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Idrettsglede under Troll Cup høsten 2021 – Norges største turnering siden før pandemien 
med over 650 lag og 8000 deltakere. Foto: Erik Ruud 

 
Idrettskretsting  

 

Farsund, 30. april 2022 
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Praktiske opplysninger     
 

 
1. Idrettskretstinget avholdes på Farsund Resort. Vertskap Farsund 

kommune 
 

2. Årsmøtedokumenter blir trykket opp og kan hentes før oppstart samme 
dag. De ligger tilgjengelig på idrettskretsens hjemmeside fra 30. mars 
www.idrettsforbundet.no/agder  
 

3. Tinget starter kl 11:00, og det er registrering/godkjenning av delegatene 
fra kl 10:30. 
 

4. Alle påmeldte delegater skal ha sendt inn gyldig fullmakt sammen med 
påmelding. Dersom ikke det er gjort, må godkjent fullmakt leveres ved 
registrering (signert av leder). 
 

5. Godkjente delegater får utlevert nummerseddel som skal brukes ved 
avstemminger og ved innlegg. 
 

6. Ca kl 13:00 serveres lunsj. 
 

7. Det tas sikte på å avslutte senest kl 16:00, men tidsbruken på de ulike 
sakene kan føre til at dette tidspunktet kan endres 
 

8. Underveis får vi et foredrag «Samhandling i verdenstoppen» av Roger 

Grubben, personlig trener i en årrekke for verdens beste kvinnelige 

skiskytter Marte Olsbu Røiseland.  Idrettskretsen presenterer «rikets 

tilstand» og prioriterte områder i 2022-2023. Olympiatoppen vil også 

holde en presentasjon om status for deres arbeid.  

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.idrettsforbundet.no/agder


3 

 

Saksliste          

 
 

 1. Åpning. 
 
 2. Godkjenning av frammøtte representanter. 
 
 3. Godkjenning av den oppsatte forretningsorden og saksliste. 
 
4. Valg av dirigenter, sekretærer samt 2 personer til å underskrive 

protokollen.  
 
 5. Informasjon fra Olympiatoppen Sør 
 
6. Foredrag av Roger Grubben «samhandling i verdenstoppen» - om 

hvordan han og Marte Olsbu Røiseland har jobbet for at Marte skal bli 
verdens beste skiskytter. 

 
7. Presentasjon fra Agder IK. Vedtakene fra forrige kretsting, «rikets 

tilstand» og prioriterte områder i 2022-2023  
 
Lunsj 
 

 8. Årsberetning 2020 og 2021 
 
 9. Regnskap 2020 og 2021. 
 
10. Langtidsbudsjett 2023-2024  
 
11. Innkomne forslag         
 
12. Engasjement av revisor.      
 
13. Valg   
 
14.    Bestemme sted for neste Idrettskretsting.     
 

15.    Avslutning. 
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Saker til behandling 
 

 
 
Sak 1: Åpning. 
 
  Åpning v/leder av Agder idrettskrets. 
  Velkomst- og hilsningstaler av fylkesordfører og ordfører 
 
 

 
Sak 2: Godkjenning av de frammøtte representantene. 
 

Liste over fullmakter kontrollert av idrettskretsstyret. Innstilles til godkjenning. 
 
 

 
Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og 
forretningsorden. 
    

1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Disse ordner seg imellom ledelsen av 
møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer. 

 
2. Representantene forlanger ordet ved fremvisning av sine nummerskilt. Ingen 

representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
 

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til fem minutter første 
gang, og tre minutter ved senere innlegg. Dirigentene kan, hvis de finner det 
påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede 
taler. Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt til 
hver sak. 

 
3. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og 

representantens navn. 
 

4. Alle vedtak, unntatt lovendringer, hvis intet annet er bestemt, avgjøres med 
alminnelig flertall.  

 
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall stemmer for og imot.  

 
6. Stemmeberettigede representanter må være til stede under hele tinget. 

Dersom en representant må forlate tinget, skal nummerskiltet leveres 
sekretærene som fører liste over de tilstedeværende representantene. 
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Sak 4: Valg av dirigent, sekretærer samt to personer til å 
underskrive protokollen. 
 
   
Det velges; 
 
  Dirigent 

To sekretærer  
To personer til å underskrive protokollen 

  Tellekorps på fire personer  
Redaksjonskomité etter behov 

 
   

 

 
 
                                                                                                         Foto: Erik Ruud 
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Sak 5: Idrettskretsstyrets beretning for 2020-2022. 
 
 
 

Beretning for Agder idrettskrets 2020-2022 
 
 

«Idrettsglede for alle» 
 
 

 

Organisasjon/Administrasjon 
 

Idrettskretsstyret: 
 
Leder:   Trond Henry Blattmann, Kristiansand     
Nestleder:   Marte Bentzen Fossestøl, Arendal 
Styremedlem:          Nina Sunnaas, Kristiansand 
Styremedlem:          Siri Marie Gundersen, Arendal 
Styremedlem:          Ragnar Wivestad, Kristiansand    

Styremedlem:  Håkon Nipe, Risør 
Styremedlem:  Gro Solveig Katerås, Froland    

Styremedlem:  Arnt Abrahamsen, Farsund 
Styremedlem:  Kristine Homdrom Emanuelsen, Kristiansand 
Styremedlem:  Per Ivar Bristøl, Kristiansand. Ansattes representant 
  
1. varamedlem:  Trond Haugmoen, Froland   

2. varamedlem:  Ellen Sophie Noraas, Kristiansand  

3. varamedlem:  Sølvi Meinseth, Grimstad, ansattes vararepresentant   

 
Kontrollutvalg: 
 

Leder:   Unni Blesvik 
Medlem:   Harry Svendsen    

1. varamedlem:  Kirsten Borge   
2. varamedlem:  Birger Eggen 
 
Valgkomité: 

 
Leder:   John Stensland     

Medlem:   Aslak Heim-Pedersen     
Medlem:   Margrethe Noraas    
Varamedlem:  Lars Ravnåsen 
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Innledning      
 

Den siste tingperioden har vært spesiell på mange måter, og har i stor grad vært preget av 
covid-19 pandemien. Myndighetspålagte restriksjoner har i lange perioder gjort det 
vanskelig og til dels umulig å holde aktiviteten i gang i mange idretter og idrettslag. 
Kontaktidrettene har blitt hardt rammet, breddeidrett for voksne over 20 år likeså. 
Barneidretten ser ut til å ha klart seg bra, og en del klubber melder faktisk om økning i 
medlemsmassen for denne gruppen. For ungdom er dessverre ikke bildet like lystig. Mange 
lag i lagidrettene har raknet, og flere årskull har falt bort. Etter gjenåpningen høsten 2021 
opplevde vi en ny nedstengning knyttet til den nye Omikron-varianten. Pr 31.12.2020 viste 
tall fra Samordnet rapportering at Agderidretten har mistet 10 905 av medlemsmassen i 
forhold til året før. Dette er omtrent på landsgjennomsnittet. Vi er veldig spente på hva 
tallene sier pr 31.12.2021. Uansett har vi alle en stor jobb foran oss med å få aktiviteten 
tilbake til normalen, også når det gjelder frivilligheten. Slik sett passer det veldig bra med 
Frivillighetens år 2022. Det gjør det lettere å sette fokus på betydningen av all den frivillige 
innsatsen som foregår rundt om i distriktet hver dag hele året. Pandemien har også gjort 
det vanskelig å få gjennomført planlagte kurs, klubbesøk, seminarer, konferanser o.l. 
Situasjonen har imidlertid åpnet for et mulighetsrom og tvunget oss til å finne på nye 
arbeidsformer. Den digitale hverdagen med digitale møter, webinarer, økt bruk av e-læring 
m.v. har blitt fremskyndet. I fremtiden kan vi med hjelp av dette jobbe smartere og utnytte 
ressursene våre bedre. Mindre reising påvirker positivt i en mer bærekraftig retning inn i 
fremtiden. Perioden har også vært preget av at tidligere org.sjef Svein Lien gikk bort etter 
en tids sykdom. Etter tre kvart år som konstituert org.sjef overtok Stein Bø-Mørland 
ledelsen på permanent basis fra 1. juni 2021.  
 
Arbeidet med kompensasjonsordninger for inntektsbortfall, dialog med kommunene om å 
finne alternativer til å bruke idrettshaller til vaksinering, kompensasjon for høye 
strømregninger og andre politiske saker har tatt mye tid og ressurser, men også gitt oss 
mye god læring og tettere samarbeid både internt i idrettsorganisasjonen og ut mot andre 
organisasjoner og samarbeidspartnere.  

 
Styrets arbeid    
 

Agder Idrettskrets har i perioden 1.1.2020 - 29.04.2022 avviklet i alt 17 styremøter, 1 
styreseminar, og behandlet 118 saker. Flere av møtene har vært avholdt i sammenheng 
med besøk hos ulike klubber i fylket, men grunnet pandemien så ble de fleste gjennomført 
digitalt. Styrende for kretsens arbeid i perioden har vært den vedtatte strategiplanen 
Agderidretten SKAL 2020-2024 som ble vedtatt på Idrettskretstinget i Arendal 5. september 
2020. Denne planen ble utarbeidet på grunnlag av Idretten SKAL 2019-2023 fra NIF. Man 
har hatt en konkret handlingsplan på detaljnivå som har vært et godt hjelpemiddel for 
administrasjonen. De fleste målene vi har arbeidet etter er oppnådd, noe styret er meget 
tilfreds med. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at pandemien har gjort at noe har 
måttet utsettes. Nye oppgaver og satsingsområder har kommet til og blir lagt til de 
oppgaver vi allerede jobber med. Dette gjelder særlig krafttak for mangfold, etisk og trygg 
idrett og den nye parastrategien «En idrett – like muligheter».   
 

Status vedtakene fra forrige kretsting 
 

1. Agderidretten SKAL 2020 – 2024 
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Hvert enkelt fagområde og fagansatt har sin egen konkrete handlingsplan som tar 
utgangspunkt i strategiplanen. Enkelte områder så som kursvirksomhet har blitt 
skadelidende i perioden, mens andre områder har fått mer fokus. Det er to år igjen 
av planperioden og administrasjonen arbeider godt hver dag for å nå målene. 
 

2. Vedtaket om at inntil 5 % av LAM kan benyttes til drift av idrettsråd. 
Saken ble sendt videre til Idrettsstyret, som fremmet den for Idrettstinget 2021. Her 
ble saken vedtatt og NIF arbeider nå inn mot KUD med mål om at dette skal 
muliggjøres.  
 

3. Tildeling av fylkeskommunale midler til særkretser/regioner og idrettsråd 
Den nye fordelingsnøkkelen er innført, men det vil nok gå noe tid før vi kan se en 
effekt av bl.a. tildelingen til idrettsrådene.  
 

4. Forslag til styrehonorar for perioden 2019-2020 og for fremtiden 
Styrehonorarene er utbetalt i h h t. vedtaket.  
 

5. Anleggsplan for Agder 2020 – 2024 
Anleggsplanen benyttes i arbeidet inn mot kommuner og fylkeskommuner, og flere 
av anleggene på listen er i god prosess mot realisering.  

 

Organisasjon   
 
Utvikling i antall klubber: 
 
Per 31/12 2020 er 453 lag tilsluttet Agder idrettskrets, det er en mindre enn året før. I tillegg 
kommer 227 bedriftsidrettslag, en betydelig nedgang fra året før, noe som bl.a. henger 
sammen med at bedriftsidretten nå har fått samme krav til sine lag som idretten forøvrig, 
herunder elektronisk medlemssystem. Nedenfor en utvikling i medlemstall/antall klubber 
(unntatt bedrift) fra 2001 og fram til 31.12.2020 vist ved følgende figur: 
 

 

433

436 436

445

450

458

454 454 454 453

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utvikling antall Idrettslag
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Medlemstall 
Ved forrige ting pr 31.12.2019 var det samlede medlemstall (uten bedriftsidretten) 102 114. 
Per 31/12 2020 er medlemstallet 91 209. Denne dramatiske reduksjonen skyldes 
utelukkende pandemien. Agder ligger på landsgjennomsnittet på fall i medlemstallet. Vi er 
alle spent på de nye tallene som kommer etter Samordnet rapportering våren 2022, men 
aller mest interessante blir nok tallene pr 31.12.2022. Først da kan vi se om vi har lykkes 
med å få medlemmene tilbake igjen etter pandemien.  
 

 
 
Medlemstall pr 31.12.2020 hentet fra MS Power BI 

 
Kvinneandel 

Andelen kvinner blant medlemmene i Agders idrettslag er pr 31.12.2020 40,5%. 
Kvinneandelen er spesielt lav blant de voksne medlemmene. Kvinneandel i styrene er 
34,7%. Andel kvinnelige styreledere er 23,4 % Les mer i avsnittet om kjønnsbalanse på 
side 17. 

 

Kvinneandel og antall kvinnelige medlemmer over tid  

92 428

93 875

96 389

98 491
97 930

99 511

103 035 103 056
102 114

91 209

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utvikling antall medlemmer

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=4b7183fe-caca-4d1d-9543-1e2db29fb878&reportObjectId=b0bba28b-3fd0-4a68-8c87-fdbaf1de5f40&ctid=5ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66&reportPage=ReportSectiond1bdcff0eaaeb1478100&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=4b7183fe-caca-4d1d-9543-1e2db29fb878&reportObjectId=b0bba28b-3fd0-4a68-8c87-fdbaf1de5f40&ctid=5ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66&reportPage=ReportSectiond1bdcff0eaaeb1478100&pbi_source=copyvisualimage
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Regioner/Særkretser    
I Agder Idrettskrets er det pr. 31.12.2021 totalt 27 særidretter organisert i 29 
særkretser/regioner. Det er fortsatt 4 særkretser som er organisert i begge de to gamle 
Agderfylkene. Videre er det 28 særforbund som hverken har særkretser eller regioner. 
I 2020 prioriterte Idrettskretsen å ringe rundt til alle særkretser/regioner. Dette var nyttige 
samtaler, og vi fikk nærere tilknytning til flere. 
Resultatet ble i 2021 flere digitale møter både med informasjon og dialog. 

 
 
Representasjon    
 
Styret og administrasjon har i perioden hatt endel representasjonsoppgaver, særkretsting 
og årsmøter i idrettsrådene, representasjon på årsmøter og styremøter i lag, jubileer og 
fellesmøter med andre organisasjoner, dog atskillig flere enn normalt grunnet pandemien. 
Styrets representasjonsoppgaver er gode kontaktpunkter med underliggende ledd, og er 
derfor en viktig oppgave. Man har fordelt disse oppgavene mellom styremedlemmene. 
 
Møter med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, særforbund 
og andre idrettskretser 
 
Idrettskretsen har utover representasjon i eget fylke vært representert på samlinger, møter, 
ledermøter og konferanser som NIF har avviklet, eller som er avviklet som felles samlinger 
mellom alle idrettskretsene. Nytt i denne perioden var Norsk Idretts Politisk Arena (NIPA)-
konferansen i Trøndelag, hvor Agder var representert med tre deltakere. Arrangøren ser for 
seg dette som en idrettens egen Arendalsuke. Det har i perioden blitt etablert jevnlige 
digitale informasjonsmøter og samlinger, noe som har bidratt til en hyppig og god 
oppdatering på viktige saker. Mange av møteplassene er både for særforbund og 
idrettskretser, noe som vi opplever har hatt en positiv virkning på samarbeid med og 
holdning til hverandre. AIK deltok med 7 delegater (full kvote) på Idrettstinget i september 
2021. NIF har etter AIK sin mening gjort en formidabel innsats med informasjon og politisk 
påvirkningsarbeid i den krevende pandemien, uten at det ser ut til å ha gått utover de 
mange andre oppgavene. De har satt agendaen og utvist solid lederskap. AIK er for øvrig 
representert med org.sjef Bø-Mørland i Sonderingsutvalget for OL/PL som skal legge frem 
sin anbefaling for ledermøtet i Tromsø i mai 2022. 
 
 

Administrasjon 
 
På Idrettens Hus i Kristiansand deler vi kontorer med Norges Håndballforbund region 
Sørvest og Norges Håndallforbund sentralt, Agder Bedriftsidrettskrets, Kristiansand 
idrettsråd, Kristiansand Cycle klubb, Agder friidrettskrets og Friskis & Svettis Kristiansand. 
Idrettens Hus i Sparebanken Sør Amfi Arendal huser i tillegg til egen administrasjon, Agder 
bedriftsidrettskrets og Agder og Rogaland skikrets.  
 
Pr. 1. januar 2022 har idrettskretsen 14 ansatte fordelt på 10,8 årsverk og våre to 
lokasjoner. 6 av disse jobber utelukkende med prosjekter/tiltak utenfor våre 
kjerneoppgaver. Fordelt på kjønn er det 11 kvinner og tre menn i administrasjonen. 
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Idrettens Hus Arendal og Kristiansand   
 
Kontorene våre i Kristiansand og Arendal er veldig ulike. Lokalene i Kristiansand har 
beliggenhet i et forretningsbygg i sentrum. Idrettens Hus i Kristiansand eies av Agder 
Idrettskrets, mens lokalene i Arendal leies av Arendal Kommune KF. Alle kontorer vi ikke 
selv disponerer har vært utleid til særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag hele året. 
Arbeidsmiljøet internt i organisasjonen er bra, selv om kulturene i de to lokalitetene har vært 
ulike. Våre møterom har vært mindre benyttet denne perioden enn tidligere på grunn av 
pandemien, som har lagt sterke begrensinger på fysiske møter. Møterommene fremstår, 
som resten av idrettens hus innvendig, i meget god forfatning, både i Kristiansand og 
Arendal. Våren 2021 ble eiendommen i Kristiansand utbedret med fullstendig renovering av 
tak, vinduer og fasade. Det var på høy tid siden bygget utvendig fremsto som lite attraktivt. 
Mange av flisene på utsiden hadde løsnet, sannsynligvis som et resultat av storbrannen på 
andre siden av gata for noen år siden. Resultatet av rehabiliteringen har blitt meget bra og 
eiendommen framstår utvendig som ny. Agder Idrettskrets sin andel av rehabiliteringen 
kom på nesten 3 mill. kroner. Finansieringen ble tatt fra oppsparte midler. 
 
 

Idrettsadministrativ service  
 
Idrettskretsen vår har, som ett av kun tre i landet, tilbud om regnskapstjenester for våre 
organisasjonsledd tilknyttet Agder. Pr 1. januar 2022 har vi over 40 klubber, særkretser og 
regioner som kunder. Et mer komplisert regelverk, vår kompetanse på idrettsregnskap samt 
lav kostnad er de viktigste årsakene til en stadig økning i antall klubber som benytter 
tilbudet. Disse er tilfredse med tilbudet, og vi har kapasitet til noen flere. Det har blitt stilt 
spørsmål om hvorvidt vi kan selge regnskapstjenester til idrettslag. Dette spørsmålet har vi 
prøvet for Finanstilsynet i 2021, hvor vi fikk bekreftet at disse tjenestene ikke er 
autorisasjonspliktig for oss.  
 
 

Barneidrett   
 
Barneidrett defineres som idrettstilbud for barn til og med 12 år (innenfor all type idrett). 
Arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Særforbund (f.eks. håndball-, snowboard- og 
fotballforbundet osv.) og Idrettskretsen, er at den aktivitetsrettede delen innenfor den 
enkelte idrett, er det enkelte særforbund sitt ansvar. Idrettskretsen har ansvar for å sørge 
for at idrettslagene, primært fleridrettslagene, følger idrettens barnerettigheter og 
bestemmelser om barneidrett. Idrettskretsen skal også gi kompetanse på barns utvikling, 
samt øke kompetansen på trening av basisferdigheter gjennom ulike lekpregede aktiviteter 
og øvelser.  
  
Barneidrett som fagområde har i løpet av denne perioden blitt delt på to ansatte. Vi i 
administrasjonen deltar i det nasjonale fagteamet for «Barneidrett», og innenfor fagteamet 
drøfter vi problemstillinger, utveksler erfaringer og samarbeider om videreutvikling av kurs 
og kompetansetiltak. I denne perioden har vi blant annet samarbeidet om, og gjennomført 
en rekke nasjonale webinar. Fagteam barneidrett samarbeider også med andre fagteam, 
slik at vi er oppdatert på alt som berører barneidretten. Et eksempel på dette er innføring av 
trenerattesten for alle som har et trenerverv i barne- og ungdomsidretten. På idrettstinget 
2021 ble det vedtatt at den skal bli obligatorisk for alle i løpet av tingperioden 2021-2023. 
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Under pandemien har det skjedd store endringer i aktivitetslederkurset som vi til nå har 
tilbudt trenere innen barneidretten. Aktivitetslederkurset har ikke bare blitt revidert, men blitt 
lagt om. I samarbeid med 25 særforbund (per dags dato) har NIF utarbeidet 
«Barneidrettstrenerkurset». Dette er et kurs som går på tvers av idrettene og gir de 
grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barn. Dersom du etter 
fullført kurs ønsker å gå videre innenfor èn særidrett, har du ved å gjennomføre 
barneidrettstrenerkurset nå allerede fått godkjent de 16 første timene av 

trener 1 i trenerløypa (i de 25 særforbundene). Dette arbeidet har også ført til at våre 
kurslærere innenfor barneidrett har måttet tilegne seg ny kompetanse og ta nytt kurs. I tråd 
med disse endringene har kurslærerne gått fra å være kurslærere, til å bli «trenerutviklere».  
  

Allidrett 
 
Allidrett er et tilbud for barn primært fra 6 - 12 år, hvor formålet er å bli introdusert for flere 
idretter, og/eller ha et opplegg som har mål å styrke barns generelle basisferdigheter 
gjennom lekpregede øvelser og aktiviteter. Målet vårt er å gi barn en god inngang til 
organisert idrett, samt ta vare på leken og den egenorganiserte aktiviteten. Tilbudet er 
hovedsakelig organisert i fleridrettslagene. 
  

 
 

Pandemien gjorde det vanskelig å gjennomføre fysiske kurs, og vi så at mange idrettslag 
stengte ned aktiviteten. Derfor utarbeidet vi på høsten 2020 et nytt kurs; «Hvordan bidra til 
å skape aktive og robuste barn». Kurset er tilpasset utendørs aktivitet. Gjennom kurset 
ønsket vi å inspirere til mer aktiviteter i uteområder, som vil være enklere å gjennomføre i 
en pandemitid. 6 kurs ble gjennomført. 
  
Idrettskretsen har i perioden mottatt mange henvendelser fra idrettslag som melder om 
frafall av frivillige, og det gjør arbeidet med å legge til rette for god aktivitet også mer 
krevende. Vårt bidrag til kampanjen var tilbudet om «Årsplan allidrett» til idrettslagene. En 
av våre kurslærere utarbeidet et ferdig opplegg til å kunne starte en allidrettsgruppe. 20 
uker med ferdig utarbeidede øktplaner for barn i alderen 6-8 år. Sammen med et 2 timers 
kurs tror vi det vil gjøre det lettere for frivillige å engasjere seg, samt for idrettslaget å starte 
opp en ny gruppe.  
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Faktatall allidrett: 

  

 
                

Vi har hatt fokus på å styrke allidrettstilbudet til alle barn i alderen 6-12 år. Dette gjør vi 
gjennom kurs, foredrag og dialogmøter med idrettslagene. Og gjennom holdningsskapende 
verdiarbeid.  
   

Velkommen tilbake til idretten  
Norges idrettsforbund lanserte kampanjen «Tilbake til 
idretten» høsten 2021,  
hvor målet var å få tilbake medlemmene 
man hadde mistet under pandemien. 
Mange idrettslag arrangerte åpen dag/åpen hall  
hvor man fikk synliggjort sine aktivitetstilbud.  
 
 
 Dialogmøter barneidrettsansvarlige.  
Alle Idrettslag som har tilbud for barn til og med 12 år, 
må etter idrettens lovnorm opprette funksjonen 
«barneidrettsansvarlig». Personen som blir tildelt 
denne funksjonen har ansvar for å påse at idrettslaget 
forholder seg til idrettens barnerettigheter og 
bestemmelser om barneidrett. 
  
Idrettskretsens oppgave er å sørge for at personene som innehar denne funksjonen har 
kompetanse nok til å kunne utføre oppgaven. Idrettskretsen har hovedansvaret for 
fleridrettslag, men våre tiltak er åpne også for særidrettslag. Økt kompetanse gis gjennom 
dialogmøter/kurs vi normalt arrangerer årlig ulike steder i fylket. I dialogmøtene/kursene går 
man gjennom hvilke verdier norsk idrett bygger på, kunnskap om barns utvikling, samt 
erfaringsutveksling. I 2020 og 2021 har vi kun arrangert 1 fysisk møte på grunn av 
pandemien. Det er ønskelig at disse møtene arrangeres med fysisk deltakelse, da det gjør 
det lettere å få frem engasjement og få i gang en god dialog 



14 

 

  
I 2021 arrangerte vi 3 digitale temamøter om “Hva er et tilretteleggingsbehov og hvordan 
tilrettelegge idrettsaktivitet?”. Erfaringen er at det store engasjementet vi opplever med 
fysisk frammøte, er nærmest borte. Det blir mye enveiskommunikasjon. Med bakgrunn i 
den erfaringen, valgte vi å bruke mer tid på å ringe til allidrettsgruppene for å høre hvordan 
det stod til med aktiviteten og organiseringen der, samt hvilke utfordringer de har. 
  
Kurs/tiltak.  
Idrettskretsen arrangerer ulike type kurs, temakvelder/møter, klubbesøk og foredrag som 
angår barneidretten. I foregående periode har det blitt arrangert 31 tiltak med 321 
deltakere. 
  
I tillegg har Idrettskretsen et samarbeid med idrettslinjer på videregående skoler, angående 
elevers mulighet for å bli utdannet aktivitetsledere i barneidrett. Dette gjøres gjennom den 
generelle undervisningen elevene har, samt gjennomføring av 2 stk. e-læringsmoduler.  
52 elever, fordelt på 3 skoler har gjennomført i 2020. Vi gjennomførte ingen kurs i 2021. I 
tillegg til utfordringer knyttet til pandemien er det behov for en gjennomgang av det nye 
kurset “Barneidrettstreneren” med fagansvarlige lærere på de ulike skolene.  
 

 

Ungdom   
  
Foregående periode ble dessverre sterkt preget av pandemien og omorganisering i 
idrettskretsen. Til tross for pandemi, fikk vi utfordret oss på alternative digitale løsninger. 
Høsten 2021 fikk vi også ny rådgiver innenfor ungdomsidrett, Marianne Hilmarsen.  
  
Agder idrettskrets har tidligere jobbet målrettet med «ungdomsløftet». Ungdomsløftet  
er Norges idrettsforbunds 10-årige satsing frem mot 2022, hvor målet er at ungdommer skal 
være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som ledere, styremedlemmer og 
frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.  
  
Idrettskretsen har jobbet med to (av tre) likeverdige søyler for å oppnå ungdomsløftets 
målsetning.  
  
Unge ledere; På grunn av pandemien lot ikke Lederkurs for ungdom seg gjennomføre fysisk. 
Det ble gjennomført en digital variant i 2021, men for å kunne engasjere, motivere og 
rekruttere er vi avhengig av å etablere en relasjon gjennom å møte ungdommene fysisk. Nytt 
fulltegnet fysisk kurs gjennomføres etter planen i april 2022.  
  
Agder idrettskrets sitt ungdomsutvalg har i denne perioden blitt avviklet.  
 
Ungdomsutvalget mistet medlemmer og manglet ressurser for å kunne oppfylle sitt mandat. 

Det ble for ressurskrevende for administrasjonen i idrettskretsen. For å kunne rekruttere 

medlemmer til ungdomsutvalget er vi avhengige av å kunne gjennomføre lederkurs for 

ungdom. Etter et vi ble ett Agder har vi sett på andre rekrutteringsmuligheter, som i 

prosjektene «Idrettsleiren» og «Aktiv 365». Utfordringene med å rekruttere her er at 

majoriteten av ungdommene som er instruktører på idrettsleiren ikke er medlem, ikke er 

aktive i idrettslag eller er bosatt utenfor Agder. Deltagere på Aktiv 365 er i hovedsak ett år 

for unge, men blir fulgt opp med tanke på tilbud om kurs når de blir gamle nok.  
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Det er fortsatt viktig for oss å knytte til oss engasjert ungdom. Og høsten 2021 fikk vi endelig 
inn en ung representant på ungdommens fylkesting og inn i ungdommens fylkesutvalg.  
  
Idrett for alle; I foregående periode har vi satt i gang et arbeid med å kartlegge hvordan 
det står til med ungdomsidretten ute i idrettslagene. Det er ikke tvil om at dette er et område 
som må prioriteres videre.  
 

 
 
Tallene er hentet fra SportsAdmin og MS Power BI. 

 
I tabellen kommer det tydelig frem at det største frafallet er i ungdomsalder. Dette er en 
generell utfordring i ungdomsidretten. Tiltak Agder idrettskrets jobber med mot dette er å 
tilby mer lavterskel tilbud som allidrettsklubber. Agder har nyoppstartede allidrettstilbud for 
ungdom i Kristiansand Bryteklubb, Flekkerøy padleklubb og Tveit IL. Det er også satt i gang 
et prosjekt i samarbeid med kurslærerne på ungdom, hvor de utarbeider et årshjul for 
allidrett med et ferdig produkt idrettslagene vil få tilbud om å bruke.   
  
Tallene viser at det er færre allidrettstilbud etter hvert som man blir eldre. Og frafallet har 
økt i pandemien. I forbindelse med idrettsforbundets kampanje «tilbake til idretten», for å få 
medlemmene tilbake til organisert idrett, har vi i likhet med barneidrett satt i gang et arbeid 
som skal gjøre det lettere for idrettslag og frivillige i idrettslagene å sette i gang tilbud om 
allidrett for ungdom «Årsplan – allidrett ungdom». 
  
Det finnes gode eksempler på grupper med allidrett for ungdom i Agder og disse vil vi 
gjerne fortsette å følge opp og løfte frem som gode eksempler til etterfølgelse. Ungdom vet 
best hva ungdom ønsker og har de beste forutsetningene for å engasjere andre i sitt 
nærmiljø. Det har blitt laget nasjonale felles filmer til lederkurs for ungdom for å kunne vise 
hva disse kursene innebærer og til bruk til markedsføring.  
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Verdiarbeid  
 
Idrettens arbeid for en etisk og trygg idrett er et viktig fundament for å skape trygge og gode 
idrettsmiljø, og for å kunne realisere visjonen om idrettsglede for alle.   
 
På idrettstinget i 2019 ble det vedtatt å styrke arbeidet med etisk og trygg idrett. Og denne 
perioden har, i likhet med idrettsforbundet sentralt vært preget av utredning av tiltak, samt 
arbeide med å sette rammer for hva og hvordan vi i Agder skal jobbe med dette området. 
 

Seksuell trakassering og overgrep 
Arbeidet med forebygging og håndtering av saker knyttet til seksuell trakassering og 
overgrep har tatt mye tid og kapasitet. Det har i Agder blitt registrert 16 saker knyttet til 
seksuell trakassering og overgrep, av totalt 26 saker i perioden.  
 
Medieomtale omkring enkeltsaker, samt mediedekning av forebyggende seminar førte til 
økt antall henvendelser fra både enkeltpersoner, idrettslag og særforbund. Dette har ført til 
økt bevissthet på hva som skjer i eget idrettsmiljø, hva man kan og bør varsle om, og hvor 
kan man henvende seg for råd og veiledning. 
Dette syns vi er en positiv utvikling, og vi håper at 
idrettens åpenhet rundt seksuell trakassering og 
overgrep på sikt vil føre til færre henvendelser og 
færre saker i idretten.  
  
I tillegg til håndtering av enkeltsaker har det 
kommet mange henvendelser på foredrag fra 
idrettslag, idrettsråd og særforbund. Disse har 
dessverre ikke latt seg gjennomføre pga. 
pandemien, men vil bli gjennomført utover våren 
og høsten 2022. 
 
 
Inkludering  
Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn (kulturelle 
barrierer) og de som vokser opp i familier med lav inntekt (økonomi som barriere), kan delta 
på idrettsaktiviteter. En inkluderende idrett er samlende for samfunnet.  
I løpet av foregående periode kom regjeringen med en idrettsstrategi; «Sterkere tilbake - en 
mer inkluderende idrett». Med denne strategien vil regjeringen fremme mangfold og 
inkludering i idrett og bidra til å styrke idrettsaktiviteten etter pandemien. Ett av tiltakene 
som skal bidra med å løfte det eksisterende mangfolds og inkluderingsarbeidet i idretten er 
styrking av ordningen «Inkludering i idrettslag». Høsten 2021 ble Arendal inkludert i 
ordningen, og Arendal idrettsråd skal sammen med Agder idrettskrets dele ut kr. 300 000 til 
gode tiltak for inkludering i idrettslagene. Agder idrettskrets har prosjektlederansvaret.  
 

NIF sentralt har gjennom denne perioden også utarbeidet e-læringskurs innen inkludering. 
Kurset ble blant annet presentert i et digitalt arrangement under «En by for alle» uka i 
Kristiansand 10. februar 2022 i samarbeid med Kristiansand idrettsråd. Under den 
nasjonale inkluderingskonferansen i november 2021 var Agder idrettskrets representert ved 
at vi i tillegg til å få være en del av vertskapet, fikk presentere Hisøy IL og deres arbeid med 
inkludering.  
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Økonomi som barriere 
Ifølge rapporten fra Oslo economics; «Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – 
kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten» som ble gjort på oppdrag fra 
kulturdepartementet i 2021, øker kostnadene fra barneidrett til ungdomsidrett, kostnadene 
er høyere i bynære strøk, samt at enkelte idretter skiller seg ut i kostnadsnivå. Dette gjør at 
mange barn og unge forsvinner fra idretten, og vi oppnår ikke idrettens visjon om 
«idrettsglede for alle».   
 
Agder idrettskrets har fulgt pilotprosjektene for fritidskortet tett i denne perioden (Arendal og 
Kvinesdal). Dessverre valgte den nye regjeringen ved regjeringsskiftet å skrote 
fritidskortordningen. De har likevel forpliktet seg gjennom fritidserklæringen til å ta ansvar 
for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet. Idretten og Agder idrettskrets er spent på 
hvilke tiltak regjeringen vil fremme videre. Uavhengig av nye tiltak og ordninger har 
idrettskretsen startet et arbeid for å styrke samarbeidet med BUA som er en nasjonal ideell 
organisasjon som jobber med gratis utstyrsordninger. Vi har (per dags dato) 12 BUA 
ordninger i Agder.   
 
Kjønnsbalanse  

Kjønnsbalanse er lovbestemt og NIFs lov ble endret allerede i 1992 
med prinsippet om kjønnsbalanse i idrettens organer. Men på NIFs 
kvinnedag 6. mars 2020, da kjønnsbarometeret ble presentert, var 
det urovekkende lave tall. Idrettsstyret vedtok i mai 2021 at alle 
særforbundene og idrettskretsene må sette sine egne mål i løpet 
av 2022 for hvordan de skal oppnå minst 40 % kvinner i 
lederposisjoner i sin organisasjon innen 2023. 
 
Tallene er hentet fra Power BI og viser at vi har et stykke igjen før 
vi når målsetningen om 40% kvinner i lederposisjoner i Agder. 
 

Et av tiltakene fra NIF er tildeling av midler til underliggende ledd. Agder idrettskrets mottok 
i foregående periode 11 000,- fra NIF til prosjekt knyttet til å bedre kjønnsbalansen i Agder. 
På grunn av pandemien og omorganisering internt er midlene overført til neste tingperiode.  
Agder idrettskrets har også blitt invitert med i en nasjonal prosjektgruppe som skal 
utarbeide en helhetlig strategiplan for arbeidet med kjønnsbalanse i organisasjonen. 
Strategiplanen skal ferdigstilles innen 12. juni 2022. 
 
Rent idrettslag 
Antidoping gjelder alle som er en del av norsk idrett. «Rent idrettslag» er et webbasert 
verktøy fra Antidoping Norge, som gir oss muligheten til å sette opp mål og tiltak til 
forebyggende arbeid. Agder idrettskrets deler informasjon om Antidoping Norges arbeid og 
kampanjer, samt deler gode eksempler. Enkelte idrettsråd har f.eks. inngått samarbeid med 
kommunen og innført kriteriet om gjennomført «Rent idrettslag» for å få lov til å leie 
idrettshall. 
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Mobbing, vold og trusler 
I idretten er det nulltoleranse for mobbing, vold og trusler. Og det er viktig å ta alle 
henvendelser (varsler) på alvor. Agder idrettskrets har i denne perioden registrert 10 saker 
(av totalt 26 saker) knyttet til mobbing, vold og trusler.  
 
Ved slike henvendelser er idrettskretsen et rådgivende organ, og vi veileder den som har 
blitt utsatt, eller den som har mottatt et varsel i håndteringen av saken. Veiledningen er 
basert på idrettsforbundets veileder for håndtering av hendelser om vold og trusler. 
 

 
 

Mangfold, rasisme og diskriminering 
Norges idrettsforbund og Agder 
idrettskrets har som mål å ta vare på 
mangfoldet i samfunnet inn i idretten, slik 
at norsk idrett speiler det samfunnet vi er 
en del av. For at idretten skal speile 
samfunnet må vi jobbe målrettet, slik at 
alle uavhengig av f.eks. sosial bakgrunn, 
etnisitet, religion, kjønn, kjønnsidentitet, 
seksuell orientering eller 
funksjonsnedsettelse skal oppleve idrett 

som en representativ og inkluderende arena. Agder idrettskrets har i perioden deltatt i 
paraden under Skeive Sørlandsdager, samt arrangert webinaret «Skeiv idrett?» under 
arrangementet «En by for alle» i Kristiansand i 2022.  
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Kompetanseutvikling      
 
Kompetansearbeidet har vært preget av begrensingene som har vært i perioden mht. 
fysiske samlinger og møter. Informasjonsarbeid via digitale flater og direkte kontakt ut mot 
klubbene løste mye av utfordringene, samt at nye forbedrede informasjonssider utarbeidet 
av NIF og Idrettskretsen ble veldig godt mottatt. 
  
Det har i løpet av perioden vært gjort mye nyvalg i styrer og verv, og behovet for kurs og 
oppdatering i klubbene vil være et stort fokus fremover i kommende periode. Porteføljen i 
idrettskretsen på ønskede klubbesøk og styrekurs har vært utfordret av stadige avlysninger 
pga. smitte og restriksjoner, men den legger et godt grunnlag for kursvirksomheten utover 
kommende året.  
 
Klubbene har hatt et godt og viktig fokus på medlemsadministrasjon igjennom perioden, og 
dette resulterte i flere Klubbadmin kurs i klubb og som webinar. Kurs og oppfølging i 
samordnet rapportering ga resultater i innrapportering, samt at klubbene kom styrket ut 
med god kompetanse. 
  
Årsmøtekurs og kurs i å avholde møter digitalt preget 2021, og mange klubber har kommet 
styrket ut av pandemien med økt kompetanse innen digitale løsninger. Omstilling til digitale 
løsninger har vært aktivt utviklet og brukt, noe som har gitt medlemmer muligheter til 
enklere å delta i perioden.  
Dette takket være NIF og Idrettskretsen sin kompetanse innen dette feltet. 
 
Oversikt over tiltak / deltakere: 
 
   2020 2021 
Antall tiltak  90 70 
Antall deltakere 1256 705 
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Idrettsrådene     
 

Etter kommunesammenslåingen er det nå 25 kommuner i Agder. Alle hadde et idrettsråd. I 
noen av de minste er det det største idrettslaget som fungerer som idrettsråd, i samråd med 
de minste idrettslagene. Agder Idrettskrets har prioritert å møte på alle idrettsråds årsmøter 
vi har blitt invitert til. Pandemien har medført at mange idrettsråd har måttet gjennomføre 
årsmøtene digitalt. Idrettskretsen savner kontakten vi får med idrettsråd og idrettslag på 
årsmøtene i idrettsrådene. Det er på disse vi treffer flest idrettslag i løpet av et år og derfor 
er disse årsmøtene svært høyt prioritert fra vår side. Agder Idrettskrets har på grunn av 
smittesituasjonen gjennomført flere digitale møter med idrettsråd og særkretser/regioner for 
å opprettholde kontakten og gi nødvendig informasjon samt få tilbakemeldinger på hvordan 
status er lokalt i Agder. Vi har begynt på besøksrunden med idrettsråd og kommuner, men 
har ikke nådd målet vårt i antall på grunn av smittevernreglene som har vært. Vi sikter på å 
intensivere disse besøkene i neste periode. Vi håper å ha gjennomført runden før neste 
idrettskrets ting. Idrettskretsen anser samarbeidet med idrettsrådene som godt. 
 
 

Lokale Aktivitetsmidler     
 

Idrettsrådene i Agder fordelte kr. 22.836.254 i Lokale Aktivitetsmidler (LAM) i 2020 og 
28.770.786 i 2021.I den store økningen i 2021 ligger en ekstratildeling bestemt av 
regjeringen for å kompensere for de økonomiske tak idrettslagene har blitt påført på grunn 
av pandemien. Alle idrettsrådene fordelte innen fristen, men etter idrettskretsens mening 
skjedde fordelingen for sent på høsten for mange av dem. Det er viktig at fordelingen 
foretas så raskt som mulig. Pengene kommer ikke til nytte for idrettslagene før de har dem 
på konto. Enkelte idrettsråd ba idrettskretsen hjelpe dem med jobben etter retningslinjene 
fra KUD og NIF. Idrettskretsen har kontrollfunksjon i forhold til fordelingen og påse at alt går 
riktig for seg. Fra 2020 ble denne kontrollfunksjonen utvidet og mer lik for alle idrettskretser. 
Nytt er også at det er et krav om at kriteriene for fordeling av LAM skal være en sak på 
årsmøtet i idrettsrådet hvert år. 
 
 

Lov- og organisasjonssaker    
 

En av idrettskretsens lovpålagte oppgaver er å bistå klubber og idrettsråd i lovsaker. Vi har 
et mål om at alle spørsmål skal være besvart innen 2 dager. Målet betraktes som oppfylt. Vi 
har ikke eksakte tall på hvor mange saker som er behandlet i løpet av perioden, men et 
forsiktig anslag er 700-800 henvendelser pr. år. Mange av sakene er enkle å kunne 
besvare, men det kommer også inn saker som er mer krevende. Da er det godt å kunne 
henvende seg til NIFs jurister for råd og veiledning. I løpet av 2019 ble det opprettet et 
nasjonalt team for lov og organisasjonssaker. Agder IK deltar i dette teamet. Målet var å 
kunne yte bedre hjelp til hele organisasjonen samt å sikre at man får en mer lik behandling 
av like saker uavhengig av hvor i landet man er. Dette fagteamet har vært en stor suksess. 
Man har oppnådd ønsket om mer enhetlig behandling samt at fagpersonene i hver krets har 
fått et større nettverk av kollegaer man kan konsultere i saker man er usikker på. 
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Konfliktsaker       
 

Idrettskretsen prøver å bistå i saker hvor idrettslag henvender seg for hjelp til å løse konflikter. 
Ofte er slike saker veldig ressurskrevende både for de impliserte parter og for idrettskretsen. 
Det er saker som ofte tar mye tid og kan være vanskelige å finne fakta i. Som regel opplever 
vi at det er minst to ulike virkelighetsoppfatninger og frontene kan være steile på begge sider. 
Idrettskretsen stiller alltid med minst to personer på møter i disse sakene. Som regel løses 
sakene ved et separat møte med hver av partene før vi har et siste møte med alle samlet.  
I denne tingperioden har det vært enkelte meget vanskelige saker som har tatt veldig mye 
tid. De sakene vi har fått inn er alle forsøkt løst gjennom megling eller ved bruk av 
regelverket, men av og til må vi gi tapt i meglingen fordi en av partene ikke er villig til å 
inngå kompromisser, og innser at klubbene må prøve å løse dette selv. 
 

 

Olympiatoppen Sør     
 

Olympiatoppen Sør ble etablert i juni 2015 som en regional avdeling av Olympiatoppen og 
har i løpet av disse årene bygget opp et kraftsenter og en kompetanseinstitusjon for 
toppidrett i Agder, både innen lokaler, utstyr og personal.  
 
Olympiatoppen Sør skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens 
toppidrettsutøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i Agder. Dette gjøres gjennom å 
bistå særforbundsprioriterte utøvere og trenere, samt å etablere prosjekter sammen med 
lokale og regionale toppidrettsmiljøer.  
 
For både unge og etablerte toppidrettsutøvere ønsker Olympiatoppen Sør å bistå utøverne i 
sitt arbeid med å nå internasjonalt toppnivå uten at de trenger å flytte fra sitt hjemmemiljø. 
Det gjøres blant annet sammen med fire fylkeskommunale videregående skoler 
(Kristiansand Katedralskole Gimle, Sirdal videregående skole, Hovden Skigymnas og Sam 
Eyde vgs. i Arendal) og Universitetet i Agder (UiA). Olympiatoppen Sør er samlokalisert 
med Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved UiA og samarbeider om 
treningsfasiliteter, testlaboratorium, og kontorlokaler. Flere av fagkonsulentene som er 
engasjert i Olympiatoppen Sør har også sitt hovedvirke ved UiA, noe som gir en unik 
mulighet for felles bruk av kompetanse og samskaping innen både akademia/forskning og 
praktisk toppidrett.  
Den regionale olympiske avdelingen er i hovedsak finansiert av årlige rammetilskudd fra 
Agder fylkeskommune og Olympiatoppen sentralt. I tillegg var Cultiva en viktig økonomisk 
bidragsyter under etableringen.  
 
I tillegg til å bistå utøvere, lag og klubber i regionen har Olympiatoppen Sør fokus på 
utvikling og kompetanseheving av trenere innen toppidrett. I 2021 har Olympiatoppen Sør 
gjennomført Topptrenerforum, et dedikert trenerutviklingstiltak i vestre, midtre og østre del 
av fylket, rettet mot trenere med utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg 
gjennomførte Olympiatoppen Sør 2. runde av Trenerløftet, et nasjonalt trenerutviklingstiltak 
rettet mot unge trenere med trenerambisjoner og som trener utøvere som satser seriøst 
innen idretten sin. Begge trenerutviklingstiltakene har mottatt svært gode tilbakemeldinger 
og blir sett på som nyttige tiltak for kompetanseheving, nettverksbygging og 
erfaringsutveksling. 
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Olympiatoppen Sør har også gjort et løft innen paraidretten og har etablert aktiviteter og 
grupper med regionale parautøvere som får oppfølging og bistand på et høyere og tettere 
nivå enn tidligere. Dette har gitt gode resultater innen utviklingen av den regionale 
paraidretten. I tillegg etablerte Olympiatoppen Sør, i samarbeid med idrettskretsen, Åpen 
Hall Agder som er et lavterskel treningstilbud og rekrutteringstiltak inn i paraidretten for 
personer med funksjonsnedsettelse. Tiltaket har nå faste ukentlige treninger i både 
Kristiansand og Arendal og må anses som en suksess og et svært positivt tiltak som 
tidligere ikke har finnes i Agder. 
 
Organisasjonssjefen i Agder idrettskrets sitter i ressursgruppen for Olympiatoppen Sør, og 
denne gruppen møtes årlig. I tillegg har organisasjonssjefen jevnlige samarbeidsmøter med 
ledelsen i Olympiatoppen Sør, og idrettskretsen opplever at man har et tett og godt 
samarbeid med Olympiatoppen Sør. 
 
 

Paraidrett   
 
I denne perioden har det vært utskiftning av parakonsulent to ganger, først med Brit Fossli 
som gikk over i pensjonistenes rekker, deretter kun ett år med hennes erstatter, før 
nåværende fagkonsulent Marianne Hilmarsen var på plass høsten 2021. Vi håper på god 
kontinuitet fremover på dette viktige fagområdet. Vi tar høyde for at noe informasjon kan ha 
gått tapt i perioden som følge av at det har vært mye overlapping.    
 

 
 

Tabell med statistikk paraidrett hentet fra MS Power BI pr 31.12.2020 

 
Klubber som gir tilbud: 
Hvert år registrerer nye klubber at de har aktive medlemmer med en eller annen 
funksjonsnedsettelse.  
 
Agder: 2020: 90 klubber med 566 aktive i 40 ulike idretter 
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Totalt på Agder er det aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i 40 ulike idrettsgrener. 
Fremdeles sliter vi med registreringssystemet med tanke på funksjonshemmede og aktive. 
Flere klubber (bla. Helseportslag) har mange aktive, men siden aktiviteten/klubben ikke er 
innmeldt i særforbund får man ikke registrert de aktive deltakerne. Andre klubber har såkalt 
«allidrettsgrupper» for funksjonshemmede og får heller ikke registrert aktive deltakere. I 
tillegg er det noen klubber som «glemmer» å registrere denne målgruppen. Derfor vet vi at 
det er mange flere som er i ukentlig aktivitet enn det som fremgår av rapporteringen. 
 
ParaFriidrett (KIF) 
 
Kristiansand Friidrett (KIF), Norges Friidrettsforbund og Agder idrettskrets gikk sammen før 
jul om et prosjekt for å få startet opp ParaFriidrett på Sørlandet. ParaFriidrett fikk 150 000kr 
av Aktivitetsstøtta -Herreløsarv med prosjekttid ut juni 2023. KIF holder i prosjektet med 
trener og hjelpetrener (forbilde) Nikkolaj Gulbrandsen, som selv er satsende parautøver. 
Han er også en del av satsningen til OLT Sør. Prosjektet og treningene har vært i gang 
siden uke 2, og har hatt totalt 6 ulike deltakere per dags dato.  
 
NM Friidrett (KIF) 
Vi var med å samarbeide med Kristiansand Friidrett (KIF) og friidrettskretsene om å 
arrangere NM i friidrett og 100-års jubileum for KIF. Her fikk paraidrettene prioritert plass.  
 
Det har vært et meget godt samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral også i denne 
perioden. Det har vært arrangert aktivitetsdager både i vinteraktiviteter og sykling. 

• Kristiansand Cykleklubb var initiativtaker til en egen «parasyklingkonkurranse» kalt 
“Norwegian Paracycling Classic”. De åpnet også for en egen klasse i forbindelse 
med «Hovden Tour» sommeren 2020, samt at de tilbyr ukentlig treninger.  

• Fagkonsulenten har besøkt flere klubber og bistått de, samt i flere år bistått 
LionsLekene på ski på Vegårshei.  

 
Årlige tiltak: 
Hovdenleiren – en vinteraktivitetsuke for personer med utviklingshemming som 
gjennomføres hvert år på Hovden uken før påske. Se eget punkt i neste kapittel 
 

 

Prosjekter/tiltak utenfor våre «lovpålagte» oppgaver fra NIF 
 
Agder idrettskrets har hele 6 ulike tiltak gående, med egne ansatte som ansvarlig. De fleste 
av disse hadde sitt utspring i gamle Aust-Agder, og noen av de har holdt det gående i flere 
generasjoner. Alle tiltakene med unntak av Idrettsgalla Sør, er basert på aktivitet, og de 
fleste av deltakerne er utenfor den konkurransebaserte idretten.  
 

    
Idrettsleiren for barn og ungdom på Hove, Arendal 
 
Idrettsleiren er Norges største allidrettsleir for aldersgruppen 11-17 år. Leiren er en teltleir 

over fem døgn og arrangeres umiddelbart etter skoleslutt i juni hvert år på Tromøya i 

Arendal. Et bredt spekter av idretter er representert og er i all hovedsak drevet av unge 

ledere og instruktører.  
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I 2019 var det flere på leir enn noen gang tidligere med hele 860 deltakere! Et av våre 

nyeste konsepter har vært vårt hovedfokus på psykisk helse. Vi har også hatt Camp 

Havana (ungdomscampen) som et fokusområde for å øke deltakelsen hos ungdom over 14 

år, da det er disse som ofte faller fra i idretten. Camp Havana har vært veldig positivt og vi 

hadde større ungdomsoppslutning etter at den ble utarbeidet. Etter Idrettsleirens suksess i 

2019 var vi i full gang med planleggingen av 70-årsjubileet i 2020 og lå godt an til å nå 

målet vårt med CAMP 1000. Til mange barn og unges store fortvilelse ble dessverre 

Idrettsleiren 2020 avlyst da pandemien brøt ut i mars 2020. Likevel, med støtte fra 

Gjensidigestiftelsen, fikk vi holdt en «minileir” for 200 deltakere den sommeren. Leiren ble 

en god opplevelse for barn som hadde hatt en annerledes vår og sommer.  

 

Året etter var fortsatt ikke samfunnet tilbake til «normalen». Vi bestemte oss for å bruke 

sommeren til kompetanseheving for både gamle og nye instruktører. Ulike sponsorer og 

økonomisk støtte fra kommunen gjorde det mulig å arrangere Idrettsleirseminaret for 80 

unge lovende instruktører. Dagene ble brukt til ulike kurs i tillegg til en teambuildingsdag. Til 

denne dagen hadde noen av idrettsleirens frivillige i forkant laget en hinderløype  

inspirert av Kompani Lauritsen og Mesternes Mester. Som nyhet i forbindelse med 70-

årsjubileet blir Mesternes Mester en bi-aktivitet på Idrettsleiren 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planleggingen av Idrettsleiren 2022 er i full gang. Mye er likt som det alltid har vært, men i 

takt med dagsaktuelle temaer i samfunnet har også leiren videreutviklet seg på enkelte 

områder. Siden 2019 har Idrettsleiren jobbet aktivt med psykisk helse hos barn og unge, 

spesielt gjennom prosjektet "Beachparty med mening". I arbeidet med dette prosjektet har 

hovedtanken vært at Idrettsleiren skal være med på å forebygge psykisk uhelse og drive 

helsefremmende arbeid. Erfaringen fra tidligere år har blitt brukt til å videreutvikle og 

Fra Idrettsleirens fototeam 
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forbedre satsingen på psykisk helse, som nå er mer aktuell enn noen gang. Aktører som 

Kors på Halsen og Mental Helse Ung skal blant annet være tilgjengelige på stands hele 

uken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beachparty med mening 

    

Unge ledere er inkludert og spiller en viktig rolle i planleggingen av leiren. Leiren har også 

økt satsingen på promotering gjennom diverse kanaler på sosiale medier, noe som viser 

seg å ha hatt god effekt. Påmeldingen til leiren 2022 har skutt fart. Også i år kan deltakerne 

velge mellom over 30 ulike idretter. Deltakerne er i alderen 11-17 år. Aktivitetene strekker 

seg over et veldig stort spenn, og er for både nybegynnere og viderekomne. 

Hovedmålsettingen er idrettsglede for alle. Vi ønsker at Idrettsleir-prosjektet på sikt kan bli 

en arena hele Norge ser til og kan finne inspirasjon i. 

 

 
Aktiv365 – mer aktivitet i skolen og unge ledere i idretten        
          
Høsten 2012 startet Idrettskretsen et nytt prosjekt, Aktiv365. Dette er et folkehelseprosjekt 
hvor målet er mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Middelet for å nå målet er utdanning av 
elever til aktivitetsledere, eller ressurselever som vi kaller de i denne sammenhengen. 
Elevene har selv søkt om å være med og skolen velger ut de som de mener er best egnet 
til å fylle rollen som ressurselev og til å aktivisere medelever i friminuttene. Pr. i dag er 10 
skoler fra 7 kommuner med på tiltaket, og det har blitt implementert som et vellykket tiltak 
hos disse skolene. Ungdommene får mye praksis og ledererfaring. Vi er nå inne i det 10. 
året og ser at tiltaket bidrar til at klubbene får tilvekst av unge og engasjerte dommere, 
trenere og ledere.  Noen av disse blir også med på Ungdomslederkurset vårt og senere 
som instruktører på Idrettsleiren.  
 
Vi ønsker å bruke mer tid på å  
informere klubbene om den ressursen  
disse ungdommene representerer.  
Ønsket om utvidelse til flere skoler og  
nye kommuner måtte settes på vent i  
pandemien da skolene dessverre har  
hatt nok å gjøre med å håndtere  
smittevern og restriksjoner.  
 
 

Foto: Idrettsleirens fototeam 
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Hovdenleiren for utviklingshemmede  
 
Hovdenleiren er en tradisjonsrik leir for personer med utviklingshemning som arrangeres 
hvert år uken før påske. Leiren har dessverre blitt avlyst både i 2020 og 2021 pga. 
pandemien, men er tilbake igjen i april 2022. Innkvartering og bespisning er på 
Hovdestøylen. Instruktørene er elever fra Idrettslinja på Tvedestrand VGS. Instruktørene 
har hovedansvaret for all fysisk aktivitet gjennom uken. På leiren er det idrettsglede helt fra 
morgentrimmen før frokost og til vi etter dans og sosiale aktiviteter på kvelden segner om i 
sengen. Leiren gir verdifull ledererfaring for mange unge ledere, skaper mye glede og 
treffer ikke minst en målgruppe som er preget av inaktivitet. Fylkeskommunen bidrar med 
økonomisk støtte slik at kostnadene for elever i videregående opplæring reduseres. 
 

        
    
Skiglede Foto: Karete Johansen 

 
Aktiv på Dagtid 
 

Prosjektet Aktiv på Dagtid (APD) er et aktivitetstilbud på dagtid for personer mellom 16 og 

70 år som står helt eller delvis utenfor arbeid eller skole. Målet vårt er «Idrettsglede for 

alle». Det tilbys ca. 55 ukentlige aktiviteter i de fem deltagerkommunene Arendal, Grimstad, 

Lillesand, Risør og Gjerstad. Etter oppstarten høsten 2013 har deltakerantallet vokst til opp 

mot 600 deltakere som benyttet seg av tilbudet jevnlig.  

Gode samarbeidspartnere er deltagerkommunene, Fylkeskommunen, NAV, 

Frisklivssentralene, lokalidretten, treningssentre og andre lokale folkehelseinstanser. 

Vi har i planen vår at hele Agderfylket skal dekkes av tilbudet APD. Gjennom et fantastisk 

tilskudd fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør på hele 1 mill. i 2022, med mulighet for 

forlengelse i to år til, er vi klare til å starte jobben. Etter gode prosesser med aktuelle 

samarbeidspartnere i vest starter jobben for fullt høsten 2022. 
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Fornøyde deltakere 
etter ei økt i 
speilsalen i 
Sparebanken Sør 
Amfi i Arendal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
To av instruktørene  Prosjektansvarlige, representanter for Sparebankstiftelsen 

Sparebanken Sør og en fornøyd org.sjef 

 

APD bidrar til bedring av både den fysiske og psykiske helsen til deltagerne, noe en 

brukerundersøkelse gjennomført av Norce i 2020 tydelig viser. APD er et viktig bidrag til økt 

folkehelse til de personene som ikke finner seg til rette i aktivitet og fellesskap andre steder. 

 

Rapporten fra Norce viste at APD fungerer og at prosjektet settes stor pris på av våre 

deltagere. Agder idrettskrets har via prosjektet nådd ut til svært sårbare og isolerte 

personer ved å ha aktivitet hos blant andre Sammensenteret i Grimstad for rusmisbrukere 

og mennesker som sliter tungt økonomisk og sosialt. Gjennom støtte fra IMDI-midler har vi 

også klart å arrangere flotte aktiviteter på Voksenopplæringen. Dette er blitt svært godt tatt 

imot. Treningen har falt i god smak og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Vi har 

blitt fortalt at aktiviteten har økt deltakernes sosiale nettverk og bidratt til økt integrering. Vi 

er stolt over at idretten kan ta et større samfunnsansvar og nå ut på en slik måte.   
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Idrettsgalla Sør  
 
Idrettsgalla Sør AS er et selskap som ble stiftet i 2015 med eierskap 50/50 av hhv Vest-
Agder idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets. Agder IK eier nå selskapet 100 %. Formålet 
er å arrangere en årlig idrettsgalla etter nasjonal modell for idretten i Agder. Det første 
arrangementet gikk av stabelen i oktober 2015 i Aquarama, Kristiansand, med ca. 400 
gjester. I 2020 måtte festen avlyses pga. myndighetspålagte korona-restriksjoner. I 2021 
var imidlertid gallaen tilbake, som den 6. i rekken. Denne gangen i Sparebanken Sør Amfi i 
Arendal med hele 520 feststemte gjester i salen. Idrettsgallaen har etablert seg som et årlig 
samlingspunkt for idretten i Agder. Her hyller vi våre helter og frivillige. Vi har egne priser 
for idrettslag som utmerker seg, samt en egen hederspris. I 2021 ble det for første, og 
forhåpentligvis siste (?) gang delt ut Årets Koronapris, men også Idrettsglede for alle-prisen 
var ny. Vi håper slike priser inspirerer til økt innsats for at vi skal komme nærmere målet i 
visjonen vår om nettopp «Idrettsglede for alle». 
 

 
 
Bilde fra Idrettsgalla Sør i Arendal november 2021     Foto: May-Elin Aunli 

 
 

 

Åpen hall Agder              
 

Åpen Hall Agder, tidligere Prosjekt-R, startet som et samarbeidsprosjekt mellom Agder 

Idrettskrets og Olympiatoppen Sør høsten 2020. Målet med prosjektet er å få flere 

mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser inn i lokale klubber og lag.  
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Prosjektet startet opp i Kristiansand med treningstid i Gimlehallen tirsdager fra 18-20. Hver 

andre uke fikk vi besøk av et lokalt lag eller klubb mens den andre uken var det 

basistrening med instruktører.  

Søknaden til Stiftelsen Damm på midler for 2021 ble innvilget og vi fikk tildelt hele 700 000,-

I 2021 var planen å starte opp i Arendal i januar, men pga. den pågående pandemien ble 

oppstarten der utsatt til mars. Hele våren 2021 var preget av strenge restriksjoner og 

nedstenginger og vi fikk dermed ikke gjennomført prosjektet etter planen. Vi hadde ikke 

besøk av noen idrettslag eller klubber hele våren 2021, men vi gjennomførte derimot flere 

basistreninger og utholdenhetstreninger både inne og ut.  

Deltakerne som har vært med på prosjektet i Kristiansand har sakte, men sikkert økt. Vi 

startet med 6 stykker i september 2020 og i desember 2021 hadde vi 22 aktive medlemmer 

på Spond. I Arendal har det ligget jevnt på 5 deltakere siden vi startet opp. Nøyaktig hvor 

mange som har meldt seg inn i idrettslag har vi ikke oversikt over, men vi vet det er noen og 

at flere har ønske om å finne en idrett de kan holde på med.  

Vi har hatt besøk av følgende idretter i Kristiansand: badminton, friidrett, bueskyting, 

rullestolbasket, bordtennis, volleyball, fekting, squash, pistolskyting, håndball og frisbeegolf. 

I Arendal har vi hatt besøk av: Turn, svømming, badminton og el-innebandy 

  

Totalt antall økter Kristiansand: 44 

Totalt antall økter Arendal: 23 

Aldergruppe Kristiansand: 12-55 år 

Aldersgruppe Arendal: 12-16 år 

  

Tilbakemeldinger: 

 

Etterlengtet tilbud fordi det viser hva man har mulighet til. Gøy, sosialt, opplever mestring, 

tilpasset, fin gruppe. Spennende med nye idretter. 

 

 
 
El-innebandy i Arendal IBK og fekting med Åpen hall i Kristiansand      Foto: Tone Gundrosen 
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Idrettskretsens økonomi  
 
Agder Idrettskrets har i perioden hatt god kontroll på økonomien. Vi hadde en omsetning i 
2020 på om lag 14,3 mill. og et overskudd på i underkant av kr 1,1 mill. I 2021 var 
omsetningen på kr. 12,8 mill. og overskuddet på kr 418.179,-. Lavere aktivitet, avlysning av 
idrettsleirer og mindre reising som følge av pandemien gjorde sitt til at omsetningen var 
betydelig lavere disse to årene. Budsjettet for 2022 er på kr. 18. mill. Agder IK har en 
egenkapital på kr 10,1 millioner, noe som er godt innenfor det NIF anbefaler ift. 
driftskostnadene for organisasjonen.  
 
Agder fylkeskommune er idrettens gode regionale bidragsyter med et ramme- og 
prosjekttilskudd på 3.994.000,- for 2022 til AIK i tillegg til en betydelig støtte til OLT Sør. 
 
Totaltilskuddet fra NIF til AIK i 2020 var på kr. 4.354.840,- og i 2021 kr. 4.219.487,-. 
Tilskuddet er basert på et grunntilskudd, antall medlemmer og idrettslag i Agder, samt antall 
kompetansetiltak (kurs osv) som gjennomføres i regi av vår krets. 
 
Det vil si at ca. 10 mill. må fremskaffes av kretsen selv i 2022. En del av dette kommer av 
regnskapsavdelingen, egenbetalinger på leirer og aktiviteter, samt innbetalinger fra 
kommuner for deltakelse i Aktiv På Dagtid og Aktiv 365. Men vi er veldig avhengig av 
prosjektmidler, midler fra fond, stiftelser osv. Dette er uforutsigbart, og vi ønsker oss mer 
forutsigbare inntekter for fremtiden. 
 

 
Særkrets- og idrettsrådstilskudd    
 
På idrettskretstinget i 2020 ble det vedtatt en ny fordelingsmodell for det som tidligere ble 
omtalt som særkretstilskuddet. For å styrke idrettsrådene ble disse inkludert i ordningen. 
Det ble også vedtatt å vekte klubber og medlemstall i særkretsene på en annen måte enn 
tidligere. Det ble også vedtatt en overgangsordning for 2021 for de to særkretsene som 
kommer dårlig ut ift. tidligere fordelingsmodell. Idrettsråd og særkretser/regioner har i 
perioden mottatt følgende tilskudd fra Idrettskretsen: 
 

 2020 2021 

Sum 616.700 708.000 inkl. overgangsordning 

 
 
Ordningen er søknadsbasert. Det er satt av et fast totalbeløp på kr 700.000, men når 
særkretser/idrettsråd ikke søker eller innfrir kriteriene (midlene skal bl.a. brukes på aktivitet i 
Agder), vil beløpet til org.leddene variere noe fra år til år. Utover det direkte tilskuddet har 
idrettskretsen historisk gitt et indirekte tilskudd gjennom subsidiering av fellesutgifter 
(husleie og fellesutgifter for særkretser på idrettens hus på begge lokasjoner). Noen av 
særkretsene/regionene blir også tilført midler gjennom Ivre AS som følge av samarbeidet 
om bingospill. 
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Anlegg      
 
Hovedoppgaver 
AIK benytter Ivre Anleggsservice A/S som en viktig støttespiller for idrettslag som trenger 
hjelp til prosjektering, søknader og bygging av anlegg. Ivre Anleggsservice har også 
samarbeidet med flere av kommunene i Agder i perioden. Kretsen betaler Ivre AS for 
enkelte tjenester som utføres for idrettslag i kretsen, typisk førstehenvendelse ifm. 
realisering av anlegg.  
 
Idrettskretsen får høringsmulighet fra fylkeskommunen vedrørende prioritering av 
spillemiddelsøknader. Vi sjekker alltid at idrettslag kommer lengst frem i køen for utbetaling 
av spillemidler, slik at ventetiden på utbetaling blir kortest mulig.   
 
På idrettskretstinget i 2020 ble det vedtatt en plan for idrettsanlegg i Agder som vi følger 
opp i møter med bl.a. idrettsråd og kommuner. Flere av anleggene på listen er i ferd med å 
bli realisert.     
                                                                                                                                                                   

Søknadsmassen på spillemidler Agder 2020-2021  
                  

 Antall 
godkjente 
søknader  

Godkjent 
søknadssum  

Tildeling  Prosentvis 
innvilgelse  

Ordinære anlegg      

2020 160 301,6 mill. 83,4 mill. 27,7 % 

2021 130 326,5 mill. 86,0 mill. 26,4 % 

     

Nærmiljøanlegg      

2020 103 20,2 mill 12,1 mill 60,0 % 

2021 86  21,0 mill.  14,0 mill. 66,7 % 
 

 

Disse tallene varierer en del fra år til år. Til sammenlikning var det for 10 år siden flere 
søknader til ordinære anlegg for Agder samlet sett, men nå er det en høyere prosentvis 
innvilgelse. Når det gjelder nærmiljøanlegg er det både flere søknader og betydelig høyere 
prosentvis innvilgelse nå enn for 10 år siden.  
 

 
Hoppanlegget på Evje med sykkelløype i forkant Foto: Mats Stave Aanonsen, Agder fylkeskommune 
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Regionplan Agder 2030 og kommuneplaner for idrett og friluftsliv 
 
Dagens regionalplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i fylkeskommunen ble laget i 
forrige periode, og gjelder fortsatt. Her var org.sjefen medlem av gruppen som arbeidet 
frem denne planen for godkjenning i fylkestinget. I et fremtidig større Agder er vi opptatt av 
å være involvert i alle planprosesser der idretten er naturlig del.  
 
Agder Idrettskrets mottar planer fra ulike kommuner og fra fylkeskommunen som det 
ønskes tilbakemeldinger og kommentarer til. Det er først og fremst idrettsrådene som 
håndterer dette, men i enkelte tilfeller hjelper vi idrettsrådene med å komme med viktige 
innspill til de kommunale høringene, slik at idrett og idrettsanlegg blir en viktig del av det 
kommunale planverk.  
 
 

Informasjon og samarbeid  
 

Kontakt med idrettslag         
 
Agder Idrettskrets har i perioden gjennomført en rekke møter og samlinger, og gjennom 
direkte kontakt på Idrettens Hus vært i kontakt med et meget stort antall idrettslag. 
Idrettskretsen har deltatt på årsmøter med alle idrettsråd vi har blitt invitert til, hvor 
hensikten har vært å informere idrettsrådene og klubbene om hvem vi er og hva vi kan 
hjelpe med. Idrettskretsen føler at den direkte kontakten med tillitsmannsapparatet i lagene 
er god. 
 
Fortløpende informasjon og/eller nyheter legges kontinuerlig ut på idrettskretsens 
hjemmeside www.idrettsforbundet.no/agder og Facebook. Enkeltpersoner, lag, idrettsråd 
og særkretser oppfordres til å lese sidene. Det sendes også ut nyhetsbrev hver måned der 
vi tar med de viktigste sakene som har kommet siden forrige utsendelse. Idrettskretsen har 
også egen Instagram-konto som det legges ut bilder og videoer fra ulike samlinger vi har 
vært på, eller hvilke tilbud vi har åpen påmelding til.  

 
Protokoller/informasjon     
 

Idrettskretsen har i perioden informert underliggende org.ledd gjennom nyhetsbrev, 
hjemmeside, e-post, digitale informasjonsmøter, samling for daglig ledere m.v. Vi opplever 
at en del av informasjonen vi sender ut ikke blir lest eller videresendt til riktige personer i 
idrettslagene/idrettsrådene. Resultatet kan da være at man går glipp av søknadsmuligheter 
til midler, kurs, møter osv. eller at man ikke får med seg lovendringer og annen informasjon 
som er vesentlig for driften av org.leddet.  
Særkretsene/regionene og idrettsrådene får i tillegg til den informasjonen som sendes 
lagene, kopi av protokoller fra idrettskretsens styremøter. 

 
Idrettslig prestasjonsutvikling     
 

Hver dag gjennom hele året jobber utøvere i vår landsdel hardt for å bli best mulig i sin 
idrett. Dette gir resultater. Perioden fra forrige idrettskretsting har vært preget av meget god 
utvikling i toppidretten i fylket. Det har vært en rekke fremragende resultater på aller øverste 

http://www.idrettsforbundet.no/agder


33 

 

nivå i perioden. Idrettskretsen har dessverre ikke kapasitet til å føre oversikt over alle disse 
resultatene. Vi ønsker likevel å gratulere lag og utøvere med strålende resultater innen en 
rekke ulike idretter fra hele Agder. Agder er virkelig å regne med, også i toppidretten. 
Etableringen av Olympiatoppen Sør har vært et viktig bidrag for å legge til rette for at de 
som ønsker å bli best kan få god oppfølging, også dersom de blir boende i vår landsdel.  
 
Blant mange strålende prestasjoner i perioden er det særlig tre som det er naturlig å trekke 
frem som helt ekstraordinære:  
 

• Marte Olsbu Røiseland fra Froland som i Olympiske leker i Beijing 2022 hentet hjem 
hele fem medaljer, hvorav tre gull. Hun ble med det den ubestridte OL-dronningen!  I 
tillegg vant hun sesongen 2021/22 verdenscupen sammenlagt.   

• Vipers Kristiansand klarte bragden med å vinne Champions League i 2021 som 
første norske lag på over 10 år. De har i perioden også sikret seg to seriegull, to 
cupgull og seier i sluttspillet som Norges suverent beste håndballag.  

• Aida Husic Dalen fra Randesund sikret bronsemedalje i Paralympics 2021.  
 
Gjennom et godt samarbeid med en rekke institusjoner er kretsen med og fordeler 
talentmidler fra bl.a. Agder fylkeskommune, Idrettsstipend fra Sparebanken Sør og talent- 
og toppidrettsmidler fra Ivre AS. 
 
Olympiatoppen Sør har et sterkt og godt fagmiljø, som jobber hardt for at unge utøvere fra 
Agder skal ta det siste steget opp til topp nasjonalt og internasjonalt nivå i sin idrett. Deres 
bidrag har vært veldig viktig for å gjøre antall toppidrettsutøvere både flere og bedre i vår 
landsdel.  
 

Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond og bingomidler fra Ivre AS 
    
Siden 2012 har idrettskretsen samarbeidet med Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond og 
tildeling av midler til talent- og toppidrettsprosjekter. I de to siste årene er det kun blitt delt ut 
kr 90 000, mot normalt ca. 450 000 til klubber/miljøer/utøvere som vil satse på å bringe 
frem/bli toppidrettsutøvere. De to siste årene har de reduserte midlene kun gått til såkalt A-
kort, eller gratis trening på utvalgte treningssentre for ambisiøse utøver på høyt nasjonalt 
eller internasjonalt nivå.  
 
Mange klubber og kretser/regioner i Agder mottar årlig til sammen flere millioner, 5,9 mill. i 
2020 og 6,8 mill. i 2021 fra Bingo Sør AS. Verd å merke seg er at bingoene har vært en del 
myndighetsstengt disse to årene, bl.a to mnd. sammenhengende i 2020. Disse midlene 
kommer fra bingospill i de ulike bingohallene i fylket som eies og drives av Bingo Sør AS, et 
datterselskap av Ivre AS. Idretten er veldig takknemlig for disse kjærkomne midlene.  
 

Arrangement 
 
Det er gledelig at lag/kretser/regioner tilsluttet Agder påtar seg store arrangementer som 
setter Agder på idrettskartet. NM på sykkel landevei og NM friidrett er to gode eksempler på 
store og svært vellykkede arrangementer i 2021. Det stilles høye krav til dagens arrangører. 
Vi er et fylke med mange små og mellomstore klubber, og kanskje er mange av 
arrangementene på nasjonalt og internasjonalt nivå for krevende både bemanningsmessig 
og økonomisk. Her ligger det et utviklingspotensiale. 
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Utmerkelser i perioden     
 
Agder Idrettskrets har i perioden delt ut følgende utmerkelser, på Idrettsgalla Sør 2021: 
 
«Idrettsglede for alle»-prisen   Årets Koronapris   
Lauvåsen Idrettsforening    Mandals Turnforening 
 
Årets mannlige utøver    Årets kvinnelige utøver 
Søren Wærenskjold, Mandal CK   Marte Olsbu Røiseland, Froland IL 
 
Årets team/lag     Årets idrettslag 
Vipers Kristiansand     Kristiansands Cykleklubb 
 
Årets unge kvinnelige utøver   Årets unge mannlige utøver 
Malene Rypestøl, Vågsbygd svømmeklubb  Brage Takle, Kristiansand Orienteringsklubb 
 
Folkets ildsjelpris Vest i Agder   Folkets ildsjelpris Aust i Agder  
Per Magne Sinnes, Sirdal skilag   Jørn Holmestrand, ØIF Arendal 
 
Idrettens hederspris     Bedriftsidrettens hederspris 
Eirik Verås Larsen     Brynhild Kristiansen 
 
Årets trener (alle nominerte fikk prisen)  Årets parautøver-/lag 
Ole Gustav Gjekstad, Vipers Kristiansand  Aida Husic Dahlen, Randesund IL 
Roger Grubben, Sirdal Skilag 
Jetmund Berntsen, IL Dristug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisen for årets trener ble i år delt mellom tre fremragende trenere som alle har prestert på høyeste 
internasjonale nivå. F.v. Ole Gustav Gjekstad, Vipers Kristiansand, Roger Grubben, personlig trener for Marte 
Olsbu Røiseland og Jetmund Berntsen, trener for OL-mesterne Sørum og Mol i sandvolley 

           
Foto: May Elin Aunli 



35 

 

Samarbeid med fylkeskommunen   
 
Fylkeskommunen bidrar både økonomisk og faglig på flere områder med å legge 
forholdene til rette for idretten, og er en vesentlig samarbeidspartner for Agder idrettskrets. I 
forbindelse med tildelingen av spillemidlene er det gjensidig utveksling av kompetanse og 
kunnskaper. 
 
Vår felles forståelse er at vi sammen skal bidra til at den statlige finansieringen av 
idrettslige eller idrettsrelaterte formål i vårt fylke skal bli størst mulig, og at de midlene som 
stilles til disposisjon skal tildeles så enkelt som regelverk og krav til sikkerhet tillater. 
 
I perioden er det avholdt møter med fylkeskommunens administrasjon og politikere for å 
utveksle erfaringer, og fra idrettskretsens side informere om ulike planer for prosjekter og 
aktiviteter. I dette arbeidet møter vi en stor forståelse for idrettens betydning i fylket.  

 

 
Skiskytteranlegg i Sirdal   Foto: Mats Stave Aanonsen, Agder Fylkeskommune 

 

 

Fremtid       
 
Regionaliseringsprosessen i Norge førte til at idrettskretsene ble redusert fra 19 til 11 for å 

følge de nye fylkesgrensene. Så langt opplever vi at dette har ført til bedre samarbeid og et 

mer beslutningsdyktig kollegium. I skrivende stund er regionprosessen i spill igjen i flere av 

de nye fylkene og usikkerheten brer seg i idrettsorganisasjonen. I Agder har det imidlertid 

ikke vært noe tema å splitte opp fylkene/kretsen igjen.  
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Takk        
 
Idrettskretsen retter en stor takk til idrettsråd, særkretser, regioner, utvalg, lag og 
enkeltpersoner for stor innsats og et godt samarbeid til beste for idretten i perioden. I 
pandemien har arbeidet vært ekstra krevende for oss alle, men vi opplever at idretten i 
denne pandemien har stått samlet inn mot myndighetene. Det har gjort sitt til at idretten har 
møtt forståelse og anerkjennelse fra myndighetene, og at gode kompensasjonsordninger 
har kommet på plass. Samtidig har man i fellesskap klart å holde aktiviteten i gang i størst 
mulig grad under pandemien. Dette har vært særlig viktig for barn og unge. Nå står vi 
imidlertid foran en stor oppgave med å få i gang aktiviteten igjen, og få engasjert både 
aktive og frivillige slik at vi kan komme tilbake til minst samme nivå som før pandemien.  
 
Administrasjonen i idrettskretsen består av personer med rutine, kompetanse, pågangsmot, 
stort engasjement og høy arbeidsevne. Man er i stor grad innstilt på samarbeid og å løse 
de oppgaver man stilles ovenfor i fellesskap. Dette har bl.a. gitt seg utslag i det vi opplever 
som et godt forhold mellom idrettskrets, idrettsråd, særkreter og idrettslag. Det er 
idrettskretsstyrets håp at denne utviklingen skal fortsette også i de i kommende perioder. 
Når det innad i organisasjonen er stor grad av enighet om hovedretningslinjene, er det 
lettere å få gjennomslag for synspunkter i offentlige organer og i andre sammenhenger. 
 
Idrettskretsen vil samtidig rette en takk til våre øvrige samarbeidspartnere i og utenfor 
organisasjonen, innenfor den offentlige sektor og i næringslivet. Vi slår fast at det hersker 
stor forståelse for idrettens sak, og at det er stor vilje til å bidra til å løse de forskjellige 
spørsmål til idrettens beste. 
 
 
 
Idrettens Hus, 16. mars 2022 

 
STYRET FOR AGDER IDRETTSKRETS 
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Sak 6: Regnskap for 2020 og 2021.                    
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Sak 7: Langtidsbudsjett  
 

AIK BUDSJETT 2022-2024 
Inntekter B-2022 B-2023 B-2024 
Sponsor og salgsinntekter -1.513 -1.700 -1.700 

Tilskudd  -11.834   -11.640 -11.873 

Andre inntekter -4.679 -4.500 -4.500 

Sum inntekter -18.026 -17.840 -18.073 

    

Kostnader    

Varekostnad 479 500 500 

Lønn og personalkostnader 10.586 10.780 11.103 

Tilskudd idrettsorganisasjoner 1.028 700 700 

Andre driftskostnader 5.697 5.670 5.750 

Sum kostnader 17.790 17.650 18.053 

    

Driftsresultat -236 -190 -20 

    

Finans/ekstraordinære poster 17 17 17 

    

Totalt resultat -219 -173 -3 

 
 
Sak 8:  Innkomne forslag 
   

Godkjenning av ny lov for Agder idrettskrets   
 

Styret ber kretstinget om å godkjenne vedlagte lov:  
 

LOVNORM FOR IDRETTSKRETSER 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 
 
LOV FOR AGDER IDRETTSKRETS 
Sist endret 30.04.2022 
 
§ 1  Formål og oppgaver 
(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.  
 
(2) For regler om idrettskretsens oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov § 5-2, samt 

NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
  
(3) For regler om idrettskretsens plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak, 

gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
§ 2      Kjønnsfordeling 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
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§ 3      Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 9 og NIFs lov 
§§ 2-5, 2-6, 2-7.  

 
§ 4      Inhabilitet 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 5      Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.  
 
§ 6      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  
 
§ 7      Regnskap og revisjon mv.  

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  
 
§ 8 Idrettskretstinget 
(1) Idrettskretsens høyeste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året etter 

Idrettstinget innen utgangen av april måned. 
 
(2)  Ordinært og ekstraordinært kretsting gjennomføres i samsvar med denne lov og 

NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20, 5-6, 5-7 og 5-8.   
 
§ 9  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1) Forslagsrett til idrettskretstinget: 
a)  Styret  
b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd 
c)  Kontrollutvalget, innenfor sitt arbeidsområde  
d) Valgkomiteen, innenfor sitt arbeidsområde  
 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget: 
a) Styret  
b) Representanter etter følgende skala: 
 Alle idrettslag i Agder 1 representant hver. Alle idrettsråd i Agder 1 representant 

hver. Alle særkretser/regioner 1 representant hver hjemhørende i idrettslag i 
Agder. Fordelingen av representanter foretas av idrettskretsens styre og 
kunngjøres senest ved innkalling til idrettskretstinget  
Representanter må være meldt idrettskretsen senest én uke før tinget. 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).  

 
(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på idrettskretstinget i de saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde:  
 a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 
c) Lederne i øvrige tingvalgte organer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte  
 

(4) Møterett og talerett på idrettskretstinget:  
a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
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b)  Idrettskretsens organisasjonssjef.  
c)  Representant fra NIF. 

§ 10  Idrettskretstingets oppgaver  
Idrettskretstingets oppgaver:  
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge sekretær(er). 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for idrettskretsen. 
9. Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske 

beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 
11. Behandle forslag og saker. 
12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 
13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for 

kretsen. 
14. Foreta følgende valg:  

a) Styreleder og nestleder,  

b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg til disse velges 1 

styremedlem og 1 varamedlem blant de ansatte. 

c) Kontrollutvalg med leder, et medlem og to varamedlemmer. 

d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representanter. 

e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste 

idrettskretsting. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges 
samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 
nestledere/ varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. 
nestleder/varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på idrettskretstinget, gjelder NIFs lov § 2-21. 

 
§ 11  Idrettskretsens styre og organisasjonssjef 
 For regler om idrettskretsens styre og organisasjonssjef, gjelder NIFs lov §§ 5-11 og 

5-12. 
 
§ 12 Lovendring  

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.  
 
§ 13 Oppløsning 

Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av 
idrettskretsen tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av Idrettsstyret. 

 

Idrettskretsstyrets anbefaling: Idrettskretstinget vedtar ny lov 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
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Sak 9: Engasjere revisor. 
 
Idrettskretsstyrets forslag: 
 
Registrert revisor Per Aimar Lundal engasjeres som revisor for Agder idrettskrets for 
kommende periode. 
Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette revisors honorar 

 

 
Sak 10: Valg                           
 
 Ihht. den nye lovens § 4 skal tinget foreta følgende valg: 
   

a) Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 

varamedlemmer. Ett styremedlem og et varamedlem velges av de ansatte.  

 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder Siri Marie Gundersen Arendal Opprykk fra styremedlem 

Nestleder Arnt Abrahamsen Farsund Opprykk, tidl. styremedlem 

Styremedlem Nina Sunnås Kristiansand Gjenvalg 

Styremedlem Marte B Fossestøl Arendal Gjenvalg, tidl. nestleder 

Styremedlem Trond Haugmoen Froland Opprykk, tidl. varamedlem 

Styremedlem Helge Næss Olsen Grimstad Ny 

Styremedlem Ragnar Wivestad Kristiansand Gjenvalg 

Styremedlem Gro Solveig Katerås Froland Gjenvalg 

Styremedlem John-Are Tharaldsen Arendal Ny 

Styremedlem Anne Lise Lassen Kristiansand Ansattes representant 

1 Varamedlem Sally Elisabeth Hoff Kvinesdal Ny 

2 Varamedlem Nikkolaj Gulbrandsen Kristiansand Ny 

3 Varamedlem  Runo Nygård Arendal Ansattes representant 

  

 b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

 

Valgkomiteens innstilling:  

Leder Harry Svendsen Arendal Opprykk, tidl. medlem 

Medlem Kirsten Borge Arendal Opprykk, tidl. vara 

Varamedlem 1 Birger Eggen Tvedestrand Gjenvalg 

Varamedlem 2 Haakon Nipe Risør Ny 
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c) Valg av representanter til NIF’s Idrettsting og eventuelt ekstraordinært Idrettsting. 
Styret får mandat til å velge ut kandidater til evt ekstraordinære Idrettsting 

 
d) Valg av valgkomite.  
   

Styrets innstilling: 

Leder Aslak Heim-Pedersen Arendal Opprykk 

Medlem Nina Johannessen 

Lillesand/ 

Kristiansand NY 

Medlem Lars Ravnåsen Froland Opprykk fra vara 

Varamedlem Tone Mosberg Vennesla NY 

 
   

   
 
Sak 11: Bestemme sted for neste Idrettskretsting. 
 
 Forslag til vedtak: 
 

Det nye Idrettskretsstyret får fullmakt til å fastsette sted og tidspunkt for neste 
Idrettskretsting. 

 
 
 

Sak 12: Avslutning. 
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IDRETTENS VERDIER 

 

Glede 
 

Fellesskap 
 

Helse 
 

Ærlighet 
                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Frivillighet 
 

Demokrati 
 

Lojalitet 
 

Likeverd 

 

 

 

 

Grunnleggende veivalg vedtatt på 

Idrettstinget 2019 

 

 
Leken 

Ambisiøs 

Ærlig 

                                     Inkluderende 


