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Saker:
11/3 a. Retningslinjer for norsk deltagelse i Special Olympics World Games
Det ble i forbindelse med deltagelse i Special Olympics World Summer Games 2015 i Los Angeles
utarbeidet uttakskriterier fra NIFs administrasjon med ansvar for oppfølging av Special Olympics
Norge (SON). Disse ble godkjent av daværende utvalg. Det var ønske fra flere særforbund om at disse
bør revideres, med særlig fokus på tydeliggjøring og presisering fra NIF/SON vedrørende ressursbruk
og ansvarsfordeling. Som tidligere skal særforbundene utarbeide idrettslige kriterier som speiler
NIFs/SONs retningslinjer og uttakskriterier, og Special Olympics’ sitt regelverk.
Foruten uttakskriterier var det behov for å etablere retningslinjer for framtidig satsing på deltagelse i
arrangementet.
Utvalget støtter presiseringen om at World Games er et breddeidrettsarrangement, med rekruttering
som primærmål. Det har dog dessverre ikke latt seg vise i markant økning i rekruttering i etterkant av
de to foregående World Games Norge har deltatt i. Deltakelse i World Games er selvsagt av stor
betydning, imidlertid er utvalget av den oppfatning at det viktigste er å skape god aktivitet for
målgruppen gjennom idrettslagene.
Den overordnede strategien for målgruppen må gjenspeiles i idrettslig satsing, aktivitetstilbud og
ressursbruk. I tillegg må kommunikasjon rundt strategi og virkemidler være helhetlig og i samsvar
med realitetene. Utvalget ønsker at særforbundene må være tydelige i prioriteringen av egne midler
og synliggjøre dette gjennom aktivitet og deltakelse for utøvere i målgruppen.
Nye retningslinjer og kriterier legges ved referatet.
Innstiller til:
Utvalget støttet vedlagte retningslinjer (nye) og justering av tidligere uttakskriterier for norsk idretts
deltagelse i World Games. I møtet ble det enighet om små endringer innenfor finansiering av
deltagelse og ønske om økt mangfold, sammenlignet med forslaget i tilsendte sakspapirer. Utvalget
sender vedlagte retningslinjer videre til forankring i Idrettsstyret.

b. Deltagelse i Special Olympics World Summer Games 2019
Utvalget ble i møte nr. 2, 21. juni 2017, informert om at det i mars 2019 arrangeres Special Olympics
World Summer Games (SOWSG) i Abu Dhabi, De Forente Arabiske Emirater. Fristen for å levere inn
søknad om kvote var 20. juni 2017. Denne fristen ble mottatt i e-post fra Special Olympics
Europe/Eurasia til NIF 6. juni 2017 og var dermed meget kort.
Utvalget støttet NIFs administrasjon avgjørelse om å søke om utsettelse for innsendelse av
«kvotesøknad» til Special Olympics International, da det er viktig å forankre og ansvarliggjøre et

uttak hos aktuelle særforbund. Av samme grunn trenger vi tid til å planlegge en god prosess sammen
med relevante idretter. NIF/SON har nå nylig mottatt en kvote for deltakelse i 2019, uten å ha søkt.
Det har etter sommeren vært en god dialog med aktuelle særforbund. Det er i disse møtene viktig å
se på særforbundenes ambisjoner for målgruppen, rekrutteringsarbeid, de idrettslige
uttakskriteriene, konkretisering av hva særforbundene ønsker å oppnå gjennom deltagelse i SOWSG
og sammenholde dette med økonomiske og ressursmessige rammer.
Utvalget ble gjort kjent med at fristen for å melde endelig kvote til SOEE var satt til 20. september og
at denne var oversittet. Utvalget har stor sympati for at SOEE trenger tid til håndtering av kvoter og
påmelding til SOWSG og vil sende inn endelig kvote så fort det lar seg gjøre.
NIF har erfart den store ressursbruken deltagelse i World Games krever, både personalmessig og
økonomisk. NIFs administrasjon vil derfor heretter innstille til moderat deltagelse både når det
gjelder antall idretter og deltagere. Det vil være viktig at særforbundene selv prioriterer deltagelse,
herunder også økonomiske ressurser. Det er utfordrende å planlegge og forplikte
idrettsorganisasjonen økonomisk 18 måneder fram i tid, dette krever en mer grundig vurdering enn
de tidsrammene SOI har gitt oss fram til nå. En annen viktig prioritering er hvor stor del midlene til
idrett for målgruppen som skal tilfalle internasjonal representasjon for relativt få utøvere.
Innstiller til:
Utvalget støtter at NIF opprettholder en god dialog om ambisjonene og potensialet hos de aktuelle
særforbundene basert på retningslinjene og uttakskriteriene. På dette grunnlaget gjør NIF et uttak av
idretter og antall utøvere som skal representere Norge i SOWSG i 2019.
NIF vil måtte overgå fristen med å levere inn endelig delegasjon til Special Olympics International til
lekene i Abu Dhabi i 2019. NIF og utvalget er kjent med de eventuelle konsekvenser det kan få for
norsk deltagelse, valg av idretter og størrelse på delegasjonen. Endelig uttak vil balanseres i henhold
særforbundenes ambisjoner, potensiale og økonomiske ressurser. Således kan delegasjonen bli
redusert sammenlignet med tidligere delegasjoner. Uttaket forankres i Idrettsstyret.
Utvalget har forståelse for utfordringene NIF har med å svare konkret på henvendelsen fra SOEE vedr
benyttelse av tildelt kvote. Utvalget ønsker at alle særforbundene som har mottatt kvote blir
kontaktet i tillegg til særforbund med stor aktivitet for målgruppen, særforbundene informeres om
kvoten og blir utfordret på en evt plan for deltagelse i SOWSG 2019. Særforbundene orienteres om at
NIFs økonomiske ressurser til deltakelse sannsynligvis er begrenset i forhold til tidligere år og at det

derfor må legges til grunn at særforbundene selv må bidra med egne midler for å delta med utøvere
og støtteapparat.

12/3 Orienteringssak: Special Olympics World Winter Games 2021
Det ble vist til e-post sendt til utvalgsmedlemmer 1. september 2017 fra utvalgsleder Kristin Kloster
Aasen:
Til medlemmer av Utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemning
Fra Kristin Kloster Aasen
Dere vil være kjent med at utvalget rettet en henvendelse til Idrettsstyret medio 2016 med et ønske
om at Norge kunne påta seg vertsrolle for Special Olympics World Winter Games i
2021. Begrunnelsen var at et slikt arrangement ville være et godt grunnlag for å skape mer aktivitet
samt øke bevisstheten rundt verdien av å drive idrett for målgruppen. I Idrettsstyrets møte nr. 10
(2015-2019) ble følgende vedtak protokollert:
Generalsekretæren ble bedt om å komme tilbake med en nærmere orientering om en skisse til et evt.
søknadsarbeid, samt en vurdering av om et arrangement som Special Olympics World Winter Games
vil tjene målgruppen i Norge best og hvordan dette vil påvirke organisasjonens muligheter til å løse
sine primære oppgaver, herunder administrasjonens kapasitet. En eventuell søknadsprosess må være
grundig forankret i organisasjonen.
Administrasjonens arbeid og utredninger ble lagt fram for Idrettsstyet i IS sak nr. 200 (2015-2019)
31.august 2017, hvor følgende vedtak ble truffet:
1. Idrettsstyret vil i inneværende tingperiode prioritere å utvikle det landsdekkende idrettstilbudet til
utviklingshemmede, fremfor å anvende disse begrensede ressursene på et søknads- og
planleggingsarbeid for et Special Olympics World Winter Games (SOWW) i Norge i 2021.
2. Igangsetting av et evt. fremtidig søknadsarbeid bør ta utgangspunkt i en uttalt offentlig vilje til
involvering og finansiering, herunder vilje til å bidra til organiseringen og finansieringen av en
nasjonal søker- og organisasjonskomité. Et evt. fremtidig søknadsarbeid bør ha som utgangspunkt at
det skal underbygge og videreutvikle ressurstilgangen for arbeidet med organisasjonenes
kjernevirksomhet for målgruppen.
Vedtaket innebærer således at Norge ikke kommer til å levere en søknad om å være vertsnasjon for
SOWWG i 2021. Dette vil nå også videreformidles til Special Olympics International.
Utvalget tok informasjonen til etterretning.

13/3 Oppfølgningssak fra utvalgsmøte 2. 21.juni 2017.
I sak 9/2 fra utvalgsmøte nr.2 i Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemming ble Politisk
arbeid for norsk idrett presentert og diskutert av Leder for politisk avdeling i NIF, Per Tøien.

Målet var å konkretisere diskusjonene fra forrige møte. Utvalget mente det var viktig at alle
medlemmene var tilstede under denne diskusjonen, derfor ble diskusjonen i møtet holdt på
overskrifts-nivå. Følgende saker ønsket utvalget å jobbe videre med:
-Samle statistikken og forskningen for målgruppen. Dette er tallgrunnlag som bør være grunnlag for

prioriteringer i arbeidet med målgruppen i hele norsk idrett.
-Kartlegge den reelle kompetansen ute i idrettslagene? Hvordan er den oppriktige forankringen av
aktiviteten i selve idrettslaget/hovedlaget. Dette med forståelsen av at mange miljøer lokalt er veldig
sårbare. Kan man synliggjøre gode eksempler på gode bærekraftige idrettslag, og peke på gode
driftsformer?
-Synliggjøre folkehelseverdien i arbeidet for målgruppen – hvordan synliggjøre dette ovenfor politisk
ledelse?

16/3 Truger - Organisering
Det har vært korrespondanse mellom «trugemiljøet» og Skiforbundet med ønske om å bli en gren i
Skiforbundet. Dette resulterte i et formelt brev sendt fra Skiforbundet til Vind datert 9. august der de
skriver at truger ikke blir tatt opp som en aktivitet i Skiforbundet.
Utvalget ønsket i møte nr. 2 at denne idretten og dens organisering diskuteres prinsipielt i dette
møtet.
Innstiller til:
Utvalget mener det er spennende med god aktivitet for målgruppa i Vind IL, og er positiv til at
aktivitetsformen også spres til andre idrettslag for utøvere med utviklingshemning. Utvalget
registrerer brevet fra Skiforbundet til Vind IL. Utvalget mener trugemiljøet evt. bør ta kontakt med
andre aktuelle særforbund. Utvalget var tydelig på at NIF ikke kan «eie» aktivitet for målgruppen,
selv om det er en idrett innenfor World Games.

17/3 Eventuelt
Klassifisering – felles for flere særforbund
Kristin Homb tok opp muligheten for å jobbe mer sammen og enhetlig innenfor klassifisering for
utøvere med utviklingshemning. NIF kaller inn aktuelle særforbundene til et møte der klassifisering
på den nasjonale arenaen diskuteres, så kan man vurdere felles retningslinjer eller regelverk for
klassifisering på tvers av idretter.
Neste møte avholdes 25. eller 26. oktober 1530-1800.

