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1 Styrets beretning 2016 
 
Styret i Idrettens Studieforbund (ISF) har i 2016 hatt 1 styremøte og behandlet 1 sak. ISFs ting 
ble avholdt 5.- 7. juni 2015 i Trondheim.  
For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige oppgaver i 
relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieorganisasjon.  
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bistår ISF administrativt, og 
sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. NIFs Generalsekretær er daglig leder for 
ISF. ISFs sentrale kursadministrative virksomhet er lagt til NIFs klubbsupport, som også ivaretar 
rapporteringsoppgavene. Til sammen utgjør bemanningen sentralt 3,3 årsverk.  
Regnskapet for Idrettens Studieforbund viser et årsresultat kr 0,-. Egenkapitalen pr. 31.12.16 er 
kr 245.000,-. ISFs virksomhet er i hovedsak basert på finansiering fra voksenopplæringsmidler 
og tilskudd fra NIF. Av disse grunnene mener styret at det er grunnlag for fortsatt drift og 
regnskapet er avlagt under denne forutsetning.  
 
 
2 Organisasjon 
 
Medlemsorganisasjoner 
Idrettens Studieforbund er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne vedtekter. 
Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om voksenopplæring. 
Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme som er medlemmer i idrettsforbundet, dvs. 
særforbundene og idrettslagene. På landsplan er ISF ledet at et eget styre. Styret er valgt på ISF-
tinget. ISF i de 19 fylkene/regionalt har også valgte styrer. Disse er personidentiske med styret i 
idrettskretsene.  
 
Forbundsstyret 
På ISF-tinget 5.- 7. juni 2015 i Trondheim ble følgende styre valgt for perioden 2015-2019:  
 

Leder:   Tom Tvedt (Randaberg IL)  
1. Nestleder:   Kristin Kloster Aasen (Bærum Rideklubb) 
2. Nestleder:   Oddvar Johan Jensen (Ask Friidrett) 
Styremedlemmer: Guri Ramtoft (Nome Rideklubb), Sondre Sande Gullord (NTNU 

IL), Anne Berit Figenschau (BK Tromsø), Marcela Montserrat 
Fonseca Bustos (Kjelsås IL), Marit Roland Udnæs (Lillehammer 
Skiklubb), Vibecke Sørensen (Oslo IL), Sigbjørn Johnsen 
(Brumunddal Fotball), Jorodd Asphjell (Orkdal IL), Geir 
Johannessen (Ansattes representant). 

 
Sentraladministrasjonen 
NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF. NIF har inkludert utførelsen av ISFs administrative 
funksjoner i NIFs egen sentraladministrasjon, tilsvarende 3,3 årsverk. Det kursadministrative 
senteret er samordnet med idrettens fellestjenester, som yter support til særforbundene, kretsene 
og klubbene.  Oppgavene er: 
− Godkjenning og registrering av studieplaner. 
− Godkjenning og kontroll av VO-søknader, rapporter og statistikker. 
− Forestå utbetaling av VO-midler. 
− Rådgivning rundt VO, lover og regelverk, samt informasjon om endringer. 
− Opplæring i bruk av idrettens kursadministrative datasystem (www.minidrett.nif.no og 

www.sportsadmin.no). 
 

http://www.minidrett.nif.no/
http://www.sportsadmin.no/
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Kompetanseutvalget i norsk idrett 
Kompetanseutvalget består av fem særforbundsrepresentanter, én idrettskretsrepresentant og én 
NIF representant. Kompetanseutvalget og ISF samarbeider om retningslinjer og kriterier 
vedrørende kompetanseutvikling i kursøyemed i norsk idrett. Utvalget har ansvaret for å utvikle 
og ivareta felles retningslinjer, herunder retningslinjer for kompetansearbeidet i norsk idrett. 
Utvalget avgjør hva NIF skal tilby av fellesidrettslig kompetanseutvikling innen klubb-, trener- 
og ledelsesutvikling. Alle 54 særforbund og 19 idrettskretser har forpliktet seg til å følge disse 
retningslinjene. Denne organiseringen er viktig for å skape delaktighet og eierskap hos brukerne 
av kompetansetilbudene i idretten.  
 
 
3 Støttesystemer 
All fellesidrettslig utdanning er samlet i portalløsningen Minidrett. Den kursadministrative 
plattformen, SportsAdmin, er integrert i denne. ISF jobber for å sette kursarrangørene sentralt og 
lokalt i stand til å utføre de fleste kursadministrative oppgaver selv gjennom Minidrett og 
SportsAdmin. Det arbeides med en ny kursadministrativ løsning som skal erstatte SportsAdmin, 
for å forenkle rapporterings- og utbetalingsrutiner. Den nye løsningen kalles Idrettskurs og vil 
være klar i 2017. IdrettsKurs vil bli en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og 
administrere kurs og kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for 
økonomisk støtte (Voksenopplæringsmidler).  Den vil også benyttes til å administrere e-
læringskurs/moduler slik at det blir automatisert oppdatering av e-læringshistorikk på 
kursdeltagere.  Løsningen skal brukes til planlegging og gjennomføring av kurs, slik at 
kursdeltagere får oppdatert sin kurshistorikk og idretts-CV fortløpende og at kursarrangør 
dermed får rapporteringen «gratis» og slipper etterregistrering. 
 
 
4 Rapportering i forhold til mål for voksenopplæringen 
 
ISF har i 2016 gjennomført 3.216 kurs som har fått utbetalt VO-midler fra VOX, noe som er en 
økning på 154 kurs sammenliknet med 2015. Det har videre i 2016 vært iverksatt 75.823 
kurstimer med totalt 39.076 deltakere. Det har i 2016 blitt gjennomført 600 flere kurstimer enn i 
2015, samt med 2.861 flere deltakere i 2016 enn i 2015.  
 
Figurene 1-3 nedenfor viser utviklingen i antall kurs, antall kurstimer og antall deltakere i 
perioden fra året 2000 t.o.m. 2016.  
 

 
Figur 1: antall gjennomførte kurs i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016. 
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Figur 2: antall kurstimer i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016. 

 

 

 
Figur 3: antall deltakere på kurs i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016. 

 
Aktiviteten gikk svært mye nedover i perioden 2004-2008, og det er med glede ISF registrerer at 
aktiviteten siden 2009 har økt betydelig. ISF utelukker heller ikke at det kan være noe 
underrapportering av kurs i hele perioden, dersom kursene ikke har blitt registrert i enhver tids 
gjeldene rapporteringssystemer. Det er ellers stor idrettsfaglig aktivitet i organisasjonen, og 
særforbundene har økende fokus på aktiviteter rettet mot klubbleddet, finansiert av blant annet 
spillemidler til aktivitet for barn, ungdom og bredde. Både særforbund og idrettskretser utfører 
flere kursfaglige oppgaver og har ofte nært samarbeid om utveksling av informasjon og 
kurslærere.  
 
 
5 Andre støtteordninger 
 
ISF valgte i 2016 og ikke å søke på tilretteleggingstilskudd fra VOX. 
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) lyser hvert år ut reisestipend til kurslærere, tillitsvalgte 
eller ansatte i et studieforbund eller i en organisasjon som er medlem i et studieforbund. 
Stipendet kan dekke reisekostnader som kan bidra til kompetanseheving, motivasjon og/eller 
idéutvikling i organisasjonens opplæringsarbeid. Reisestipendet er bevilget over statsbudsjettet, 
og lyses ut via ISF, som også er saksbehandler og innstiller søknadene. VOFO behandler 
søknadene og midlene kanaliseres gjennom ISF.   
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6 Økonomi 
I 2016 fikk ISF til sammen kr. 9.589.650,- fra VOX, hvorav kr. 1.500.000 utgjorde 
grunntilskuddet og kr. 8.089.650,- utgjorde opplæringstilskuddet. Opplæringstilskuddet er 
beregnet ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert for 2013 og 2014. 
Tilskuddet blir fordelt som refusjon etter faste satser til kursarrangør (idrettslag, idrettsråd, 
særkretser, idrettskretser, særforbund, ISF og idrettsforbundet), ut fra felles fastsatte kriterier 
basert på timeantall på godkjente, gjennomførte kurs, samt til administrasjon og drift av ISF.  
 
Figur 4 nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra VOX i perioden 2000 t.o.m. 2016. 

 
Figur 4: tilskudd fra VOX  (i kroner, NOK)) i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016. 

 

ISF mottar årlig tilskudd til administrasjon og drift fra NIF. Tilskuddet fra NIF var i 2015 på    
kr. 450.000,-, mens tilskuddet fra NIF i 2016 var på kr.0,-.  Figur 5 viser utviklingen i tilskuddet 
fra NIF til ISF i perioden 2000 t.o.m. 2016. Spillemidlene til aktivitet for barn, ungdom og 
bredde tildeles etter 2004 ikke lenger via ISF, men går direkte fra NIF til 
medlemsorganisasjonene. 
Finansieringen av idrettens kursvirksomhet må imidlertid sees i nær sammenheng med de øvrige 
overføringene som hvert år foretas fra NIF til idrettskretsene og særforbundene. Store summer er 
øremerket kompetanseutvikling. I 2016 var dette tilsammen kr. 32.849.848,-. Særforbundene 
mottok kr. 27.849.848,-, mens idrettskretsene mottok kr. 5.000.000,- til klubb-, trener- og 
lederutdanning.  

 
Figur 5: tilskudd (i kroner, NOK) til Idrettens studieforbund fra NIF  i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2015. 
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7 Samarbeid eksternt 
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er paraplyorganisasjonen for alle de 15 studieforbundene vi 
har i landet. Dette er en møteplass for nettverkbygging og informasjon. ISF betaler årlig 
kontingent til VOFO. VOFO samarbeider på nordisk plan med sine tilsvarende organisasjoner i 
Norden. ISF var representert på VOFOs årsmøte i 2016, og følger fortløpende opp henvendelser 
fra VOFO. ISF stiller også med én representant i arbeidsgruppen til VOFO sammen med flere 
andre studieforbund vedrørende kvalitetsindikator. 
 
 
8 Utfordringer  
 
Idrettens operative utdanningsaktiviteter er medlemsorganisasjonenes ansvar, og skjer under 
direkte ledelse av disse. Rollen til ISF er, som tidligere nevnt, å være en sentral 
serviceorganisasjon for alle medlemsorganisasjonenes kursaktiviteter, samt føre kontroll med 
VO-berettigede tiltak.  
Fortsatt faller mange kortere samlinger og kurs utenfor den formelle rammen av hva som er VO-
berettiget i idrettsorganisasjonen. De kursadministrative løsningene tar sikte på å favne alle typer 
tiltak, og således legge grunnlaget for en mer helhetlig oversikt og dokumentasjon av idrettens 
omfattende kompetansearbeid. Omfattende arbeid på dette området har vært videreført i 2016. 
Det jobbes, som nevnt ovenfor, med en erstatning til SportsAdmin, som skal omfavne all 
kursvirksomhet i organisasjonen.  
Videre er det et omfattende arbeid som gjøres vedrørende Trenerløypen, herunder er flere og 
flere e-læringsmoduler utviklet i sammenheng med kurs. ISF arbeider for at e-læringsmoduler på 
sikt også kan bli VO-berettiget.  
ISF representerer på alle nivåer en dublering av formelle organer og organisasjonsvirksomheten 
innenfor idretten. For norsk idrett er det viktig at de organisatoriske ressursene man legger ned i 
organisasjonen står i et rimelig forhold til den økonomi som tilføres organisasjonen gjennom 
ordningene. For idretten blir det viktig å få organisatoriske krav som gjør det lettere å 
administrere en fremtidig studieorganisering, og ser en positiv utvikling av de økonomiske 
rammene for voksenopplæring over statsbudsjettet. 
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9 Arbeidsmiljøet 

Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver, fører ikke 
med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø. 
NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. Av de valgte representantene i ISF-styret 
er det per 31.12.16 6 kvinner av 12 totalt. NIF arbeider kontinuerlig med en helhetlig satsing med 
fokus på lederutvikling, der kvinner og jenter er en målgruppe.  

Oslo, 15. mars 2017 

2 nestleder



Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund (ISF) 2016 (1 000 kr)

Resultatregnskap

Inntekter Noter Regnskap 2016  Regnskap 2015

Tilskudd NIF 3 0 450
Offentlige tilskudd 3 9 590 8 301
Andre inntekter 93 116

Sum inntekter 9 683 8 867

Kostnader
Lønnskostnader 2 2 250 1 754
Tilskudd 4 6 567 3 338
Avsetning (- disponert / + avsatt til) 4 -451 2 246
Andre driftskostnader 1 342 1 627

Sum kostnader 9 708 8 965

Driftsresultat -25 -98

Netto finansposter 25 98

Resultat 0 0
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Balanse pr 31.12.16

Eiendeler 2 016 2015

Kundefordringer 1 150 36

Fordringer på NIF i konsernkontoordningen 6 10 808 11 462

Bank 7 30 32

Sum eiendeler 10 988 11 530

Gjeld

Egenkapital 245 245
Årets resultat 0

Sum egenkapital 245 245

Leverandører 9 746
Avsatt VO-midler, for utbetaling 2017 5 2 850 2 211
Offentlige avgifter 12 4
Avsetninger 5 7 873 8 324

Sum gjeld 10 743 11 285

Sum gjeld/egenkap. 10 988 11 530
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Noter til regnskapet 

Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler.

Kundefordringer
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 fordringer.

Inntektsføringsprinsipper
Tilskudd inntektsføres når det mottas.

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 kostnadsavsetninger.

Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER

Godtgjørelser
ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund i 2016.
Honorar til leder og styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund
da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund.
ISF er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, 
da de ansatte inngår i Norges Idrettsforbunds pensjonsordning

Kostnader til revisor er kostnadsført med kr. 52 500
Dette beløpet fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon kr. 32 500 og attestasjon av vo-midler kr. 20 000

Lønnskostnad, antall ansatte (1 000 kr) 2016 2015
Lønn 2 250 1 754

Sum 2 250 1 754

Gjennomsnittlig antall årsverk 3,3 3,5

Tallene inkluderer utbetalinger gjort til midlertidige ansatte.
De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund, men har vært utleid til ISF
hele året.

Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr) 2016 2015
Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet 9 590 8 301
Tilskudd fra Norges Idrettsforbund 0 450

Sum 9 590 8 751

Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1 000 kr)
Tilskudd 2016 2015

Klubber, særforbund, idrettskretser, særkretser 6 567 3 338
Avsetning (- disponert / + avsatt til) -451 2 246

Sum 6 116 5 584

  Side 11  



Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000 kr)
Avsetninger 2016 2015

Avsetninger 7 873 8 324

Sum 7 873 8 324

Note 6 - FORDRINGER PÅ NIF I KONSERNKONTOORDNINGEN
ISF er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken
solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning av, 
ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i 
i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto 
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær 
bankkonto ved at ISF til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.

Pr. 31.12.16 utgjør ISFs netto fordring på konsernkonto kr. 10 808'

Note 7 - BANK
Likvide midler på kr. 30' består av bundne skattetrekksmidler.
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Vedlegg 

Rapportering på overordnede mål for studieforbund 2016 

Ifølge voksenopplæringslovens §4 skal studieforbundene drive sin opplæringsaktivitet på 
grunnlag av følgende overordnede mål:  
a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig

utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i

et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
f) Å være en selvstendig arena for læring og supplement til offentlige utdanningstilbud for

voksen.

«Studieforbundene skal i årsberetningen rapportere om forhold knyttet til oppfyllelsen av de 
overordnede målene fastsatt i voksenopplæringslovens §4», ifølge tildelingsbrev til 
studieforbund for 2016 fra VOX. Videre følger en beskrivelse for ISFs virksomhet for 
oppfyllelsen av disse målene.  

1. Idrettens studieforbunds virksomhet og de overordnede målene

I vedtektene til Idrettens studieforbund, står følgende under studieforbundets formål;  
Idrettens Studieforbund (ISF) er et samordnings- og tilretteleggingsorgan for idrettens 
utdannings- og opplæringsvirksomhet for sine medlemmer. ISFs hovedformål er 
voksenopplæring og annen fellesidrettslig utdanning. ISF arbeider til enhver tid innen rammen 
av NIFs formål. ISF skal gjennom sin virksomhet dyktiggjøre medlemmene og 
medlemsorganisasjonene til beste for idrettsarbeidet i Norge basert på det kultur- og 
verdigrunnlag som norsk idrett står for. 

Hovedformålet søkes nådd gjennom følgende primæroppgaver: 
- å skolere medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
- å arrangere voksenopplæringstiltak åpne for alle
- å legge til rette for utdanning blant idrettsutøvere
- å produsere og distribuere materiell innen definerte områder
- å spre informasjon og kunnskap om kultur- og voksenopplæringsspørsmål
- å engasjere seg i studie- og kulturarbeid som fremmer medlemsorganisasjonenes og norsk

idretts interesser

Disse vedtektene gjelder både for ISF sentralt og ISFs fylkesledd. 
I Norges idrettsforbunds lov står følgende om organisasjonens formål: 

§1-2. Formål

(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og
behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk
opprinnelse. Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår:
a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter
b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk
c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på

(2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin
posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1
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(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
NIF bistår ISF administrativt, og sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. ISF er et 
samordnings- og tilretteleggingsorgan for idrettens utdannings- og opplæringsvirksomhet for sine 
medlemmer, herunder særforbundene og idrettslagene. ISF bygger på medlemskap av 
organisasjoner med individuelle medlemmer. ISF er åpent for medlemskap for alle 
organisasjoner som er medlemmer av NIF (særforbund og idrettslag) og for øvrige 
organisasjoner som er tilslutter seg ISFs hovedformål. Søknader om medlemskap fra andre 
organisasjoner enn de som er medlemmer av NIF skal avgjøres av ISF-tinget. ISF har 
organisasjonsledd i alle 19 fylkene kalt ISFs fylkesledd.  
ISF har ikke egne aktivitetsmidler for den utadrettede virksomheten innen fellesidrettslig 
utdanning, men er ansvarlig for at all voksenopplæring med offentlige tilskudd som 
gjennomføres i medlemsorganisasjonene er i samsvar med voksenopplæringsloven og øvrige 
regelverk. Aktiviteten som innfrir kriteriene i lov om voksenopplæring er dokumentert og 
kommer frem i de årlige statistikker som ISF utarbeider.  
Å være aktiv i idrettsorganisasjonen bidrar til å vedlikeholde og styrke demokratiet. Idretten skal 
være en danningsarena for barn og unge, der en som medlem har mulighet til å påvirke prosesser 
ved deltakelse i årsmøter ved fylt 15 år. Gjennom å delta i idrettsorganisasjonen opplever mange 
i tillegg til å være fysisk aktive, både tilførsel av kompetanse, men også det å ha et meningsfylt 
liv ved å engasjere seg i noe som oppleves viktig for dem i et fellesskap. Idretten er også en av de 
viktigste arenaer for inkludering av minoriteter, spesielt blant barn og unge. Ved å tilby et spekter 
av idretter og kurs, er dette også med å sikre mangfoldet av aktiviteter i norsk idrett. NIF ser at 
stadig flere velger å ta formell idrettsutdanning, men den uformelle kompetansehevingen til 
frivillige trenere og ledere, vil også fremover være svært viktig å holde fokus på og videreutvikle. 
I opplæringsvirksomheten for medlemsorganisasjonene er temaene relatert til utvikling av 
trenere, ledere, aktivitet, klubb og organisasjon. Videre arbeider organisasjonen aktivt med 
endringer i kursvirksomheten generelt for å møte behovene i et samfunn som stadig er i endring, 
samt organisasjonen arbeider gjennom flere informasjonskanaler for å gjøre de overordnede 
målene kjent hos medlemsorganisasjonene. Eksempelvis presenteres målene og arbeidet gjennom 
utviklingsdager og i kurs i rapporteringssystemet Minidrett og SportsAdmin, der alle 
medlemsorganisasjonene er aktive brukere.  
Medlemsorganisasjonenes prioritereringer skal være tuftet på verdigrunnlaget for norsk idrett, 
mål og innhold i Idrettspolitisk dokument 2015-2019, samt sammenfallende interesser og behov 
fra medlemmene. På bakgrunn av dette har derfor ikke ISF utviklet et eget strategidokument.  

2. Måloppnåelse og endringer i 2016

Tiltak for å nå nye målgrupper 
I henhold til Idrettspolitisk dokument for perioden 2015-2019 skal norsk idrett utvikle seg videre 
som ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å skape trygge og inkluderende oppvekstsvilkår for alle 
barn og unge. NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine 
ønsker og behov. Det er stor ungdomssatsing i norsk idrett i inneværende idrettspolitiske 
perioden, og det er iverksatt mange tiltak for aktivisere flere i denne målgruppen.  

Eksempelvis er det omtrent 400 ungdommer som har gått Lederkurs for ungdom i 2016, og det 
har vært en omfattende skolering og oppfølging av 220 ungdom i forkant og under Ungdoms-OL 
2016. Et annet eksempel på god måloppnåelse er gjennomføring av Aktivitetslederkurs i 
barneidrett, som er et omfattende kurs på 16 timer. Det har blitt gjennomført 65 
Aktivitetslederkurs for barn i idrettskretsene.  

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2011-2015/


Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2016   Side 19  

Voksne utgjør størsteparten av Norges idrettsforbunds medlemmer, og de særforbundene som 
aktiviserer flest voksne er Bedrift-, Fotball-, Golf- og Skiforbundet. 

I løpet av 2016 ble Utviklingsplan for voksenidrett utarbeidet. Planen tar for seg de viktigste 
handlingspunktene for å nå det overordnede målet om å bli det mest attraktive 
treningsfellesskapet for voksne, med arbeids- og ansvarsfordeling mellom NIF, særforbund og 
idrettskretser. Det ble gjennomført et frokostmøte med tema voksenidrettskonsepter, noe som 
også var tema på utviklingsforum, samt en workshop med status for fysisk aktivitet i den voksne 
befolkningen og voksenpedagogikk. Det ble opprettet en egen temaside om voksenidrett på 
idrettsforbundets nettsider, som blant annet inneholder informasjon om fordelene med å få flere 
aktive voksne i idrettslag og hvordan en kan gå fram for å skape mer voksenaktivitet i idrettslag. 
Flere særforbund og idrettskretser ble også med i nettverket for voksenidrett, noe som 
videreutvikles i 2017. 

I løpet av 2017 vil idrettens organisasjonsledd ha vedtatt en egen inkluderingsstrategi særskilt for 
å nå barn og unge med innvandrerbakgrunn og barn og unge fra familier med lav betalingsevne. 
Foreldre med innvandrerbakgrunn blir en viktig målgruppe å nå. I tillegg vil 
idrettsorganisasjonen arbeide mer strategisk for å nå målgruppene nybosatte i kommunen og 
beboere på mottak. 

Tiltak for å utvikle nye kurstilbud/temaer 

Tiltak for å utvikle nye kurstilbud eller temaer baserer seg på interesser og behov blant 
medlemmene i norsk idrett, samt med oppfølging av idrettspolitisk dokument. Utover dette 
arbeider NIF og medlemsorganisasjonene med utvikling av Trenerløypa på alle nivåer. 
Trenerløypen er det vedtatte rammeverket for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver mål, 
prinsipper, retningslinjer og kompetansekrav. Rammeverket ble vedtatt av idrettsstyret i 2011.  

Videre har Trenerløypa bidratt til omfattende samarbeid blant særforbund om fellesleveranser på 
tvers av idretter. Siden 2011 har særforbundene jobbet målrettet med å implementere 
Trenerløypa, og per 31.12.2016 har 49 av 54 særforbund godkjent Trener 1 utdanning. For 
Trener 2- og 3- utdanningene har henholdsvis 25 og 6 særforbund fått godkjent disse. Ett 
særforbund har fått godkjent Trener 4. Dette er en positiv utvikling siden 2015, og et resultat 
norsk idrett er meget fornøyd med.  

Trenerløypen skal bidra til høyere trenerstatus, flere kvalifiserte trenere på alle nivå, bedre 
aktivitetstilbud i klubber og lag, kvalitetsheving for norsk idrett, muligheter for et 
kompetansegivende samarbeid med høgskolene og muligheter for å kvalifisere trenere 
internasjonalt. På sikt kan dette bidra til at flere blir medlemmer av norsk idrett og at enda flere 
medlemmer ønsker å holde på lengre i frivilligheten gjennom gode og tilpassede aktivitetstilbud. 
Økt kompetanse og innsikt fra ledere, trenere og andre frivillige i idretten kan være med å 
påvirke utviklingen positivt, samt i økende grad sikre en åpen og inkluderende idrett. 

NIF har i løpet av de siste årene utviklet en e-læringsportal som inneholder moduler tilhørende 
Trener 1 og 2 i Trenerløypen. Etterutdanningsmoduler i fellesidrettslige emner er under 
utvikling. E-læring gjør at enda flere kan delta og øker tilgjengeligheten av kompetansehevende 
tiltak, samt at det bidrar til å skape variasjon av arbeidsmåter. 

Tiltak for å utvikle nye arbeidsformer 

Nye arbeidsformer vurderes kontinuerlig i norsk idrett for å styrke det pågående arbeidet. 
Idrettens organisasjonsledd benytter ulike arbeidsformer i sitt arbeid og ved kursgjennomføring. 
Ovenstående iverksettelse av e-læringsmoduler er et eksempel på et tiltak av nye arbeidsformer. I 
tillegg har NIF ved utviklingsavdelingen og Olympiatoppen utviklet fellesidrettslige moduler på 
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Trener 3 i henhold til kravene i Trenerløypa. Det ble gjennomført en trener 3- fellessamling i 
2016, der 10 særforbund til sammen sendte 68 deltakere. 
Kompetanseutvalget, et fellesidrettslig utvalg, hvor både særforbund, idrettskretser og NIF er 
representert, koordinerer utviklingen av kompetansesamarbeidet på flere fellesidrettslige 
områder. Basis for samarbeidet er de mål og strategier som er vedtatt i Idrettspolitisk dokument. 
ISF ser det som en naturlig oppgave å være en sentral serviceorganisasjon for dette samarbeidet, 
og bistå med felles teknologi og kursadministrativ bistand.  

Tiltak for å prioritere tilskudd 
Idrettens studieforbund har ikke igangsatt egne tiltak for å prioritere fordeling av tilskudd, men  
ISF har endret timesatsene fra 2015 til 2016 ift voksenopplæringskurs. ISF fordeler tilskuddet fra 
VOX til kursarrangør, herunder alle idrettens organisasjonsledd, etter gitte satser per avholdte 
kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. For 2016 har timesatsene vært kr. 88,- og        
kr. 66,- for timer hhv med og uten kurslærer. Hver enkelt medlemsorganisasjon søker om 
godkjenning av kurs og tilskudd i den kursadministrative plattformen, SportsAdmin, og det er 
ISF som er ansvarlig for oppfølging og godkjenning av kurs i dette systemet.  

Tiltak for å gjøre målene kjent i organisasjonen 

I løpet av 2016 har ISF hatt egne seminarer for medlemsorganisasjonene vedrørende kurs og 
tilskudd, samt ISF har hatt jevnlig oppfølging av særforbundene, særskilt på innholdet i 
kursbeskrivelsene, herunder for å sikre læringsmålene i kursene.  

All kursvirksomhet i norsk idrett registreres i rapporteringssystemet, SportsAdmin, og disse 
resultatene rapporteres til SSB, VOX og flere departementer. NIF har i løpet av 2016 arbeidet 
med ny løsning for kursadministrasjon beregnet for særforbund, særkretser og idrettskretser. Det 
betyr at ISFs rapporteringssystem «sportsadmin» vil inngå i plattformen «IdrettsKurs» i 2017. 
Idrettskurs vil bli en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og administrere kurs og 
kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for økonomisk støtte 
(Voksenopplæringsmidler og kompetansemidler over Post3).  Den vil også benyttes til å 
administrere e-læringskurs/ moduler slik at det blir automatisert oppdatering av e-
læringshistorikk på kursdeltagere.  Løsningen skal brukes til planlegging og gjennomføring av 
kurs, slik at kursdeltagere får oppdatert sin kurshistorikk og idretts-CV fortløpende og at 
kursarrangør dermed får rapporteringen «gratis» og slipper etterregistrering. ISF ser frem til å 
benytte den nye løsningen «Idrettskurs» i 2017. 

Idrett er et godt virkemiddel i integreringsarbeidet. Det er flere medlemsorganisasjoner som 
eksempelvis utvikler brosjyrer og kurs på flere språk som bidrar til inkludering av 
minoritetsgrupper i samfunnet. NIF har i løpet av 2016 videreutviklet en idrettslagsbrosjyre fra ni 
til seksten forskjellige språk. Dette bidrar til at flere blir bedre kjent med idretten lokalt samt 
bidrar til at flere deltar på kurs i idretter og aktiviteter som de ellers kanskje ikke ville deltatt i. 
Eksempelvis har brosjyrene bidratt til at flyktninger på mottak og nybosatte i kommuner har lært 
mer om idrettslagets aktiviteter og organisering samt bidratt til at flere deltakere har vært med på 
ordinær aktivitet og kurs. Mange medlemsorganisasjoner samarbeider også med andre aktører, 
slik som asylmottak, andre religiøse- og kulturelle organisasjoner, Røde kors m.fl. for å 
aktivisere og øke mangfoldet i norsk idrett, samt bidra til at enda flere kan få påvirke egen 
livssituasjon. Andre finansieringskilder bidrar også til idretten for å utjevne sosiale ulikheter, 
herunder bidrar med økonomiske støttetiltak for aktive medlemskap og deltakelse i idrettslige 
aktiviteter. 

NIF har i 2016 økt innsatsen for kjønnsbalanse i organisasjonen, som en konkret oppfølging av 
programerklæring 6 i IPD: "Engasjere flere kvinner […] i trener- og lederroller". NIF har 
utarbeidet flere statistikker over nåsituasjonen, både på ansattnivå og styrenivå i hele 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/
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organisasjonen. Det har vært arrangert to frokostseminarer, med presentasjon av nevnte 
statistikker samt erfaringer på området fra ulike organisasjonsledd. Det ble også arrangert et eget 
seminar om hersketeknikker. NIF har i tillegg hentet inn erfaringer på området fra organisasjoner 
og aktører utenfor idretten. På slutten av 2016 igangsatte NIF et mindre forskningsprosjekt i 
samarbeid med professor emerita Kari Fasting, der en ser generelt på arbeid for bedre 
kjønnsbalanse, og særlig følger opp rapporten «Bedre med flere på banen» fra 2008. NIF har 
bidratt og deltatt på internasjonale seminarer om tema, samt støttet deltagelse fra underliggende 
ledd på konferansen European Women and Sport i Stockholm i april.   

Videre dokumenterer ISF at oppsatte mål er nådd gjennom statistikk hentet fra SportsAdmin. 
Som beskrevet under kapittel 3 Støttesystemer vil SportsAdmin inngå i ny kursadminløsning i 
2017. IdrettsKurs er en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og administrere kurs og 
kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for økonomisk støtte, herunder 
Voksenopplæringsmidler. 

3. Virksomhet som ikke rapporteres til SSB (post 70), men som likevel er relevant i
forhold til de overordnede målene

NIFs flyktningfond, som ble opprettet i september 2015. Bakgrunnen for opprettelsen av fondet 
var den store tilstrømmingen av flyktninger til Europa, hvor idretten hadde et sterkt ønske om å 
bidra til å skape en meningsfull hverdag gjennom fysisk aktivitet til dem som ankommer. I den 
situasjonen som var i 2015, med mange mottak plassert utenfor de store byene, har lokale 
idrettslag vært en viktig bidragsyter for å skape et aktivitetstilbud der det ellers ikke finnes noe 
tilbud. NIF og idrettsorganisasjonen har, gjennom idrettslag i alle landets kommuner, en unik 
mulighet til å gi beboere på mottar og nybosatte i kommunen et godt aktivitetstilbud. I tillegg er 
idrett er et godt virkemiddel for å skape gode mellommenneskelige møter og for å integrere enda 
flere i idrettslaget og i lokalsamfunnet. Idrettens evne lokalt til å integrere og tilpasse 
aktivitetstilbud, skape gode sosiale møteplasser og ansvarliggjøre deltakerne kan være 
avgjørende investeringer for at de nylig bosatte også blir fremtidige utøvere, trenere, ledere og 
dommere i idrettslaget. NIF håper også at fondet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at 
beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller 
utdanning.  

Idrettsstyret, Kulturdepartementet, IOC, Kavlifondet, IMDI og UDI med flere har bidratt med 
midler til fondet i 2015 og 2016. Alle idrettslag i Norge ble oppfordret til å søke om midler for å 
invitere til enten å skape aktivitet på mottak eller invitere nylig bosatte flyktninger inn i 
organisert aktivitet i kommunen. I 2016 har NIFs flyktningfond tildelt 5,1 millioner kroner til 
429 idrettslag i Norge for å skape tilbud i 35 ulike idretter for barn og ungdom bosatt på mottak, 
samt nylig bosatte i kommuner. Totalt 960 idrettslag søkte om 20,5 mill. kr. i 2015 og 2016. 
Tiltakene har til sammen nådd 6.837 deltakere, og omtrent 1 500 av idrettslagenes medlemmer 
har bidratt i tilretteleggingen og organiseringen av aktivitetstilbudet, og i gjennomsnitt betyr dette 
at 6,4 personer per idrettslag har bidratt i tiltaket. I 2016 har eksempelvis 145 av idrettslagene gitt 
et aktivitetstilbud flere ganger i uken. I tildelingen på høsten fremkommer det at 276 deltakere i 
82 idrettslag har blitt aktive medlemmer i idrettslaget, og den mest nådde målgruppen var gutter 
mellom 13-19 år. 

NIF ser at flyktningfondet er et eksempel på tiltak som i tillegg til eksisterende støtteordninger 
stimulerer til økt aktivitet lokalt. Idrettslagene er vant med å forholde seg til 
idrettsorganisasjonen på rapporteringer og andre søknader, og informasjon når ut til alle landets 
idrettslag. Enkle søknadsprosesser, kort behandlingstid og rask utbetaling har gjort at vi anser 
NIFs flyktningfond til et vellykket tiltak. Majoriteten av idrettslagene som har mottatt midler er 
generelt sett meget fornøyd med måloppnåelsen. Idrettslagene har tilpasset aktivitetene etter 
interesser og behov fra målgruppene. Tilbudet har blitt godt kjent og er ofte etablerte tilbud. De 
fleste tilbud har lav terskel og er gratis, og dette gjør det enklere å delta. Noen svømmekurs m.fl. 
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har en kostnad, men dette har blitt dekket av idrettslaget, kommunen eller andre frivillige 
organisasjoner. Flere i målgruppen opplever det som positivt og enklere å bli integrert da 
medlemmene i idrettslagene også har innvandrerbakgrunn. Deltakerne og idrettslagenes 
medlemmer har blitt kjent med hverandre og bygget gode relasjoner. De fleste idrettslagene 
rapporterer også om at deltakerne deltar i sosiale aktiviteter og har fått nye venner, føler seg 
inkludert og velkommen i idrettslaget. Noen flyktningtjenester i kommunene har bidratt med tolk 
for idrettslag og deltakere. Dette har vært et positivt bidrag for kommunikasjonen mellom 
aktørene, samt NIFs «Bli med» brosjyre på 16 ulike språk har fungert godt som informasjon om 
idrettslaget. Over 90% av idrettslagene ønsker for øvrig å fortsette aktiviteter på mottak og for 
nybosatte i kommunen i 2017. Avslutningsvis kan vi gi et eksempel fra et kurs: «Syrisk 
flyktningfamilie med to barn som ville være med på svømmekurs. Snakket bare arabisk og hadde 
opplevd mye underveis – barna var noe preget av dette. På grunn av tiltaket kunne vi stille med egen 
instruktør som snakket arabisk og kunne håndtere denne familien, slik at barna fikk gode opplevelser 
i tillegg til å forstå/lære opp foreldrene til hvordan man opptrer i en slik setting i Norge».  

Inkludering i idrettslag - tilskuddsordning 
Tilskuddsordningen ble etablert i 1993, og arbeidet og målgrupper understøtter godt med de 
overordnede målene satt av VOX. Fra 2016 er Norges idrettsforbund tildelt 13,5 millioner kroner 
fra Kulturdepartementet til arbeidet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag. Det 
overordnede målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger 
inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, 
som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet.  

Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes 
inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag. 
Flere av de største byene overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og ungdom til 
idrettslagene. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt 
jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. 
Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Idretten representerer 
den desidert største organiserte fritidsaktiviteten, også for barn og ungdom med 
minoritetsbakgrunn. 

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til 17 kommuner. 
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