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Forslag til vedtak - Idrettstinget 2021 
Fra: Trøndelag idrettskrets 
Tittel på forslag: REGISTRERING AV GENERELLE TRIM- OG 

MOSJONSAKTIVITETER I NORSK IDRETT 
Forslag til vedtak: 
Norsk idretts sentrale plattform for aktivitetsregistrering «SportsAdmin» skal tilrettelegges 
slik at idrettslagenes generelle trim- og mosjonsaktiviteter skal kunne registreres på linje 
med all annen idrettsaktivitet f.o.m. 2022.  
 
 
Begrunnelse for forslaget: 
Idrettslagene registrerer sine aktivitetstall i den sentrale plattformen «SportsAdmin» 
gjennom sin årlige «Samordnede rapportering». Norsk idrett henter deretter ut sine 
statistikker og rapporter fra denne plattformen. I dagens «SportsAdmin» er det ikke mulig 
for idrettslagene å registrere aktivitet uten å ha tilknytning (medlemskap) til et særforbund. 
 
Dette rammer først og fremst den generelle trim- og mosjonsaktiviteten for voksne i 
fleridrettslagene, - som f.eks. dame- og herretrim, styrketrening, løpegrupper m.m. 
Ambisjonene om «Livslang idrett» i gjeldende «Langtidsplan for norsk idrett» har på 
mange vis forsterket dette problemet, i og med at flere idrettslag har tatt denne ambisjonen 
på alvor og sørget for en utvikling av et mangfoldig aktivitetstilbud som gir nye trim- og 
mosjonstilbud. I noen tilfeller kan dette også berøre barn og unge som deltar på 
særidrettsaktiviteter i regi av et fleridrettslag, hvor gruppen enten er for liten til å drive 
konkurranseidrett eller at man av andre grunner ikke finner det hensiktsmessig å melde 
seg inn i et særforbund.   
 
Omfanget av denne uregistrerte aktiviteten er etter hvert blitt stor, - spesielt når det gjelder 
gruppen «voksne» som er den klart største brukeren av idrettslagenes generelle trim- og 
mosjonstilbud. Norsk idrett får som en følge av dette en betydelig underregistrering av 
aktivitet. Av den grunn har f.eks. også media hatt gjentatte oppslag som kan gi inntrykk av 
at norske idrett idrettslag ikke leverer godt nok til målgruppen «voksne». 
 
På generelt grunnlag, - og kanskje spesielt med bakgrunn i stadig økende krav til 
registering og dokumentasjon av aktiviteten og aktivitetsomfanget i idretten, er det svært 
uheldig for både det enkelte idrettslag og ikke minst for norsk idrett totalt sett at dagens 
registreringsverktøy ikke viser det faktiske aktivitetsnivået i organisasjonen. 
  



 
 

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