 777 680

17 811 521

18 750 883

19 042 106

20 157 073

93 539 263

Kickboksing

3 855 499

3 983 139

4 351 376

4 466 345

4 825 680

21 482 039

Klatring

6 664 498

6 896 411

7 234 137

6 632 522

7 577 724

35 005 292

Luftsport

7 278 712

7 244 842

8 334 115

7 865 198

8 500 802

39 223 669

Motorsport

10 895 624

10 932 170

12 113 445

11 297 849

11 271 299

56 510 387

Orientering

11 171 106

11 514 260

11 659 887

13 019 228

13 096 216

60 460 697

7 357 042

7 810 813

8 551 395

7 522 416

8 966 139

40 207 805

10 504 816

11 072 340

10 294 049

8 557 565

11 472 919

51 901 689

Rugby

3 287 134

3 060 772

2 742 393

2 647 248

2 675 501

14 413 048

Rytter

12 117 570

12 310 652

12 996 568

13 025 777

14 322 259

64 772 826

Seil

12 300 083

11 429 648

10 129 003

9 988 813

11 320 662

55 168 209

Hundekjører

Judo
Kampsport

SAMLET TILSKUDD IDRETTSLAGENE 2015 – 2019

Padle
Ro

2015

2016

2017

2018

2019

SUM
2015-2019

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

295 150 274

315 845 425

337 197 015

367 324 657

372 357 774

1 687 875 145

Ski

46 151 576

45 227 626

47 034 808

41 145 962

52 297 005

231 856 977

Grasrotandel

239 900 000

267 100 000

266 100 000

360 000 000

376 200 000

1 509 300 000

Skiskytter

10 394 828

10 258 052

11 438 602

11 891 951

10 171 804

54 155 237

Skytter

11 542 686

11 412 260

11 809 053

11 862 764

12 846 407

59 473 170

Skøyte

6 611 509

7 219 941

8 469 853

8 477 411

8 745 339

39 524 053

Soft- og Baseball

1 542 615

1 587 631

1 726 160

1 768 053

1 736 255

8 360 714

Squash

1 754 963

1 968 778

2 307 887

2 549 774

2 617 076

11 198 478

Studentidrett

5 745 318

6 087 002

6 699 763

6 877 987

6 701 479

32 111 549

Styrkeløft

3 704 779

3 587 330

3 881 279

3 770 473

4 188 840

19 132 701

19 045 066

19 769 065

21 151 482

20 753 098

22 986 292

103 705 003

Tennis

7 837 979

7 438 260

7 872 674

8 538 225

7 754 509

39 441 647

Triathlon

3 635 303

4 841 535

4 920 357

5 619 615

6 271 770

25 288 580

Vannski og Wakeboard

2 741 532

2 482 307

2 672 655

2 574 009

3 121 863

13 592 366

Vektløfter

3 590 006

3 885 060

3 077 827

3 022 976

3 425 686

17 001 555

Volleyball

9 962 623

10 431 194

10 976 602

10 566 037

11 204 168

53 140 624

517 752 467

526 786 098

559 256 898

550 354 465

598 087 068

2 752 236 996

Momskompensasjon
Andre tilskudd via NIF

Sum

327 031 868

347 960 184

352 965 150

377 099 577

499 426 310

1 904 483 089

8 564 010

12 992 448

11 685 478

6 305 848

6 073 394

45 621 178

755 853 263

870 646 152

943 898 057

967 947 643

1 110 730 082

4 649 075 197

Svømme

Sum
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Momskompensasjon

Momskompensasjon

MOMSKOMPENSASJON 2015 – 2019
Momskompensasjon 2015-2019
(Regnskapsåret 2014-2018)

Momskompensasjon særforbund

I 2010 ble det vedtatt en ny ordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få
kompensert kostnader til merverdiavgift man har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
Denne ordningen erstattet den tidligere ordningen med kompensasjon for tjenestemoms.

2016

2017

2018

2019

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

147 808

212 994

153 408

182 569

229 649

926 428

Norges Amerikanske Idretters Forbund

829 027

849 953

912 390

951 397

977 164

4 519 931

Norges Badmintonforbund

446 309

495 269

460 354

489 129

442 985

2 334 046

1 583 483

1 730 528

1 694 779

2 030 827

1 920 345

8 959 962

Norges Basketballforbund

632 755

643 597

662 594

806 917

846 176

3 592 039

Norges Bedriftsidrettsforbund

748 456

777 542

810 327

904 338

911 388

4 152 051

Norges Biljardforbund

194 403

210 167

231 665

220 979

265 484

1 122 698

Norges Bokseforbund

257 340

268 636

240 285

262 763

0

1 029 024

Norges Bordtennisforbund

510 104

612 914

507 595

549 792

457 773

2 638 178

Norges Bowlingforbund

290 175

305 422

330 256

349 495

311 280

1 586 628

Norges Bandyforbund

Momskompensasjon, overordnet oversikt

NIF
Aksjeselskap
Idrettskretser
Særforbund

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALT
2015-2019

19 110 117

19 084 475

20 681 537

20 867 225

18 682 285

98 425 639

6 239 571

6 706 124

7 536 868

6 407 144

6 441 167

33 330 874

Norges Bryteforbund

364 410

467 371

451 397

542 004

600 242

2 425 424

45 433 735

Norges Bueskytterforbund

310 919

281 818

271 706

287 678

311 371

1 463 492

Norges Castingforbund

119 774

105 566

120 387

139 978

138 556

624 261

Norges Cricketforbund

232 582

272 380

233 044

282 226

343 490

1 363 722

8 533 465

8 514 915

8 783 483

9 179 742

10 422 130

66 203 535

69 010 531

68 310 007

74 313 756

68 418 741

346 256 570

Bedriftsidrettslag

4 752 162

4 999 832

4 261 251

4 251 520

4 796 408

23 061 173

261 920

279 132

252 204

296 904

259 817

1 349 977

Bedriftsidrettskrets

3 716 041

3 755 964

3 733 347

3 694 970

4 115 504

19 015 826

Norges Cykleforbund

1 785 742

1 979 913

2 049 795

2 371 256

1 518 252

9 704 958

17 215 363

13 528 559

18 446 524

19 706 779

18 644 378

87 541 603

Norges Danseforbund

491 572

498 738

526 942

689 096

532 619

2 738 967

Norges Dykkeforbund

274 861

303 206

371 609

352 805

558 801

1 861 282

Norges Fekteforbund

100 582

104 397

108 261

97 889

153 317

564 446

Norges Fleridrettsforbund

533 821

545 048

466 212

474 066

501 457

2 520 604
66 792 177

Særkrets
Regioner

1 049 169

6 132 343

970 264

1 209 887

684 768

10 046 431

Idrettsråd

1 686 637

1 483 113

1 690 065

1 837 368

2 334 788

9 031 971

327 031 868

347 960 184

352 965 150

377 099 577

471 185 269

1 876 242 048

Klubber

Sum

455 537 928

481 176 040

487 378 496

518 567 968

605 725 438

2 548 385 870

Norges Curlingforbund

Norges Fotballforbund

12 388 654

13 841 926

13 264 488

13 998 642

13 298 467

Norges Friidrettsforbund

2 105 769

1 840 051

1 531 564

1 611 242

1 754 458

8 843 084

Norges Golfforbund

2 842 179

2 612 379

3 043 438

3 123 929

2 851 106

14 473 031

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

1 684 465

2 212 870

2 015 639

2 041 713

2 379 683

10 334 370

182 640

209 611

195 671

161 070

220 769

969 761

Norges Håndballforbund

5 625 381

5 102 772

5 549 330

6 261 773

5 966 957

28 506 213

Norges Ishockeyforbund

1 712 339

1 838 131

2 118 785

2 121 276

1 884 454

9 674 985

333 939

380 432

360 472

388 382

382 446

1 845 671

1 320 345

1 329 311

1 262 054

1 395 701

1 642 137

6 949 548

Norges Kickbxingforbund

265 235

248 740

253 531

275 882

344 498

1 387 886

Norges Klatreforbund

441 164

695 019

490 605

456 634

480 529

2 563 951

Norges Luftsportforbund

1 559 422

1 509 197

1 470 212

1 468 022

1 281 571

7 288 424

Norges Motorsportsforbund

1 159 960

1 273 018

1 189 517

1 344 872

1 452 142

6 419 509

Norges Orienteringsforbund

1 021 088

1 003 395

973 059

988 861

1 039 520

5 025 923

Norges Padleforbund

446 244

490 341

501 391

567 454

510 962

2 516 392

Norges Roforbund

570 064

674 785

696 461

692 304

589 552

3 223 166

Norges Rugbyforbund

241 214

212 934

202 615

173 640

279 502

1 109 905

Norges Rytterforbund

1 401 771

1 468 033

1 154 426

1 396 377

1 291 939

6 712 546

844 339

1 163 630

954 256

985 130

736 477

4 683 832

Norges Hundekjørerforbund

Norges Judoforbund

Momskompensasjon idrettskretser
2015

2016

2017

2018

2019

TOTALT
2015-2019

Akershus IK

626 685

640 183

624 243

614 763

650 450

3 156 324

Agder IK (Aust)

305 151

323 617

342 075

400 692

Agder IK (Vest)

359 129

377 315

400 152

558 736

1 091 905

4 158 772

Norges Kampsportforbund

Buskerud IK

417 654

409 478

425 783

364 392

430 664

2 047 971

Finnmark IK

268 316

249 963

244 752

228 274

414 465

1 405 770

Hedmark IK

282 364

328 748

304 761

267 668

348 179

1 531 720

1 049 906

984 271

1 000 242

1 046 495

1 107 572

5 188 486

Norges Seilforbund
Norges Skiforbund

9 494 060

9 421 940

9 559 908

11 056 553

9 069 361

48 601 822

Norges Skiskytterforbund

Hordaland IK
Møre og Romsdal IK

295 980

272 254

284 815

294 358

374 320

1 521 727

Nordland IK

306 314

344 647

467 087

543 817

376 592

2 038 457

Trøndelag IK (Nord)

316 622

318 880

430 928

399 341

Trøndelag IK (Sør)

717 590

760 091

812 876

842 164

1 239 358

5 837 850

Oppland IK

344 756

351 505

384 946

433 477

481 112

1 995 796

Oslo IK

1 040 359

947 108

906 249

877 223

1 013 003

4 783 942

Rogaland IK

430 171

489 030

533 822

606 086

840 689

2 899 798

Sogn og Fjordane IK

230 158

241 427

210 947

217 676

271 780

1 171 988

Telemark IK

241 094

248 969

242 075

253 060

375 175

Troms IK

531 892

522 119

512 071

540 941

Vestfold IK

278 817

255 009

254 522

Østfold IK

490 507

450 301

8 533 465

8 514 915

Sum idrettskretser
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2015-2019

2015
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3 170 892

3 035 770

3 078 835

3 137 630

2 184 310

14 607 437

Norges Skytterforbund

806 699

976 604

945 964

1 061 681

1 002 922

4 793 870

Norges Skøyteforbund

1 035 313

793 245

842 224

1 295 715

890 922

4 857 419

Norges Snowboardforbund

540 878

800 512

675 494

874 198

766 327

3 657 409

Norges Soft- og Baseballforbund

112 173

102 817

119 774

104 231

137 394

576 389

Norges Squashforbund

134 447

157 756

100 682

133 682

226 864

753 431

Norges Studentidrettsforbund

226 025

249 166

289 068

289 941

472 416

1 526 616

Norges Styrkeløftforbund

253 558

246 878

241 730

264 692

207 721

1 214 579

Norges Svømmeforbund

1 678 253

1 694 500

1 706 985

1 891 225

1 686 036

8 656 999

1 360 373

Norges Tennisforbund

1 030 988

923 798

850 328

799 017

0

3 604 131

574 592

2 681 615

Norges Triathlonforbund

270 057

360 271

403 573

506 574

524 755

2 065 230

249 624

363 352

1 401 324

Norges Vannski- og Wakeboardforbund

178 912

161 334

160 015

142 176

200 506

842 943

401 137

440 955

468 922

2 251 822

Norges Vektfløfterforbund

161 171

189 351

164 454

175 408

229 253

919 637

Norges Volleyballforbund

847 854

845 423

1 088 249

846 021

1 152 619

4 780 166

8 783 483

9 179 742

10 422 130

45 433 736

66 203 535

69 010 531

68 310 007

74 313 756

68 418 741

346 256 570

Sum særforbund
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Medlemsstatistikk

Aktivitetstall

MEDLEMSSTATISTIKK
IDRETTSLAG
IDRETTSKRETSER
Akershus Idrettskrets

KVINNER
0-5

667

AKTIVITETSTALL

5 218

6-12
32 858

13-19
18 265

MENN
20-25
5 107

26+
36 155

Sum
97 603

0-5
4 840

6-12
38 506

13-19
24 183

KVINNER
20-25
8 448

26+
67 506

Sum
143 483

TOTALT
241 086

Aust-Agder Idrettskrets

184

605

4 958

3 210

1 043

7 696

17 512

534

5 620

4 447

1 845

12 894

25 340

42 852

Buskerud Idrettskrets

378

1 632

11 119

7 837

2 348

16 349

39 285

1 685

13 106

10 151

4 041

31 263

60 246

99 531

Finnmark Idrettskrets

193

587

3 603

2 499

1 044

5 899

13 632

487

3 537

2 731

1 419

9 664

17 838

31 470

Hedmark Idrettskrets

374

1 381

9 700

6 434

1 905

12 696

32 116

1 282

11 104

7 905

3 493

22 473

46 257

78 373

SÆRFORBUND

6-12

13-19

20-25

26+

Sum

0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Sum

11

1

14

104

94

168

381

1

18

219

82

261

581

962

Norges Badmintonforbund

134

9

414

500

171

846

1 940

10

647

859

262

2 091

3 869

5 809

Norges Bandyforbund

385

130

2 149

1 429

851

2 956

7 515

210

7 810

5 256

2 232

7 403

22 911

30 426

Norges Basketballforbund

165

32

940

962

339

823

3 096

39

2 368

3 193

966

2 368

8 934

12 030

2 281

0

0

283

3 491

62 099

65 873

0

0

510

5 256

87 759

93 525

159 398

Norges Ake-, Bob-, og Skeleton Forbund

Norges Bedriftidrettsforbund
Norges Bokseforbund

90

4

175

529

281

567

1 556

4

513

1 751

794

1 460

4 522

6 078

119

2

327

247

76

319

971

5

1 037

1 261

318

1 546

4 167

5 138

Norges Bowlingforbund

100

22

47

93

113

463

738

21

81

220

220

1 601

2 143

2 881

80

94

684

422

151

432

1 783

239

2 441

1 565

580

1 641

6 466

8 249

103

15

232

428

178

911

1 764

12

296

610

277

2 026

3 221

4 985

Norges Castingforbund

31

4

11

36

26

206

283

7

106

116

133

1 627

1 989

2 272

Norges Curlingforbund

31

4

49

118

118

440

729

2

74

182

206

1 720

2 184

2 913

3 233

25 894

15 064

8 027

24 199

76 417

2 985

27 094

18 197

10 802

45 228

104 306

180 723

Møre og Romsdal idrettskrets

476

1 380

10 946

7 903

2 619

16 295

39 143

1 287

11 747

9 275

4 151

26 663

53 123

92 266

Norges Bryteforbund

73 951

Norges Bueskytterforbund

1 482

9 277

6 742

2 018

12 815

32 334

1 437

10 041

7 518

3 409

19 212

41 617

TOTAL

Norges Bordtennisforbund

836

549

MENN

0-5

Hordaland idrettskrets

Nordland Idrettskrets

ANTALL IDRETTSLAG

Trøndelag Idrettskrets

839

2 974

22 118

15 939

11 458

35 370

87 859

2 934

24 424

19 367

13 750

54 738

115
213

203 072

Oppland Idrettskrets

401

1 402

8 876

6 119

2 290

14 447

33 134

1 151

9 126

7 570

3 835

22 388

44 070

77 204

Norges Cykleforbund

433

96

904

906

593

6 841

9 340

157

2 780

3 031

1 669

27 702

35 339

44 679

Oslo Idrettskrets

635

5 436

30 318

16 774

8 197

50 203

110 928

5 807

37 631

23 711

12 091

86 774

166 014

276 942

Norges Dykkeforbund

163

27

212

253

385

1 186

2 063

51

284

614

683

4 701

6 333

8 396

Norges Fekteforbund

26

4

111

187

42

176

520

3

481

397

75

320

1 276

1 796

1 794

1 539

53 992

33 888

5 793

19 379 114 591

3 313 110 445

69 436

20 037

59 625 262 856

377 447

Rogaland Idrettskrets

565

Sogn og Fjordane Idrettskrins
Telemark Idrettskrets

3 919

23 491

11 873

2 925

19 835

62 043

3 428

24 570

14 776

5 303

39 918

87 995

150 038

192

757

4 449

3 940

303

1 054

6 916

5 444

1 491

8 582

19 219

740

5 031

4 579

2 342

12 360

25 052

44 271

Norges Friidrettsforbund

939

1 613

10 318

7 501

2 719

15 361

37 512

1 720

11 643

8 148

3 135

18 687

43 333

1 592

10 694

25 700

794

7 619

6 314

2 718

19 278

36 723

62 423

Norges Golfforbund

183

28

774

1 168

846

19 768

22 584

73

1 645

3 495

4 107

62 416

71 736

94 320

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

419

12 000

46 522

10 574

1 159

11 358

81 613

7 562

14 544

3 711

589

4 079

30 485

112 098

Troms Idrettskrets

385

1 251

7 426

4 499

2 367

11 192

26 735

1 144

8 127

5 636

3 401

15 997

34 305

61 040

Vest-Agder Idrettskrets

291

1 093

8 586

4 990

1 586

8 424

24 679

981

9 091

6 326

3 058

16 093

35 549

60 228

Vestfold idrettskrets

312

1 097

7 639

5 306

1 702

12 717

28 461

1 201

9 875

7 689

3 316

26 816

48 897

Østfold Idrettskrets
Totalt

433
8 013

1 369
35 870

9 623
237 797

6 283
149 121

1 807
59 526

Idrettstinget i 2015 vedtok en samordning av rapportering og søknader
for idrettslagene for å forenkle deres rapport og søknadsarbeid.
Konsekvensen av dette er at idrettslagene rapporterer sine medlemstall per 31.12 innen utgangen av april det påfølgende året. Dette betyr
at medlemstallene fra denne årsrapporten og fremover blir forskjøvet
et år i forhold til tidligere. I årsrapporten for 2019 vil medlemstallene
per 31.12.2018 bli rapportert.

12 800
316 368

31 882
798 682

1 239
33 956

11 603
267 852

8 630
189 005

3 251
90 673

29 085
558 350

53 808
1 139 836

Norges Fotballforbund

60

36

81

247

244

1 661

2 269

31

121

259

170

1 922

2 503

4 772

Norges Håndballforbund

826

460

42 731

28 992

4 920

15 039

92 142

312

21 222

11 920

2 526

9 631

45 611

137 753

77 358

Norges Ishockeyforbund

157

210

972

252

130

619

2 183

545

4 945

2 450

868

3 948

12 756

14 939

85 690

Norges Judoforbund

70

95

613

222

54

241

1 225

193

1 544

649

159

842

3 387

4 612

Norges Padleforbund

130

64

453

800

762

7 780

9 859

74

555

998

782

9 114

11 523

21 382

Norges Luftsportforbund

258

5

24

289

748

1 694

2 760

17

49

498

1 828

13 642

16 034

18 794

Norges Orienteringsforbund

365

236

2 088

1 626

719

5 814

10 483

251

2 386

2 026

886

8 212

13 761

24 244

55

12

72

277

454

938

1 753

13

81

448

492

1 793

2 827

4 580

349

184

4 576

8 585

3 854

10 799

27 998

80

534

493

214

2 372

3 693

31 691

1 938 518

Tabellen viser NIFs medlemskapstall per 31.12.2018. Tabellen angir
antall registrerte ordinære idrettslag fordelt på henholdsvis 18 idrettskretser og antall medlemmer i disse idrettslagene. Tallene er fordelt
på variablene kjønn og alder.

Norges Hundekjørerforbund

80 845

Norges Roforbund
Norges Rytterforbund
Norges Seilforbund

123

22

853

954

939

3 128

5 896

38

1 187

1 441

1 473

11 480

15 619

21 515

Norges Skiforbund

1 184

4 316

23 082

9 222

2 976

22 884

62 480

4 707

28 593

13 220

4 514

34 475

85 509

147 989
33 873

Norges Skytterforbund

536

29

194

482

377

2 519

3 601

20

436

1 268

1 608

26 940

30 272

Norges Skøyteforbund

116

249

2 626

877

188

1 220

5 160

86

965

364

165

1 550

3 130

8 290

Norges Svømmeforbund

297

5 130

21 396

3 910

868

5 021

36 325

5 366

21 437

3 576

699

4 750

35 828

72 153

Norges Tennisforbund

28 096

159

171

2 551

2 058

643

5 468

10 891

188

3 731

2 679

1 227

9 380

17 205

Norges Vektløfterforbund

51

4

31

334

383

830

1 582

5

133

549

416

1 438

2 541

4 123

Norges Volleyballforbund

352

33

1 293

4 239

2 011

2 882

10 458

65

1 113

2 712

2 004

3 725

9 619

20 077

Norges Skiskytterforbund

174

29

623

767

190

1 500

3 109

24

979

1 145

374

2 272

4 794

7 903

Norges Motorsportforbund

285

44

749

748

413

2 181

4 135

155

3 293

3 647

2 205

11 761

21 061

25 196

Norges Danseforbund

146

1 232

4 746

2 126

1 597

3 176

12 877

150

690

231

453

1 636

3 160

16 037

Norges Kampsportforbund

461

143

6 059

3 030

845

3 448

13 525

239

12 259

4 867

1 195

7 400

25 960

39 485

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

20

9

146

203

100

313

771

9

223

391

158

679

1 460

2 231

Norges Squashforbund

40

4

68

86

221

768

1 147

3

114

274

575

3 091

4 057

5 204

Norges Styrkeløftforbund

90

7

25

269

412

1 065

1 778

8

27

701

900

2 212

3 848

5 626

178

34

2 246

1 716

1 065

670

5 731

23

203

775

1 144

2 415

4 560

10 291
2 520

Norges Amerikanske Idretters Forbund
Norges Biljardforbund

42

2

27

181

40

105

355

2

77

479

248

1 359

2 165

Norges Kickboxing Forbund

58

22

346

615

283

477

1 743

52

594

843

367

811

2 667

4 410

215

264

2 387

1 761

1 052

5 095

10 559

258

1 972

1 696

1 426

7 617

12 969

23 528

Norges Klatreforbund
Norges Softball og Baseball Forbund

23

1

12

18

43

34

108

9

103

67

110

230

519

627

Norges Studentidrettsforbund

33

13

30

708

12 758

4 369

17 878

15

39

740

13 216

6 855

20 865

38 743

Norges Triatlonforbund

182

17

126

282

127

1 658

2 210

13

173

395

206

4 258

5 045

7 255

Norges Fleridrettsforbund

150

11

88

1 179

910

11 791

13 979

16

103

669

586

4 342

5 716

19 695

Norges Rugbyforbund

45

4

40

28

161

230

463

15

145

144

298

657

1 259

1 722

Norges Brettforbund

78

16

262

183

94

354

909

22

577

516

297

690

2 102

3 011

Norges Cricketforbund

75

103

256

330

135

283

1 107

137

420

933

473

1 345

3 308

4 415

14 870

28 835

239 747

137 224

58 142

270 353

734 301

26 570

268 236 168 637

85 883

493 877 1 043 203

1 777 504

Totalt

Tabellen viser antall aktive medlemmer i særforbundene per 31.12.2018 fordelt på aldersgrupper og kjønn.

74

Årsrapport 2019 – Norges idrettsforbund

Årsrapport 2019 – Norges idrettsforbund

75

Idrettsgallaen

Idrettsgallaen

VINNERE AV IDRETTSGALLAEN 2020
Flere av vinnerne av Idrettsgallaen 2020
etter at tv-kameraene var slått av.
Foto: NTB Scanpix

Basert på prestasjoner i 2019
Årets gjennombrudd 		
Erling Braut Haaland
Årets kvinnelige utøver		
Therese Johaug
Årets mannlige utøver 		
Karsten Warholm
Årets kvinnelige parautøver
Vilde Nilsen
Årets mannlige parautøver
Salum Ageze Kashafali
Årets trener 			
Leif Olav Alnes
Årets forbilde 			
Maren Lundby
Årets navn			
Karsten Warholm
Utøvernes pris 			
Karsten Warholm
Årets lag 			
Anders Mol og
				Christian Sandlie Sørum
Årets ildsjel 			
Brit Eirin Tungeland
Hedersprisen 			
Suzann Pettersen
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Kongepokalvinnere

KONGEPOKALVINNERE
FORBUND

KVINNER

Ake/Bob/Skeleton
Amerikanske idretter
Badminton
Bandy
Basket

Cheerleading: Viqueens Spirit,
Viqueens Cheeleaders Oslo
Damesingle: Emilie Sotnes Hamang, Frogner
IL
Innebandy: Tunet IBK
Basketball 5 mot 5: Gimle BBK

MENN
Skeleton: Alexander Hestengen,
Lillehammer Skeletonklubb
Disksport: Peter Lunde, Skien frisbeeklubb
Lacrosse: Oslo Legends, Oslo Lacrosse Club
Herresingle: Marius Myhre, Haugerud IL

Orientering

Innebandy: Sveiva Innebandy
Bandy: Stabæk IF
Basket 5 mot 5: Kongsbergs Miners

Rugby

Biljard

Camilla Johansen, Raufoss Bokseklubb

Hadi Hassan Srour, Tønsberg Kameratene

Bordtennis

Damer single: Rebekka Carlsen, B-72

Herrer single: Borgar Haug, Fokus BTK

Bowling

Single: Heidi Thorstensen, Frogner BK

Brett

Snowboard: Tina Steffensen, KIF Snowboard

Bryte

Fristil: Grace Bullen, Fredrikstad BK Atlas

Bueskytter

Skive: Sunniva Lislevand, Klepp bueskyttere

Singel: Glenn Morten Pedersen, Drammen
Tigers BK
Skate: Petter Brunvatne, Kristiansand Skateklubb
Snowboard: Stian Kleivdal, Geilo IL Snowboardgruppa
Gresk/romersk: Per-Anders Kure,
National & Turn og IL
Håndbak: Eirik Bjerkedal,
Kraftsportklubben av 1967
Felt: Anders Faugstad, Klepp bueskyttere
3D: Knutt Neergaard, Drammen bueskyttere

Casting

Cykle

Lag Maia Ramsfjell, Lillehammer Curlingklubb
Maia Ramsfjell, Martine Rønning, Mille Haslev
Nordbye, Astri Forbregd
Landevei fellesstart: Ingrid Lorvik, CK
Victoria

Dykke
Kårde: Irina Aschehoug, Njård Fekting

Fleridrett

Marius Wang, Marius Breimo og
Max Carlström, Oslo Petanque Club

LSK Kvinner FK

Viking FK

Friidrett

3000 m hinder: Karoline Bjerkeli Grøvdal,
IK Tjalve
Individuelt slagspill: Dorthea Forbrigd,
Oslo Golfklubb
Rytmisk Gymnastikk: Josephine Nordstad
Juul Møller, Asker TF

400 m hekk: Karsten Warholm, Dimma

Gymnastikk og Turn

Singelsculler: Kjetil Borch, Horten Roklubb
Sagene IL
Sprang ridning: Geir Gulliksen,
Drammen og Omegn Rideklubb
Mesternes mester: Nicolas Fadler Martinsen,
KNS

Seil
Ski

Alpint: Marte Monsen, Aron Sportsklubb
Langrenn: Therese Johaug, Nansen IL

Skiskytter

Hilde Fenne, Voss Skiskytterlag

Hopp: Andreas Stjernen, Sprova Idrettslag
Freeski: Birk Ruud, Bærums Skiklubb
Langrenn: Emil Iversen, Varden IL Meråker
Alpint: Rasmus Windingstad,
Bærums Skiklubb
Kombinert WC Holmenkollen: Jarl Magnus
Riiber, Heming IL
Sindre Pettersen, Nittedal Skiskytterlag

Skytter
Skøyter

50 m rifle: Jenny Stene,
Kisen Miniatyrskytterlag
1000 m: Ida Njåtun, Asker SK

OL-trap: Tore Brovold,
Østlandske Sportskyttere
500 m: Håvard Holmefjord Lorentzen Fana IL

Squash

Lotte Eriksen, Hafrsfjord Squash

Adrian Ostbye, Oslo Squashklubb

Styrkeløft

Utstyrsfritt: Maria Letnes, KK-67

Utstyrsfritt: Kjell Egil Bakkelund, Sande KK

Svømme

100 m rygg: Ingeborg Vassbakk Løyning,
Bærumsvømmere
Single: Malene Helgø, Furuset IL Tennis

1500 m fri: Henrik Christiansen,
Lambertseter svømmeklubb
Single: Andreja Petrovic, Hønefoss TK

Tennis

Sprint: Vetle Bergsvik Thorn,
Åsane Cykle Klubb

Vannski- og Wakeboard
Vektløfter
Latin Voksen Elite: Petter Engan og Kine Marie
Mardal, Hill Sportsdansere
Undervannsfoto: Bjørnar Nygård, BSI SUB

Volleyball

Thea Granhus, Ullensaker Vannskiklubb
Olympisk: Ruth Kasirye,
IF Tønsberg Kameratene
Førde VBK

Olympisk: Kim Eirik Tollefsen,
IF Tønsberg Kameratene
Førde VBK

Boccia: Per-Kristian Thorsrud,
Oslo Handicapidrettslag
Teppecurling: Heidi Sveisrup,
Tønsberg Funksjonshemmedes idrettslag

Vikings Fredrik Torsteinbø jubler for seier etter cupfinalen i fotball
for herrer mellom Haugesund og Viking på Ullevaal stadion 2019.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Individuelt slagspill: Kevin Andre Wright,
Miklagard Golf
Mangekamp: Sofus Heggemsnes, Oslo TF

Hundekjøring

Vinner Femundløpet: Thomas Wærner,
Torpa hundekjørergruppa

Håndball

Våg Håndball Elite

Elverum

Ishockey

Elite 5 lag: Ishockeyklubben Stavanger

Get liga: Frisk Asker elite

Judo
Kampsport - Karate,
Kumite

Karate, Kumite: Gitte Brunstad,
Mizuchi Karateklubb
Taekwondo ITF: Denise Sæther Frøya,
Hitra Taekwond-Do Klubb"

Kickboxing

Fullkontakt: Kristin Vollstad, Fighter KBK

Klatre

Buldring: Lisa Marie Kvandal,
Kolsås klatreklubb
Led: Tina Hafsaas Johnsen, Kolsås klatreklubb

Mohammad Reza Sedaghati,
Norsk judo og jiu-jitsu klubb
Karate, Kumite: Ismail Bellemkhannate,
Mizuchi Karateklubb
Taekwondo ITF: Jack Eilertsen,
Trondheim Taekwo-Do Klubb
Taekwondo WT: Sebastian Thune,
Grorod Taekwondo Klubb
Kendo: Eric Schwarm, Kristiansand Kendoklubb
Fullkontakt: Hangi Amundsen, Fighter KBK
Buldring: Thilo Schröter, Kolsås klatreklubb
Led: Leo Kjetil Bør, Bergen klatreklubb

Luftsport

Motorsport - trial
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Singelsculler, lettvekt: Maia Emilie Lund,
Bergen Roklubb
Sagene IL

Kårde: Bartosz Piasecki, Bygdøy Fekteklubb

Fotball

Golf

K1-1000 m: Lars Magne Ullvang, Tysvær KKK

Triathlon

Lag Toyota Bilia/Ramsfjell Klubb, Oppdal CK
Magnus Ramsfjell, Michael Mellemseter,
Andreas Hårstad, Jørgen Myran
Landevei fellesstart: Amund Grøndahl Jansen, Nes SK

Undervannsrugby: Molde Undervannsklubb

Langdistanse: Olav Lundanes, Halden Skiklubb

Rytter

Bjørvika Cricket Klubb

Dans

Fekte

Ro

Fluekasting: Jan Vidar Josephsen,
Kristiansand JFF

Cricket

Langdistanse: Andrine Benjaminsen,
Lillomarka OL

Padle

Pool 9-ball: Damianos Giallourakis,
Oslo Biljardklubb
Snooker 15 Rød: Christoffer Schou Watts,
Oslo Snookerklubb

Bokse

Curling

MIX
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Presisjon, microflygning: Per Høyland og
Håkon Fosso, Jæren microflyklubb
Acroflygning, motorfly: Bendik Mørstad
Johansen, Aerobatic Club of Norway
Roadracing, Superbike: Carl Berhelsen,
Borg Motorsykkelklubb
Radiostyrt: Daniel Kobbevik,
Oslo Modellbilklubb
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NIFs PARTNERE
NORSK TIPPING er idrettens generalsponsor og ble opprettet i 1948 fordi myndighetene
blant annet ønsket at overskuddet fra spill skulle komme det norske samfunnet til gode.
Norsk Tipping har gjennom årene også hatt et nært markedsmessig samarbeid med
norsk idrett. Samarbeidet er bygget opp rundt prosjekter som tar vare på både topp- og
breddeidrett, samt verdi- og kunnskapsbaserte prosjekter. Norsk Tipping er også partner
og støttespiller i «Team Paralympics»-konseptet. NIF inngikk en ny fireårsavtale med
Norsk Tipping i 2018.

SAS er idrettens flyselskap og ønsker med avtalen å tilby gode og fleksible reiseløsninger
for idretten. SAS har samarbeidet med idretten i en årrekke og har god kjennskap til
idrettsutøvernes behov. SAS er NIFs samarbeidspartner innenfor flyreiser. SAS har
utviklet et eget konsept i samarbeid med NIF som er spesialtilpasset for idretten og kalles
SAS Sport. Dette tilbudet er tilgjengelig for alle ledere og aktive medlemmer i idrettslag
tilsluttet NIF. Med våre spesialtilpassede sportspriser er lagene sikret ikke bare gode priser,
men også en enkel og tilrettelagt reise.

TINE har gjennom samarbeidsavtalen satt søkelys på fysisk aktivitet i kombinasjon med
et smart kosthold. TINE har hovedfokus på barn og ungdom gjennom blant annet TINE
Fotballskole og TINEstafetten, og samarbeider med Olympiatoppen for å styrke
ernæringskompetansen innen idretten. TINE ønsker spesielt å bidra til at mat som
blir servert i forbindelse med idrettsaktiviteter kan bli sunnere.
TINE Smart Idrettsmat® er en unik tjeneste som gjør det enklere å bestille mat til
idrettskiosken og arrangementer. Konseptet skal bidra til at mattilbudet på
idrettsarenaenkan blir mer variert og gi økt fortjeneste til arrangørene.

SPAREBANK 1
Å være samarbeidspartner handler for oss i SpareBank1 om sjela vår. Sparebank1 ønsker
å være med å bygge robuste lag, sette store mål og heie laget fram, enten det er familien,
miniputtene eller landslaget. Det er gjensidighet i ekte heiing. Som samarbeidspartner og
støttespiller søker vi gjensidig engasjement. De lagene som lykkes tar ikke heiagjengen for
gitt, snarere tvert imot: De heier tilbake. Det er slike lag vi elsker å jobbe med.

GJENSIDIGE er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, og
har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Vi har rundt 4000 ansatte og tilbyr
forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og i Baltikum. Gjensidige har i dag et
kommersielt samarbeid med 20 ulike særforbund, og er opptatt av å bidra positivt for
både topp- og breddeidretten i Norge. Gjensidige og Norges idrettsforbund har en avtale
om at alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/ lagets regi,
er forsikret gjennom Gjensidiges barneidrettsforsikring.

PHENIX er en av verdens mest kjente produsenter av sportsklær. Samarbeidsavtalen
innebærer at utstyrsprodusenten er leverandør av klær til OL og Paralympics.
Phenix eies av China Dongxiang Group og importør av Phenix i Norge er Driv Norge.

THE ADECCO GROUP er et av de ledende selskaper innen bemanningsløsninger globalt,
en engasjert samfunnsaktør som bl.a. samarbeider med Den internasjonale olympiske
komité (IOC). I Norge har vi Olympiatoppens trainee-ordning, et samarbeid for å gi
toppidrettsutøvere tilbud om karriereveiledning og arbeidserfaring. Adeccos kjernevirksomhet er å formidle kvalifiserte og motiverte kandidater til private og offentlige
virksomheter etter behov, enten som midlertidig eller fast ansatt.

TELENOR og Norges Idrettsforbund har hatt et samarbeid siden 2011 med forskjellige
aktiviteter og kampanjer. Partene forhandlet fram en ny avtale i 2017 som gjør at partene
har som intensjon om et nært samarbeid for å utvikle gode digitale løsninger som kommer
hele norsk idrett til gode. Den nye avtalen varer i første omgang fram til 2020 og vil være
viktig for NIF i sitt arbeid med å forenkle hverdagen for idrettslagene.

SCANDIC HOTELS er NIFs offisielle samarbeidspartner i Norge innenfor hotell og konferanse.
Scandic er Nordens største hotellkjede med rundt 280 hoteller i 6 land. De tilbyr, gjennom
avtalen med NIF, spesialpriser for alle medlemmer i norsk idrett. Avtalens formål er å styrke
Scandics relasjon til idretten og samtidig dekke NIFs og idrettens behov for hotell- og
konferansetjenester.

JET SET SPORTS er Norges idrettsforbunds offisielle leverandør av billetter til
De olympiske leker. Avtalen gjelder for billetter og gjesteprogram til OL i Sotsji 2014
og Rio de Janeiro 2016. I tillegg har Jet Set Sports inngått en seks år lang sponsoravtale
med Norges idrettsforbund.

HERTZ er NIF og idrettens offisielle mobilitetsaktør og samarbeidspartner. Gjennom avtalen
med Hertz har idretten tilgang til over 12 000 biler nasjonalt og et stort nettverk av leiebilpunkter verden rundt til rabatterte priser for alle særforbund, klubber, idrettslag og utøvere
som er tilsluttet NIF.

JYSK er hovedsamarbeidspartner til «Team Paralympics». Jysk er et internasjonalt
danskeid konsern som opererer innenfor bransjene boliginnredning og boligtekstiler.

RAGN-SELLS
Gjennom leverandøravtalen med NIF, gir miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells
samtlige idrettslag rabatter på utstyr og tjenester til avfallshåndtering for arrangementer.
Dette er en god mulighet for idrettslag å kutte utgifter til sine arrangementer, samtidig som
at det er et samarbeid som skal bidra til å gjennomføre NIFs miljøstrategi.

CLEAR CHANNEL NORWAY AS er Norges største aktør innen utendørsreklame.
Clear Channel er en riksdekkende kanal med over 35 000 reklameflater fordelt i hele
Norge. Selskapet har reklamerettigheter i alle Norges fem største byer, på landets største
kjøpesentre, bymøbelavtaler med 25 norske byer, all trafikkreklame i kollektivtrafikken i
Oslo og Akershus, reklamerettighetene på syv av de største flyplassene (dekker 90% av
all flytrafikk i Norge).

DALE OF NORWAY er den ledende produsenten av høykvalitets strikkeplagg.
Selskapet er leverandør av gensere og strikkejakker til NIF og den norske delegasjonen
for De Olympiske og Paralympiske leker.

PIERRE ROBERT og Norges idrettsforbund har inngått en leverandøravtale vedrørende
leveranser av undertøy til de norske delegasjonene til De Olympiske og Paralympiske
Leker i Tokyo 2020. Pierre Robert er en av Norges ledende leverandører av undertøy.
Pierre Robert legger stor vekt på bærekraft, herunder kvalitet, HMS, miljø- og
samfunnsansvar.

P4 er Norges største kommersielle radioaktør. For P4 er sport en av de viktigste
satsingsområdene. P4 samarbeider med NIF både redaksjonelt og kommersielt
gjennom avtalen. NIF inngikk en ny toårsavtale med P4 i 2018.
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