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«Norsk toppidrett skaper store prestasjoner og skal i sin natur være grensesprengende. En hel nasjon opplever stolthet 

og glede når våre beste utøvere viser verden hva de kan prestere. Norge skal være en ledende toppidrettsnasjon som 

utvikler en prestasjonskultur innenfor alle særidretter og gir store opplevelser til det norske folk. Toppidrettsutøverne 

er viktige forbilder og inspirasjonskilder for hele norsk idrett. Norsk idrett arbeider for fair play, en ren idrett og 

sunne verdier»

Idrettstinget 2015

Forankring og føringer

«Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv 

prestasjonskultur i det norske samfunn. Toppidrettsutøvere skal derfor gis treningsmuligheter som bidrar til 

prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etisk forsvarlige rammer»
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Visjon

Formål

Filosofi

Olympiatoppen har det 
overordnede ansvaret for resultat-

utviklingen i norsk toppidrett,
og gjennomfører  olympiske / 
paralympiske leker og andre 

relevante Games. 

Olympiatoppen kvalitetssikrer, 
utfordrer og støtter  

toppidrettsarbeidet i prioriterte 
særforbund

Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens visjon, formål og filosofi

Lede og trene best i verden

1. Trening og forberedelser i
verdensklasse

2. Internasjonale toppresultater
3. Idretten er første prioritet

Definisjon 
av 

toppidrett
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Strategiske virkemiddel

Samarbeidet mellom 
OLT og særforbundene

Olympisk plansyklus (4-årig) med tydelig arbeidsmetodikk og krav til 
dokumentasjon, med OLT-coach som primærkontakt og prosessleder.

Prioriterte idretter Tydelige kriterier for hvilke særforbund Olympiatoppen skal samarbeide med og 
klargjøre konsekvenser for samarbeid med OLT.

Toppidrettsarbeidet i 
særforbundene

Stille tydelige krav til særforbundenes toppidrettsstrategi, organisering/ 
landslagsmodell, kompetanse, treningskvalitet og dokumentasjon.

Styrke den nasjonale 
møteplassen 

Etablere nytt toppidrettssenter på Campus Sognsvann.

Styrke Olympiatoppens
regionale avdelinger

Støtte særforbundenes utvikling av morgendagens utøvere, styrke regional 
finansiering og styrke faglig kvalitetssikring og sentral styring.

Styrke toppidretts-
utøvernes livsgrunnlag

Forbedre utøvernes økonomiske rammebetingelser til livsopphold og legge til rette 
for  å kombinere toppidretten med studier og annen karriereutvikling.

Toppidrettens krav og 
konsekvenser

Kommunisere tydelige krav og konsekvenser for å realisere resultatmålene i norsk 
toppidrett; overfor idrettsorganisasjonen, myndighetene og offentligheten. 

Antidoping Være en tydelige aktør i antidopingarbeidet og en kravstiller og kvalitetssikrer av 
særidrettenes antidopingarbeid og verdiarbeid. 

Talentutvikling Kvalitetssikre, utfordre og støtte særforbundenes talentutviklingsarbeid.

Mesterskaps-
gjennomføring

Planlegge, gjennomføre og evaluere OL/Paralympics og andre prioriterte «games» 
med høyeste kvalitet. Utarbeide og kommunisere tydelige mål/kriterier for 
kvalifisering/uttak til andre «games» for både senior og junior/ungdom.

Egne medarbeidere Tiltrekke seg og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere.

Kunnskap og 
kompetanse

Identifisere relevante problemstillinger i FoU-arbeidet, prioritere anvendt 
forskning og implementere kunnskap i trenerutvikling og treningsprosesser.

Olympiatoppens strategiske virkemidler
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Olympiatoppens strategiske virkemidler
PRIORITERINGER

1)Optimalisering OLT-SF
2)Styrke møteplassen for toppidretten
3)Talentutvikling/Regionalisering
4)Utøverfinasiering
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Regionalisering

• Presenteres av Trond
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Hvis Trøndelagfylkene hadde vært egen nasjon ville den 
ha vært nr. 15 på statistikken over mestvinnende 
nasjoner i Vinter-OL 

«TRØNDERE ER NORGES SUVERENT 

BESTE VINTERIDRETTSUTØVERE !»

Kyllingposten 5.nov 2015 Tom A. Schanke
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Idrettspolitisk forankring og strategi

Tvedt-rapporten
Regionale utviklingssenter
• Faglige møteplasser
• Utvikle «morgendagens utøvere»
• Utvikle trenere
• Samarbeid med relevante 

høyskoler/universitet
• Tilrettelegging av utdanning 

for toppidrettsutøvere

IPD 2015 - 2019
Satsingen på regionale 
kompetansesentra / 
toppidrettssentra opprett-
holdes og styrkes (pkt. 7.4)

Toppidrettsmodellen 2022
Skal være 8 regionale avdelinger. 
Gjenstår regionene Øst og Vest for 
Oslo.

Det er en forutsetning at disse 
sentrene ikke skal svekke 
finansieringen av den nasjonale
toppidrettsfunksjonen, men primært 
etableres med basis i regional 
finansiering. 
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• Regionalisering – 20 år

• Strategi og plan = totalt 8 stk regioner

• I dag 6 regioner operative

• Etablering av OLT Sørøst 2017

• Plan for OLT Øst 2018

Olympiatoppen regionalt
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Olympiatoppens rolle i karriereveien

Landslag
Olympiatoppen
SF kraftsenter
Klubb
Studier

Senior
Toppidrett

Morgendagens
toppidretts-
utøvere 19-23

Unge talenter
15-19

Jr.-/rekruttlandslag
SF kraftsenter
Klubb
OLT regionalt
Studier

Klubb 
Toppidretts-
gymnas
Jr.landslag
OLT regionalt
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Samarbeid med vgs og universitet / høyskole

Tilrettelegging Toppidrett Studier

FoU
Faglig samarbeid
Spisskompetanse
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OLT 
Region

OLT/NIF

Idrettskrets

Fylkes-
kommune

Kommune
Universitet 

Høyskole

Andre 
interessenter

Særforbund

Olympitoppen regionalt, et felles prosjekt

- med sårbar økonomi

Den totale verdiskapning i OLT regionale avdelinger 2016
Verdiskapning sentralt og regionalt Sum tot %

Tilskudd fra OLT sentralt (budsjett 2016) 11 312 000kr  11,4 %

Tilskudd fra fylker til OLT regionalt 5 580 000kr     5,6 %

Tilskudd fra idrettskrets til OLT regionalt 1 175 000kr     1,2 %

Kommunalt tilskudd / stipend / utviklingsmidler 2 412 000kr     2,4 %

Lokale avtaler næringsliv / regionsråd / stiftelser m.m. 2 920 000kr     2,9 %

Salg av tjenester (NTG og andre prioriterte aktører) 525 000kr        0,5 %

Avtaler med særidretter (forbund, krets, lag) 1 050 000kr     1,1 %

Fylkesskommune ift spisset toppidrett / opplæring / vgs 30 509 718kr  30,7 %

Samarbeid Universitet/høyskole-FoU/Phd/Master-lab/test 33 960 938kr  34,2 %

Legesenter / legetjenetser /klinikk / avtale sykehus 5 315 000kr     5,4 %

Avtaler ift trening / treningskort 1 709 800kr     1,7 %

Samarbeid med andre aktører ift utvikling, kompetanse m.m. 2 810 000kr     2,8 %

Sum økonomi/verdiskapning utover OLT tilskudd 87 967 456kr  88,6 %

Sum økonomi/verdiskapning totalt 99 279 456kr  100 %

Budsjett OLT region 2016 - frie driftsmidler

Region Totalt Inntekter Tilskudd OLT

Inntekt fra FK 

og IK

Andre 

inntekter

Andel inntekt 

fra OLT

Andel fra FK 

og IK

Andel andre 

inntekter

Totalt 27 570 919kr         11 312 000kr    7 863 581kr    8 395 338kr     41 % 29 % 30 %
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Veien til fremtiden - sammen

Særidrettenes karrierevei og talentarbeid 

Olympiatoppens toppidrettsfaglige bidrag

Idrettskretsens rolle som tilrettelegger

Fokusere arbeidet på kjernen i prestasjonsutvikling;

Daglig treningskvalitet

Samspill/relasjoner i prestasjonsteamene

Konkurransegjennomføring
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Styrket møteplass for toppidretten

på Campus Sognsvann

• Vi må gjøre drømmen levende -sammen

• Danskene er i gang (se til høyre)
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Utøverfinansiering

Vi har en stor, felles oppgave å løse 
rundt finansiering av satsing i 
idretter med små markedsinntekter

Vi jobber med flere muligheter, men 
svært mange av våre konkurrenter 
har utøvere på statlig finansierte 
ordninger som har politisk 
forankring
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Optimalisere samarbeidet mellom særforbund og 

Olympiatoppen

• Ansvarsfordelingen må være klar:

• Særforbund har resultatansvar og dermed utviklingsansvar for sin idrett

• Olympiatoppen skal kommunisere tydelige krav og konsekvenser for å 
realisere resultatmålene i norsk toppidrett

• Samarbeid og utfordring

• Tendens: Med noen klare unntak er det flere og flere særforbund som 
sliter med å møte kravene til ressurser og organisering i internasjonal 
toppidrett

• Dagens modell er konstruert for 90-tallets krav

• Økt nominell ressurstilgang, taper terreng

• Betydelig faglig forsterkning, taper terreng

• Hva skal vi gjøre med dette, folkens?
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MÅL PyeongChang og Tokyo

og IPD s9 25. og 3. plass målt på «alt» sommer og vinter

OL                 PL
30                  7

OL                PL
8                    12
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