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IDRETTENS LEDERMØTE 2016 
 
Dato:  Fredag 3 juni kl. 09:00-19:00 
  Lørdag 4.juni kl. 09:00-13:00 
 
Sted:  Scandic Fornebu Hotell, Akershus 
 
  

 

Saksliste: 
 
Fredag 3. juni: 
 

1) Åpning og hilsningstaler  
2) Ungdoms-OL 2016  
3) Status IPD - Implementering av 

utviklingsplaner  
4) Deltakelse i olympiske og 

paralympiske leker  
5) Årsrapport  
6) Regnskap 2015 og budsjett 2016  
7) Enerettsmodellen for spill  
8) Ungdommens eierskap til egen 

idrett  
9) Åpenhet i idretten 

 
 

 Lørdag 4 juni:  
 

10) IT-evalueringen - Statusrapport  
11) Modernisering av organisasjonen  
12) Kostnadskontroll i barne- og 

ungdomsidretten  
13) Avslutning  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

Dag 1 av 2, fredag 3 juni  
 
Sak 1)  Åpning og hilsningstaler  
 
a) Åpning ved idrettspresidenten 

Idrettspresident Tom Tvedt ønsket velkommen til ledermøtet og det ble holdt ett minutts stillhet 
for de idrettsutøvere og idrettsledere som har gått bort siden sist Idrettsting.  
 
Idrettspresidenten redegjorde for fokuset på norsk idrett i senere tid, og informerte om at 
Idrettsstyret ønsker å endre, forbedre og utvikle idrettsorganisasjonen.  Det ble videre 
understreket viktigheten av at NIF er en autonom forening som ikke er underlagt offentlig 
forvaltning.  
 
Videre ble det løftet frem at det har vært en historisk bra vitner for norsk toppidrett, og at 
gjennomføringen av Ungdoms-OL har vært vellykket. Viktige temaer for norsk idrett fremover vil 
være balansen mellom å være en idrettsorganisasjon og samtidig oppfylle samfunnsbehov, samt 
hvordan norsk idretts sammen med IOC og WADA kan beskytte de rene utøverne og sikre en 



 

Idrettens ledermøte 2016  Side 2 av 9 

rettferdig konkurranse og rette vinnere. Samarbeidet mellom idrettskretser og særforbundet har 
blitt bedre, men må bli enda bedre. 
 
NIF 2017 innebærer en modernisering av organisasjonen for å sikre at NIF er nyttig for 
medlemmene. Norsk idrett skal i tingperioden sørge for at økonomi ikke blir et hindrer for 
deltakelse i idrett. Vi må speile mangfoldet i samfunnet og inkludere alle. Idretten var først med 
kjønnskvotering, men vi kan ikke slå oss til ro med dette, men må få flere kvinner som trenere og 
ledere. 
 

 
b) Hilsen fra Kulturdepartementet  

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland hilste ledermøtet ved å utrykke glede for at 
idretten gir barn glede, mestring og fellesskap og at idrettens bidrag til folkehelsen er uvurderlig. 
Alt dette gjøres mulig på grunn av den enorme dugnadsinnsatsen. Videre håpet kulturministeren 
at vi i fremtiden kan se forbi personfokuset som det siste halvårs diskusjon om åpenhet i idretten 
har medført. Kulturministeren la videre vekt på at hun var tillagt mange ulike motiver for å delta 
i debatten, men at hun har deltatt i denne fordi hun er glad i norsk idrett.  

Videre fortalte kulturministeren at hun og hennes statsrådskollegaer hadde fantastiske dager 
under Ungdoms-OL i Lillehammer, og at LYOGOC og NIF viste at et OL kan organiseres rimelig og 
med en enkel standard.  

Kulturministeren orienterte videre om at enerettsmodellen er unik og fungerer veldig godt. Det 
er kun enerettsmodellen som kan ivareta hensynet til de spillavhengige.  

Kulturministeren avsluttet med å si at visjonen til norsk idrett om «idrett for alle» er fantastisk, 
men krevende. Her går NIF foran og viser vei, og har gode planer. Hun var også veldig glad for at 
idretten setter kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten på dagsordenen. Idrettens 
prosjekter for flyktninger er noe hun har skrytt av over alt, og dette viser at idretten er der og 
leverer når det trengs som mest. 

c) Introduksjon av dirigenter 

Unn Birkeland og Sverre Seeberg ble presentert som ledermøtets dirigenter. 

 

Sak 2)  Ungdoms-OL 2016  
 
Tomas Holmestad, administrerende direktør for Ungdoms-OL ga en presentasjon av arbeidet 
frem mot, og under Ungdoms-OL på Lillehammer 2016.  
 
Det ble skapt en enorm entusiasme, og 214 000 publikum deltok på idrett- og 
kulturarrangementene. Dette var tre ganger så mange som deltok i Ungdoms-OL i Innsbruck. 
4,2 millioner var innom Facebook-sidene til Ungdoms-OL, og mer enn 25 000 bilder ble lastet 
opp på Instagram med «#lillehammer2016». I løpet av de 10 dagene ble det kringkastet TV-
sendinger i 141 land og det ble skrevet 5126 avisoppslag om Ungdoms-OL, hvorav 1737 i Norge.  
 
Over 3000 frivillige deltok, 57% var under 30 år og 800 var under 20 år. Nesten 60% av de 
frivillige oppga at de hadde liten eller ingen erfaring med frivillig arbeid tidligere, og på en skala 
fra 1-5 over hvorvidt dette har inspirert til å være mer aktiv i frivillig arbeid ble resultatet 3,99. 
 
Idrettspresident Tom Tvedt takket Holmestad og alle de som har bidratt til gjennomføringen av 
Ungdoms-OL. 
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Sak 3)  Status IPD 
 
NIFs generalsekretær Inge Andersen presenterte status på NIFs gjennomføring av IPD for 
perioden fra Idrettstinget 2015. Idrettsstyrets prioriterte saker i perioden så langt har vært:  
 

 Forsvar av enerettsmodellen 
 Idrettens ungdomsår 
 Idrettsanlegg over statsbudsjettet 
 Full momskompensasjon 
 Én time fysisk aktivitet hver dag i skolene 
 Treningsledsager for personer med funksjonsnedsettelser 
 Finansiering av «Campus Sognsvann» 
 Arbeidet med å få 0,5% av statsbudsjettet til idrettsformål. 

 
Felles utviklingsplaner for norsk idrett har også vært et prioritert mål for Idrettsstyret. 
Særforbund og idrettskretser har arbeidet svært godt sammen om utviklingen av fire felles 
utviklingsplaner som nå er på høring: Barne- og ungdomsidrett, voksenidrett, idrett for 
mennesker med funksjonsnedsettelser, og organisasjonsutvikling. 
 
Av øvrige enkelttiltak ble følgende trukket frem: 

 Inkludering av flyktninger i norsk idrett 
 Prosjektet «Bedre idrettslag» 
 Samordnet rapportering i idrettslag 
 Evalutering av fellestjenester på IT-området 
 Samarbeid om særforbundenes markedsarbeid  
 Samarbeid om et større mangfold av idrett i mediene 
 Samarbeid for å bidra til at Norge blir arrangør av internasjonale mesterskap 

 
Sak 4)  Deltakelse i olympiske og paralympiske leker 2016 
 
Toppidrettssjef Tore Øvrebø presenterte status for Olympiatoppens forberedelser til OL og PL i 
Rio 2016. Arbeidet med forberedelsene har pågått lenge, og nå er allerede forberedelsene til 
Pyeongchang 2018 og Tokyo 2020 i full gang. Det ble gitt en gjennomgang av status på arenaer, 
kommunikasjon og fasiliteter for den norske troppen.  
 
Videre ble det gitt en presentasjon av regionaliseringen av Olympiatoppen. Olympiatoppen har 
faglig ansvar og myndighet for de regionale sentrene, men særforbundene har ansvaret for den 
idrettslige aktiviteten og resultatansvaret. Idrettskretsene har et ansvar for å arbeide for 
rammebetingelsene for sentrene. Dette vil være et spleiselag både mtp ansvar og økonomi. 
 
Olympiatoppen på Sognsvann arbeider det med en ny hall tilrettelagt for teknisk-motorisk 
utvikling, og denne planlegges ferdigstilt 1.februar 2017. Kjelleren på Toppidrettssenteret vil 
samtidig oppgraderes for å bli bedre for utholdenhetsidrettene. 
 
Det ble gitt en orientering om status på Campus Sognsvann. Visjonen er en styrking av 
toppidretten og at Campus Sognsvann skal være en tredeling mellom toppidrett, forskning og 
lokalidrett. Dette er foreløpig en idé, og det må i fellesskap arbeides for at denne realiseres. 
 
 

Sak 5)  NIFs årsrapport 2015  
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Dirigentene orienterte om at årsrapporten skal gjennomgås, men at denne formelt sett skal vedtas 
av neste Idrettsting. Idrettspresident Tom Tvedt presenterte årsrapporten.  
 
Kapittel 1 -6: Ingen spørsmål eller kommentarer 
 
Kapittel 7:  
 
Følgende hadde ordet: 

May Bente Eriksen, Finnmark idrettskrets 
Knut Peder Bjørklund, Troms idrettskrets 

 Erik Hansen, Norges Bandyforbund 
Novald Mo, Oslo idrettskrets 
Erik Røste, Norges Skiforbund 

 Gerhard Nilsen, Norges Ishockeyforbund 
 Oddvar Johan Jensen, 2.visepresident i NIF 
 Tom Tvedt, Idrettspresident 
 
Kapittel 8:  
 
Følgende hadde ordet: 

Sigurd Paulsen, Norges Dykkerforbund 
Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund 

 
 
Kapittel 9 
Ingen spørsmål eller kommentarer 
 
Kapittel 10: Regnskap 2015 
 

Inge Andersen, generalsekretær i NIF 
 
Generalsekretæren gjennomgikk NIFs årsregnskap, som viser driftsinntekter i 2015 på 1 125 
mill kr, og driftskostnader på 1 135 mill kr. Dette ga et driftsresultat på minus 10 millioner kr. 
Netto finansinntekter 3,2 mill kr., årsresultat minus 6,8 millioner kr. Idrettstinget vedtok i 
langtidsbudsjettet en årlig økning av fri egenkapital, og NIF leverte på de dette med en økning på 
1 135 000 kr. Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med 
kr. 1,1 millioner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 19,9 millioner (pr. 31.12.2014) til kr. 
21,0 millioner (pr. 31.12.2015). 
 
Idrettsstyret gjør følgende disponeringer: 

 Kr. 1,2 millioner avsettes til vedlikehold av Idrettens hus. 
 Kr. 1,5 millioner avsettes til ungdomsidrett. 
 Kr. 6,7 millioner disponeres av avsetningen til IT-utvikling. 
 Kr. 0,1 millioner disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges 

Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008. 
 Kr. 3,8 millioner disponeres av jubileumsgaven 
 Kr. 1,1 millioner tilføres den den frie egenkapitalen. 

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2015, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, kr. 15,1 
millioner, er totalt 
kr. 36,1 millioner. 
 
Videre vises det til hvordan pengestrømmene er styrt til en betydelig økningen av midler til 
idrettslagene. For ti år siden gikk om lag 200 millioner direkte til idrettslag i ulike 
støtteordninger, og i år er det godt over en milliard.  
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Regnskapet for Idrettens studieforbund ble presentert. Kursaktiviteten har vært høy, og antall 
deltakere på kurs var i 2015 mer enn 36 000 personer.  Det er ikke et mål at ISF skal gå med 
overskudd, men at alle pengene skal gå ut i organisasjonen til de som holder kurs. Resultatet 
viser at ISF i 2015 gikk i null, men har en egenkapital på kr 245 000.  
 
For 2016 budsjetteres det med at resultatet går i null. 
Følgende hadde ordet: 

Tore Hordnes, Norges Friidrettsforbund 
 May Bente Eriksen, Finnmark idrettskrets 
 Erik Hansen, Norges Bandyforbund 
 Inge Andersen, generalsekretær NIF 
 
 
Sak 6)  IT-evalueringen - Statusrapport 
 
Anne Berit Figenschau fra Idrettsstyret og Gisle Jentoft fra Norges Tennisforbund gjennomgikk 
status for evalueringsutvalget nedsatt av Idrettsstyret. Utvalget skal: 
 

 gjennomgå og vurdere dagens felles IKT-tjenester i lys av organisasjonsleddenes 
samlede behov, og vurdere tjenestekvalitet og kostnadsnivå i forhold til relevante 
referanser 

 på fritt grunnlag vurdere hvordan norsk idrett bør forholde seg til utsetting av hele eller 
deler av IKT-leveransene som alternativ til interne leveranser, og  

 vurdere fremtidig mål, strategi og organisering av idrettens IKT-tjenester og legge til 
rette for en åpen debatt på Ledermøtet i 2016. 

 
Det ble gitt en presentasjon av IT-avdelingens oppgaver og ansvarsområde, og de funnene som 
foreligger så langt. Arbeidet skal fortsette utover høsten, og utvalget ønsker innspill til arbeidet 
både på ledermøtet, og skriftlig. Ved månedsskiftet september/oktober skal det fremlegges en 
foreløpig rapport, og det vil legges frem en sluttrapport til Idrettsstyret før jul. 
 
 
Følgende hadde ordet: 

Terje Slydahl, Norges Castingforbund 
 Jan Tore Berg-Knutsen, Norges skytterforbund 

Arild Mjøs Andersen, Norges Triathlonforbund 
 

Sak 7 )  Åpenhet i idretten 
 
Kristin Kloster Aasen, 1.visepreseident i NIF innledet til saken og redegjorde for Idrettsstyrets 
vedtak om å nedsette et utvalg for å vurdere idrettens kontrollrutiner og gi anbefalinger om 
hvordan idretten bør praktisere åpenhet. Det ble opplyst om at det ligger en informasjonsside 
om utvalget på NIFs hjemmeside, og innspill til utvalget kan sendes på e-post. Det vil også bli 
sendt ut en e-post med en questback-undersøkelse der en kan komme med innspill. Videre ble 
det invitert til debatt og innspill under ledermøtet. 
 
Utvalgsleder John G. Bernander presenterte utvalgets mandat og noen av de vurderingene 
utvalget hadde foretatt så langt. Fokus for utvalgets videre arbeid er en gjennomgang av NIFs 
styringsstruktur, rutiner for kontroll og avviksrapportering. Den overordnede målsetningen er å 
komme med anbefalinger til idretten på rutiner og kontrollsystemer som idretten enkelt kan 
praktisere. 
 
Følgende hadde ordet: 
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Knut Bjørklund, Troms idrettskrets 
Eirik Sørdahl, Norges Volleyballforbund 
Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund 
Roar Bogerud, Buskerud idrettskrets 
Novald Mo, Oslo idrettskrets 
Erik Røste, Norges Skiforbund 
Rune Gerhardsen, Norges Skøyteforbund 

Sak 8)   Ungdommens eierskap til egen idrett  
 
Kathrine Godager, Norges idrettsforbund presenterte status og tendenser vedrørende 
ungdomsløftet. Videre ble årsaker til frafall og strukturelle utfordringer gjennomgått. Det har 
blitt pekt på flere årsaker til frafall, blant annet: 
 

• Flere spesialidrettslag, færre fleridrettslag 
• Vanskeligere å kombinere to eller flere idretter 
• Vanskeligere å «bytte» idrett 
• Allsidighet mindre «akseptert» 
• Flere helårsidretter 
• Trenere krever tilstedeværelse 
• Ungdom er interessert i idrett og fysisk aktivitet, men ikke på de premissene idretten i 

dag tilbyr (Prestasjonsfokus og elitesatsing)  
  
For ungt lederskap er det en positiv tendens, blant annet: 
 

• 17 av 19 idrettskretser har unge representanter i sitt styre 
• 24 SF har ungdomsutvalg eller ungdomskomité  
• 15 idrettskretser har ungdomsutvalg/komité eller ungdomsnettverk, og to nye er på vei 
• Søkerrekord på studiet «Yngre Ledere»  
• 2500-3000 unge mellom 15 og 19 år deltatt på «Lederkurs for ungdom»  
• Det er to unge styremedlemmer i Idrettsstyret 

 
Målene som fremkommer av IPD vedrørende ungdomsidretten ble gjennomgått. Idretten skal 
tydelig prioritere, og stimulere til, at idrettslagene gir likeverdige tilbud til ungdom som ønsker å 
trene uten store konkurransemessige prestasjonsmål. 
 
Det ble introdusert tre konkrete eksempler på hvordan Norges Skiforbund, Norges 
Svømmeforbund og Akershus idrettskrets har arbeidet med økt deltakelse fra ungdom. Videre 
ble det redegjort for hvordan Røa IL arbeider med blant annet ungdomsidretten og 
medlemsutvikling. 
 
 
Norges Skiforbund – «Fra erkjennelse til handling» 
 
Erik Røste fra Norges Skiforbund presenterte hvordan forbundet gjennom skipolitisk dokument 
har lagt større vekt på utviklingsalder enn kronologisk alder. Alle skal kunne bli med i idretten 
uavhengig av alder, og forbundet har hatt en gjennomgang av sine planer for å forhindre frafall. 
Det skal legges til rette for de som bare ønsker å være en del av fellesskapet uten 
konkurransemål, samt økt samarbeid på tvers av både skiidrettene og andre idretter.  
 
Norges Svømmeforbund - «Vill i vann» 
 
Bjørn Soleng og Cathrine Aa Dalen fra Norges svømmeforbund presenterte aktivitetstilbudet 
«Vill i vann». Dette er et aktivitetstilbud for barn og unge som liker å være i vann men 
nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Gjennom Vill i vann skal deltakerne prøve seg i 
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flere vannaktiviteter i klubben og som baserer seg på å ha det gøy i vann. Hensikten er å beholde 
barn og unge lengre i svømmeidrettene gjennom et differensiert aktivitetstilbud. I 2016 var det 
om 30 klubber og ca 450 deltakere som deltok i «Vill i Vann». 
 
Akershus idrettskrets – «Young Active» 
 
Guro Røen fra Akershus idrettskrets presenterte pilotprosjektet «Young Active». Dette er et 
konsept rettet mot ungdom som ønsker å drive variert idrett/fysisk aktivitet på mosjonsnivå, 
der det sosiale er en viktig del av idretten. Konseptet er utviklet av Nordland idrettskrets, og 
Aksershus idrettskrets har videreutviklet konseptet basert på erfaringene fra Nordland 
idrettskrets. Hovedmålsettingen er å få ungdom til å engasjere seg som ledere og trenere i 
Akershusidretten, og gjøre dem rustet til å starte opp egne grupper i sine idrettslag. 
 
Prosjektet startet i februar 2016 sammen med seks idrettslag i Akershus som startet egne 
grupper for «Young Active». Dette skal være et supplerende tilbud i idrettslagene, ikke et 
konkurrerende tilbud. 
 
 

Sak 9)  Nye retningslinjer for tildeling av Kammerherre Egebergs Ærespris 
 
Børre Rognlien, leder av komiteen for tildeling av Kammerherre Egebergs Ærespris, presenterte 
de nye statuttene vedtatt av Idrettsstyret den 10.5.2016. Bakgrunnen for endringene er å utvide 
gruppen av idrettsutøvere som kan tildeles prisen. 
 
Følgende hovedkriterier legges til grunn: 
 

 Fremragende prestasjoner i en idrettsgren: Topp-plassering i internasjonalt mesterskap 
som VM, OL, Paralympics eller World Cup sammenlagt. 

 Utmerkelse i andre idrettsgrener: Nasjonale topp-plasseringer i minst en idrettsgren. 
 Hovedidrett og sideidrett skal drives samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode. 
 Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier. 

 
For de individuelle idrettene vil følgende vektlegges: 

• Medalje i VM, OL, Paralympics eller WC sammenlagt. Medaljer i EM i idretter med meget 
stor int. utbredelse, kan også legges til grunn for vurdering.  

• For idretter uten egne mesterskap, vurderes topp-plasseringer i store internasjonale 
turneringer.  

 
For lagidrettene vil følgende vektlegges: 

• For idretter med stor internasjonal utbredelse, kan også EM vurderes.  
• Likeså kan utøvere som har prestert på landslag over lang tid og på et høyt 

internasjonalt nivå vurderes.  
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Dag 2 av 2, lørdag 4 juni 
 
 
Idrettspresident Tom Tvedt åpnet møtet ved å oppsummere gårsdagens møte. 
 
 
Sak 10)  Det Norske pengespillmarkedet 
 
Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet presenterte status i det 
norske pengespillmarkedet, og tilsynets arbeid. 
 
Tilsynets samfunnsoppdrag er å sikre et forsvarlig lotteri- og pengespilltilbud i Norge, som 
ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill tilfaller ideelle formål. 
Det ble redegjort for hvordan tilsynet arbeider for å bekjempe ulovlig TV-reklame for pengespill, 
og hvordan tilsynet også har ansvar for den nyetablerte nasjonale plattformen mot kampfiksing. 
 
 
Sak 11)  Foredrag  av Ingebrigt Steen Jensen 
 
Ingebrigt Steen Jensen holdt et foredrag med hovedfokus på enerettsmodellen og Norsk 
Tippings bidrag til idretten. Det ble deretter åpnet for innspill og debatt om enerettsmodellen og 
utfordringene med utenlandske pengespill. 
 
Følgende hadde ordet: 
 Erik Hansen, Norges Bandyforbund 

Tom Tvedt, Idrettspresident 
 
 
 
Sak 12)  Modernisering av organisasjonen 
 
Presentasjon ved Geir Johannessen, assisterende organisasjonssjef i Norges idrettsforbund og 
ansattes representant i Idrettsstyret og Henriette H. Thune, juridisk sjef i Norges idrettsforbund. 
 
Tema for presentasjonene var mulige nye tilknytningsformer til NIF, og de spørsmål og 
problemstillinger andre tilknytningsformer innebærer. Det skal etableres et utvalg med blant 
annet representanter fra særforbund og idrettskretser som skal utrede spørsmål om 
medlemskap og tilknytningsformer for norsk idrett, og det ble oppfordret til innspill fra 
organisasjonen. 

 
Følgende hadde ordet: 
 Terje Svendsen, Norges Fotballforbund 

Jan Tore Berg-Knutsen, Norges Skytterforbund 
Erik Hansen, Norges Bandyforbund 
Gerhard Nilsen, Norges Ishockeyforbund 
Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund  
Terje Roel, Sør-Trøndelag idrettskrets 
Arild Mjøs Andersen, Norges Triathlonforbund 
Rune Gerhardsen, Norges Skøyteforbund 
Marit Wiig, Norges Golfforbund 
 

 
Sak 13)  Uttalelse fra ledermøte 
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Idrettspresident Tom Tvedt presenterte et forslag til uttalelse fra ledermøtet. 
 
 
Følgende hadde ordet: 

Marit Wiig, Norges Golfforbund 
Erik Hansen, Norges Bandyforbund 
Gerhard Nilsen, Norges Ishockeyforbund 
Steinar Birkeland, leder av NIFs lovutvalg 
Marte B. Fossestøl Aust-Agder idrettskrets 
 

Ledermøtet besluttet følgende uttalelse: 
 

«Ledermøtet i Norges idrettsforbund i 2016 gjentar og understøtter Idrettstingets 
resolusjon fra 2015 om støtte til Norsk Tipping og enerettsmodellen som grunnmur for 
norsk spillpolitikk. 
 
Ledermøtet ønsker å støtte statsråd Linda H. Hellelands tydelighet om at enerettsmodellen 
er den eneste strukturen som kan forene hensynet til ansvarlighet i forebygging av 
spillavhengighet, med forutsigbare inntekter til norsk idrett og norsk frivillighet. 
 
Samtidig ønsker Ledermøtet å rette oppmerksomheten på den bevisste undergravingen av 
norsk lov og norsk spillpolitikk som finner sted hver eneste dag. Det er ulovlig å reklamere 
for spill som ikke har godkjenning i Norge.  Likevel ble det i 2015 i gjennomsnitt vist 1500 
reklamesendinger for ulovlige spillselskap på norske tv-kanaler per døgn. 
 
Ledermøtet i norsk idrett vil oppfordre myndighetene til å intensivere arbeidet med å få 
stoppet dette og sørge for at gjeldende lov i Norge blir etterlevd.» 

 
 

 
Sak 14)  Kostnadskontroll i barne- og ungdsomsidretten 
 
Det ble gitt to presentasjoner om temaet: 
 
1. Presentasjon av Karl Henrik Sivesind fra Institutt for samfunnsforskning med temaet 
«Økonomiske barrierer for deltakelse i barne- og ungdomsidretten. Hvilken betydning har 
personlig bakgrunn og økonomi?» 
 
2. Presentasjon av Håvard B Øvregård fra Norges idrettsforbund med temaet «Idrettsglede for 
alle: Kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten». 
 
Følgende hadde ordet: 

Roar Bogerud, Buskerud idrettskrets 
Karl Henrik Sivesind, Institutt for samfunnsforskning 

 
Sak 15)  Avslutning 
 
Idrettspresidenten avsluttet med å oppsummere ledermøtet og takke NIFs æresmedlemmer, de 
fremmøtte representantene, de ansatte i NIF, dirigentene og journalistene som har dekket 
ledermøtet. 


