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Idrettspresidenten har ordet

Gjennom 2012 har norsk idrett fått mange viktige politiske gjennombrudd, samtidig som 
aktivitet og prestasjoner har nådd nye høyder. Fordi idretten har evnet å stå samlet har vi 
oppnådd mye både idrettslig og når det gjelder rammevilkår. 

For det er mye vi i norsk idrett har fått til i 2012. Regjeringen  
la fram en stortingsmelding om idrett – «Den norske  
idrettsmodellen» - som endte opp med en god og  
meningsfylt debatt om idrett i Stortinget.  I og med at 
idretten finansieres nasjonalt gjennom en overskudds-
fordeling fra Norsk Tipping (Tippenøkkelen) og ikke 
over statsbudsjettet, er ikke idrettsdebatt i landets lovgi-
vende forsamling noe vanlig fenomen.  Gjennom 2012 og 
første del av 2013 har debatten vært både positiv og god.  

Idrettsmeldingen slo også fast endringen i idrettens 
andel av spillemidlene.  Fra 2015 har idretten 64 prosent 
av overskuddet fra Norsk Tipping, og en god mulighet til 
å begynne å ta unna etterslepet ved bygging av idrettsan-
legg, samtidig som det kan gi mer og bedre idrett til enda 
flere. Det er en sak norsk idrett gjennom målrettet arbeid 
i flere år har stått sammen om å få til.  I 2012 kom også 
den lovede kompensasjonen for moms på varer og tje-
nester tilbake på skinnene.  Ferdig implementert i 2014 
gir momskompensasjonen 1,2 mrd årlige kroner til frivil-
lige organisasjoner, og norsk idrett får sin del – til beste 
for alle organisasjonsledd.  

En samlet idrett har jobbet for å få til disse viktige end-
ringene – og klarte det i 2012!  Når idretten evner å stå 
sammen, er den en betydelig samfunnskraft.

Men fordi det fortsatt er begeistringen, forbildene og 
prestasjonen som er mye av det idretten handler om, 
kan jeg i oppsummeringen av et OL-år ikke unngå å dele 
opplevelsene fra OL og Paralympics i London. Det var en 
svært stor opplevelse å se Eirik Verås Larsen padle inn til 
gull i kajakk. Etter gullet i Aten i 2004 ble det «bare» sølv i 
Beijing. Deretter tok han en pause fra toppsatsing, lever-
te ikke helt resultater som svarte til våre (enorme) for-
ventninger, men ryktene svirret internt om at noe stort 
var på gang.  Tenk å være så god, så rolig, og så tøff mot seg 
selv at han sammen med sitt støtteapparat greier å bygge 
kapasitet og treffe med form og prestasjon akkurat da det 
gjaldt som mest!

Med to olympiske gull i tillegg til en sølvmedalje og en 
bronse, går Eirik Verås Larsen inn i historien som en av 
våre største sommerolympiere gjennom tidene.

Og OL ga mer edelt metall.  Håndballjentene som fort- 
satt sprer om seg med glede og feel good, gjentok bedriften 

evNeN tIl å stå sammeN!

fra Beijing og tok OL-gull. Selv karakteriserte jeg sølvet 
til Bartosz Piasecki i fekting som en av OLs største over-
raskelser, og Alexander Kristoff viste med sin bronse- 
medalje at Norge er i ferd med å få en bredde i toppen i 
verdens sykkelsport.

Disse prestasjonene blir kanskje enda større når vi 
plasserer dem mot bakteppet at ikke bare norsk svøm-
ming, men hele OL-satsingen og hele norsk idrett led 
et stort tap da Alexander Dale Oen så brått gikk bort  
30. april. Ledestjernen sluknet så meningsløst ung.

Men London bød på noe mer.  For første gang fylte Para-
lympics tribunene og tv-skjermene. Opplevelsen da Sarah 
Louise Rung som tok gull i Paralympics på dagen fire år etter at 
hun ble skadd, var stor.  Og ikke minst, Tommy Urhaug, i kamp 
mot et utall kinesere, har endt opp som verdens beste bord-
tennisspiller med funksjonsnedsettelse.  Gull i Paralympics  
mot Kinas beste – definitivt en prestasjon av olympisk kaliber.

Oppgaven min som idrettspresident er ikke minst å 
være leder for Idrettsstyret.  Idrettsstyret skal først og 
fremst jobbe for rammevilkår for hele norsk idrett. Men 
ofte vet vi ikke hva vi må forholde oss til rundt neste 
sving. Hvem hadde visst at vi i 2012 skulle bruke så mye 
tid på gamle dopingsaker?  Hvem hadde kunnet forutse 
medieoppmerksomheten som ville komme? Resultatet 
er imidlertid blitt at alle sider av disse utfordringene er 
grundig gjennomgått ennå en gang, og bevisstheten i hele 
norsk idrett er ytterlig styrket.

For idrettsstyret og meg har 2012 kanskje først og 
fremst stått i OL-diskusjonens tegn.  Saken har vært de-
battert på alle styremøter. Etter at det ekstraordinære 
idrettstinget, med overveldende flertall, ga sin støtte til å 
gå videre i prosessen sammen med Oslo, har mye av opp-
merksomheten i media og i idretten handlet om et mulig 
OL og Paralympics i Oslo i 2022.  Prosessen med å utvikle 
konseptet som skal danne grunnlaget for en ev. søknad 
om statsgaranti, har tatt mye tid i 2012.  Vi samarbeider 
med Oslo kommune om både byråds- og bystyrebehand-
ling, og vi skal skape entusiasme nok både på ledermøtet 
og i Oslo under deres folkeavstemning, til at vi sammen 
med Lillehammer-regionen, kan søke IOC om mulighe-
ten til nok en gang å løfte idretten, begeistre befolknin-
gen og skape nye, flotte minner for en ny generasjon.Foto: Geir owe Fredheim
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Årsberetning

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har som formål:  
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut i fra sine ønsker og 
behov. organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed 
styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.  
organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. all idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.»

styrets årsberetNING 2012

Det sittende Idrettsstyret, med Børre Rognlien som  
president, ble valgt på Idrettstinget i mai 2011 for 4-års-
perioden frem til Idrettstinget i 2015.

I 2012 har Idrettsstyret prioritert oppfølging av 
«Idrettspolitisk dokument 2011-2015» (IPD), som ble 
vedtatt på Idrettstinget i mai 2011. Arbeidet med lang-
siktige og forutsigbare rammebetingelser for norsk 
idrett har stått sentralt for Idrettsstyret i hele perioden 
sammen med oppfølging av idrettsorganisasjonen. 

En mulig søknad om Olympiske- og Paralympiske  
leker (OL/PL) i Oslo i 2022 har også vært et viktig  
fokusområde for Idrettsstyret i 2012. Oslo kommune  
etablerte en midlertidig etat for utredningsarbeidet,  
etter at et ekstraordinært idrettsting hadde avgitt 90 % 
støtte til Idrettsstyret om å gå videre i en søknadsprosess.

NIF eier 24,5 %  i LYOGOC A/S (Lillehammer Youth 
Olympic Games Organising Committee) som ble etablert  
i første halvdel av 2012. LYOGOC er ansvarlig for  
Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

MEDLEMSKAP

NIF er Norges største frivillige organisasjon. Statistikkene 
over utviklingen i organisasjonen er basert på idretts-
registreringen, hvor det enkelte idrettslaget og sær-
idrettsgruppene hvert år rapporterer nøkkelinformasjon 
ved årsskiftet, denne gang ved utgangen av 2012. Totalt 
antall rapporterte idrettslag pr. 31.12.2012 var 11.867 
mot 11.807 i 2011, dvs. en økning på 0,5 %. De ordinære 
idrettslagene økte til 7.929 i 2012 mot 7.894 i 2011. Antall 
bedriftsidrettslag økte til 3.938 i 2012 mot 3.913 i 2011. Av 
alle ordinære idrettslag er 25,6 % fleridrettslag.

Etter omfattende rydding i medlemsmassen over flere  
år, ble det registrert en mindre nedgang i medlems- 
tallene i 2009. Dette er snudd til ny økning de siste årene.  
Totalt antall medlemskap ved utgangen av 2012 var rundt 
2.186.000 mot 2.112.000 i 2011, dvs. en samlet økning på 
3,4 %. Antall medlemskap i de ordinære idrettslagene 

har gått opp med rundt 3,9 %. Dette skyldes i stor grad  
en underrapportering av antall medlemmer i 2011 fra 
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme. Antall medlem-
skap i Bedriftsidrettslagene har økt med 0,4 %.  
I 2012 hadde NIF 54 særforbund og 19 idrettskretser. 
Totalt sett er det 60 % menn og 40 % kvinner blant  
medlemmene. Medlemmene fordeler seg slik: 

Aldersgruppe 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre

Kvinner 39 520 213 340 139 637 59 356 425 599

menn 39 060 260 862 190 015 99 976 718 868

ØKONOMI

Året 2012 ble avsluttet med en positiv egenkapital 
inklusive selvpålagte restriksjoner på kr. 55,6 millioner, 
hvorav kr. 2,0 millioner er øremerket til vedlikehold av 
Idrettens hus, kr. 12,7 millioner er avsatt til IT-utvikling, 
kr. 0,4 million er øremerket kompetansetiltak for Idret-
tens regnskapskontor, kr. 1,5 million er øremerket til 
Toppidrettsprosjekter, kr. 0,2 millioner er øremerket til 
FOU-arbeid, kr. 0,3 million til arbeidet med idrett for 
funksjonshemmede og kr. 10,8 millioner av jubileums-
gave til NIFs 150-årsjubileum er øremerket til utbetaling 
senere år. Egenkapital til fri benyttelse var pr 31.12.2012 
på kr. 27,7 millioner.

NIFs årsresultat viser et overskudd stort kr. 13.033.841,-.
Disponeringen av årsresultatet presenteres senere 
i beretningen under avsnittet «Regnskap for 2012».  
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie 
egenkapitalen forbedret med kr. 806.995,-. 

Selskapet Dun & Bradstreet A/S har også i 2012 gjennom-
ført en firmaanalyse og kredittsjekk på NIF. Idrettsstyret er 
fornøyd med på nytt å få A-rating, noe som bekrefter at NIF 
har en sunn økonomi, god styring og høy troverdighet.

Foto: eirik Førde
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Årsberetning Årsberetning

IDRETTSSTYRET 2011-2015

Idrettstinget 2011 valgte 08.05.2011 følgende styre for 
tingperioden 2011-2015:
Børre Rognlien President
Jorodd Asphjell 1. visepresident
Kristin Kloster Aasen 2. visepresident
Marcela Montserrat 
Fonseca Bustos Styremedlem
Oddvar Johan Jensen Styremedlem
Astrid Waaler Kaas Styremedlem
Anne Irene Myhr Styremedlem
Kirsti Skog Styremedlem
Karette Wang Sandbu Styremedlem
Tormod Tvare Styremedlem
Tom Tvedt Styremedlem
Gerhard Heiberg IOC-medlem
Geir Johannessen Ansattes representant
 
NIFs generalsekretær er Inge Andersen.
 
Idrettsstyret hadde i 2012 10 møter, hvorav to gikk over 
to dager. Idrettsstyret behandlet i 2012 90 vedtakssaker 
og 101 orienteringssaker.

Presidentskapet er Idrettsstyrets arbeidsutvalg.  
Presidentskapet hadde 11 møter i 2012.

De valgte medlemmene av Idrettsstyret har mellom 
seg fordelt ansvaret for nærmere kontakt og oppfølging 
av særforbundene og idrettskretsene. Idrettsstyremed-
lemmene har hver for seg også tatt spesielt ansvar for 
oppfølging av de enkelte delene av IPD.

Idrettsstyret har i perioden hatt 6 tingvalgte kvinner 
og 5 tingvalgte menn, samt 2 menn som representerer 
henholdsvis IOC og de ansatte. 

IDRETTSPOLITISKE UTVALG OG  
KOMITEER

Idrettsstyret har i perioden etter valget hatt fem idretts-
politiske, styreoppnevnte utvalg. 
 
Anleggspolitisk utvalg
NIFs anleggspolitiske utvalg har vært ledet av Idrettssty-
rets 1. visepresident, Jorodd Asphjell og har hatt følgende 
medlemmer: Kirsti Skog, Idrettsstyret; Vibecke Sørensen, 
Norges skøyteforbund; Helene Bugge, Oslo idrettskrets; 
Veslemøy Viervoll, Norges håndballforbund; Tore Bøygard, 

Norges skiskytterforbund; Per Rune Eknes, Norges 
svømmeforbund; Kalle Glomsaker, Norges friidretts- 
forbund: Per Anders Owren, Norges Rytterforbund;  
og Kåre Breivik, Norges ishockeyforbund, og sekretær 
Torstein Busland. 

Utvalget har i løpet av 2012 arbeidet med en rekke 
sentrale faglige og politiske spørsmål relatert til anleggs-
feltet. Anleggsutvalget har blant annet arbeidet med inn-
spill til idrettsmeldingen, revidering av regelverket rundt 
utstyrsordningen og tilskuddssatser for spillemidler.

Integreringsutvalget
Integreringsutvalget har vært ledet av idrettsstyremedlem  
Marcela M. F. Bustos og har hatt følgende medlem-
mer: Ingeborg Takle, Norges Basketballforbund; Terje 
Roel, Sør-Trøndelag Idrettskrets; Birgit Skarstein, NIF;  
Eskil Hagen, IPC utøverrepresentant; Martin Sæbu, 
Beitostølen Helsesportsenter; Henrik Lunde, Norges 
Fotballforbund; Cato Z. Pedersen, OLT; Bjørn Soleng, 
Norges Svømmeforbund; Hedi Anne Birkeland, Norges 
Fleridrettsforbund; og Arnfinn Vik, NIF.

Utvalget ble nedsatt i IS-møte nr. 6, 28.11.2011, og av-
holdt sitt første møte 02.02.2012. Det har vært avholdt 
4 møter i 2012, noe utvalget mener er et fornuftig antall 
møter. De viktigste sakene som er behandlet er interesse-
politiske saker. De viktigste enkeltsakene har vært arbei-
det med å inkludere utøvere med nedsatt funksjonsevne i 
YOG 2016 og arbeidet med å fjerne 26-årsgrensen for rett 
til å motta aktivitetshjelpemidler for funksjonshemmede.

Organisasjonsutvalget
Organisasjonsutvalget har vært ledet av Idrettspresident 
Børre Rognlien, og har hatt følgende medlemmer:  
Oddvar J. Jensen, Idrettsstyret; Sverre Seeberg, Norges 
skiforbund; Anne Irene Myhr, Idrettsstyret; Yngve Hallén, 
Norges fotballforbund; Ann-Kristin Aanstad, Norges  
padleforbund; Norvald Mo, Oslo idrettskrets, og  
sekretær Geir Johannessen.

Det ble avholdt 8 møter siden utvalget ble formelt  
nedsatt av Idrettsutstyret i IS-møte nr. 2 (2011-2015).  
Det siste møtet ble avholdt den 21.05.2012. Utvalget har 
drøftet ulike problemstillinger der noen av de viktigste  
sakene har vært rettighetssikring av idrettsarrangementer,  
status på høydehus internasjonalt etter vedtak om  
forbud på Idrettstinget i 2003, og ting-sammensetningen. 
Organisasjonsutvalget konkluderte i sitt møte 21.05.2012 
at det ikke var nødvendig med flere møter, og at utvalget 

derved kunne avslutte sitt arbeid.  Utvalget ble nedlagt av 
Idrettsstyret i desember 2012.

Forskningsutvalget
Forskningsutvalget ble oppnevnt 27.09.2011 og har vært 
ledet av idrettstyremedlem Oddvar J. Jensen, og har hatt 
følgende medlemmer: Marcela M. F. Bustos, Idrettsstyret;  
Erling Storm, Norges roforbund; Per Otto Furuseth,  
Norges håndballforbund; Asle Torland, Rogaland 
Idrettskrets; Øystein Dale, NIF; Helge Bartnes, OLT; og 
sekretær Anja Veum, NIF.

Utvalget har som oppgave å ha et overordnet ansvar 
for å avklare idrettsorganisasjonens felles forsknings-
behov i relasjon til organisasjonens primære oppgaver, 
utvikle og vedlikeholde en langsiktig felles forsknings-
plan for norsk idrett, samt gi føringer for prioriteringen 
av tilgjengelige ressurser på et overordnet nivå. Mandatet 
er hentet fra IPD pkt 2.6, hvor det fremgår at: «Norsk 
idrett vil styrke forsknings - og utviklingsarbeidet som 
grunnlag for gode strategivalg og integrere kunnskap  
i det praktiske idrettsarbeidet». Utvalget har til nå  
konsentrert seg om å kartlegge status og utfordringer 
innenfor ansvarsområdet.

Toppidrettsutvalget
Toppidrettsutvalget har vært ledet av toppidrettssjef  
Jarle Aambø og har hatt følgende medlemmer: Tom Tvedt,  
Idrettsstyret; Eskil Hagen, Norges ishockeyforbund; 
Hanne Hegh, Norges håndballforbund: Sigmund Loland, 
Norges idrettshøgskole; Sverre Mæhlum, Hjelp24; Erik 
Røste, Norges skiforbund; Christoffer Sundby, Norges  
seilforbund; Petter Thoresen, Norges orienterings- 
forbund; Kjartan Haugen, leder utøverkomiteen; og  
sekretær Erling Rimeslåtten, OLT.

Utvalget har som før fungert som et rådgivende organ 
for toppidrettssjefen og er benyttet både samlet og indi-
viduelt. Utvalget har vært oppdatert på og gitt innspill til 
Olympiatoppens planer og virksomhet i 2012. Evalueringer  
etter OL/PL i London og den eksterne evalueringen 
av OLT har fått spesiell oppmerksomhet. Utvalget ble  
nedlagt av Idrettsstyret i desember 2012.

LEDERMØTET OG EKSTRAORDINÆRT 
IDRETTSTING 2012

Ledermøtet 2012
Ledermøtet 2012 ble avholdt 08.06.2012 på Rica Hell Hotel 
i Stjørdal kommune.

Statsråd Anniken Huitfeldt orienterte om innholdet 
i «Melding til Stortinget 26 (2011-2012), Den norske 
idrettsmodellen» (Meld. St. 26), som hadde passert statsråd 
samme dag. 

Blant de andre sakene som ble behandlet var regnskap 
2011 og budsjett 2012. Det ble orientert om forberedel-
sene til OL/PL i London 2012. Det ble videre orientert 
om status i arbeidet med forberedelser til ungdoms OL i 
Lillehammer 2016.

Idrettsstyret rapporterte utfyllende om oppfølgingen 
av IPD (2011-2015).

Oddbjørn Hjelmeseth ble tildelt Egebergs Ærespris. 

Ekstraordinært idrettssting 2012
Det ekstraordinære idrettstinget ble avholdt 09.06.2012 
på Rica Hell Hotel i Stjørdal kommune.

To viktige saker ble behandlet. Den ene saken  
omhandlet en eventuell norsk søknad om OL/PL i 2022. 
Den andre saken gjaldt lovendringsforslag knyttet til 
sammensetningen av fremtidige idrettsting.
Idrettstinget vedtok med 142 mot 15 stemmer og fortsette  
arbeidet med en mulig norsk OL/PL søknad.
Forslaget om endret sammensetning av Idrettstinget falt.

OPPFØLGING AV IDRETTSPOLITISK 
DOKUMENT 2011-2015

Idrettspolitisk dokument 2011-2015 (IPD) ble vedtatt på 
Idrettstinget i 2011 etter grundig forutgående forankring 
i organisasjonen og en meget konstruktiv debatt. Idretts-
styret opplever derved å ha et godt politisk grunnlag som 
norsk idrett står sammen om. De årlige spillemiddelsøk-
nadene og rapportene er preget av dette. Styret har delt 
ansvaret for politisk oppfølging av de ulike områdene 
mellom seg.

Etter Idrettstinget i 2011 har Idrettsstyret hatt stort 
fokus på de overordnede målene i IPD. I den sammen-
heng har det vært lagt særlig vekt på å gi gode innspill til 
arbeidet med utformingen av en ny Melding til Stortinget  
om idrett – «Den norske idrettsmodellen». Meld. St. 26 
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Årsberetning Årsberetning

gjenspeiler at det er stor enighet mellom norsk idrett og 
det offentlige Norge når det gjelder idrettens egenverdi 
og rolle i samfunnet. Idrettens egen visjon og mål frem-
står som svært relevante i et slikt lys.

Samtidig er Meld. St. 26 utfordrende i forhold til å se 
på idrett som et viktig virkemiddel for å nå statlige mål på 
en rekke samfunnsområder. Idrettsstyret er i lys av dette 
opptatt av å følge opp organisasjonens selvstendighet og 
forsvare finansieringsordningene for idrettens kjerne-
oppgaver. 

Gjennom 2012 har Idrettsstyret derfor hatt spesielt 
fokus på å styrke ungdomsidretten, styrke toppidretten, 
sikre idrettens eierskap til idrettsarrangementene, sikre 
idrettens langsiktige finansiering, sikre bedre rammer 
for finansiering av idrettsanlegg, samt sikre bedre vilkår  
for fortsatt frivillig innsats. Idrettens verdigrunnlag  
generelt, og antidopingarbeidet spesielt, har i tillegg fått 
økende oppmerksomhet gjennom 2012.

Idrettsstyret vil særskilt fremheve lovnadene fra  
Regjeringen om å endre tippenøkkelen til 
64 % innen 2015, og at kompensasjonsordningen for vare- 
og tjenestemoms fylles opp til 1,2 milliarder i løpet av 2014. 

AKTIVITETEN

Barneidrett
Barneidretten er fortsatt i positiv utvikling og siste tall fra 
MMI viser at hele 79 % av barna er innom norsk idrett. I 
løpet av 2012 har det blitt utviklet en ny forvaltningsmo-
dell for post 3 som vil ha sitt første virkeår i 2013. Ord-
ningen baseres i mye større grad på at midlene tildeles på 
bakgrunn av mål- og resultatoppnåelse innen barne- og 
ungdomsarbeidet. 

Idrettsskoler for barn er et variert og allsidig aktivi-
tetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i ulike 
miljøer. Gjennom samarbeidet med forsikringsselska-
pet If har NIF i 2011 tildelt i underkant av kr. 1,0 million  
i oppstarts- eller utviklingsstøtte til 97 idrettsskoler.  
Trenerkompetanse i barneidretten er et prioritert  
område, og i 2012 gjennomførte 943 personer aktivitets-
lederkurset i regi av idrettskretsene.

NIF ga i 2012 ut læreboken ”Barneidrettstreneren”, 
som representerer en viktig konkretisering og tydelig 
veiledning til alle som påtar seg en trenerrolle innenfor 
norsk idrett.

Ungdomsidrett 
I IPD er ungdomsidretten en av hovedprioriteringene. 
Idretten skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ung-
dom, og sørge for at flere velger å være aktive innenfor 
organisert idrett. 2012 markerte starten på «Ungdoms-
løftet», og på mange måter en ny start og videreutvikling 
for ungdomsarbeidet i norsk idrett. 

Ungdomsløftet består av 3 hovedelementer:  
Fremtidens topputøvere, Ungt lederskap og Idrett for  
alle. Etter at Idrettsstyret i februar 2011  
vedtok nye «Retningslinjer for ungdomsidrett», har  
særforbundene i 2012 selv gjennomgått sin  
egen virksomhet for å se på hva dette betyr i  
deres særforbund. Lederkurs for ungdom, Olympisk  
akademi og studiet Yngre ledere har vært populære  
utdanningstiltak i 2012.

NIF mottok i 2012 totalt kr. 11.275.000,- i gaver i  
forbindelse med NIFs 150-årsjubileum i 2011. Pengene ble 
utlyst i 2012 som «Jubileumsgaven» der særforbundene  
og idrettskretsene ble invitert til å søke på ulike prosjekter  
innenfor fire forhåndsdefinerte modeller. Målet er å  
beholde flere ungdommer lenger i idretten. Resultatet 
var 42 søknader, der fem ble innvilget. En ny søknads-
prosess vil bli utlyst og gjennomført i første halvår av 
2013.

Toppidrett 
Olympiatoppen (OLT) ivaretar den øverste delen av 
NIFs prestasjonsorienterte virksomhet i samarbeid med  
særforbundene, og har et operativt ansvar for å utvikle 
og kvalitetssikre norsk toppidrett. Arbeidet omfatter 
både funksjonsfriske og funksjonshemmede toppidretts- 
utøvere (TIF) og deres miljøer. TIF-området har sine  
spesielle utfordringer som bl.a. er knyttet til finansiell 
plattform.

Det overordnede, prioriterte området for 2012 var   
forberedelser til og gjennomføring av OL/PL i London 
2012, og dernest forberedelser til vinterlekene i Sotchi 
i 2014. Med mål om 5-7 medaljer i London oppnådde Norge 
4 medaljer. Dette var under målsetting. I Paralympics  
var målet å forbedre seg fra Beijing. Målet ble nådd.

Til tross for manglende måloppnåelse i London, viser  
resultatene i 2012 at Norge har opprettholdt sin 
posisjon som fremragende toppidrettsnasjon:  
Håndballjentene, Ishockeylandslaget, U-23-laget fotball,  
Marit Bjørgen, Tora Berger, Anders Bardal, Suzann  
Pettersen, Tonje Angelsen, Synnøve Solemdal, Tonje  

Sørli, Andreas Håtveit, Alexander Hetland, Mariann  
Vestbøstad Marthinsen, Trude Raad, Runar Steinstad,  
Carl Yngvar Christensen, Henrik Ingebretsen,  
Bartosz Piasecki og Eirik Verås Larsen er noen få av  
mange fremragende utøvere i 2012.

OLT gjennomførte på vanlig måte sin interne evalue-
ring av OL/PL.  Sterkere involvering fra alle fagavdelinger  
og egen ekstern gruppe med uavhengige «kritikere» 
gjorde prosessen mer omfattende og grundigere enn  
tidligere år. Evalueringen konkluderte med at dagens 
toppidrettsmodell gjennom OLT er velfungerende, men 
kan videreutvikles. Særlig viser evalueringen at vi trenger  
et vesentlig bedre program for utvikling av unge topp-
idrettsutøvere, og TIF-området må styrke sin finansielle 
og kompetansemessige plattform.

Det er etter OL/PL i London satt i gang et eksternt 
evalueringsarbeid av OLT ved siden av den interne  
evalueringen. Dette arbeidet startet høsten 2012 og  
ledes av idrettstyremedlem Tom Tvedt. Utvalget består  
av 10 personer med ulik bakgrunn, kompetanse og  
tilhørighet.

Forberedelsene til vinterlekene Sotchi 2014 er i godt 
gjenge gjennom befaringer, forsknings- og utviklings-
arbeid samt logistikk.

Arbeidet i de regionale kompetansesentra (RKS) har 
fortsatt i 2012 med hovedfokus på kvalitetssikring og 
god kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner  
regionalt. Olympiatoppen Innlandet er etablert på  
permanent basis i løpet av 2012, og er det fjerde OLT 
kompetansesenteret regionalt.

Forsknings- og utviklingsarbeid har som tidligere 
vært knyttet tett opp til utøvernes prestasjonsutvikling i 
praksis. Så langt det er mulig innen eksisterende rammer 
følger OLT strategi for FOU-arbeidet.

Det er i 2012 delt ut 149 individuelle stipend fordelt på 
48 A-stipend (29 % kvinner ), 56 B-stipend (39 % kvinner)  
og 45 U-stipend (36 % kvinner). Det er delt ut 4 lag- 
stipend (58 utøvere, 62 % kvinner). 

Idrett for funksjonshemmede
NIFs rolle som paraplyorganisasjon og paralympisk  
komité legger premissene for arbeidet på området idrett 
for funksjonshemmede. Idrettsstyret anser det som  
viktig at NIF legger til rette for felles idrettslige og  
kompetanserelaterte tiltak som kan heve synliggjøringen, 
sikre finansieringen og øke kompetansen på området. 

I 2012 mottok 42 særforbund øremerkede tilskudd fra 

NIF til målgruppen og har gjennom dette, i tillegg til egne 
midler, skapt mye god aktivitet. Idrettsstyret ser positiv 
på utviklingen da både antall utøvere øker og aktiviteten 
blant funksjonshemmede i aktivitet øker.

I tillegg til den generelle aktiviteten, ønsker Idretts-
styret å fremheve støtten til gjennomføringen av kjelke-
hockey VM på Hamar i perioden 21. mars til 1. april. 

Idrett og skole/SFO
Av total bevilgning på kr. 12,5 millioner til NIF, ble  
området idrett og skole/SFO tildelt kr. 4.3 millioner av 
midlene fra Helsedirektoratet i 2012. Dette muliggjorde 
en videreføring av området idrett og skole/SFO med fokus  
på å utvikle aktivitetstilbudet lokalt, samt redusere  
antall barn og voksne som er fysisk inaktive. Det har 
vært gjennomført 375 kurs for elever og lærere, og 2.892  
lærere og 7.274 elever har deltatt på kurs i regi av idret-
ten. Disse midlene har muliggjort videreutvikling av  
strategiske kryssfinansieringsmodeller. Totalt antall  
tiltak har til sammen utløst over kr. 8,5 millioner fra  
fylkeskommuner, kommuner og stiftelser til arbeid  
rettet mot idrett og skole/SFO, dette i samarbeid med 
300 klubber og 660 skoler lokalt i 128 kommuner og den 
regionale idretten.

En time kroppsøving daglig
I 2012 ble arbeidet med å realisere målet i IPD om én time 
kroppsøving daglig med kompetente lærere intensivert.  
Målet er å øke fysisk aktivitet i samfunnet. NIF inngikk et 
samarbeid med Legeforeningen, Kreftforeningen m.fl., 
samt 21 andre organisasjoner som understøtter strate-
gien om én time fysisk aktivitet daglig for alle skolebarn. 
Utover dette er det et pågående idrettspolitisk arbeid 
for iverksetting av én time fysisk aktivitet daglig mot  
politiske partier og myndigheter for å få realisert målet i 
årene fremover.

Verdiarbeidet
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege alt arbeidet 
i organisasjonen. Dette er en krevende ambisjon, som  
utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lyktes 
når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede 
preger hverdagen i idrettslagene.

Godt verdiarbeid er en forutsetning for å skape en  
inkluderende og åpen idrett for alle. NIF har valgt å ta en 
aktiv rolle i den offentlige debatten rundt ulike temaer 
for å sørge for at idrettens felles verdier og plattform 
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skal være tydelig kjent i samfunnet. Idrettens barneret-
tigheter, retningslinjer for ungdomsidrett, retningslinjer 
mot seksuell trakassering og overgrep, ordningen med 
politiattest, arbeidet mot homohets og idrettens daglige 
arbeid med å integrere funksjonshemmede er eksempler 
på saker som gjennom året aktivt er blitt kommunisert til 
omverdenen og til politiske beslutningstakere. 

En annen viktig del av verdiarbeidet omhandler ærlig-
het og fair play i idrettsutøvelse og konkurranse. I det siste  
året har NIF særlig tatt tak i problemstillinger rundt  
doping og kampfiksing. 

Idretten bidrar også med sin støtte til en ansvarlig 
statlig spillpolitikk regulert gjennom Norsk Tipping. 

Idretten har en påvirkning som går langt utover idretten  
selv. Gjennom verdiarbeidet bidrar NIF ikke bare til en mer 
inkluderende og ærlig idrett, men også til et bedre samfunn.

NIF viderefører arbeidet som ble startet med prosjektet  
«Med idretten mot homohets 07-09». I 2012 har man 
særlig prioritert å inkludere dette temaet i idrettens  
trenerutdanning (Trenerløypa). NIF har deltatt aktivt 
med bidrag til særforbund og kretsers arbeid på temaet. 

Kompetanseutvikling
NIF har som mål at særforbundene og idrettskretsene 
skal få bistand til å skaffe seg nok kompetanse til å kunne 
jobbe selvstendig med utvikling av egne klubber på om-
rådene klubb- og ledelse utvikling. Det har i tillegg vært 
fokus på å forsterke kompetansesamarbeidet mellom 
særforbund og idrettskretser.

For at idrettsklubbene skal kunne utvikle seg innen 
klubb- og ledelse utvikling har NIF arbeidet målrettet 
med «Trenerløypa» (trener 1, 2 og 3 utdanning), «Leder-
kurs for ungdom» (15-19 år) og «Utdanningsprogram for 
yngre ledere» (19-29 år). Dette har bl.a. bidratt til å øke 
ungdommers medbestemmelse og styrke ungt lederskap 
i idretten. I tillegg er det gjennom felles veilederutdan-
ning for klubbutvikling utdannet 31 veiledere fra 12 sær-
forbund og 12 idrettskretser.

Antidopingarbeid
Idrettsstyret har sørget for en gjennomgang av alle de 
kontrakter/stipender NIF er juridisk ansvarlig for, med 
hensyn til å tette eventuelle hull knyttet til doping. Det 
er også igangsatt en ekstern evaluering av OLT, herunder 
toppidrettens verdiarbeid, i henhold til mandat fra 
Idrettsstyret. 

I forbindelse med revisjon av WADA-koden (World 

Anti-Doping Agency) har NIF tatt initiativ til å opprette 
en arbeidsgruppe bestående av representanter fra NIF, 
Antidoping Norge (ADN), Kulturdepartementet (KUD), 
utøverkomiteen og hormonlaboratoriet på Aker. NIF har 
vært aktiv i høringsrunden i forbindelse med ny WADA-
kode, og foreslått endringer som har fått gjennomslag  
i WADA. Idrettsstyrets fokus i høringsinnspillene har 
vært et sterkere vern av idrettsutøverens rettssikkerhet, 
strengere sanksjoner for tung doping (EPO, bloddoping  
mv.) og økt fokus på et kostnadseffektivt antidopingarbeid. 

Idrettsstyret har gått inn for å kriminalisere erverv, 
bruk og besittelse av dopingmidler utenfor idretten.

I 2012 inngikk NIF et samarbeid med ADN om  
kommunikasjons- og holdningskampanjen «Ærlig talt». 
Kampanjen vil bli gjennomført i 2013.

Eierskap til idrettsarrangement
En arbeidsgruppe med representanter fra særfor- 
bundene har vurdert aktuelle problemstillinger og  
utarbeidet anbefalinger for hvordan organisasjonsleddene 
bør arbeide for å sikre sine rettigheter. Arbeidsgruppen 
har utarbeidet en veileder til organisasjonsleddene som 
informerer om idrettens interne regulering når det gjelder  
samarbeid med private aktører, ulike mulige samar-
beidsformer, samt eksempler på bestemmelser som bør 
inntas i ulike avtaler/dokumenter. Denne veilederen ble 
presentert på NIFs ledermøte i 2012 og er distribuert til 
idrettskretsene og særforbundene. Veilederen er også 
lagt ut på www.idrett.no.

Youth Olympic Games 2016
Lillehammer kommune og NIF ble i desember 2011  
formelt tildelt Youth Olympic Games 2016 (YOG 2016) av 
IOC. Til grunn for denne tildelingen lå en bevilgning på 
kr. 232 millioner fra Stortinget, samt en finansiell stats-
garanti til planlegging og gjennomføring av arrangementet.

I 2012 ble Lillehammer Youth Olympic Games  
Organising Committee (LYOGOC AS) formelt etablert.  
Etter modell av Lillehammer Olympic Organising  
Committee (LOOC), eier staten 51 % av aksjene i selskapet,  
mens NIF og Lillehammer kommuner eier 24,5 % hver. 
I LYOGOCs styre er NIF representert med idretts- 
styremedlem og IOC-medlem Gerhard Heiberg, og NIFs  
generalsekretær Inge Andersen.

Det er med stolthet og glede at Norge for tredje gang 
i historien blir vertskap for et olympisk arrangement.  
Arrangementet skal på en fremtidsrettet måte kombinere  

idrett på høyt nivå med utdanning og kulturforståelse 
for deltakere i alderen 15-18 år. YOG 2016 gir NIF en 
unik mulighet til å sette fokus på ungdomsgruppen i 
norsk idrett innenfor områder som aktivitetsutvikling,  
unge trenere, unge ledere, unge dommere og unge  
frivillige. De idrettspolitiske målsetningene for ung-
domsidretten, slik de fremkommer i IPD, vil stå sentralt 
i idrettsorganisasjonens videre planlegging inn mot YOG 
2016. YOG 2016 vil være en viktig bærende kraft i norsk 
idretts ungdomsløft for både tingperioden 2011-2015 og i 
et større 10-årig utviklingsperspektiv.

Idrettsstyret har, overfor styret i YOG 2016, reist 
spørsmålet om å legge til rette for at funksjonshemmede 
kan være en del av YOG 2016 på Lillehammer. Styret i 
LYOGOC har fulgt opp med å be selskapets eiere (Kultur-
departementet, Lillehammer kommune og NIF) vurdere 
mulighetene for dette. Det vil nå bli gjort et utrednings-
arbeid frem mot sommeren 2013 for å se på mulighetene 
for en slik integrasjon. Her vil NIF måtte rådføre seg med 
IOC og IPC. 

Olympiske leker og Paralympiske leker i 2022
I løpet av første halvår 2012 ble det avklart at både  
Idrettens og Oslo kommunes forstudier av OL/PL 2022 
ga grunnlag for å videreføre utredningsarbeidet. Idretts-
tinget vedtok med 142 mot 15 stemmer og fortsette  
arbeidet med en mulig norsk OL/PL søknad. Oslo kommune 
etablerte en midlertidig etat og en budsjettramme på 
inntil kr. 130,0 millioner over 2 år (2012-2013). Etaten 
iverksatte i siste halvår av 2012 et bredt utrednings- 
arbeid, og NIF avsatte en ressurs til å koordinere idretten 
inn i dette utredningsarbeidet.

NIFs bidrag til utredningsarbeid har spesielt omfattet 
idrettsspesifikke momenter, etterbruk, testarrangementer 
og Paralympics. Videre har NIFs erfaring fra andre søke-
prosesser gitt kjennskap til juridiske problemstillinger, 
momsproblematikk, antidopingområdet og andre rele-
vante fagområder. Dette har NIF levert innen gitte frister  
og til god kvalitet. Det er NIF som har stått for den  
nødvendige kontakt med IOC.

Parallelt har det vært jevnlig politisk kontakt mellom 
idretten og Oslo kommune på politisk nivå. Samhandlingen  
mellom idretten og Oslo kommune har vært god sett i 
en relasjonell kontekst. Hva gjelder konkret utrednings-
resultater, bortvalg av mulige lokaliseringer av anlegg og 
mer tekniske momenter, har Oslo kommune i betydelig 
grad valgt å kjøre sitt eget løp.

IDRETTSORGANISASJONEN

Oppfølging av lov og organisasjon
Idrettsstyret har videreført prioriteringen av arbeidet 
med oppfølging av medlemsorganisasjonen og har etter 
Idrettstinget i 2011 vedtatt nye lovnormer for samtlige 
organisasjonsledd.  NIF har i tillegg, i samarbeid med 
idrettskretsene, gjennomført en informasjonskampanje 
for å få idrettslagene til å vedta nye lagslover basert på 
ny lovnorm. Dette arbeidet har vært vellykket ettersom 
idrettskretsene registrerer en økning av idrettslag som 
vil få godkjent nye lagslover.

Idrettskretsene har i 2012 videreført kontrollarbeidet 
med idrettslagene og idrettsregistreringen der hoved-
delen er å undersøke idrettslag med mangelfull rappor-
tering av organisasjonsdata og medlemstall til NIF for å 
finne utgrunnene til dette og hjelpe idrettslagene å få på 
plass dette.  Dette arbeidet sikrer at NIFs oversikt over 
organisasjonen er god og oppdatert samt at idrettslag, 
der grunnlag for videre drift ikke er til stede, blir oppløst 
og at gjenværende midler i idrettslagene blir brukt til 
idrettsformål.

Kontrollene har sjekket at det er riktig søkergrunnlag 
som er rapportert, samt at regnskap er revidert og god-
kjent av årsmøtet i idrettslagene. NIF har koordinert 
sine kontroller med de som Lotteri- og stiftelsestilsynet 
selv utfører. 

NIF har innført dirigentseminar som et årlig tiltak 
for økt kompetanse blant dirigenter på ulike ting, og har  
utviklet en veileder, som er tilgjengelig på www.idrett.no, 
for de som skal dirigere årsmøter i idrettslag.

Dialog med idrettsorganisasjonen
Dialogmøtene på idrettspolitisk nivå mellom NIF, sær-
forbundene og idrettskretsene er videreført av Idretts-
styret.  Møtene utgjør en viktig arena for informasjon, 
meningsutveksling og samarbeid i organisasjonen. Det 
samme gjelder kretsledermøtene. Idrettsstyret vil legge 
stor vekt på å videreføre kommunikasjonen i utviklingen  
av en felles idrettspolitikk og samarbeidet mellom  
organisasjonsleddene. Likeså har Presidentskapet valgt 
å prioritere å ha god dialog med valgte representanter  
for idrettskretslederne og særforbundene. I denne  
forbindelse er det etablert egne utvalg som muliggjør god 
dialog og utvikling innenfor ulike krevende områder for 
norsk idrett. 

På sentrale områder tar generalsekretæren initiativ til 
nødvendige samarbeidsorganer på faglig og administra-
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tivt nivå i idrettsorganisasjonen. Dette bidrar til stadig 
bedre dialog og forankring av strategier og beslutninger 
innenfor sentrale områder. I 2012 ble det etablert et fag-
lig aktivitetsutvalg for å utvikle felles strategier og sam-
arbeid på områdene barn, ungdom og bredde.  Idrettens 
samlende kraft gir seg også utslag i stadig flere politiske 
gjennomslag overfor kommuner, fylkeskommuner og 
staten.

INTERNASJONALT ARBEID

Det internasjonale arbeidet ble videre utviklet i 2012. 
NIF styrket innsatsen spesielt innenfor utviklingssam-
arbeid i sørlige Afrika og Idrettens barentssamarbeid 
gjennom ytterligere støtte. 2012 ga et økt fokus på inter- 
nasjonal skolering, for første gang i samarbeid med  
Sverige og Danmark. NIF forsterket i tillegg sin kontakt  
med de norske departementene angjeldende idretts- 
relaterte problemstillinger. I tillegg har NIF styrket  
kontakten inn mot FN og EU, samt i egne medlems- 
tilknytninger som IOC, IPC og EOC.

Idrettens utviklingssamarbeid
2011 markerte siste året av den fireårige rammeavtalen  

med Norad. NIF leverte sterke resultater noe som ble 
anerkjent av Norad gjennom innvilgelse av ny ramme-
avtale (2012 – 2015). Den nye avtalen er i stor grad en 
videreføring av den forrige noe som vil innebære videre 
samarbeid med partnere i sørlige Afrika og tematisk fokus 
på organisasjonsutvikling, trener- og lederskolering og 
økt internasjonal innflytelse gjennom ulike nettverk.

Inneværende avtale vil ha spesiell fokus på barn og 
ungdoms rettigheter og utfordringer knyttet til misbruk 
i ulike former knyttet til idrettsdeltagelse.

2012 markerte også avslutting av prosjekter støttet 
med midler fra TV-aksjonen i 2007, Sammen for barn. 

For Idrettens fredskorps var 2012 et år kjennetegnet 
av vekst og utvikling. Antall frivillige økte til rekordhøye 
25 og inkluderte for første gang utveksling mellom NIFs 
partnere i Sør.

NIF fortsatte som sekretariat for FNs arbeidsgrup-
pe for idrett og likestilling i utviklingssamarbeid. Arbeidet  
støttes av Utenriksdepartementet (UD) med kr. 1,5 millioner.  
Arbeidsgruppa har i 2012 hatt norsk ledelse ved Tove 
Paule og det ble i oktober gjennomført en konferanse om 
temaet. For å bistå i dette arbeidet hadde NIF i 2012 en 

praktikant utplassert i 6 måneder ved FNs avdeling for 
idrett og utviklingssamarbeid (UNOSDP) i Genève.

Internasjonalt organisasjonsarbeid
I 2012 avsluttet 20 representanter fra særforbundene og 
NIF den Internasjonale skoleringen for 2010-2012, og 
det ble bestemt at fremtidig Internasjonal skolering skal 
gjennomføres sammen med representanter fra Danmark 
og Sverige. Dette blir dermed det første konkrete samar-
beidsprosjektet de skandinaviske landene utfører innen 
det idrettspolitiske feltet.

Etter bevisst satsing fra Idrettsstyret om å ta i bruk 
EU-programmer, har det i 2012 vært økning i både inter-
esse, søknader og gjennomførte prosjekter. NIF deltok 
i 2012 i to EU-prosjekter om sosial inkludering i regi av 
organisasjonene ISCA og ENGSO. 

NIF økte i 2012 sine bevilgninger til Idrettens  
Barentsutvalg, noe som har medført en 100 % stilling 
innen dette arbeidet (50 % som norsk koordinator og  
50 % som internasjonal koordinator). Dette har ført til 
en ny opptur i kultursamarbeidet i nord. I 2012 deltok  
2.500 norske ungdommer på arrangementer i regi av 
samarbeidet, og det ble besluttet at fra om med 2013 
skal det arrangeres et årlig «Barents Games», med både  
sommer- og vinterutgave.

IDRETTENS FINANSIERING/ 
RAMMEVILKÅR

Spillemidlene
Andelen av overskuddet fra spillemidlene som ble fordelt 
til idrettsformål for 2012 ble kr. 1.564.100.000,-. Av dette 
mottok NIF kr. 566.000.000,- i ordinære spillemidler. I 
tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) 
videreført uendret, og NIF overførte i 2012 
kr. 156.651.855,- til idrettslagene etter innstilling fra 
idrettsrådene. Utover dette ble ordningen for inkludering  
i idrettslag videreført med kr. 8.500.000,- til fordeling på 
lokale og regionale tiltak. 

Spillemiddelsøknaden er en av Idrettsstyrets viktigste 
oppgaver på vegne av idretten. Det ble, etter god dialog og 
en omfattende høringsrunde, stor enighet i idrettsorga-
nisasjonen rundt struktur og mål for søknaden for 2013. 
Søknaden henter i vesentlig grad sitt innhold fra IPD. 
Tilsagnsbrevet for 2013 på til sammen kr. 580.000.000,- i 
ordinære spillemidler, kompenserer ikke for etterslepet 

i pris- og kostnadsvekst. Dette bekymrer Idrettsstyret og 
vil ikke være en akseptabel situasjon for fremtiden.

Utviklingen i overføringene fra Norsk Tipping
Idrettsstyret er fortsatt bekymret for utviklingen av over-
skuddet til Norsk Tipping. Konkurranse fra utenlandske 
spillselskaper og begrensede forventninger til overskud-
det fra spillterminalene representerer utfordringer for 
nettooverskuddet i Norsk Tipping. Idrettsstyret har, på 
vegne av norsk idrett, vært tydelige på at spillemidlene 
er fundamentet for en nasjonal politikk for utvikling av 
idrettsanlegg, og de er viktige for å ha en sterk sentral og 
regional idrettsorganisasjon både gjennom NIF-linja og 
særforbundslinja. Norsk idrett har forsvart spillemidlene  
og en ansvarlig spillpolitikk, og NIF har fått gjennomslag 
for en ny tippenøkkel.

Arbeidet med endring tippenøkkelen
Idrettstinget vedtok et mål om at overføringene i hoved-
fordelingen fra staten til idrettsformål må være minst  
kr. 2,5 milliarder i året, og at idrettens andel av tippemid-
lene bør være minst 64 %. Dette arbeidet har kontinuerlig  
prioritet hos Idrettsstyret og gjennom 2012 har man 
vunnet bred politisk tilslutning til denne ambisjonen. 
Regjeringen la i Meld. St. 26 opp til en slik endring, og i 
Statsbudsjettet for 2013 ble idrettens andel justert opp 
fra 45,5 % til 47,9 %.

Idrettsstyret har arbeidet aktivt for å få forståelse for at 
tippenøkkelen måtte endres raskt hvis man skulle unngå 
en reell nedgang i de økonomiske rammene på kort sikt. 
Dette ble bare innfridd i begrenset grad. Idrettsstyret vil 
derfor fortsette å ha fokus på at det varslede idrettsløftet 
i Meld. St. 26 blir en realitet.

Grasrotandelen
Ordningen med «Grasrotandelen» har blitt en viktig  
finansieringskilde for mange idrettslag. For hele 2012 
ble det generert ca. kr. 340 millioner (kr. 296 millioner i 
2011) til frivillige organisasjoner. Idrettslagene mottok i 
2012 ca. kr. 218,5 millioner (kr. 191 millioner i 2011) eller  
rundt 64,2 % av disse midlene. Idrettsstyret ser meget 
positivt på denne ordningen, som sikrer at en god andel 
av spillemidlene når direkte ut til aktivitetsskaperne og 
-eierne; idrettslagene. 

Sentral ressursbruk i norsk idrett
Idrettsstyret ser det som nyttig å følge med på de økono-
miske nøkkeltallene fra foregående regnskapsår (2011). 
Av de samlede kostnadene til NIF, idrettskretsene og 
særforbundene på kr. 2,4 milliarder, viser det seg at hele 
70 % gikk til «aktivitetsproduksjon». Administrasjon, le-
delse, rammevilkår, samfunnskontakt og markedsarbeid 
er begrenset til 30 %. 

Finansieringen fra spillemidlene utgjør 23,6 % av de 
samlede inntektene. Idrettsstyret anser at 15 % til ren le-
delse og administrasjon, er moderat og helt nødvendig i 
en så stor og mangfoldig organisasjon. Dette dokumente-
rer en sunn organisasjon, med tydelig fokus på medlem-
mene og aktiviteten. 

Pengestrømmer og verdien av frivillig arbeid
Idrettsstyret har de siste årene lagt vekt på å kunne do-
kumentere de store inntektsstrømmene i norsk idrett, 
inkludert den lokale idretten. Av de totale pengestrøm-
mene til norsk idrett på kr. 16,6 milliarder, utgjør idretts-
lagenes egenfinansiering hele kr. 7,5 milliarder. Da er all 
frivillig innsats holdt utenfor. 
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De siste anslagene fra forskningen om den frivillige inn-
satsens omfang innenfor idretten, viser 27.981 årsverk. 
Om en sammenholder dette med gjennomsnittlig årslønn 
i Norge, kan den samlede verdien anslås til kr. 12,5 mil-
liarder i 2011. 

Grunnfinansiering av fellestjenester
Prinsippet om grunnfinansiering av ett nasjonalt nettverk  
rundt nasjonale idrettsdatabaser med felles medlems- 
og organisasjonsdata er videreført i 2012. Idrettsstyret 
har i denne sammenheng prioritert klubbenes behov for  
medlemsadministrasjon og betalingstjenester, samt  
tilgjengelig brukerstøtte for alle idrettens søknads- og 
rapporteringsordninger.

Videre er ordningen med grunnfinansiering av et  
nasjonalt administrasjonssenter videreført, med vekt 
på å videreutvikle miljøet på Ullevål Stadion og sam- 
handlingen mellom NIF og særforbundene.

Midler fra Helse- og omsorgsdepartementet
NIF mottok i 2012 midler over Statsbudsjettet kap. 719.73 
fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennom 
Helsedirektoratet til fysisk aktivitet i et folkehelseper-
spektiv til idrettens folkehelse- og skoletiltak. NIF fikk 
tildelt netto kr. 12.500.000,- til dette arbeidet. Dette er en 
reduksjon sammenliknet med 2011.

NIF tildelte midlene i hovedsak til særforbundenes  
og idrettskretsenes folkehelse- og skoleprosjekter som 
oppfylte gitte kriterier. Målgruppen for folkehelse- 
prosjektene er fysisk inaktive ungdom, voksne og eldre, 
herunder funksjonshemmede, mennesker med minori-
tetsbakgrunn og psykisk og fysisk syke. Tilskuddsmot-
takerne har videreutviklet sine prosjekter gjennom  
videreføring og opprettelse av lavterskel fysisk aktivitet 
for målgruppen. Midlene fra Helsedirektoratet kommer 
med føringer som ikke er i trå med idrettens autonomi,  
og utfordrer på den måten organisasjonen både på  
rapportering og hvor aktiviteten drives.

Kompensasjon for vare- og tjenestemoms
NIF har videreført arbeidet med å få kompensert utgiftene  
til merverdiavgift for idretten. Kompensasjonsordningen 
for merverdiavgift på varer og tjenester har blitt en svært 
enkel, effektiv og god løsning for idrettslagene ved at lokale  
ledd bare rapporterer totale driftskostnader som ett  
samlet tall. Idretten har klart, gjennom høy faglig 
kompetanse, effektivt arbeid og felles datasystemer, å  

rapportere meget godt helt siden oppstarten. 
Den tilgjengelige rammen ble økt fra kr. 608,0 millioner  

i 2011 til kr. 627,5 millioner i 2012. Idrettens andel av  
midlene i 2012 var kr. 236,0 millioner. Idrettsstyret er 
veldig fornøyd med at regjeringen har tilført ordningen 
ytterligere kr. 320 millioner i 2013 og er da i rute med å 
oppfylle lovnaden på totalt kr. 1,2 milliarder innen 2014.

Kompensasjon for betalt merverdiavgift ved 
bygging av idrettsanlegg
Det ble innført en ordning med merverdiavgifts- 
kompensasjon for kostnader knyttet til bygging av idretts-
anlegg i 2010. Ordningen omfatter anlegg som har hatt 
byggestart etter 01.01.2010 og som er omfattet av spille-
middelordningen, totalt ble det utbetalt kr. 60,4 millioner 
til 175 søkere. For første gang ble ikke all betalt merverdi-
avgift kompensert fullt ut. Søknadene ble avkortet med 
10,6 %.

IDRETTSANLEGG

Anlegg
NIFs arbeid på anleggsfeltet har i hovedsak foregått på det 
strategiske plan. Det har vært arbeidet med oppfølging  
av «Anleggspolitisk handlingsplan» som ble vedtatt i 
2010, IPD og med innspill til Idrettsmeldingen.

Det har vært arbeidet med å øke kunnskapen om  
bruken av spillemidler i norsk idrett, og NIF ga i den  
forbindelse ut rapporten «Anlegg og spillemidler 2012».

Utstyrsordningen
Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003. 
Ordningen er et spleiselag mellom KUD og NIF. KUD  
bevilget kr. 10,0 millioner til ordningen, mens NIF bidro  
med kr. 12,0 millioner av post 3 midler. I tillegg ble  
ubenyttede midler fra 2011 fordelt. Ordningen ble i 2012 
utvidet slik at særforbundene kunne kjøpe inn utstyr 
til eget bruk. Totalt er ca. kr. 22,8 millioner fordelt til  
klubber, mens særforbundene har fått tildelt ca. kr. 0,6 
million i tilskudd til kjøp av utstyr i egen regi. Det ble  
totalt søkt om kr. 33,3 millioner.

NIF mottok i tillegg ultimo 2011 en ekstra bevilgning 
på kr. 1,0 million over statsbudsjettet, som var øremerket 
utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne. Omtrent 
kr. 0,3 million ble fordelt til klubber som hadde søkt om 
tilskudd til kjøp av slikt utstyr.

IDRETT OG SAMFUNN

Idrettsmeldingen
Idrettsstyret har i innspillfasen til den nye stortingsmel-
dingen om idrett hatt et tydelig fokus på de overordnede 
målene i IPD, samt ivareta prinsippet om organisasjo-
nens selvstendighet og forsvare finansieringsordningene 
for idrettens kjerneoppgaver.

Når Meld. St. 26 ble presentert for Ledermøtet av stats-
råd Anniken Huitfeldt i juni 2012, vedtok Ledermøtet en 
uttalelse som senere er blitt fulgt opp av Idrettsstyret 
gjennom en omfattende høringsrunde i organisasjonen 
og en samlet uttalelse fra norsk idrett til Regjeringen og 
berørte komiteer på Stortinget. 

Meld. St. 26 gjenspeiler at det er stor enighet mellom  
norsk idrett og det offentlige Norge når det gjelder  
idrettens egenverdi og rolle i samfunnet. Dette ble også 
stadfestet gjennom Stortingets behandling 07.03.2013. 

Idrettsstyret ser det som en stor utfordring å ta tak i 
Meld. St. 26 mange utfordringer og mål, og sørge for at det 
offentliges prioriteringer harmonerer med norsk idretts 
egne strategier og på en god måte balanserer virkemid-
lene i tråd med idrettens helhetlige behov.

Myndighetskontakt
Det er en formålstjenlig inndeling å vurdere det idretts-
politiske arbeidet i to: Idrett i politikk og politikk i idrett.  
Der det sistnevnte handler om hvilken politikk Idretts-
styret skal velge for å utvikle idrettsorganisasjonen eller 
aktiviteten, handler det første om en dialog med myndig-
heter på alle forvaltningsnivå for å forsøke å få til en så 
«idrettsvennlig» politikk som mulig. Det handler primært 
om å sikre så gode rammevilkår for idrettsbevegelsen som 
mulig.

I IPD er følgende vedtatt: «Norsk idrett vil arbeide for 
gode rammevilkår for idrett og fysisk aktivitet i befolk-
ningen, ved å:
•	 opptre samlet og bruke organisasjonens politiske tyngde,
•	 fremstå kompetent, troverdig og uavhengig og
•	 være en positiv pådriver for å legge til rette for  

aktivitet og anlegg som fremmer folkehelse.»
 
Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre en god 
idrettspolitikk, og å kunne være en sterk og god idrettsbe-
vegelse, at dialogen mellom idretten og myndighetene på 
alle forvaltningsnivå er god og tett. Norsk idrett bestreber 
seg på å opptre kompetent, troverdig og uavhengig for å 
bli oppfattet som en seriøs aktør i saker som omhandler 

idrettens rammevilkår. Få, men tydelige saker og bud-
skap, fremført konsistent og troverdig på alle tilgjengelige 
arenaer av en samlet idrettsbevegelse, gir resultater.

I kontakten med myndighetene er det helt essensielt 
for å oppnå resultater, at man evner å bruke hele orga-
nisasjonen. Argumentene blir mye sterkere om de frem-
føres i de rette fora av den som har personlig kunnskap 
og eierskap til dem. I tillegg gir organisasjonens størrelse 
og kompetanse på feltet større gjennomslag om den blir 
fremvist, gjennom at saker og budskap blir løftet fram av 
en samlet organisasjon.

Forberedelser til Stortingsvalget 
Den viktigste politiske saken for NIF i 2012 var endring av 
fordelingsnøkkelen for spilleoverskuddet til Norsk Tipping. 
Over lang tid hadde NIF kommunisert nødvendigheten av 
å styrke rammevilkårene og pekt på det faktum at tildelin-
gen fra Norsk Tipping hadde stått stille over flere år, med 
uttalte negative konsekvenser både for anleggsutbygging 
og for idrettstilbudet gjennom organisasjonen.

I alle møter med alle politiske partier fremførte Idretts-
styret sitt syn. Gjennom et vedtak på Arbeiderpartiets 
landsmøte om å øke idrettens andel fra 45,5 % til 64 % ble 
det også regjeringens politikk i den fremlagte Meld. St. 26 
i juni 2012. Fordelingsnøkkelen skal endres gradvis etter 
årvisse vedtak i forbindelse med statsbudsjettet.  Det var 
stor misnøye i hele idrettsbevegelsen over at den fore-
slåtte, og senere vedtatte økningen for 2013 kun ble på 2,4 
prosentpoeng, som tilsvarer 47,9 % av spillemidlene.  Vi 
vet likevel at innfasingen skal være ferdig innen 2015 og 
at arbeidet med å endre den såkalte tippenøkkelen derfor 
vil gi betydelige økninger i de neste to statsbudsjett.

Det var også en seier for idrettsbevegelsen at statsbud-
sjettet for 2013 brakte opptrappingstakten for merverdi-
avgiftskompensasjonsordningen tilbake på skinner.  Med  
nye kr. 392 millioner i kompensasjonspotten, brakte 
statsbudsjettet opptrappingen tilbake i rute mot de  
vedtatte kr. 1,2 milliarder innen 2014. 

Selvsagt har også vedtaket om å søke et samarbeid med 
Oslo kommune om en mulig søknad om OL/PL i Oslo i 
2022 krevd betydelig myndighetskontakt.  Her har det 
vært naturlig at kontakten har vært mellom Oslo kom-
mune og Idrettsstyret, men også stat, andre fylker og 
kommuner har vært samtalepartnere og sparringpart-
nere i denne saken gjennom siste halvdel av 2012.

NIF har jobbet sammen med Norges Fotballforbund 
og KUD om en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing 
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og Idrettsstyret har samarbeidet tett med KUD om spørs-
målet om profesjonell boksing.

Samtidig er det initiert et samarbeid mellom Den  
norske legeforening, Norsk Fysioterapeutforbund,  
Nasjonalforeningen for folkehelsen og Kreftforeningen 
om å forsøke å få til en time daglig fysisk aktivitet for alle 
elever i skolen.  I denne sammenhengen bruker NIF sin 
styrke til sammen med andre, å få til et mer aktivitets- 
vennlig samfunn.  Indirekte vil en eventuell endring i  
skolen også være positivt for idrettsorganisasjonen. 
Alle de fem organisasjonene, med støtte fra 22 andre,  
fremmer dette som valgkampsak i 2013.

Idrettsstyret har fortsatt arbeidet med en valggruppe, 
ledet av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, som 
både har søkt å samarbeide med alle programkomite-
ene og som har iverksatt arbeidet med forberedelsene til 
Stortingsvalget i 2013.

Dialog med politiske partier
Idrettsstyret hadde i 2012 møter med ledelsen i samtlige 
politiske partier på Stortinget, med unntak av Venstre.  
I tillegg er det gjennomført møter med fraksjonene i Fami-
lie- og kulturkomiteen under behandlingen av Meld. St. 26 
og Idrettsstyret har deltatt på høringer både i forbindelse 
med statsbudsjettet og i forbindelse med Idrettsmeldingen.  
Det er også gjennomført møter med programkomiteene 
– også der i alle partier bortsett fra Venstre. Det er NIFs 
oppfatning at idretten blir godt mottatt og at våre syn og 
argumenter blir hørt i det politiske miljøet. 

Miljøansvar
Idrettsstyret vedtok en miljøstrategi for norsk idrett i 2011. 
Miljøstrategien tar utgangspunkt i de fire A-ene: Aktivitet,  
Anlegg, Arrangement og Administrasjon. Som Norges 
største frivillige bevegelse er det viktig at idretten viser et 
samfunnsansvar relatert til miljø- og klimaspørsmål. 

REPRESENTASJON OG  
NORSKE REPRESENTANTER I  
INTERNASJONALE VERV

NIF har i 2012 vært representert i Den internasjonale  
olympiske komité (IOC) ved IOC-medlem Gerhard  
Heiberg. Tove Paule og Marit Myrmæl er medlemmer i 
IOC-kommisjonen for kvinner og idrett. Camilla Haugsten  
og Tore Brevik er medlemmer i IOC-kommisjonen for 
idrett og miljø. Eirik Verås Larsen stilte til valg i 2012 til 
IOCs utøverkomite under OL/PL i London 2012. Verås 
Larsen ble ikke valgt inn i utøverkomiteen. 

NIF har i 2012 vært representert i De europeiske  
olympiske komiteer (EOC) i flere av EOCs komiteer. 
Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu er medlem i 
komiteen ”Youth and Sport for All Commission”, Guro 
Lium er medlem i ”European Youth Olympic Festival” 
komiteen (EYOF), mens Ola Rønsen er medlem i den  
medisinske komiteen. På EOCs generalforsamling i Roma 
deltok generalsekretær Inge Andersen og Marit Myrmæl.

I tillegg til de nevnte representantene i IOC og EOC 
har NIF i 2012 vært representert ved flere internasjonale 
idrettskonferanser og møter: Generalforsamlingen til 
Association of National Olympic Committees’ (ANOC) i 
Moskva, «Lausanne Summit 2012» som er en samling av 
tidligere, kommende og påtenkte arrangørbyer av OL/PL, 
Generalforsamlingen til European Non-Governmental 
Sports Organisations (ENGSO) i Bulgaria, «Barentskon-
feransen 2012» i Russland, «Nordisk idrettsmøte» på  
Island, samt at NIF sendte tre representanter til Det  
internasjonale olympiske akademi (IOA) i Hellas.

Karette Wang Sandbu var leder for den norske dele-
gasjonen til ungdoms-OL i Innsbruck i 2012, som ledd i 
forberedelsene til ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

De nordiske handikapidrettsforbundene møttes i  
Danmark i 2012. Norge var representert ved Marcela 
Montserrat Fonseca Bustos og Arnfinn Vik.

REGNSKAP FOR 2012

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den 
frie egenkapitalen forbedret med kr. 806.995,-. NIFs frie 
egenkapital har økt fra kr. 26.912.209,- (pr. 31.12.2011) til 
kr. 27.719.204,- (pr. 31.12.2012). Dette viser at NIF har en 
solid og god økonomistyring.
 
Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:

 – Kr. 3.673.063,- avsettes til IT-utvikling.

 – Kr. 10.775.000 av jubileumsgaven avsettes til tildelinger 
kommende år i tråd md IS-vedtak.

 – Kr. 1.500.000,- avsettes til Toppidrettsprosjekter.

 – Kr. 2.000.000,- disponeres av øremerkede midler til 
den paralympiske satsingen.

 – Kr. 500.000,- disponeres av de øremerkede midler til 
forskning og utvikling (FOU).

 – Kr. 42.788,- disponeres av øremerkede midler til  
kompetansetiltak Idrettens regnskapskontor.

 – Kr. 692.904,- disponeres av øremerkede midler til 
vedlikehold av Idrettens hus.

 – Kr. 485.525,- disponeres av den historiske egenkapi-
talen fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund 
(NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008.

 – Kr. 806.995,- tilføres den frie egenkapitalen.

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2012, inkl. egenkapital 
med selvpålagte restriksjoner, kr. 27.933.110,-, er totalt  
kr. 55.652.314,-.

NIF eier mer enn 50 % av to selskaper: Bardufosstun 
Driftsselskap AS og Senter for Prestasjonsutvikling AS 
(SPU). Det ble frem til 2007 utarbeidet konsernregnskap 
som omfattet NIF med datterselskaper hvor NIF eier di-
rekte eller indirekte mer enn 50 %. Pga. størrelsen på dat-
terselskapene er det ikke funnet nødvendig å utarbeide 
konsernregnskap for 2012.

NIF eier 100 % av aksjene i Bardufosstun Drifts- 
selskap AS.  NIF inngikk  i 2009 en ny samarbeidsavtale 
med Troms fylkeskommune. Bardufosstun Driftsselskap 
AS leverte i 2012 et solid overskudd stort kr. 279.904,-.  
Organisasjonens økonomiske situasjon er forbedret i 
løpet av 2012. Med bakgrunn i de siste års overskudd er 
likviditetssituasjonen god, og det ser ikke ut til at det i 
2013 er behov for opptak av kassekreditt. Kontantstrøm-
oppstillingen viser en økning i beholdningen av bankinn-
skudd og kontanter på kr. 35,8 millioner fra 2011 til 2012. 
Hovedårsakene til økningen er overskuddet i 2012, samt 

endringer i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter.
Kredittrisikoen vurderes som liten, da kundeporte-

føljen til NIF i all hovedsak er egne organisasjonsledd, 
der NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i 
overføringene til disse organisasjonsleddene. Halvparten 
av pantelånet som står oppført i balansen, er sikret i en 5 
års rentebytteavtale, dvs. at halvparten av pantelånet har 
en fastrente, mens den andre halvparten har en flytende  
rente. Det er en renterisiko knyttet til halvparten av  
pantelånet ved renteendringer.

I løpet av 2012 er deler av overskuddslikviditeten i  
konsernkontosystemet plassert i pengemarkedsfond. 
Plasseringer av denne type vil alltid innebære en viss 
risiko. Pengemarkedsfond er vurdert som lavrisiko- 
plassering. Pr. 31.12.2012 var alle pengemarkedsfonds-
plasseringer realisert slik at det ikke foreligger noen  
finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved  
avleggelse av årsregnskapet for 2012. 

I 2012 fikk NIF tildelt totalt kr. 566 millioner i spille-
midler fra Kulturdepartementet (KUD). Tildelingen var 
da lik tildelingen for 2011. Av disse spillemidlene er det 
avsatt kr. 3.198.713,- til forberedelser og gjennomføring 
av OL i Sotchi i 2014.

NIF mottar også statlig og fylkeskommunal støtte fra 
andre departementer og enkelte fylker for utvikling av 
idretten regionalt. Midler til tiltak innenfor idrett i skolen/ 
folkehelse og regionale kompetansesentra har bidratt til å 
utløse mer penger kommunalt og fylkeskommunalt.

Styret er av den oppfatning at det er grunnlag for  
fortsatt drift, og regnskapet er avlagt under denne forut-
setning. Etter styrets oppfatning gir årsberetningen og 
årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og 
resultatet av virksomheten.

SENTRALADMINISTRASJONEN

NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevål stadion 
sammen med 47 av særforbundene. Det fysiske arbeids-
miljøet er meget tilfredsstillende. NIF forurenser ikke 
det ytre miljøet gjennom den daglige virksomheten ved  
Ullevål stadion, Sognsvann, ved idrettskretsenes kontorer  
eller ved Bardufosstun. Idrettens Hus på Ullevål stadion er 
Miljøfyrtårn-sertifisert og godt tilrettelagt for bevegelses- 
hemmede.

Det ble i 2012 gjennomført omstilling av resepsjons- og 
sentralbordtjenesten ved Idrettens Hus. Det innebærer 
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Årsberetning Årsberetning

Oslo, 14. mars 2013både en nøktern bemanning og fornyelse av dataløsninger.  
Idrettens Regnskapskontor er selvfinansierende og har 
også i 2012 måttet øke bemanningen for å styrke sitt  
tilbud til organisasjonsleddene. Etterspørselen etter  
tjenester fra Idrettens Regnskapskontor er stor, og  
leveransene har høy faglig kvalitet. 

En videre utbygging av Ullevål Stadion ble påbegynt 
i 2012, og en utvidelse av Idrettens Hus inngår i ombyg-
gingsplanene. NIF inngikk i 2012 en intensjonsavtale 
med Ullevål Stadion AS  om å disponere den nye 5. etasjen  
for å kunne oppfylle særforbundenes arealbehov. Inn-
flytting er planlagt til årsskiftet 2013/2014.

PERSONAL 

NIF er formell arbeidsgiver for både sentralt ansatte og 
idrettskretsenes ansatte. Idrettsstyrets årsberetning  
omfatter alle disse. I årsregnskapet vil imidlertid bare de 
sentralt ansatte fremgå. Dette er fordi de idrettskrets- 
ansatte tas med i sine respektive kretsers regnskaper. 

I NIF, inklusive idrettskretsene, var det pr. 31.12.2012 
ansatt 335 personer (333 i 2011) med til sammen 290,93 
årsverk (293,35 i 2011). Dette inkluderer både faste og 
midlertidig ansatte som har sitt arbeidssted i NIF. 

Idrettskretsene hadde 146 ansatte (141 i 2011), Olympia- 
toppen hadde 68 ansatte (66 i 2011), NIF sentralt hadde 
55 ansatte (57 i 2011). De administrative fellestjenestene, 
herunder Idrettens Hus på Ullevål stadion, Idrettens 
Regnskapskontor og IT hadde til sammen 56 ansatte (53 i 
2011). I tillegg var det i 2012 ansatt 10 personer i Idrettens 
Fredskorps (16 i 2011). Antall ansatte i NIF sentralt inkl. 
OLT er da pr. 31.12.2012 189 ansatte (192 i 2011).

En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskretsene,  
er finansiert fra andre kilder enn spillemidlene, blant  
annet fylkestilskudd, prosjektmidler og markedsmidler.

OLT har styrket sin personalsituasjon også i 2012 med 
flere ansatte til erstatning for innleide konsulenter, og 
som en viktig del av gjennomføring av OL/PL i London 
2012 og forberedelser til OL/PL i Sotchi i 2014. 

Idrettsstyret gjorde i 2012 vedtak for å tydeliggjøre 
organisasjonens holdninger og verdier bl.a. til doping og 
kampfiksing. Ett av tiltakene var å klargjøre forutsetnin-
gene for ansettelsesforhold i NIF gjennom erklæringer  

fra de ansatte og tydeliggjøring av kontrakter. Dette  
arbeidet er fulgt opp administrativt i NIF, og det er gitt 
anbefalinger til særforbundene om å gjennomføre de 
samme prosessene.

Godtgjørelse til Idrettsstyret og lønn til general- 
sekretæren fremgår av note 4 i regnskapet. I samme note 
fremgår også de samlede lønnsutbetalinger i NIF sentralt. 
Tallene i note 4 i regnskapet skal reflektere den samlede 
arbeidsinnsats gjennom året og kan ikke sammenlignes 
direkte med tallene i ovenstående avsnitt.

Sykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var 
i 2012 på 3,2 %. Alt sykefravær i 2012 er rapportert  
elektronisk i vårt personaloppfølgingssystem. Siden  
sykefraværet er en viktig indikator på arbeidsmiljøet 
på en arbeidsplass, er NIF svært fornøyd med det lave  
fraværet. NIF har lav turn-over blant de ansatte. I 2012 
var denne på 4,5 %. 

NIF har avtale om Inkluderende Arbeidsliv og har hatt 
økende fokus på å oppfylle kravene i avtalen bl.a. gjennom 
rekruttering av nye ansatte og oppfølging av sykmeld-
te. NIF bruker elektronisk personaloppfølgingssystem  
som sikrer at ledere kan møte kravene om sykefraværs-
oppfølging på en god måte. Det er ikke registrert skader 
i 2012.

NIF er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen NHO og 
er representert i styret i NHO Idrett. Det har i 2012 vært 
økt fokus på arbeidsgiverrollen, og NIF drifter Personal- 
forum, som er en faglig møteplass for ansatte med  
personal/HR-ansvar i særforbundene. NIF er godkjent 
lærebedrift og har i 2012 hatt tre lærlinger i IT Drift.

Samarbeidsutvalget mellom NIF og Handel og Kontor 
avd. i NIF møtes jevnlig for å utveksle informasjon mellom  
arbeidsgiver og arbeidstakere i NIF. Møtene er med på å 
ivareta et godt samarbeidsklima. Det er gjennomført fire 
møter i utvalget i 2012.

NIFs arbeid med å øke likestilling og motvirke diskri-
minering har i 2012 hatt hovedfokus på rekruttering 
av arbeidstakere fra alle grupper i samfunnet. Dette 
innebærer at personer med for eksempel annen etnisk  
bakgrunn eller funksjonshemninger, og som er kvalifisert  
for stillingen, skal innkalles til intervju. I 2012 har det 
i NIF, inkludert idrettskretsene, vært fire personer på 
praksisplass i samarbeid med NAV.
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ResultatregnskapÅrsberetning

resultatreGNsKap

NOTE 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2 offentlig tilskudd 783 175 084 777 922 577

sponsorinntekter 34 499 461 32 524 880

1 annen driftsinntekt 108 857 767 89 489 050

Sum driftsinntekter 926 532 312 899 936 506

3 tilskudd 652 540 978 649 387 393

varekostnad 2 119 418 2 346 150

4 lønnskostnad 110 099 166 101 384 185

6, 7 avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 17 999 701 16 454 883

7 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 82 197 416 591

5 annen driftskostnad 133 066 617 123 673 191

Sum driftskostnader 915 908 077 893 662 394

Driftsresultat 10 624 235 6 274 112

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

annen renteinntekt 3 898 849 3 247 945

annen finansinntekt 3 492 1 822 864

annen rentekostnad -1 049 377 -1 058 380

annen finanskostnad -443 358 -32 073

Netto finansresultat 2 409 606 3 980 356

Ordinært resultat 13 033 841 10 254 468

ÅRSRESULTAT 13 033 841 10 254 468

OVERFØRINGER

9 overført fra egenkapital NFI -485 525 -1 171 100

9 avsatt til annen egenkapital 806 995 947 273

9 avsatt Jubileumsgave 10 775 000 0

9 overført fra egenkapital til vedlikehold av Idrettens hus på ullevål -692 904 -477 511

9 avsatt It-utvikling 3 673 063 7 794 284

9 overført fra kompetansetiltak Idrettens regnskapskontor -42 788 411 522

9 avsatt toppidrettsprosjekter 1 500 000 0

9 overført fra paralympisk satsing -2 000 000 2 000 000

9 overført fra Fou -500 000 750 000

Sum  overføringer 13 033 841 10 254 468

Foto: eirik Førde
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Balanse Balanse

balaNse

NOTE EIENDELER 2012 2011

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler   

6 egen tilvirkning av immaterielle eiendeler/anlegg under utførelse 5 495 453 6 547 972

6 andre immaterielle eiendeler 13 567 847 11 659 815

Sum immaterielle eiendeler 19 063 300 18 207 787

Varige driftsmidler

7 toppidrettsenteret 18 496 103 19 716 749

7 Kontorseksjon ullevål stadion 31 665 779 32 094 991

7 driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 22 906 828 26 685 871

Sum varige driftsmidler 73 068 710 78 497 611

Finansielle anleggsmidler

8, 12 Investering i datterselskap 216 436 216 436

8 Investeringer i aksjer og andeler 407 000 132 500

10 pensjonsmidler IK 5 362 679 5 345 509

Sum finansielle anleggsmidler 5 986 115 5 694 445

Sum anleggsmidler 98 118 125 102 399 843

Omløpsmidler

Fordringer

15 Kundefordringer 14 737 801 9 393 625

16 andre fordringer 10 410 058 9 070 429

Sum fordringer 25 147 859 18 464 055

11 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Innskudd konsernkonto sF/IK 137 974 173 113 587 715

Innskudd konsernkonto NIF 45 413 636 36 846 343

andre bankinnskudd 18 292 782 15 408 752

Bankinnskudd, kontanter og lignende 201 680 591 165 842 810

Sum omløpsmidler 226 828 450 184 306 865

SUM EIENDELER 324 946 576 286 706 708

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2012 2011

Egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

9 vedlikehold av Idrettens hus på ullevål 1 980 455 2 673 359

9 It-utvikling 12 758 921 9 085 858

9 egenkapital NFI 300 000 785 525

9 Kompetansetiltak Idrettens regnskapskontor 368 734 411 522

9 toppidrettsprosjekter 1 500 000 0

9 paralympisk satsing 0 2 000 000

9 Fou 250 000 750 000

9 Jubileumsgave 10 775 000 0

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 27 933 110 15 706 264

Opptjent egenkapital

9 annen egenkapital 26 912 209 25 964 936

9 årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 806 995 947 273

Sum opptjent egenkapital 27 719 204 26 912 209

Sum egenkapital 55 652 314 42 618 473

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

10 pensjonsforpliktelser 1 160 233 1 600 724

10 pensjonsforpliktelser Idrettskretser 5 362 679 5 345 509

Sum avsetninger for forpliktelser 6 522 912 6 946 233

Annen langsiktig gjeld

14 pantelån 20 956 760 23 285 408

avsetninger fond 1 491 788 1 629 192

Sum annen langsiktig gjeld 22 448 548 24 914 600

Kortsiktig gjeld

leverandørgjeld 43 644 024 43 166 151

13 andre avsetninger 3 620 069 3 277 687

skyldige offentlige avgifter 15 302 616 15 223 182

11 Gjeld sF/IK innskudd konsernkonto 137 974 173 113 587 715

17 annen kortsiktig gjeld 39 781 919 36 972 668

Sum kortsiktig gjeld 240 322 802 212 227 402

Sum gjeld 269 294 262 244 088 235

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 324 946 576 286 706 708

Ullevål, 14 mars 2013
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Noter til regnskapet Noter til regnskapet 

Noter
NOTE 1  REGNSKAPSPRINSIPPER 

årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og 
god regnskapsskikk i Norge.

Konsolideringsprinsippper 
det ble frem til 2007 utarbeidet konsernregnskap som omfattet 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
med datterselskaper hvor NIF eide direkte eller indirekte mer enn 50 
prosent. 

pga av størrelsen på datterselskapene ble det fra regnskapsåret 2008 
besluttet å ikke utarbeide konsernregnskap, dette er videre omtalt i 
note 12.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggs-
midler. andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende  
kriterier lagt til grunn.

anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for 
planmessige avskrivninger. dersom virkelig verdi av anleggsmidler 
er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være 
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. anleggs-
midler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den 
økonomiske levetiden. 

omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. 

annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
beløp. 

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balanse-
dagens kurs. 

Immaterielle eiendeler
utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter 
til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at 
de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte 
forbundet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. 

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til an-
skaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksom-
het, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring 
er oppfylt. 

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom 
de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og 
eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. 

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost.  
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet 
ikke er forbigående. mottatt utbytte fra datterselskapene inntekts-
føres som annen finansinntekt. tilsvarende gjelder for investeringer i 
tilknyttede selskaper.

Andre aksjer klassifisert som anleggsmidler
aksjer hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert 
som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være 
forbigående. mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen 
finansinntekt.

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler
andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og 
andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder 
fra anskaffelse.

Pensjoner
ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og for-
ventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. estimatavvik 
og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet 
gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den 
største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor).  
virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende 
opptjeningstid. arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. pensjons-
midlene vurderes til virkelig verdi.

Inntektsføringsprinsipper
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har 
hovedsaklig tre inntektstyper:
- offentlige tilskudd
- sponsorinntekter  
- andre driftsinntekter (herunder inntekter fra fellestjenester utført  
 for særforbund og idrettskretser)

driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. 
tilskudd som er ment å finansiere ol-kostnader anses opptjent når 
aktivitetene gjennomføres og kostnadene påløper. sponsorinntekter 
inntektsføres over avtaleperioden. 

Periodiseringsprinsipper
utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er full-
ført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger, se note 13.

Skatter
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité driver 
ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Rehabilitering Toppidrettsenteret
I perioden 2006 til 2012 er det foretatt rehabilitering av toppidrett-
senteret. rehabiliteringen er bokført etter nettometoden, det vil si 
bruttokostnaden minus rehabiliteringstilskudd fra Kud er aktivert og 
avskrives etter ordinær avskrivningsmetode. se note 7.

NOTE 2  OFFENTLIGE TILSKUDD (1.000 KR)
2012 2011

rammetilskudd fra Kulturdepartementet 566 000 566 000

tilskudd ol vancouver/london periodisert 4 170 -5 503

Øremerkede offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet 1) 175 545 175 045

Øremerkede tilskudd fra andre offentlige instanser 2) 37 460 42 381

sum 783 175 777 923

1) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra KUD (1.000 kr) 2012 2011

lokale aktivitetsmidler 156 652 156 253

utstyrsordning 10 373 10 280

Inkludering i idrettslag 8 521 8 512

Sum 175 545 175 045

2) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra andre offentlige instanser (1.000 kr) 2012 2011

Norad-prosjekter 6 825 8 277

unicef tv-aksjonen 2007 3 089 3 977

extra-stiftelsen 8 329 6 615

Fredskorpset 3 764 3 249

hedmark og oppland Fylkeskommuner, «Idrettens kompetansesenter innlandet». 950 2 315

utenriksdepartementet 351 1 117

helse og omsorgsdepartementet 12 500 15 000

oslo kommune ol 2022 700 0

andre tilskudd 952 1 830

Sum 37 460 42 381

NOTE 3  SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1.000 KR)

Sum tilskudd 2012 2011

tilskudd særforbund 1) 411 227 404 759

tilskudd Idrettskretser 2) 56 924 57 003

tilskudd andre 3) 184 390 187 624

Sum tilskudd 652 541 649 387

1) Særforbund 2012 2011

rammetilskudd 136 013 135 222

regiontilskudd 27 124 27 044

tilskudd integrering 11 190 11 220

tilskudd barne og ungdomssatsing 113 835 111 414

tilskudd utstyr anlegg 23 104 23 241

tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett 31 000 31 000

andre tilskudd 17 638 16 298

andre tilskudd toppidrett 51 323 49 321

Sum 411 227 404 759
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2) Idrettskretser 2012 2011

rammetilskudd 32 500 32 500

Klubb-, trener- og lederutdanning 5 500 5 700

Inkludering i idrettslag 3 560 3 520

tilskudd skole/folkehelse/organisasjonsutvikling 0 10

trenerutdanning og regionale kompetansesentre 7 550 6 565

andre tilskudd (extra-stiftelsen mm) 2 012 2 526

helse og omsorgsdepartementet 5 147 5 470

tilskudd utstyr anlegg 655 712

Sum 56 924 57 003

3) Tilskudd andre 2012 2011

Idrettslag, lokale aktivitetsmidler 156 652 156 254

Idrettsråd, inkludering i idrettslag 4 960 4 950

andre tilskudd idrettslag/idrettsråd 12 602 12 758

tilskudd andre organisasjoner 10 076 13 562

tilskudd IsF sentralt 100 100

Sum 184 390 187 624

NOTE 4  LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
LØNNSKOSTNAD (1.000 KR)

2012 2011

lønn 150 051 139 447

Folketrygdavgift 21 619 20 008

pensjonskostnader 2 073 1 861

andre ytelser 7 505 6 502

Fakturerte lønnskostnader IK * -71 150 -66 434

Sum 110 099 101 385

antall sysselsatte årsverk 186 161

antall ansatte i NIF sentralt pr. 31.12 189 192

* Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsene ført brutto i NIFs regnskap.
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i både idrettskretsene og i NIF sentralt.
I årsregnskapet til NIF inngår imidlertid bare de sentralt ansatte, da idrettskretsenes ansatte tas med i de respektive
kretsers regnskaper. antall ansatte i NIF sentralt inkludert olympiatoppen pr 31.12.2012 er 189 (192 pr 31.12.2011).
 
antall sysselsatte årsverk reflekterer utførte årsverk for den oppgitte lønnskostnaden i NIF sentralt.
både fast ansatte og timelønnede er hensyntatt.

Annen
godtgjørelseYtelser til ledende personer Lønn

Generalsekretær 1 135 229 157 262

Idrettspresident 466 666 95 295

1. visepresident 150 000 50 000

2. visepresident 150 000 50 000

styret 400 000 47 888

dersom generalsekretæren velger å si opp sin stilling etter anmodning fra Idrettsstyret, uten at det foreligger saklig grunn til oppsigelse eller 
avskjed, eller dersom Idrettsstyret beslutter å si opp generalsekretæren, vil det bli utbetalt en etterlønn tilsvarende 12 måneder.
det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet for ledende ansatte eller Idrettsstyret.

Revisor
Godtgjørelse til deloitte as og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:

2012 2011

lovpålagt revisjon 536 250 489 375

andre attestasjonstjenester 320 000 332 500

andre tjenester utenfor revisjonen 119 865 282 938

Sum 976 115 1 104 813

Alle beløp er inkludert mva.

NOTE 5  ANNEN DRIFTSKOSTNAD (1.000 KR)

Annen driftskostnad 2012 2011

Kontorkostnader 28 970 30 389

It-kommunikasjon, drift og andre kostnader 23 072 22 113

reise og oppholdskostnader 24 934 21 846

salgs- og reklamekostnader 12 912 10 725

barneidrettsforsikring 1 350 3 000

Kostnadsføring ol og paralympics london 8 597 0

Idrettsfaglig bistand, idrettsutstyr, medisinsk utstyr 13 158 14 121

andre kostnader (inkludert avsetninger) 20 074 21 480

Sum 133 067 123 673
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NOTE 6  ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER (1.000 KR)

Egne IT-prosjekter 
under utvikling SportsAdmin NAIS

2012                    
SUM

2011                    
SUM

anskaffelseskost 01.01.12 6 548 25 850 14 600 46 998 40 387

tilgang 5 495 8 381 0 13 876 6 610

avgang 6 548 0 0 6 548 0

anskaffelseskost 31.12.12 5 495 34 231 14 600 67 422 46 998

akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.12 0 20 664 14 600 35 264 28 790

Bokført verdi pr. 31.12.12 5 495 13 568 0 19 063 18 208

årets avskrivninger 0 6 474 0 6 474 5 162

Økonomisk levetid 5 år 5 år

avskrivningsplan lineær lineær

NOTE 7  VARIGE DRIFTSMIDLER (1.000 KR)

Toppidrett- 
senteret**

Seksjon Ullevål 
Stadion *

Utstyr/ anlegg 
toppidrett**

IT- utstyr/ 
inventar

Utstyr 
Bardufosstun

2012             
SUM

2011                      
SUM

anskaffelseskost 01.01.12 32 411 39 142 20 674 81 493 2 163 175 884 166 289

tilgang 0 736 799 4 853 0 6 388 10 422

avgang 0 0 0 0 0 0 534

Anskaffelseskost 31.12.12 32 411 39 879 21 473 86 346 2 163 182 272 176 177

akk. avskrivninger 31.12.12 13 915 8 213 9 430 75 482 2 163 109 203 97 680

Bokført verdi pr. 31.12.12 18 496 31 666 12 043 10 864 0 73 069 78 497

årets avskrivninger 1 160 1 166 2 712 6 488 0 11 526 11 292

årets nedskrivninger 0 0 0 82 0 82 417

Økonomisk levetid 30 år 67 år 3-5 år 3-5 år 3-10 år

avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær lineær

årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 14 079 397 0 0 14 475 14 725

* anskaffelseskost for kontorseksjon ullevål stadion er nettoført, dvs. redusert med den andelen som er finansiert av spillemidler.
** toppidrettsenteret ble i 2012 rehabilitert med kr 2,4 mill. rehabiliteringstilskudd fra Kud for 2011 og 2012 ble innvilget med kr 2,6 mill.

NOTE 8   DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. (1.000 KR)
INVESTERING I DATTERSELSKAP

Firma Ansk.-tidspunkt
Forretnings-
kontor

«Stemme- og 
eierandel» Kostpris Bokført verdi

senter for prestasjonsutvikling as (spu) 29.03.05 oslo 100 % 136 136

bardufosstun driftsselskap as 06.07.04/2009 bardufoss 100 % 311 80

sum 216

Investering i aksjer

ZXy sport tracking as (radionor) 18.04.07, 03.08.09, 11.05.12 trondheim 12,0 % 368 368

aksjer lyoGoC 27.03.12 lillehammer 24,5 % 25 25

andre aksjer 18 15

sum 407

NOTE 9  EGENKAPITAL (1.000 KR)
Egenkapital med 

selvpålagte restriksjoner
Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital

Egenkapital 01.01.12 15 706 26 912 42 618

årets endring i egenkapital:

årets resultat til annen egenkapital 807 807

disponert egenkapital NFI -486 -486

disponert vedlikehold Idrettens hus ullevål -693 -693

It-utvikling 3 673 3 673

disponert kompetansetiltak Idrettens regnskapskontor -43 -43

avsatt toppidrettsprosjekter 1 500 1 500

disponert paralympisk satsing -2 000 -2 000

disponert Fou -500 -500

avsatt jubileumsgave 10 775 10 775

Egenkapital 31.12.12 27 933 27 719 55 652

NOTE 10  PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

NIF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NIF sine pensjonsordninger oppfyller disse kravene.
Idrettsforbundet har pensjonsordninger som omfatter i alt 266 personer. ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. hoveddelen av 
ansatte i NIF er medlemmer i statens pensjonskasse, og trekkes en egenandel på 2%. NIF betaler ikke premie til statens pensjonskasse, og 
det er således heller ikke beregnet en forpliktelse for denne ordningen. ansatte i NIF har også en aFp-ordning hvor det avsettes for alle 
fremtidige utbetalinger på uttakstidspunktet.
 
I tillegg har NIF pensjonsforpliktelser overfor ansatte i idrettskretser (ansatt før 1/3-00). denne forpliktelsen er finansiert gjennom et for-
sikringsselskap, og de ansatte trekkes en egenandel på 2%. pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,  lønnsnivå ved 
oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. ansatte i idrettskretser (ansatt før 1/3-00) inngår også i en aFp-ordning, 
og det er tegnet tilleggsavtaler, som sikrer ytelser tilsvarende den kollektive pensjonsordningen i aFp-perioden.

2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 730 295 878 584

rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 816 153 2 277 521

avkastning på pensjonsmidler -2 265 062 -2 533 779

resultatført estimeringstap/(gevinst) 620 379 614 229

administrasjonskostnader 950 418 462 178

periodisert arbeidsgiveravgift 189 258 201 941

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 2 041 441 1 900 674

IDRETTSKRETSER NIF

Sikrede
Usikrede

AFP Sum
Usikrede

AFP2012

beregnede pensjonsforpliktelser 58 789 207 669 249 59 458 456 1 160 233

pensjonsmidler (til markedsverdi) -46 723 224 0 -46 723 224 0

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -18 341 619 91 959 -18 249 660 0

periodisert arbeidsgiveravgift 57 385 94 364 151 749 0

Nedvurdering overfinansiering 0 0 0

Netto pensjonsforpliktelser (- midler) -6 218 251 855 572 -5 362 679 1 160 233

Netto pensjonssfordring i 2012 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.
Fordringen på pensjonsselskapet tilsvarende forpliktelsen, er ført opp i regnskapet med kr 5 362 679.
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IDRETTSKRETSER NIF

Sikrede
Usikrede

AFP Sum
Usikrede

AFP2011

beregnede pensjonsforpliktelser 55 108 935 1 060 800 56 169 735 1 600 724

pensjonsmidler (til markedsverdi) -47 691 804 0 -47 691 804 0

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -14 570 866 505 361 -14 065 505 0

periodisert arbeidsgiveravgift 92 492 149 573 242 065 0

Nedvurdering overfinansiering 0 0 0

Netto pensjonsforpliktelser (- midler) -7 061 243 1 715 734 -5 345 509 1 600 724

Netto pensjonssfordring i 2011 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.
Fordringen på pensjonsselskapet tilsvarende forpliktelsen, er ført opp i regnskapet med kr 5 345 509.

Økonomiske forutsetninger: 2012 2011

diskonteringsrente 4,2 % 3,3 %

Forventet lønnsregulering 3,3 % 4,0 %

Forventet pensjonsøkning 2,3 % 0,7 %

Forventet G-regulering 3,0 % 3,8 %

Forventet avkastning på fondsmidler 3,6 % 4,8 %

som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

NOTE 11  KONSERNKONTOSYSTEM OG BUNDET BANKINNSKUDD
Konsernkontosystemet i NIF ble opprettet i 1989. Gjennom konsernkontosystemet forvalter NIF den akkumulerte overskuddslikviditeten til  
de deltagende særforbundene og idrettskretsene. midlene plasseres i rentebærende verdipapirer med lav risiko og kort løpetid. 
Konsernkontosystemet skal sikre deltagere bedre innskudds- og lånebetingelser enn hver og en kan få på egenhånd. I tillegg innebærer  
systemet fleksibilitet i forhold til kortsiktige likviditetsbehov. Fra og med regnskapsåret 2012 er saldo på konsernkonto presentert som 
bankinnskudd i årsregnskapet til NIF, og som kortsiktig fordring og gjeld til forbund/kretser. Fjorårstallene er omarbeidet tilsvarende.
 
NIF administrerer konsernkontosystemet og er representant overfor banken. NIF er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystem-
et, solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. saldo på konsernkon-
to presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til NIF, og som kortsiktig fordring og gjeld til forbund/kretser.
 
av bankinnskuddene utgjør bundne skattetrekksmidler kr 8 322 483, lokale aktivitetsmidler kr 1 669 440 og andre fond kr 1 491 788. 

NOTE 12  DATTERSELSKAP, (KONSERNFORHOLD - SKATT - MELLOMVÆRENDE)
Norges idrettesforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eier 100% av senter for prestasjonsutvikling og 100% av bardufosstun 
driftsselskap. NIF overtok aksjene til troms Fylkeskommune i bardufosstun driftsselskap vederlagsfritt i løpet av 2009 og eier nå 100%.
datterselskapenes virksomhet er av en forholdsvis lav karakter, slik at det derfor ikke er funnet nødvendig å konsolidere selskapene.  
hovedtallene for disse selskapene blir gjengitt i denne noten.
Ingen av datterselskapene er i skatteposisjon pr 31.12.2012. det er fremførbare underskudd i datterselskapene på kr 8 819 987.  
det er ingen vesentlige midlertidige forskjeller utover dette.
bardufosstun driftsselskap har fått tilskudd på totalt kr 900 000 i 2012.

2012 2011

senter for prestasjonsutvikling, årsresultat 5 050 -8 417

senter for prestasjonsutvikling, egenkapital 565 898 560 849

bardufosstun driftsselskap, årsresultat 279 904 490 383

bardufosstun driftsselskap, egenkapital 902 724 622 822

NIF skyldte bardufosstun kr 300 000 31.12.12, tilskuddet ble utbetalt i januar 2013.

NOTE 13  ANDRE AVSETNINGER (1.000 KR)

Avsetninger: 2012 2011

Fredskorpset 272 0

paralympics 0 1 328

lokale aktivitetsmidler 650 657

Inkludering i idrettslag (sosial integrasjon) 26 47

Norad-prosjekter 2 175 232

Gavefond 0 275

utstyrsmidler 479 720

diverse 18 18

Sum 3 620 3 277

NOTE 14  LÅN OG PANTSTILLELSER (1.000 KR)

bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2012 2011

pantelån dnb Nor* 20 957 23 285

sum pantelån 20 957 23 285

bokført verdi av eiendeler stilt som 
sikkerhet for bokført gjeld

ullevål stadion 31 665 32 092

totalt 31 665 32 092

* de årlig avdragene er kr 2 328 648. lånet vil være nedbetalt i 2021. Fra og med 2010 er halvparten av pantelånet sikret i en 5-års 
rentebytteavtale, det vil si at halvparten av pantelånet har en fastrente, mens den andre halvparten har en flytende rente.
takst av 17/12-2010 viser en markedsverdi på de tilsvarende lokalene i ullevål stadion på 90 millioner kroner.

NOTE 15  FORDRINGER
debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 350 000,-, beløpet er kr 431 230 lavere enn i 2011. 

NOTE 16  ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (1.000 KR)

Fordringer: 2012 2011

opptjente inntekter 3 851 2 592

Forskuddsbetalt ol/paralympics vancouver/london 0 1 674

andre forskuddsbetalte kostnader 6 559 4 804

Sum 10 410 9 070

NOTE 17  ANNEN KORTSIKTIG GJELD (1.000 KR)

Annen kortsiktig gjeld 2012 2011

påløpte feriepenger 15 847 14 799

mottatte ikke opptjente inntekter 14 706 14 999

Øvrige påløpte kostnader 9 230 7 175

Sum 39 782 36 972
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KoNtaNtstrØmoppstIllING

2012 2011

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

ordinært resultat før skattekostnad 13 033 841 10 254 468

ordinære avskrivninger 17 999 701 16 454 883

Nedskrivninger varige driftsmidler 82 000 416 591

pensjonskostnad uten kontanteffekt -440 491 -195 651

effekt av valutakursendringer -21 643 84 293

endring i kundefordringer -5 344 176 188 086

endring i  leverandørgjeld 477 873 -5 616 605

endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 26 370 824 22 062 079

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 52 157 929 43 648 144

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -6 388 060 -10 422 058

utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler -7 328 941 -6 610 472

utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -274 500 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13 991 501 -17 032 530

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -2 328 648 -2 328 648

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 328 648 -2 328 648

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 35 837 780 24 286 966

beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 165 842 810 141 555 842

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 201 680 591 165 842 810

NOTE 18  GARANTIER

Garanti Bardufosstun
Fra og med 1/10-2004 ble bardufosstun leid ut til bardufosstun driftsselskap as. NIF skal yte minimum et driftstilskudd på kr 250.000 pr år 
til driftsselskapet. avtalen om driftstilskudd gjelder årene 2009-2011; garantien utgjør totalt kr 750.000. denne avtalen er utvidet med 3 år, 
det vil si ut 2014.

Garanti Kvitfjell
NIF inngikk 23/10-09 en garanti overfor Kultur-og kirkedepartementet vedrørende Norges skiforbunds økonomiske forpliktelser vedrørende  
Kvitfjell Idrett as og sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg. NIF garanterer leien Norges skiforbund skal betale til Kvitfjell, kr 950 000 i 2013 og  
kr 970 000 i 2014. etter dette skal leien forhandles på nytt. Garantien gjelder til 30/6-2014. NIF kan motregne et evt. garantiansvar i overføringer 
Norges skiforbund mottar fra staten (Kud).

Garanti Norges Fotballforbund
NIF inngikk 16/8-10 en garanti ovenfor Kulturdepartementet(Kud) vedrørende Norges Fotballforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget
ullevål stadion. NIF garanterer Norges Fotballforbunds(NFF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NFF har akseptert at NIF kan holde 
tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor Kud i de overføringene NFF mottar fra staten (Kud) via NIF.
Garantien er gyldig frem til 30/6-2013.

Garanti Norges Skøyteforbund
NIF inngikk 30/3-11 en garanti ovenfor Kulturdepartementet(Kud) vedrørende Norges skøyteforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget
vikingskipet. NIF garanterer Norges skøyteforbunds(NsF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NsF har akseptert at NIF kan holde 
tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor Kud i de overføringene NsF mottar fra staten (Kud) via NIF.
Garantien er gyldig frem til 30/4-2020.
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Kontrollkomiteens beretning

aKtIvItetsreGNsKap

NOTER
 
Generell kommentar:      
aktivitetsregnskapet er satt opp i tråd med postinndelingen fra tildelingen av 
spillemidler fra Kulturdepartementet. 
 
1) Bruk/avsetning spillemidler til OL/Paralympics   
av de tildelte spillemidlene for 2012 (kr 566 millioner) er kr 3.198.713,- avsatt til 
forberedelser og gjennomføring  ol/paralympics i sotchi2014.  
Kr 7.369.088,- av tildelingen av spillemidlene for 2011 ble benyttet til gjennomføring 
av ol/paralympics i london 2012. 
 
2) Kommersiell virksomhet 
Kostnadene til kommersiell virksomhet er kostnader til oppfyllelse av avtalene, 
samt overføringer til andre organisasjonsledd innenfor idretten. 
I 2012 var kostnadene vedrørende oppfyllelse av markedsavtalene kr 10,4 millioner 
og kr 21,0 millioner ble overført til andre organisasjonsledd innenfor idretten. 
tilsvarende tall for 2011 var kr 9,0 millioner til oppfyllelse av avtalene og  
kr 20,3 millioner til andre organisasjonsledd innenfor idretten. 
 
3) Finansposter 
renteinntekter/kostnader, samt momskompensasjon for betalt merverdiavgift på 
varer og tjenester. 
 
4) Fagavdelingen idrettsutvikling (inkludert idrett for funksjonshemmede)
tidligere Norges Funksjonshemmdes Idrettsforbund (NFI) ble regnskapsmessig 

innarbeidet i NIFs regnskap fra og med 01.01.2008. ved nedleggelse av NFI ble 
gjenværende  egenkapital i NFI overført til NIF. 
 
5) Tilskudd idrettskretser 
tilskuddet til idrettskretsene er spesifisert i egen oversikt lenger bak i årsrapporten. 
 
6) Grunnfinansiering informasjonsteknologi (IT) 
It-tjenestene som ytes til brukerne av idrettens nettverk blir subsidiert. 
 
7) Grunnfinansiering idrettens hus og andre fellestjenester 
husleien og andre tjenester på idrettens hus (ullevål stadion) blir subsidiert. 
 
8) Tilskudd særforbund 
særforbundene får tildelt tilskudd under flere av postene. 
tilskuddene til særforbundene er spesifisert i egen oversikt lenger bak i årsrapporten. 
 
9) Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics 
I årene da det ikke arrangeres ol/paralympics er det forberedelsekostnader som 
belyses her. I årene da det arrangeres ol/paralympics er det gjennomførings-
kostnader som belyses her. 
 
10) NIFs 150-års jubileumsgave 
ved NIFs 150-års jubilum kom det inn totalt kr 11.275.000,- (inkludert regjeringens 
gave: oveskuddet av en lotto-trekning). disse midlene disponeres over en 4-års-
periode innenfor de vedtatte områdene.

2012 2011
BESKRIVELSE NOTE INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT

Felleselementer, ikke fordelt på postene:
spillemidler 1 -562 801 287 0 -562 801 287 -558 630 912 0 -558 630 912
spillemidler til ol/paralympics 1 -7 369 088 0 -7 369 088 -1 866 586 0 -1 866 586
Kommersiell virksomhet 2 -48 458 127 31 383 318 -17 074 809 -45 180 886 29 334 782 -15 846 104
Finansposter 3 -13 338 455 -805 147 -14 143 602 -13 815 635 -667 185 -14 482 820
lokale aktivitetsmidler (tilskudd til idrettslag) -156 651 855 156 651 855 0 -156 253 731 156 253 731 0
SUM FELLESELEMENTER -788 618 812 187 230 026 -601 388 786 -775 747 750 184 921 328 -590 826 422

Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt
(inkl. grunnfinansiering av IT og Idrettens hus)
stabsfunksjoner -293 485 24 767 154 24 473 669 -617 678 23 271 579 22 653 901
Idrettsstyret, lovpålagte oppgaver, utvalg og arrangement -45 391 12 005 995 11 960 604 -308 833 14 553 477 14 244 644
Fagavdelingen organisasjonsutvikling 0 6 524 599 6 524 599 0 7 474 820 7 474 820
Fagavdelingen idrettsutvikling 4 -287 347 14 239 313 13 951 966 -440 116 11 768 503 11 328 387
tilskudd idrettskretser 5 0 38 000 000 38 000 000 0 37 999 999 37 999 999
tilskudd til kompetanse og regionsutvikling -700 000 8 777 493 8 077 493 -86 260 5 937 890 5 851 630
tilskudd  til idrett og skole/folkehelse 0 0 0 0 500 000 500 000

Grunnfinansiering/tilskudd: 0 0
Grunnfinansiering informasjonsteknologi (It) 6 0 22 700 000 22 700 000 0 22 700 000 22 700 000
Grunnfinansiering idrettens hus og andre fellestjenester 7 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000
tilskudd Idrettens studieforbund (IsF-kursadministrasjon) 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000
tilskudd bardufosstun -258 300 1 161 395 903 095 -250 000 928 127 678 127
egenandel bistandsarbeidet 0 800 000 800 000 0 800 000 800 000
SUM POST 1 -1 584 523 139 075 949 137 491 426 -1 702 887 136 034 395 134 331 508

Post 2 Grunnstøtte særforbund
tilskudd til særforbundene 8 0 209 499 991 209 499 991 0 209 500 012 209 500 012
SUM POST 2 0 209 499 991 209 499 991 0 209 500 012 209 500 012

Post 3 Barn ungdom og bredde
barneidrettsforsikring 0 1 350 000 1 350 000 0 3 000 000 3 000 000
aktivitetsmidler 8 -612 127 130 762 127 130 150 000 -206 095 128 706 095 128 500 000
SUM POST 3 -612 127 132 112 127 131 500 000 -206 095 131 706 095 131 500 000

Post 4 Toppidrett
Fagavdelingene forskning og utvikling -4 214 155 36 881 967 32 667 812 -5 971 865 37 397 236 31 425 371
tilskudd, kvalitetssikring og oppfølging særforbund -5 313 909 58 096 013 52 782 104 -872 811 50 245 178 49 372 367
Forberedelser og gjennomføring ol/paralympics 9 -2 003 488 11 033 073 9 029 585 -97 599 2 013 849 1 916 250
stipender 0 14 151 500 14 151 500 0 13 420 000 13 420 000
drift av olympiatoppen og toppidrettssenteret -2 752 208 16 091 581 13 339 373 -1 790 865 17 454 505 15 663 640
SUM POST 4 8 -14 283 760 136 254 134 121 970 374 -8 733 140 120 530 768 111 797 628

Fellestjenester og eksterne prosjekter:
Informasjonsteknologi (It) -35 471 305 31 798 243 -3 673 062 -36 530 837 28 736 553 -7 794 284
Idrettens hus og andre fellestjenester -22 759 294 23 494 985 735 691 -21 274 513 21 340 503 65 990
utstyrsmidler -10 372 500 10 372 500 0 -10 279 800 10 279 800 0
Inkludering i idrettslag -8 526 124 8 526 124 0 -8 513 130 8 513 130 0
helse/rehabilitering -8 329 100 8 329 100 0 -6 615 400 6 615 400 0
NIFs 150års jubileumsgave 10 -11 275 000 500 000 -10 775 000 0 0 0
bistandsarbeid -14 798 292 14 798 292 0 -16 912 149 16 912 149 0
Idrettens kompetansesenter innlandet (IKI) -950 000 950 000 0 -2 374 200 2 374 200 0
ud midler -353 816 353 816 0 -1 117 415 1 117 415 0
hod forebyggende helsearbeid -12 500 000 13 620 000 1 120 000 -15 000 000 15 000 000 0
SUM FELLESTJENESTER OG EKSTERNE PROSJEKTER -125 335 431 112 743 060 -12 592 371 -118 617 444 110 889 150 -7 728 294

TOTALT -930 434 653 916 915 287 -13 519 366 -905 007 316 893 581 748 -11 425 568

disponering av øremerkede midler funksjonshemmede 
(disponering av NFIs egenkapital) (se også note 4)

485 525 1 171 100

Årsresultat (overskudd) -13 033 841 -10 254 468
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Tilskudd

tIlsKudd særForbuNdtIlsKudd IdrettsKretser

Ramme-
tilskudd 

Utstyr 
anlegg1

Trenerutdanning  
og regionale  

kompetansesenter

Klubb- og 
idrettsråds-

utvikling

Helse og  
omsorgs- 

departementet
Andre 

tilskudd2 Sum 2012
 Østfold 1 593 066 42 500 0 297 742 510 063 160 000 2 603 371

 Akershus 2 185 839 57 500 0 452 872 346 000 820 000 3 862 211

 Oslo 2 039 239 53 700 0 230 719 625 981 2 790 000 5 739 639

 Hedmark 1 632 214 7 700 0 422 516 0 250 000 2 312 430

 Oppland 1 654 981 34 200 0 201 287 0 0 1 890 468

 Buskerud 1 651 617 44 100 0 253 486 250 000 0 2 199 203

 Vestfold 1 413 523 3 500 0 147 562 150 000 0 1 714 585

 Telemark 1 430 770 41 600 0 263 201 277 820 0 2 013 391

 Aust-Agder 1 195 548 12 300 0 274 705 100 000 0 1 582 553

 Vest-Agder 1 340 596 24 700 0 326 647 0 583 000 2 274 943

 Rogaland 1 863 013 24 100 0 276 022 375 000 80 000 2 618 135

 Hordaland 2 410 856 63 300 1 375 000 421 100 480 000 850 000 5 600 256

 Sogn og Fjordane 1 341 981 7 800 0 203 168 0 0 1 552 949

 Møre og Romsdal 1 914 632 80 089 0 427 565 330 677 0 2 752 963

 Sør-Trøndelag 1 840 386 26 300 5 295 000 247 292 310 000 39 000 7 757 978

 Nord-Trøndelag 1 489 926 62 900 0 240 234 650 000 0 2 443 060

 Nordland 2 086 842 45 500 0 257 706 165 000 0 2 555 048

 Troms 1 668 260 12 000 880 000 313 306 576 174 0 3 449 740

 Finnmark 1 746 711 11 500 0 242 870 0 0 2 001 081

 Sum 32 500 000 655 289 7 550 000 5 500 000 5 146 715 5 572 000 56 924 004
 

1 midlene er fordelt til kretser, men til utstyr i barneidrettsskoler.
2 andre tilskudd inneholder bl.a. extra-stiftelsen (kr 1,010 mill) og inkludering i idrettslag (kr 3,56 mill).

Ramme-
tilskudd

Region-
tilskudd

Integre-
rings- 

tilskudd

Utvikl.
orientert 
ungd.idr.

 Barne- og 
ungdoms-

satsing

Tilskudd fra 
Olympia-

toppen1
Utstyr 

anlegg2
Andre 

tilskudd3 Sum 2012
Ake- og Bob 518 916 23 511 0 100 000 120 000 630 000 26 100 75 000 1 493 527
Amerikanske idretter 2 060 787 192 787 0 535 008 700 000 0 422 300 0 3 910 882
Badminton 1 530 071 265 670 60 000 371 710 1 700 000 225 000 83 300 250 000 4 485 751
Bandy 4 032 024 773 498 650 000 1 035 732 4 975 000 0 675 200 1 150 000 13 291 454
Basketball 2 139 833 340 904 250 000 603 015 2 500 000 0 114 400 0 5 948 152
Bedrift 3 576 490 2 351 059 0 0 750 000 0 0 2 211 379 8 888 928
Biljard 1 367 829 86 989 60 000 289 408 475 000 0 188 100 0 2 467 326
Bokse 1 538 566 148 117 0 416 352 355 000 340 000 119 300 0 2 917 335
Bordtennis 1 596 130 289 180 500 000 385 286 2 250 000 1 975 000 187 200 268 678 7 451 474
Bowling 1 158 483 249 212 250 000 161 434 200 000 190 000 0 0 2 209 129
Bryte 2 842 275 126 957 0 481 890 700 000 585 000 67 900 0 4 804 022
Bueskytter 1 325 338 188 085 250 000 294 793 650 000 251 500 225 400 0 3 185 116
Casting 1 196 538 75 234 0 203 411 230 000 0 0 0 1 705 183
Criket 1 290 615 101 096 0 289 220 250 000 0 55 900 0 1 986 831
Curling 1 143 594 68 181 250 000 166 454 400 000 1 650 000 73 300 5 000 3 756 529
Cykle 3 132 320 869 892 250 000 708 396 2 000 000 1 335 000 305 700 0 8 601 308
Danse 4 415 130 253 914 250 000 967 196 1 475 000 140 000 316 200 200 000 8 017 440
Dykke 1 542 467 371 467 0 304 442 350 000 0 489 500 0 3 057 876
Fekte 716 167 49 372 0 123 747 200 000 115 000 180 500 50 000 1 434 786
Fleridrett 2 788 008 352 659 650 000 584 618 1 700 000 200 000 153 000 1 234 400 7 662 685
Fotball 8 875 001 2 351 059 650 000 2 817 584 16 000 000 1 100 000 2 567 700 3 450 000 37 811 344
Friidrett 4 405 642 2 033 666 650 000 1 140 426 5 400 000 3 005 000 1 453 500 2 359 627 20 447 861
Golf 3 688 261 437 297 350 000 829 643 3 600 000 200 000 383 900 758 000 10 247 101
Gymnastikk og Turn 5 163 798 945 126 250 000 1 103 930 5 000 000 50 000 2 625 614 0 15 138 468
Hundekjører 1 128 219 143 415 0 160 850 375 000 70 000 40 400 0 1 917 884
Håndball 5 191 517 1 678 656 650 000 1 583 726 8 500 000 3 474 015 293 200 360 000 21 731 114
Ishockey 1 969 802 213 946 650 000 466 594 2 700 000 4 525 000 520 800 488 032 11 534 174
Judo 1 408 966 150 468 60 000 311 305 875 000 0 71 800 0 2 877 539
Kampsport 7 131 197 940 424 60 000 1 738 665 3 500 000 615 000 227 300 156 322 14 368 908
Kickboksing 1 488 026 134 010 0 394 877 800 000 787 000 91 500 0 3 695 413
Klatring 2 124 179 380 872 120 000 516 171 2 200 000 0 535 400 390 000 6 266 622
Luftsport 2 965 526 580 712 350 000 437 134 480 000 0 192 000 0 5 005 372
Motorsport 3 381 998 695 913 350 000 785 439 3 250 000 0 1 227 300 0 9 690 650
Orientering 2 361 238 860 488 250 000 583 565 3 450 000 985 000 275 400 750 000 9 515 691
Padle 1 956 157 239 808 120 000 430 900 1 250 000 1 950 000 687 500 0 6 634 365
Ro 1 296 337 122 255 120 000 264 624 750 000 2 350 000 869 600 329 500 6 102 316
Rugby 1 252 587 82 287 60 000 303 217 500 000 0 49 200 52 500 2 299 791
Rytter 3 686 830 862 839 500 000 971 047 3 200 000 1 040 000 577 600 250 000 11 088 316
Seil 2 869 137 275 074 250 000 553 921 1 450 000 2 545 000 2 005 100 0 9 948 232
Ski 7 446 974 2 351 059 650 000 1 683 680 9 300 000 7 758 199 1 844 700 995 000 32 029 612
Skiskytter 1 866 420 423 191 250 000 467 469 1 900 000 1 450 000 872 200 100 000 7 329 280
Skytter 3 008 514 1 180 231 300 000 577 051 1 000 000 3 023 500 403 500 0 9 492 796
Skøyte 1 976 395 232 755 0 361 137 825 000 1 470 000 267 200 0 5 132 487
Snowboard 1 478 331 148 117 60 000 363 852 1 800 000 1 025 000 57 600 325 000 5 257 900
Soft- og Baseball 643 853 37 617 0 100 000 150 000 0 0 0 931 470
Squash 902 684 70 532 0 130 342 225 000 0 0 0 1 328 558
Studentidrett 2 488 703 178 680 0 540 649 625 000 0 62 800 50 000 3 945 832
Styrkeløft 1 487 433 166 925 60 000 369 867 600 000 120 000 131 900 0 2 936 125
Svømme 3 360 632 606 573 650 000 749 906 5 850 000 4 520 000 249 800 1 180 000 17 166 911
Tennis 2 570 140 329 148 120 000 683 448 2 300 000 100 000 285 600 0 6 388 336
Triathlon 986 465 173 978 0 100 000 125 000 0 3 800 0 1 389 243
Vannski 1 023 947 51 723 120 000 230 548 375 000 60 000 249 800 0 2 111 018
Vektløfter 1 351 517 91 691 0 332 061 500 000 250 000 101 900 0 2 627 169
Volleyball 3 164 888 775 849 120 000 894 260 3 000 000 1 214 000 194 800 200 000 9 563 797
SUM 136 012 888 27 124 168 11 190 000 31 000 000 113 835 000 51 323 214 23 103 714 17 638 438 411 227 422

1  Inkluderer direkte støtte til prosjekter og stipendier til utøvere. tallene inkluderer ikke Fou-prosjekter, tjenester fra toppidrettssenteret, 
 og ressurs-/kompetansepersoner.
2  midlene er fordelt via særforbund, men til utstyr i klubber.
3  andre tilskudd inneholder: tilskudd extra-stiftelsen (kr 2,585  mill), tilskudd Norad-midler (kr 3,300 mill), tilskudd fra helse og 
 omsorgsdepartemenet (kr 7,502 mill), tilskudd organisasjonsutvikling (kr 1,852 mill), samt diverse andre tilskudd.
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momsKompeNsasJoN

MOMSKOMPENSASJON, OVERORDNET OVERSIKT

2012 2011 2010 Totalt 2010-2012

NIF 9 512 755 10 414 056 6 732 015 26 658 826

Aksjeselkap 3 121 992 2 634 716 1 823 962 7 580 670

Idrettskretser 4 599 343 4 601 901 2 970 293 12 171 537

Særforbund 36 000 682 38 976 044 27 622 111 102 598 837

Bedriftsidrettslag 2 367 981 1 217 643 827 329 4 412 953

Bedriftsidrettskrets 2 100 545 1 911 217 1 374 580 5 386 342

Særkrets 11 475 298 10 828 476 5 544 997 27 848 771

Regioner 469 082 437 069 54 350 960 501

Idrettsråd 806 611 740 775 580 433 2 127 819

Klubber 165 505 732 165 007 239 110 605 085 441 118 056

Sum 235 960 020 236 769 136 158 135 155 630 864 311

MOMSKOMPENSASJON IDRETTSKRETSER

2012 2011 2010 Totalt 2010-2012

Akershus IK 383 586 358 230 209 202 951 018

Aust Agder IK 163 276 169 738 106 915 439 929

Buskerud IK 226 257 247 565 189 037 662 859

Finnmark IK 139 541 149 606 83 348 372 495

Hedmark IK 165 442 167 081 102 026 434 549

Hordaland IK 539 114 604 624 373 116 1 516 854

Møre og Romsdal IK 158 614 150 754 98 854 408 223

Nordland IK 195 773 196 596 118 145 510 514

Nord-Trøndelag IK 236 704 257 539 141 264 635 507

Oppland IK 144 550 176 336 87 715 408 601

Oslo IK 571 903 580 704 401 905 1 554 512

Rogaland IK 215 854 199 028 110 335 525 218

Sogn og Fjordane Idrettskrins 159 301 119 286 76 889 355 476

Sør-Trøndelag IK 350 050 334 374 245 516 929 940

Telemark IK 144 278 156 437 135 075 435 789

Troms IK 213 673 199 485 134 230 547 388

Vest-Agder IK 175 568 168 457 110 998 455 023

Vestfold IK 161 054 125 731 84 579 371 364

Østfold IK 254 805 240 329 161 144 656 278

Sum idrettskretser 4 599 343 4 601 901 2 970 293 12 171 537

MOMSKOMPENSASJON SÆRFORBUND

2012 2011 2010 Totalt 2010-2012
Norges ake-, bob- og skeletonforbund 47 292 39 525 7 986 94 803

Norges amerikanske Idretters Forbund 172 765 145 713 102 504 420 982

Norges badmintonforbund 242 789 239 581 157 506 639 875

Norges bandyforbund 916 183 796 371 534 558 2 247 111

Norges basketballforbund 444 466 465 035 281 215 1 190 716

Norges bedriftsidrettsforbund 617 947 791 901 997 692 2 407 541

Norges biljardforbund 145 302 120 039 60 834 326 174

Norges bokseforbund 147 209 162 528 65 017 374 755

Norges bordtennisforbund 346 353 313 272 114 993 774 618

Norges bowlingforbund 201 711 171 604 236 531 609 847

Norges bryteforbund 161 028 162 628 98 112 421 768

Norges bueskytterforbund 161 217 154 678 79 541 395 437

Norges Castingforbund 52 257 67 308 36 462 156 027

Norges Cricketforbund 111 477 117 937 68 481 297 895

Norges Curlingforbund 133 408 146 168 90 139 369 715

Norges Cykleforbund 866 876 941 071 513 739 2 321 686

Norges danseforbund 271 683 307 604 176 698 755 985

Norges dykkeforbund 146 199 169 735 94 725 410 659

Norges Fekteforbund 64 565 53 774 118 339

Norges Fleridrettsforbund 413 979 318 961 227 512 960 452

Norges Fotballforbund 6 656 053 9 537 132 7 650 946 23 844 132

Norges Friidrettsforbund 1 243 070 1 089 129 672 459 3 004 657

Norges Golfforbund 1 893 721 1 634 700 1 160 251 4 688 671

Norges Gymnastikk- og turnforbund 1 126 611 1 166 249 603 316 2 896 176

Norges hundekjørerforbund 153 620 123 429 55 510 332 559

Norges håndballforbund 3 324 833 4 063 111 2 569 905 9 957 849

Norges Ishockeyforbund 915 873 839 364 561 521 2 316 758

Norges Judoforbund 186 072 176 013 121 068 483 153

Norges Kampsportforbund 717 770 691 891 490 559 1 900 220

Norges Kickbxingforbund 137 241 118 115 73 301 328 657

Norges klatreforbund 203 928 200 654 134 689 539 271

Norges luftsportforbund 1 162 351 1 076 269 832 308 3 070 927

Norges motorsportsforbund 719 852 788 394 447 760 1 956 006

Norges orienteringsforbund 586 902 641 481 396 912 1 625 294

Norges padleforbund 296 575 297 874 160 344 754 793

Norges roforbund 253 164 247 761 182 620 683 545

Norges rugbyforbund 100 107 99 288 34 789 234 184

Norges rytterforbund 786 500 795 492 527 037 2 109 029

Norges seilforbund 472 406 412 316 227 313 1 112 035

Norges skiforbund 4 122 754 4 082 372 3 218 279 11 423 406

Norges skiskytterforbund 1 462 559 1 394 388 925 867 3 782 814

Norges skytterforbund 506 315 554 374 354 587 1 415 276

Norges skøyteforbund 419 236 588 166 492 846 1 500 248

Norges snowboardforbund 350 496 304 584 179 608 834 688

Norges soft- og baseballforbund 44 098 31 867 18 937 94 901

Norges squashforbund 74 170 74 170

Norges studentidrettsforbund 153 367 128 343 68 514 350 224

Norges styrkeløftforbund 110 710 107 050 71 207 288 967

Norges svømmeforbund 806 465 822 617 556 564 2 185 646

Norges tennisforbund 548 664 597 750 412 257 1 558 671

Norges triathlonforbund 78 215 78 215

Norges vannski- og Wakeboardforbund 84 886 70 811 43 475 199 172

Norges vektfløfterforbund 97 636 96 236 193 871

Norges volleyballforbund 539 756 513 392 433 116 1 486 265

Sum særforbund 36 000 682 38 976 044 27 622 110 102 598 836
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Generalsekretæren har ordet

verdier som kan måles i gull
Idrettens verdier kan ikke måles i kroner og øre.  hvor mye er idrettsglede for alle verd?  hvor 
mye er følelsen av å høre til i meningsfylte idrettsfellesskap verd? hvor mye er et forbilde 
verd? hvor mye mistet vi av verdi da alexander dale oen så tragisk gikk bort?

På godt og vondt ble 2012 et år der idrettens verdier 
ble eksponert og satt på prøve. For norsk idrett ble satt 
på betydelige omdømmeutfordringer dette året.  I et år 
som egentlig burde vært et jubelår for idrettsbevegelsen 
med endring av tippenøkkelen og storartete konkurranser 
under OL og Paralympics i London, var det kampfiksing 
og doping som dessverre fikk dominere nyhetsbildet 
i flere måneder.  Helter på sykkelsetet falmet og falt,  
e-postkorrespondanse ble et søkeord på idrettssidene 
i mediene, og kappgangsporten hadde allerede i flere år 
hatt «gnagsår».

Men til tross for den store medieinteressen disse sakene 
genererte besto og består grunnfjellet i norsk idrett. De 
grunnleggende verdiene ble enda viktigere, og var også 
enda tydeligere i idrettslagene.  Gjennom året fikk vi 
mange bevis for at norsk idrett ikke ønsker å bli assosiert 
med juks og doping.  Det skjedde en mobilisering av de 
gode verdiene. Selv om toppidrett er viktig, er den ikke 
så viktig at den skal tukles med.  Selv om seiere i Tour de 
France eller i OL er flott, er de ikke viktigere enn at idretten 
skal utføres i trygg forvissning om at den beste faktisk 
vinner, at vilkårene er like for alle deltakerne, og at vi 
kan heie på våre helter. De kommer fortsatt fra de samme  
stedene som oss – fra idrettslagene i hele landet.

Idrettsforbundet foretok noen viktige grep i arbeidet 
mot juks.  Sammen med Kulturdepartementet og Norges 
Fotballforbund ble det laget en nasjonal handlingsplan 
mot kampfiksing. Alle ansatte i norsk idrett måtte også 
undertegne en ansettelseskontrakt som fastslo at doping, 
kampfiksing og seksuell trakassering er uforenlig med å 
kunne utføre oppgaver innenfor norsk idrett.  Det var et 
viktig grep, og et viktigere signal om et etisk ståsted som 
skal være tydelig og troverdig. Det er å håpe og ønskelig 
at alle særforbundene følger NIFs vei ved innføring av 
ansettelsesavtaler.

2012 krevde også mye av organisasjonen på andre  
områder.  En igangsettelse av et arbeid mot en eventu-
ell OL-søknad måtte behandles på et ekstraordinært 
ting.  Der fikk et forslag om å søke og fremme en søknad  
sammen med Oslo kommune om OL i 2022 massivt  
flertall. Det ledet til et samarbeid med Oslo kommune 
med grunnarbeidet for en søknad om statsgaranti for et 

OL i Oslo i 2022.  
På ledermøtet, samme helg som det ekstraordinære 

tinget, presenterte kulturminister Anniken Huitfeldt den 
nye Idrettsmeldingen, «Den norske Idrettsmodellen».  
Der ble det endelig slått fast at regjeringen endrer forde-
lingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tipping i favør 
av norsk idrett.  Over noen år skal idrettens andel økes 
til 64 prosent av overskuddet – mye til anleggsformål.  
Endringen er svært viktig for organisasjonen.  Den gir et 
sterkere søkelys på anleggsutfordringene og gir fremfor 
alt muligheter til å redusere etterslepet, en fanesak for 
norsk idrett i mange år.

Endringen i tippenøkkelen gir også idretten muligheter 
til virkelig å sette verdiarbeid ut i praksis.  Kanskje det 
viktigste området, der vi ærligst av alt blir målt er innen 
barneidretten. Norsk barneidrett fortjener å bli vist 
fram, å bli diskutert og rett og slett være så god som mulig 
for alle barna som velger idretten. Utfordringene som lig-
ger i hvordan vi skal sørge for en best mulig barneidrett, 
er mange.  Men så lenge norsk idrett greier å holde fast 
på at det idrettslige tilbudet skal ha hensynet til barnet 
foran hensynet til idretten – dersom det skulle være en 
konflikt – er jeg sikker på at fremtidens barneidrett blir 
enda bedre enn dagens.  Å ha en visjon som «idrettsglede 
for alle» forplikter, fordi den ikke bare har et kvalitativt 
element, men fordi den mer enn noe annet sier noe om 
kvaliteten – den skal gi idrettsglede.

Idrettsglede og lyst til å trene mye og godt skaper også 
gode toppidrettsresultater. Det har norsk toppidrett vist 
i vel 20 år nå. Den solide og reelle bærekraften i fremtidig 
norsk toppidrett består i og fortsatt utvikle barn og ung-
dom som tar med seg idrettsgleden og treningslysten inn 
i voksen alder. I den norske Idrettsmodellen er det nett-
opp det vi skal gjøre, la barna fra hele vårt langstrakte 
land få realisere sine drømmer på idrettsarenaen i voksen 
alder. Det er hyggelig å registrere at IOC stadig derfor  
roser Den norske Idrettsmodellen. Jeg føler meg trygg 
på at vi får oppleve dette oftere frem mot Ungdoms-OL 
2016 i Lillehammer. Dette internasjonale ansvaret for-
plikter oss alle som idrettsledere i årene vi går inn i. 

Foto: Geir owe Fredheim
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organisasjonsarbeid og håndheving av NIFs lov har vært videreført som prioritert område. 
Idrettskretsene har ytterligere styrket sin kompetanse på kjerneoppgaver innen lov, organi-
sasjon og utdanning.

For å forbedre og effektivisere saksbehandlingen i 
idrettskretsene på dette området har det vært gjennom-
ført to større seminarer for de ansatte. Deltakerne har 
evaluert seminarene som meget gode. Det er tydelig at 
kunnskapsnivået på området har økt, og det er en direkte 
styrke for det daglige virke på regionalt og lokalt plan i 
idretten. Etter flere år med målrettet fokus på dette feltet  
ser vi nå at kompetansen er solid, at idrettskretsene  
løser svært mange saker på egen hånd, og at de sakene 
som kommer til behandling sentralt er mer krevende og  
komplekse enn tidligere.

Arbeidet med å sikre at NIF har oppdaterte organisa-
sjonsdata er også videreført, og i 2012 har idrettskretsene  
gjennomgått totalt 293 idrettslag. Hovedmålet med arbeidet  
er å kontrollere og veilede medlemsorganisasjonene, slik 
at disse etterlever kravene til å være en frivillig og med-
lemsbasert organisasjon, samt å sikre at NIF til enhver 
tid har gode og pålitelige organisasjonsdata.
I forbindelse med innføringen av momskompensasjons-
ordningen har NIF og idrettskretsene gjennomført 
stikkprøvekontroll i et utvalg på 80 idrettslag. Dette er en 
fordobling av antall kontrollerte idrettslag. Kontrollen 
hadde til hensikt å sikre at idrettslagene hadde gjennom-
ført årsmøtet, hadde godkjent regnskap og at korrekt 
beløp var rapportert til NIF.  At NIF gjennomfører selv 
slike kontroller bidrar til at Lotteri- og stiftelesestilsynet  
har en god og positiv dialog med NIF. Dette er også et  
viktig bidrag til å sikre at selve ordningen blir så enkel 
som mulig for idrettslagene i fremtiden. NIF har godkjent 
32 lover fra idrettskretsene og særforbundene.  

NIF har i 2012 videreført seminar for dirigenter for å 
forbedre gjennomføringen av forbunds- og idrettskrets-
ting. Seminaret/dirigentkurset hadde totalt 17 deltakere. 
NIFs lovutvalg har avholdt seks møter og behandlet til 
sammen 23 saker i 2012. Det årlige Lov- og domssemi-
naret ble avholdt i oktober med nærmere 100 deltakere, 
i hovedsak fra idrettskretsene og særforbundene. Tema 
på seminaret var; medlemskapsbegrepet, kampfiksing, 
billettskandalen knyttet til Euroteam, søknad om olym-
piske og paralympiske leker, lov om proffboksing, barnei-
drettsbestemmelsene og praksis fra lovutvalget og doms-
utvalget.

Den nettbaserte opptaksportalen for nye idrettslag som 
ble etablert i 2011 fungerer etter forventningene, og 318 
idrettslag har søkt medlemskap gjennom denne løsningen 
i 2012. 

REGIONALE SAMARBEIDSLØSNINGER

I løpet av 2012 har arbeidet i Idrettens Kompetansesenter  
Innlandet (IKI) og Kompetansesenteret for Idrett i  
Agder (KIA) blitt ytterligere utviklet og styrket. De tilhørende 
idrettskretsene og særidrettene er, sammen med fylkes-
kommunene, kommunene og ulike lokale og regionale 
kompetansemiljøer, herunder universitets- og høgskole- 
miljøer, de viktigste samarbeidspartnerne for disse  
sentrene.

I tillegg til samarbeidet mellom Hedmark/Oppland 
og Aust- /Vest-Agder, har også følgende fylker et samarbeid 
regionalt på kompetanseområdet. Disse er Vestfold,  
Buskerud og Telemark, Oslo og Akershus, Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, Nordland, Troms 
og Finnmark. 

Samarbeidet med særidrettene om et helhetlig  
kompetansetilbud til idrettslagene er ytterligere utviklet 
gjennom 2012.

NIF registrerer også at over kr 18 millioner fra fylkes-
kommunene tilføres ulike regionale toppidrettstilbud. 
Det blir stadig et nærmere samarbeid mellom aktørene 
regionalt ved å se verdikjeden og kompetanseutviklingen 
i idretten regionalt i et helhetlig perspektiv. Olympiatop-
pens virksomhet regionalt styrkes også gjennom denne 
tverr-idrettslige og kompetansemessige utvikling i de  
regionale samarbeidsformene. 

Idrettskretsene har i 2012 gjennomført 1021 klubb-
utviklingstiltak og 290 tiltak for idrettsrådene i 2012. 

Idrettens Barentssamarbeid har en lang historikk 
innen idretten. Samarbeidet startet i 1950 mellom Norge, 
Sverige og Finland. Russland kom med i 1959. Samarbeidet 
mellom nasjonene i Barentsområdet ivaretas fra norsk 
side av idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark. 
16 ulike særidretter er med. Barentssamarbeidet har fått 
gjennomslag for økte bevilgninger, noe som må tolkes  Foto: eirik Førde
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som at de resultater som oppnås også verdsettes av  
myndighetene og hos NIF.

I 2012 ble det ansatt en prosjektleder som jobber med 
utvikling av Barents Games. Summer Games er planlagt 
i august 2013. Winter Games i april 2014 skal avvikles i 
Tromsø. En annen viktig bidragsyter i utviklingen er  
Barentssekretariatet i Kirkenes. De har bevilget kr 1,5 mill 
til utvikling av et idrettsprogram. NIF har økt sine bevilg-
ninger betydelig til Idrettens Barentssamarbeid.

Det har gjennomgående også vært en svært positiv 
utvikling av samarbeidet mellom idrettskretsene i 2012. 
Det er en solid lyst og evne til å dele både problemstillinger  
og erfaringer, samt en stor vilje i å utvikle kvaliteten i  
tjenester som ytes og de oppgaver som løses.

KLUBBUTVIKLING  

I 2012 er det gjennomført 162 startmøter og oppfølgings-
møter. Målet med møtene er å kartlegge status og utvikle 
handlingsplaner i idrettslagene. I tillegg er det gjen-
nomført 375 klubbesøk og regionale informasjonsmøter. 
Disse besøkene har ulike formål, blant annet å informere 
om ulike kurstilbud, kartlegge eventuelle behov og utfor-
dringer lagene har, for eksempel innen idrettens lover, 
årsmøter, anlegg og frivillighet.

Det er gjennomført 294 frittstående organisasjons-
kurs, i hovedsak kursene ”Lover, regler og retningslinjer”, 
”Økonomistyring og regnskap”, ”Idrettens rammebetin-
gelser”, ”Anlegg generelt” og ”Møteledelse”. Videre er 
det avholdt 21 veiledersamlinger. Veiledersamlingene 
er en møteplass for erfaringsutveksling for veiledere fra 
idrettskretser og særidrettene. 

Det er særlig positivt å registrere at det fortsatt er 
stor etterspørsel etter organisasjonskurs og klubbesøk. 
Idrettslagene ønsker ofte hjelp til konkrete utfordringer 
de opplever, og klubbesøkene ivaretar disse behovene.

Innen klubbutviklingen har det vært jobbet videre 
med å utvikle kvalifiserte veiledere til særforbundenes 
og idrettskretsenes klubbutviklingsprosesser og kurs, 
samt revidering av disse prosessene og kursene.

SÆRFORBUNDENE

Ved utgangen av 2012 hadde NIF 54 særforbund. Sær-
forbundene har gjennom 2012 bidratt vesentlig til et 
godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten, 
noe som har resultert i fortsatt vekst i antall aktive i alle  
aldersgrupper, med unntak av ungdomsgruppen 13-19 år 
(- 0,3 %). Den gjennomsnittlige veksten i 2012 var på 1,4 %, 
mens veksten de siste 5 årene har vært til sammen 8,4 %. 
For øvrig henvises det til Spillemiddelrapporten for 2012.

Utvikling i aktivitetstall for ordinære idrettslag Endring (%)

Aldersgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Siste 5 år Siste år

25 år + 492 494 509 477 530 736 548 874 559 021 570 384 15,8% 2,0%

20-25 år 112 876 115 007 116 291 118 570 120 502 123 433 9,4% 2,4%

13-19 år 304 013 297 992 297 267 299 494 299 449 298 644 -1,8% -0,3%

6-12 år 443 778 434 334 439 034 459 010 465 040 471 993 6,4% 1,5%

0-5 år 55 995 55 736 56 147 61 154 62 060 63 400 13,2% 2,2%

Sum totalt 1 409 156 1 412 546 1 439 475 1 487 102 1 506 072 1 527 854 8,4% 1,4%

 
 

NIF har fortsatt å vektlegge at særforbund med økonomiske 
utfordringer får på plass klare ansvarsforhold og innarbeider 
gode økonomiske rapporteringsrutiner til sine styrer. På 
dette området har det vært en positiv utvikling i 2012. Det 
er gledelig for NIF å melde at ingen særforbund har tatt 
opp lån i konsernkontoordningen for 2012, og kun ett sær-
forbund har benyttet muligheten for kassakreditt.

I 2012 ble ordningen med innrapporteringen av øko-
nomiske nøkkeltall gjennomført for tredje gang (2011-
tall). Samtlige særforbund og idrettskretser sendte inne 
sine rapporter, og samlet sett viser de sentrale organisa-
sjonsleddene i norsk idrett en svært ansvarlig ressurssty-
ring. Dette er dokumentert i Nøkkeltallsrapporten 2011.

Midler til særforbundene fra NIF til tiltak innenfor 
barn, ungdom og bredde har vært videreført med like 
stor kraft i 2011 gjennom de øremerkede tildelingene  
over post 3-midler. Innenfor denne prioriteringen ligger  
også en videreføring av den separate utstyrsfinan-
sieringsordningen, barneidrettsforsikringen og midler 
til kompetanseutvikling gjennom Kompetanseutvalget 
og NIFs kompetanseseksjon. Gjennom 2012 har NIF, 
sammen med særforbundene, evaluert forvaltningen av 
post 3-midlene, og har utviklet en ny og forenklet ordning 
med større vekt på resultatoppnåelse (aktivitetsomfang, 
aktivitetsutvikling og kompetanseutvikling). Ordningen 
med midler til Utviklingsorientert ungdomsidrett gjen-
nom post 2 sikrer også midler til Ungdomsløftet gjennom 
særforbundene. Videre er implementeringen av idrettens  
felles verdigrunnlag i aktivitetstilbudet for de prioriterte 
målgruppene blitt tydeliggjort som kriterium. De nye 
kriteriene iverksettes som fordelingsgrunnlag i 2013.

KOMPETANSEARBEID

Idrettskretsene, idrettsråds- og klubbutvikling
Idrettslagene utgjør det bærende fundamentet i norsk 
idrett. Idrettsrådene står sentralt i koordineringen av 
idrettslagenes interesser innen en kommune. Idretts-
kretsene har et konkret oppfølgingsansvar innenfor 
klubb- og idrettsrådsutvikling. Tiltakene skal bidra til at 
lagene og idrettsrådene på en enda bedre måte klarer å 
gjennomføre fremtidsrettet utvikling mot egne mål.
For å gjennomføre klubb- og idrettsrådsutvikling har 
idrettskretsene et kvalifisert veilederkorps innen de ulike  
kurstilbudene. Idrettspolitisk dokument fremhever  
nødvendigheten av kompetente idrettsråd. 

Gjennom «Kompetanseløftet for idrettsrådene» har 
omfanget av idrettskretsenes kontakt og samarbeid 
med idrettsrådene vært omfattende også i 2012. Selve  
«Kompetanseløftet» består av 10 kurs/moduler innen 
tre sektorer: «Idrettsrådene og idrettskretsen», «Idretts- 
rådene og idrettslagene» og «Idrettsrådene og kommu-
nene». I 2012 har idrettskretsene gjennomført 49 start-
møter og oppfølgingsmøter. Formålet er, som med klubb-
utvikling, å kartlegge status og utvikle handlingsplan i 
idrettsrådene.

Det er gjennomført 187 idrettsrådsbesøk i 2012. I til-
legg har idrettsrådsbesøkene som formål blant annet å 
informere om innholdet i kurstilbudene, finne ut om det 
er behov for annen støtte, om idrettsrådet har spesielle  
utfordringer, for eksempel innen idrettens lovverk, års-
møter, anlegg og forholdet til kommunen. Videre er det 
gjennomført 81 kurs innen de 10 kursene i «Kompetanse-
løftet»; ”Idrettens nasjonale rammebetingelser”, ”Idret-
tens egen politikk”, NIFs lover, ”Idrettsrådets ansvar 
og oppgaver”, ”Lokal idrettspolitikk”, ”Idrettens lokale  
ressurser”, ”Forberedende anleggsplanlegging”, ”For-
holdet til kommunen”, ”Anleggsplanlegging” og ”Kom-
muneplanlegging”.

Tilsvarende som med klubbutvikling, er tidsklemma 
en utfordring også for idrettsrådene. Det er utfordren-
de å få idrettsråd til å delta på kurs. Erfaringene fra de 
siste tre årene viser at en tilnærming gjennom besøk i 
idrettslag og idrettsråd har vært lettere å gjennomføre.  
Gjennom besøkene har utfordringer blitt fanget opp og 
hjelpen har i større grad blitt tilpasset behovene. Dette er 
en arbeidsform som vil bli fulgt opp og videreutviklet i 2013.

Kurstilbudet innen «Kompetanseløftet» vil bli oppda-
tert og videreutviklet i 2013. Det vil også bli gjennomført 
en nasjonal idrettsrådskonferanse.

Felles klubb-, trener- og ledelseutvikling 
Kompetansearbeidet, i regi av NIFs Utviklingsavdeling, 
kan deles inn i tre kategorier: Klubb-, trener- og ledelses-
utvikling. Det er gjennomført felles veilederutdanning 
for klubbutvikling der 12 idrettskretser og 12 særforbund 
har utdannet nye veiledere. Særforbundene og idretts-
kretsene benytter en felles strategi for utviklingsarbeid 
og kompetansetilbud. Et økende antall organisasjons-
ledd avtaler samarbeid om utvikling av idrettslagene. 
Flere særforbund jobber systematisk med klubbutvikling 
som virkemiddel for å realisere vedtatte mål og strate-
gier. Gjennom klubbutvikling skapes det en tett og god 
relasjon mellom idrettslagene og overliggende organisa-
sjonsledd.

Trenerutvikling defineres og styres i stor grad av ram-
meverket Trenerløypa, som ble vedtatt i Idrettsstyret 
2011. Særforbundene er positive til Trenerløypa og majo-
riteten har i 2012 arbeidet meget målrettet for å tilpasse 
trenerutdanningene til vedtatt rammeverk.  Målet er at 
alle særforbundene tilpasser seg denne rammen innen 
2014. Gjennom 2012 har arbeidet vært rettet spesielt 
mot barne- og ungdomstrenere.  Dette synligjøres med 
statistikk på hvilke nivåer av Trenerløypa organisasjo-
nen har implementert. 21 særforbund har inneværende 
år fått godkjent Trener 1, seks særforbund har fått god-
kjent Trener 2 og ett særforbund fikk godkjent Trener 
3-utdanning.

NIF har i 2012, etter ønsker fra særforbundene bidratt 
med fagutvikling av fellesidrettslige moduler. I august 
åpnet NIF en e-læringsportal, som majoriteten av sær-
forbund vil benytte i sitt arbeid med å utdanne trenere. 
Følgende moduler ligger nå tilgjengelig for alle særfor-
bund;» Trenerrollen», «Barneidrettens verdigrunnlag», 
« Idrett uten skader», « Idrett for funksjonshemmede» 
og «Aldersrelatert trening».  Modulene svarer på kompe-
tansekrav knyttet til nivå 1 i Trenerløypa. For å kvalitets-
sikre modulene,  ble e-læringen utviklet som et tverrfaglig  
samarbeid  i idrettsorganisasjonen og med gode bidrag 
fra eksterne fagmiljøer, som høgskoler og universitet.   
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NIFS MARKEDSARBEID

2012 har vært et interessant og utfordrende år for mar-
kedsarbeidet. NIFs samarbeidspartnere har alle gode 
prosjekter og aktiviteter i sine avtaler, som er med på å 
styrke NIFs arbeid med idrett og aktivitet og samarbeids-
partnernes omdømme og posisjon.

Norsk Tipping er NIFs generalsponsor. Norsk Tipping 
og NIF gjennomfører den årlige Kunnskapsturneen som 
arrangeres i ulike byer rundt omkring i landet. I 2012 
var tittelen på Kunnskapsturneen «Idrettsglede for alle» 
med foredrag om verdier, rollemodeller, breddeidrett og 
lagarbeid. Blant foredragsholderne var Stig Inge Bjør-
nebye, Sarah Louise Rung, Marius Arnesen, Helge Gud-
mundsen, Sahra Jaber, Liv Tone Lind, Mads Andreassen 
og Inge Andersen. Turneen ble arrangert i Stavanger, 
Steinkjer, Harstad og Tønsberg. 

Ildsjelprisen, som deles ut på Idrettsgallaen, gjen-
nomføres i samarbeid med Norsk Tipping, NRK og NIF. 
I tillegg er det innført i 2011 og 2012 en grasrotpris til en 
klubb som gjør en særskilt stor innsats for barn og ung-
dom i sitt nærområde. 

Norsk Tipping bidrar også til realisering av en rekke 
aktiviteter innenfor den såkalte Særforbundsalliansen 
(SFA), hvor små- og mellomstore særforbund samarbei-
der for å utvikle «sine» idretter. 

Nordea har vært over lengre tid en stabil samarbeids-
partner med NIF. Nordea har i 2012 bidratt sterkt til 
blant annet å sette fokus på «klubben i mitt hjerte»-kam-
panjen, som gjennomføres i samarbeid med Dagbladet og 
P4. 

NIF utvikler stadig nye prosjekter med samarbeids-
partnerne. Et eksempel er Mobilretur-ordningen som 
Telenor og Norges idrettsforbund står bak. Avtalen er 
både et miljøtiltak og en inntektskilde for idrettslagene  
som deltar. Prosjektet går ut på at idrettslagene får  
35 kroner pr brukte mobiltelefon de klarer å samle inn. 
500 idrettslag deltok i innsamlingsaksjonen i 2012 som 
ga over kr 6 millioner tilbake til idrettslagene. Prosjektet 
videreføres i 2013.

If Skadeforsikring har videreutviklet samarbeidet 
rundt barneidretten, og har som et ledd i dette arbeidet 
tatt ansvar for å støtte kurslærersamlingene i forbindelse 
med barneidrettskolene. If Skadeforsikring og NIF har 
utviklet et godt samspill i så henseende.

NIF inngikk mot slutten av 2011 en leverandøravtale 
med Ragn-Sells som er en landsdekkende totalleveran-
dør av tjenester knyttet til innsamling, transport og 

gjenvinning av restprodukter og -avfall. Avtalen har som 
formål å hjelpe idrettslag å håndtere avfall på en miljø-
messig og rimelig måte. Gjennom avtalen får idrettslagene 
50 prosent rabatt på bestilling av containere og håndte-
ring av avfall. Dette passer godt inn i NIFs miljøstrategi 
som ble vedtatt i 2011. 

NIFs markedsavdeling har en dialog med IOC for å 
se på mulighetene for i større grad å få aktivisert IOCs  
toppartnere mer i Norge, slik at de kan styrke sin olym-
piske tilknytning i Norge. Dette er store internasjonale 
selskap og merkevarer - blant annet Visa, Coca Cola, 
Samsung - som gjennom sine avtaler med IOC også har 
rettigheter i Norge.

Videre har NIF ved markedsavdelingen gjennomført 
flere møter med ulike særforbund for å bistå i utviklingen 
av deres markedsarbeid. Det er mange særforbund som 
har en utfordrende oppgave i å skaffe seg samarbeids-
partnere fra næringslivet. Her forsøker NIFs markeds-
avdeling å bistå med kompetanse og innspill. Gjennom 
markedsutvalget er det også jevnlig dialog med særfor-
bundene innenfor markedsområdet, der det diskuteres 
overordnede utviklingstrekk og utfordringer innenfor 
marked og samarbeid med næringslivet.

NIFs hovedsamarbeidspartnere innenfor næringslivet  
har i 2012 vært: Norsk Tipping, Nordea, SAS, TINE,  
Telenor, If, Adecco, Phenix, Gyro-gruppen, ÅF og Jet Set 
Sports.  

NIFs mediepartnere i 2012 har vært: Dagbladet, P4 og 
Clear Channel.

NIFs hovedleverandører i 2012 har vært: Hertz, Rica 
Hotels og Ragn-Sells.

KOMMUNIKASJON OG  
SAMFUNNSKONTAKT

På alle nivå er idretten en integrert og aktiv del av «sitt 
samfunn».  Idrettsforbundet, idrettskretsene og sær-
forbundene spiller en rolle i den nasjonale politikken 
om idrett og fysisk aktivitet, og idrettslagene bidrar 
aktivt i sine nærområder og spiller en rolle i utviklin-
gen av gode lokalsamfunn. Norsk idrett spiller en viktig 
rolle i utvikling av hele det norske samfunnet, på alle 
nivåer, i alle miljøer.  Idretten og det samfunnet den er 
en del av, påvirkes gjensidig av hverandre.  Det er idret-
tens ansvar å være aktiv i samfunnsdebatten. Det er 
organisasjonenes oppgave å arbeide for å synliggjøre 

idrettens rolle og bidrag, og kontinuerlig å arbeide for 
å synliggjøre og fremme idrettens verdier, og å påvir-
ke til bedre rammevilkår.  Dette krever dialog, møte- 
plasser og diskusjon – og en aktiv samfunnskontakt og 
politisk påvirkning.  Det er mye politikk i idrett – og det 
er mye idrett i politikk.

Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 
ble lagt frem i juni 2012 og i løpet av høsten ble det ble 
gjennomført høringer med kulturkomiteen og diverse 
partifraksjoner. Høringer om statsbudsjettet i de for-
skjellige komiteene ble også viktige arenaer for å kom-
munisere idrettens syn på idrettspolitikken. Parallelt 
med møter om idrettsmeldingen møtte NIF alle pro-
gramkomiteene for å gi idrettens innspill til langsiktig 
idrettspolitikk. Arbeidet med å utarbeide idrettens verk-
tøykasse foran Stortingsvalget 2013 ble påbegynt.

Idrettspresident, idrettsstyret og generalsekretær har 
vært aktive i media, spesielt knyttet til konkrete saker 
gjennom året. Også de forskjellige fagavdelingene har 
deltatt i den offentlige debatten innenfor egne fagfelt. 

Foruten en enda tydeligere profil på digitale medie-
flater har idrettsdemokratiet blitt styrket ved at åpen 
time etter idrettsstyremøter, ekstraordinært ting og  
ledermøte ble streamet. Avdeling for kommunikasjon og 
samfunnskontakt har gjennomført flere interne skole-
ringssamlinger i idretten og bidratt med sin kompetanse  
i møter med særforbund og idrettskretser. Et større  
antall skoleklasser og studenter har også vært på besøk 
for å lære om idrettsorganisasjonen.

Det ble gjennomført en større kommunikasjonskam-
panje om idrett for funksjonshemmede og hvordan idret-
ten kan fungere som en inngangsport til arbeidslivet i  
forbindelse med VM i kjelkehockey. På høsten startet 
samarbeidet med Antidoping Norge om planene for  
verdikampanjen «Ærlig talt», som startet på Idrettsgalla-
seminaret i januar 2013.

Fram til september måned var kommunikasjonen 
rundt Ungdoms-OL 2016 et viktig arbeidsområde, med 
besøket av IOC-presidentens besøk i juni som høyde-
punkt. 

Det er blitt engasjert en fotograf for å styrke den vi-
suelle profilen.  Han har tatt flere profilbilder som etter 
hvert vil prege det visuelle uttrykket vi ønsker å dele. I løpet 
av året ble det også initiert et samarbeid med NTB om en 
fotodatabase for bedre å kunne håndtere bildebanken til 
norsk idrett.

IDRETTENS FELLESTJENESTER 

Det er en viktig oppgave for NIF å bidra til å skape et godt 
nasjonalt sentrum for ledelse, utvikling og administra-
sjon av idrett på Ullevål stadion. På Ullevål stadion om-
fatter dette utleie og drift av kontorlokaler, nasjonalt 
sentralbord, postordning, felles kantineløsning, møte-
romsadministrasjon og en rekke andre fellestjenester. 
Kapasiteten innenfor eksisterende lokaler er i utgangs-
punktet sprengt. Norges Fotballforbund har igangsatt vi-
dere utbygging av Ullevål Stadion, og NIF har i 2012 stilt 
seg positive til en mer permanent utvidelse av tilgjenge-
lige lokaler. Flere store særforbund vil nå få mer egnede 
lokaler, samtidig som mange mindre forbund får mulig-
heter til mindre justeringer av disponibel kontorplass. 
Dette vil kunne skape nye og forbedrede muligheter for 
en samlet idrett.

NIFs økonomiavdeling og Idrettens regnskapskontor 
har i 2012 videreført sitt arbeid med økonomisk rådgiv-
ning til idrettens organisasjonsledd, administrasjon av 
konsernkontoordningen, oppfølging av merverdiavgifts-
ordningene og ordningen med gaveinnberetning innen-
for idretten. Regnskapskontoret har i 2012 ytterligere 
øket sin kapasitet for å kunne tilby økende etterspørsel 
etter regnskaps- og lønnstjenester fra de fleste særfor-
bundene, idrettskretsene og NIF.

Idrettens IKT-forvaltning har nå funnet sin form som 
bestiller av tjenester på vegne av idretten. De har et tyde-
lig ansvar for å forvalte og sikre felles kommunikasjons- 
og IT-tjenester til særforbundene, idrettskretsene, klub-
bene og enkeltmedlemmene. NIFs interne IT-avdeling er 
leverandør i konkurranse med markedet, og har et særlig 
ansvar for kompetanse og utvikling av spesifikke idretts-
systemer.

I 2012 har det fortsatt vært prioritert å utvikle løs-
ninger for den ytre organisasjonen (idrettslagene) og 
forenkle hverdagen for det enkelte medlem og deltaker. 
Dette er konkretisert gjennom den personlige portalen 
”min idrett”, utviklingen av en kostnadseffektiv elektro-
nisk betalingsløsning, samt utvikling av en ny løsning for 
klubb- og medlemsadministrasjon. Denne leveres i 2013.
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ORGANISERING AV NIF SENTRALT I 2012

NIFs kjernevirksomhet er samlet i tre avdelinger  
(Organisasjon, Idrettsutvikling og Olympiatoppen), 
mens virksomheten støttes av ni stabs- og støtte- 
enheter, som er samlet i en stabsavdeling. Den sentrale  
organisasjonen holder til på Ullevål Stadion i 
Oslo. Olympiatoppen holder hus ved Sognsvann.  
NIF IT-supportsenter holder til i Drammen.

Organiseringen av administrasjonen vil kontinuerlig  
ha et endringens lys over seg. Blant annet har NIF en 
olympisk enhet som nå arbeider med søknaden for OL/
PL 2022.

NIF STAB

Generalsekretær
Inge Andersen

Ass. Generalsekretær
Øystein Dale

Personal
Nina Braathen

Arrangementer
Elisabeth Seeberg

Kommunikasjon og 
samfunnskontakt

Per Tøien

Internasjonal

avdeling
Bjørn-Omar Evju

IKT-tjenester
Gry Torp

Aktivitet og 

Inkludering
Arnfinn Vik

Kompetanse
Per Vestli

IDRETTSUTVIKLING
Arnfinn Vik (fungerende)
Anja Veum (permisjon) 

ORGANISASJON
Erik Eide

OLYMPIATOPPEN
Jarle Aambø

Lov og frivillighet
Geir Johannessen

Regional

Idrettsutvikling
Anders Hoff

Styresekretær
Magnus Sverdrup

OL og Paralympics
Marit Myrmæl

Coaching av SF
Tore Øvrebø
Marit Breivik
Finn Aamodt

Unge utøvere
Hanne Staff

Fagavdelinger
helse

Roald Bahr

Anlegg og Miljø
Torstein Busland

Administrasjon
Ingrid Åse Bahr

Økonomi 
Anita Pelsholen

Marked
Morten Schønfeldt

NIF IT-avdeling
Svein Storjord 

Juridisk seksjon
Henriette Hillestad 

Thune

Fagavdelinger
trening

Espen Tønnessen

Administrasjon og

Idrettens Hus 
Knut Lium

Olympisk kontor 

Idrettens 
regnskapskontor

Morten Torp 

FOU
Helge Bartnes 

Erik Eide 

uNGdomslØFtet 
ungdomsløftet er en tiårig visjon som skal 
styrke ungdommers rolle i hele norsk idrett, 
hvor også ungdoms-ol på lillehammer i 
2016 vil inngå som en viktig milepæl, sier 
utviklingssjef anja rynning veum i Norges 
idrettsforbund.

Å beholde ungdommene lengre i idretten er en av de 
største utfordringene Norges idrettsforbund står overfor 
i årene fremover. Idrettsforbundet har laget en strategi 
som består av tre satsningsområder. 

- I idrettspolitisk dokument 2011-2015, og i St. meld 26 
«Den norske idrettsmodellen», er det å beholde flere 
ungdom i norsk idrett fremhevet som ett av de viktigste 
målene fremover. Gjennom Ungdomsløftet i norsk idrett 
har vi laget en grundig strategiplan for hvordan man skal 
få flere ungdommer med som aktive, trenere, ledere og 
frivillige i norsk idrett, sier Rynning Veum.

Fremtidens toppidrettsutøvere
Fremtidens toppidrettsutøvere må få en helhetlig opp-
følging og muligheter i tråd med egne ambisjoner. 

- Vi skal i større grad satse mot morgendagens topp-
idrettsutøvere. Det er særforbundene og Olympiatoppen 
som har et ansvar for å sørge for at tilstrømningen av 
nye toppidrettsutøvere med høy kvalitet er jevn og god. 
Her må det legges til rette for at unge lovende utøvere får 
bedre muligheter til å utvikle seg i langt større grad enn 
de gjør i dag. Her vil det skje mye spennende fremover  
– blant annet innenfor den regionale toppidrettssatsingen.

Ungt lederskap 
Det andre hovedmålet går ut på å få fremme ungt leder-
skap på alle nivåer av idretten, hvor tilbud om utdanning 
er et viktig virkemiddel.

- Det er mange ungdommer som slutter som aktive, 
men som kunne tenke seg å bidra i idrettslaget på andre 
måter. Tallenes tale er klar – over 60 prosent av ungdom-
mer som slutter som aktive har aldri fått et tilbud til å ta 
et kurs i regi av norsk idrett. 

- Nå har vi satt i gang et system og laget et kurs som er til-
passet ungdommer. Responsen har vært enorm. I fjor var 
det 570 ungdommer som tok lederkurs. Hele 26 prosent  

av de som tok generelle kurs var mellom 14 og 19 år. 
- Dersom forholdene legges til rette vil langt flere påta 

seg et ansvar og lederverv i sine idrettslag. Vi oppfordrer 
alle idrettslagene til å spørre hva ungdommene vil, enten 
ved at det opprettes en ungdomskomité, eller at styret 
har en ungdomsrepresentant, som kan snakke de unges 
sak på årsmøtet eller når viktige avgjørelser skal tas. Ta 
med ungdommene i ulike beslutningsprosesser, er det 
klare budskapet fra Rynning Veum.

Idrett for alle
Det tredje målet er å tilrettelegge for å oppnå idrett 
for alle ved å beholde flere i et variert og inkluderende  
aktivitetstilbud. 

- Gjennom jubileumsgaven på 11 mill. kroner som Norges  
idrettsforbund fikk fra Regjeringen i 2011 har vi 
satt i gang pilotprosjekter for å sørge for et mer all-
sidig aktivitetstilbud, slik at ungdommer kan delta  
lengre i idretten. Dette skal vi følge opp med forskning, 
og vi har stor tro på at vi skal lykkes.  

Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 blir både en viktig  
milepæl i dette arbeidet og et løft i seg selv.

- Ungdomsløftet må ses i sammenheng med Ungdoms-
OL på Lillehammer. Den kompetansen våre ungdommer 
får i forbindelse med dette mesterskapet skal komme hele 
organisasjonen til gode i ettertid, sier Rynning Veum.

Foto: eirik Førde 
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IdrettsutvIKlING

det har vært en sentral oppgave for idrettsutviklingsarbeidet i 2012 å sørge for at idret-
tens helhetlige aktivitetstilbud utvikler seg i tråd med vedtatte mål, samt å koordinere NIFs 
idrettsfaglige innsats med særforbundenes faglige og administrative arbeid.

BARNEIDRETT

NIF er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon 
med 450.000 aktive barn mellom 6 og 12 år. Nye tall fra 
Ipsos MMI i 2012 viser at 79 prosent av alle barn er el-
ler har vært medlem av et idrettslag. Barneidretten har 
dermed en unik betydning for den videre interessen og 
motivasjonen for deltakelsen i fysisk aktivitet og idrett. 
Gjennom barneidretten sosialiseres barn til fysisk aktivi-
tet, som er en plattform for aktivitet senere i ungdomså-
rene og voksenlivet.

I 2012 ble ny forvaltningsordning for post 3 vedtatt. 
Midlene til barne- og ungdomsarbeid i særforbundene 
baserer seg nå i større grad på målbare kriterier og re-
sultatoppnåelse. Som en del av dette må særforbundene 
dokumentere både formell og praktisk implementering 
av  ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om 
barneidrett”. Rettighetene og bestemmelsene er viktige 
virkemidler for å oppnå at alle barn skal ha et godt og va-
riert aktivitetstilbud i et trygt miljø. Særforbundene har 
i 2012 gjennomgått og beskrevet hvordan rettighetene og 
bestemmelsene legger premissene for aktivitets- og kon-
kurransetilbudet i sine idretter. 

Trenerkompetanse i barneidretten er et prioritert 
område, og i 2012 gjennomførte 942 personer Aktivitets-
lederkurset i regi av idrettskretsene. NIF og idrettskret-
sene har et eget kurslærerkorps for å utdanne instruktø-
rer til idrettsskoler og barneidrett. Kurslærerkorpset er i 
stadig positiv utvikling. I løpet av 2012 ble det gjennom-
ført 59 aktivitetslederkurs og 236 moduler/temakurs i 
regi av idrettskretsene. Boka Barneidrettstreneren ble 
ferdigstilt. Denne boka blir brukt både som pensum i ak-
tivitetslederkurset, og som del av trener 1 i enkelte sær-
forbund.

Idrettsskoler for barn gir et variert aktivitetstilbud, 
hvor barn får prøve flere ulike idretter i ulike miljøer. 
Gjennom samarbeidet med If Skadeforsikring har NIF i 
2012 tildelt i underkant av 900.000 kroner i oppstarts- 
eller utviklingsstøtte til 83 idrettsskoler. 

UNGDOMSIDRETT

I Idrettspolitisk dokument (2011-2015) er ungdomsi-
dretten en av hovedprioriteringene, og Idrettsmeldingen 
som kom i 2012 understreket ytterligere at ungdom og 
ungdomsidrett skal prioriteres høyt. 

Samfunnsdebatten om mer inaktivitet i befolkningen 
generelt, og blant ungdom spesielt, reflekterer idrettens 
utfordring med å rekruttere og beholde ungdom som 
medlemmer i idrettslag. Flytting og økt grad av mobilitet 
i befolkningen, økt krav til skolearbeid, andre fritidsinte-
resser og det at mange går fra å være aktiv i flere idretter 
til å satse på én, er faktorer som beskriver ytre årsaker til 
frafall. På den andre siden har idretten klare utfordringer 
i å skape mer differensierte aktivitetstilbud og konkur-
ranseformer, som er i tråd med ungdommenes ønsker og 
behov. Blant annet fører sprengt kapasitet på idrettsan-
legg i pressområdene til utfordringer i fleksibiliteten i til-
budene. Samtidig står idretten overfor store kompetan-
sebehov både blant trenere og ledere for nettopp å kunne 
gi alle et godt tilpasset aktivitetstilbud. 

2012 markerte starten på «Ungdomsløftet» som er en 
tiårig satsning for å øke ungdommers rolle i norsk idrett 
innenfor tre definerte områder. Fremtidens topputø-
vere, ungt lederskap og idrett for alle gjennom å beholde 
flere i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. I 2012 
ble også Regjeringens jubileumsgave utlyst for første 
gang. Særforbund og idrettskretser ble invitert til å søke 
midler utfra fire forhåndsdefinerte modeller for ung-
domsidrett. NIF mottok 42 søknader. Fem ble innvilget 
økonomisk støtte. 

Ungdom må i større grad gis medbestemmelse over 
sin egen aktivitet, og i løpet av 2012 har ytterligere 570 
ungdommer mellom 15 og 19 år tatt kurset Lederkurs for 
ungdom. 

På aktivitetsutviklingssiden ble ordningen med 
idrettsskoler for ungdom videreført. Idrettsskoler er en 
organiseringsform som gir større variasjon og allsidighet 
i aktiviteten og hvor ungdom selv bestemmer aktiviteten. 
NIF har gjennom faglig rådgivning og forvaltning av Post 
3-midler valgt å styrke støtten til de særforbundene som 
lykkes med å gi gode tilbud og beholde ungdommene i 
idrettslagene. I november i 2012 arrangerte NIF et dia-
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logmøte med utvalgte idrettskretser som jobber godt 
med ungdomsidretten. Erfaringene fra dialogmøtet tas 
med videre i utviklingen av dette arbeidet.

UTDANNING AV YNGRE LEDERE OG 
LEDERKURS FOR UNGDOM

I 2012 gjennomførte 19 unge idrettsledere Utdannings-
programmet for yngre ledere. Studiet, som er et samar-
beid med Norges idrettshøgskole, består av fire undervis-
ningshelger hvor hovedtemaene har vært:

•	Idrettsorganisasjonen	og	organisasjonsforståelse
•	Ledelse	i	frivillige	organisasjoner
•	Kommunikasjon	og	coaching
•	Prestasjonsforståelse	og	prestasjonskultur

Lederkurs for ungdom (15-19 år) ble ferdigstilt våren 
2011, og har blitt videreført i 2012. På dette feltet har det 
vært gledelig stor aktivitet. Idrettskretsene og særfor-
bundene har i 2012 utdannet 570 nye ungdomsledere. 
Alle deltagerne har hatt praksis i egen klubb etter avholdt 
kurs.

IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Idretten er nå i den andre tingperiode (2011-2015), hvor 
alle de 54 særforbundene har ansvar for idrett for funk-
sjonshemmede. Med bakgrunn i status for den første 
tingperioden (2007-2011), og tiltakene som ble prioritert 
i 2011, har det i 2012 vært viktig å forsterke de påbegynte 
tiltakene og styrke prioriteringene for målgruppen.

42 særforbund mottok øremerkede tilskudd til mål-
gruppen fra NIF, og har gjennom dette, i tillegg til egne 
midler, skapt mye god aktivitet i 2012. Arbeidet med å 
evaluere hva som skjer i særforbundene gjennom dialog-
møter og spørreundersøkelse vil fortsatt være viktig for å 
følge utviklingen. I 2012 ble det avholdt dialogmøter med 
alle de 54 særforbundene. I tillegg er det gjennomført en 
spørreundersøkelse som 48 særforbund har svart på.

Resultatene viser at forankringen av idrett for funk-
sjonshemmede i styret og administrasjon i særforbun-
dene rapporteres å være på nivå med 2011. Forankringen 
i krets/region og idrettslag er derimot ikke vesentlig styr-
ket. 42,2 prosent av særforbundene sier at de arbeider 

aktivt for å rekruttere nye utøvere, og 40 prosent av sær-
forbundene har talentfulle funksjonshemmede utøvere 
som følges opp. Selv om utviklingen er positiv, mener 
NIF at arbeidet må forsterkes, spesielt innenfor lokale og 
regionale ledd.

For å styrke utviklingen av arbeidet med de funksjons-
hemmede i hele landet har NIF i 2012 hatt åtte årsverk 
sentralt og regionalt. Over halvparten av særforbundene 
oppgir i 2012 at de i noen eller stor grad benytter de regi-
onale fagkonsulentene i sitt arbeid. Særforbundene øn-
sker særlig bistand til rekruttering, kompetanseheving 
og politisk påvirkning når det gjelder rammevilkår og of-
fentlige ytelser. NIF mener det er avgjørende å prioritere 
økonomi og menneskelige ressurser til dette arbeidet.

NIF anser det som viktig å bruke idrettsarrangemen-
ter til kompetansehevende og synliggjørende seminarer. 
I 2012 gjennomførte NIF, i forbindelse med VM i kjelke-
hockey på Hamar, et seminar som belyste idretten som 
en mestringsarena og inngangsport til arbeidslivet og 
økt livskvalitet. Seminaret hadde over 200 deltagere fra 
idretten, næringslivet og politikken lokalt og nasjonalt. I 
tillegg ble det gjennomført flere rekrutterings- og hold-
ningsskapende tiltak i samarbeid med Norges Ishockey-
forbund. 

NIF vil trekke frem Paralympics i London som en vik-
tig milepæl i arbeidet med prestasjonsutvikling, synlig-
gjøring og bygge interessen for idrett for funksjonshem-
mede i et langsiktig perspektiv. Et utsolgt Paralympics i 
London markerer på mange måter et betydelig veiskille i 
interessen og aksept for paralympisk idrett. 

Idrettsregistreringen viser en økning i antall medlem-
mer fra 10676 i 2011 til 10922 i 2012. Antall idrettslag som 
har funksjonshemmede i aktivitet har også økt fra 1021 i 
2011 til 1043 i 2012. Selv om utviklingen er positiv, er re-
kruttering av nye utøvere fortsatt hovedutfordringen for 
idrett for funksjonshemmede og vil fortsatt bli prioritert 
fremover.

NIF har i 2012 jobbet tett med Ridderrennet for å styr-
ke dette arrangementet i deres 50-års jubileum i april 
2013. Det har vært positivt å realisere at flere særforbund 
også har bidratt til å ville løfte Ridderrennet videre i nye 
50 år. 

INKLUDERING I IDRETTSLAG

I 2012 ble NIF tildelt kr 8,5 millioner fra Kulturdepar-
tementet (KUD) gjennom spillemidlene til den separate 
ordningen «Inkludering i idrettslag», som har vært en 
særskilt satsing siden 90-tallet. Aktivitetstilskuddene 
og tiltakene regionalt og lokalt forvaltes gjennom 11 ut-
valgte idrettsråd og idrettskretser, og det overordnede 
målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grup-
per i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å mot-
virke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være 
til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. 

I 2012 ble det totalt gjennomført 648 tiltak av 305 
idrettslag, herunder er 50 nye idrettslag med i ordningen. 
Totalt er det 69 idrettslag som bekrefter en økning i aktive 
medlemsskap, som er jevnt fordelt i alderen 6-19 år. Videre 
er arbeidet, som i de seks foregående år, rettet inn mot fem 
ulike kategorier. Kategoriene innbefatter tiltak mot inn-
vandrerjenter spesielt og inkludering av innvandrerjenter 
i den ordinære idrettslagsvirksomheten. I tillegg er det 
kategorien inkludering av innvandrere generelt som har 
flest tiltak. Kategorien økonomiske støttetiltak bidrar til å 
redusere økonomiske barrierer for å delta i idrettsaktivi-
teter. Den siste kategorien det arbeides med, er å engasjere 
flere innvandrerforeldre i idrettslagene. 

Tiltakene gjennom NIF er rettet mot de særskilte ut-
fordringene, som idrettslag i en del av de største byene 
står overfor. Foruten et større press på idrettsanlegg, kan 
det være økonomiske og kulturelle terskler som skiller 
disse områdene fra andre deler av landet når det gjelder 
barn og unges muligheter til deltakelse i idrettsaktivi-
tet. Generelt er «Åpen hall og frie aktiviteter» de mest 
populære tiltakene, og etterspørselen er økende. Videre 
hevder flere idrettslag at et viktig delmål er å gjøre tilta-
kene så gode og attraktive at flere barn og unge ønsker å 
fortsette. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse 
og engasjement i idrettslag prioriteres også. Flere av del-
takerne får være med kostnadsfritt eller med redusert 
medlems- eller aktivitetsavgift. Enkelte idrettslag har 
gode erfaringer med å oppsøke nøkkelpersoner i inn-
vandrermiljøet for å engasjere til frivillig arbeid og dug-
nadsarbeid, samt sørge for at de bidrar i rekrutteringen 
av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, og i sær-
lig grad jenter. Det er i tillegg arrangert funksjonærkurs, 
trenerkurs, svømme- og  dommerkurs. Det er også lagt til 
rette for at foreldrene selv kan delta på ulike aktiviteter.

Det ble høsten 2012 gjennomført en konferanse hvor 
inkludering av jenter og foreldreengasjementet var tema.

KVINNER OG IDRETT

Norsk idrett er ledende innen likestillingsområdet sett i 
forhold til land Norge kan sammenligne seg med. I sty-
ret i Norges idrettsforbund er kvinneandelen 55 % av de 
som velges på Idrettstinget. Andel kvinner i Norge som 
er fysisk aktive, er høy. Kvinner er gjennomgående mer 
i fysisk aktivitet enn menn, og mange kvinner er fysiske 
aktive også utenfor den organiserte medlemsbaserte 
idrettsbevegelsen. Det kan derfor være et potensiale for 
å få flere kvinner inn i norsk idrett dersom forholdene 
legges bedre til rette. Deltakelsen av kvinner og jenter 
innenfor idretten har holdt seg stabil. 40 prosent av an-
tall medlemskap i 2012 er kvinner. Særforbund med flest 
kvinnelige aktive medlemmer er fotball, håndball, gym-
nastikk og turn, ski, bedrift og golf. Den største relative 
andelen kvinner har rytter, gymnastikk og turn, dans, 
håndball, svømming og volleyball. 

VERDIARBEIDET

NIF er en verdibasert organisasjon. I NIFs formål er  
organisasjons- og aktivitetsverdiene formulert. Det er  
et viktig mål at disse verdiene preger organisasjonens 
virke og all idrettsaktiviteten. Mennesker som deltar 
i aktiv idrett eller i organisasjonsarbeidet for øvrig gjør 
dette fordi de identifiserer seg med de verdiene norsk 
idrett står for. Idretten lever av sine verdier.

NIF har i 2012 arbeidet systematisk med verdirela-
tert arbeid i organisasjonen. Samarbeidet med Stiftelsen 
Antidoping Norge er i så måte sentralt, bl.a. gjennom de 
årlige kunnskapsturneene hvor formidling av idrettens 
verdigrunnlag står sentralt.  NIF har i 2012 støttet pro-
sjekter som «Inkludering i idrettslag», «Med idretten 
mot homohets» og «Sunn Jenteidrett», og jobbet videre  
med oppfølgingen av ordningen med politiattester,  
retningslinjer mot seksuell trakassering og fokus på 
idrettens miljøstrategi.

Gjennom den årlige utdelingen av prisen «Årets  
ildsjel» på Idrettsgallaen i samarbeid med NRK og Norsk 
Tipping, viser idretten i praksis viktigheten av å verdsette 
alle ildsjeler og dugnadsarbeidere innenfor idretten.

For NIF er det svært viktig at idrettens verdigrunnlag 
får en fremtredende plass i de programmer som utvikles 
for trener- og lederutdanningen i norsk idrett. Dette imple- 
menteres derfor nå i alle våre kurs- og utdanningsmoduler.
NIF har i 2012 deltatt aktivt i utarbeidelsen av Nasjonal  
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handlingsplan mot kampfiksing sammen med bl.a.  
Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. Denne 
handlingsplanen skal gjelde for årene 2013 – 2015.

I tillegg har NIF implementert nye standard arbeids-
kontrakter for sine ansatte hvor det eksplisitt er tatt med 
momenter relatert til doping, kampfiksing og seksuell 
trakassering og konsekvenser dersom ansatte er invol-
vert i denne type uønsket adferd. Dette er også imple-
mentert i avtalene til stipendiater ved Olympiatoppen.

IDRETTEN SOM SAMFUNNSAKTØR

Idrettstingets resolusjon i 2007 angående idrett og folke-
helse, er fulgt opp gjennom videre dialog med det offent-
lige. NIF har i 2012 fortsatt å arbeide målrettet for at hel-
sesektoren skal arbeide mer forebyggende, og at idretten 
kan bidra med både kompetanse, anlegg og ulike aktivi-
tetstilbud i dette arbeidet. Idrettsforbundet har særlig 
vært aktive på å påvirke til mer fysisk aktivitet i skolen. 
Gjennom en allianse med 25 andre organisasjoner har 
organisasjonen påvirket myndighetene med å innføre 
«én time fysisk aktivitet hver dag, med kompetente lære-
re». Idretten har også i 2012 vist ønske om å bidra for å få 
flere fysisk aktive gjennom en rekke folkehelseprosjekter. 

NIF får midler både fra ExtraStiftelsen og over stats-
budsjettet (forvaltet av Helsedirektoratet) til særskilt 
idrettsarbeid som skal bidra til at svakere og utsatte grup-
per i samfunnet kan inkluderes i den medlemsbaserte 
idretten. I tillegg bidrar norsk idrett med betydelige tiltak 
innenfor området gjennom skole og SFO. NIF vil frem-
heve at dette arbeidet er avhengig av sterk kommunal 
og fylkeskommunal støtte for å kunne lykkes. Midler fra 
staten gjennom Helsedirektoratet har stagnert til disse  
formål gjennom idretten. NIF opplever på dette området  
at det ikke eksisterer statlig samsvar mellom ord og  
ambisjoner og prioritering av økonomiske midler.  

LAM

Målsettingen med Lokale aktivitetsmidler (LAM) er 
å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte  
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn 
og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal 
støttes, og midlene skal understøtte den frivillige inn-
satsen. For 2012 mottok NIF innstilling til fordeling  

barNeIdrettstreNereN 
I 2012 lanserte Norges idrettsforbund boka «barneidrettstreneren». boka tar opp viktige spørs-
mål om hva som er god barneidrett og hva som kjennetegner en god barneidrettstrener. 

Boka kan bidra til å utvikle trygge og kompetente barne-
idrettstrenere, som har lyst til å fortsette som trenere i 
mange år. Den kan gi idrettslag helt nødvendig kompe-
tanse for å stimulere barn til livslang glede gjennom 
fysisk aktivitet. «Barneidrettstreneren» tar også opp 
spørsmål om hvordan man håndterer «vanskelige» barn 
og mobbing, hvordan en skal ivareta sikkerheten på  
trening og forebygge skader, sier Inger Marie Vingdal, 
som sammen med Mari Bjone i Norges idrettsforbund 
har skrevet boka. 

- Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? 
- En god barneidrettstrener har kunnskap om barns 
utvikling, kjenner idrettens ABC og leder barn i trygge 
miljø med vekt på aktivitetsglede, innsats og mestring. 
Barneidrettstreneren prøver å se hvert enkelt unike 
barn og  tilrettelegger  aktiviteter som utvikler fysiske, 
motoriske, psykiske og sosiale ferdigheter hos barna. 
Han eller hun oppmuntrer, motiverer og gir konstruk-
tive tilbakemeldinger til alle barn.

- Hva er god barneidrett? 
- God barneidrett er barn som leker, trener og konkur-
rerer basert på idrettsglede, fellesskap og stor variasjon  
i bevegelsesform. Riktig tilpasset progresjon er viktig  
for læring, mestring og aktivitetsglede. De skal få aha-
opplevelser, kunne prøve og feile – og ikke være redde 
for å mislykkes. Klarer vi det får vi barn som er robuste 
både motorisk, psykisk og sosialt. Vi ønsker glade barn i 
idretten. 
- Det som teller, er de gode opplevelsene barna får av  
å være aktive sammen med andre barn, foreldre og  
trenere.

 - Hva er den største utfordringen med barneidretts-
trenerne rundt omkring i landet? 

- Norsk idrett har stor gjennomtrekk av  barneidretts-
trenere. Foreldre tar sjelden på seg verv mer en ett til to 
år. Vi må utdanne mange nye trenere for barn, og være 
opptatt av å gi barneidrettstrenere best mulig grunnlag 
for å utføre sin viktige oppgave. Barnets første trener har 
stor betydning for videre motivasjon og for hvor lenge 
man blir værende i idretten, sier Vingdal og Bjone.

Barneidrettstreneren er pensum på aktivitetsleder-
kurset som utdanner aktivitetsledere gjennom Norges 
idrettsforbund og idrettskretsene. Boka, som også sær-
forbund kan bruke som deler av pensum på trener 1-nivå, 
kan også fungere som en guide for alle som er opptatt av 
og interessert i barneidrett.

Boka består av fire kapitler: 
1. Hva er god barneidrett? Hovedvekt på idrettens  

barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.
2. Barns utvikling og læring. Fysisk, motorisk, psykisk 

og sosial utvikling og læring mellom 6 og 12 år.
3. Hva kjennetegner en god barneidrettstrener?  

Mestringsmiljø, prinsipper og metoder for læring, 
organisering, leikens betydning for barns læring.

4. Praktiske tips til barneidrettstreneren med blant 
annet forventninger til deg som trener og medmen-
neske, foreldretips og skadeforebyggende råd.

fra alle idrettsråd. I de kommuner hvor det ikke er 
idrettsrådsstyre, foretar idrettskretsen fordelingen av  
midlene i kommunen. Total utbetaling fra NIF til de  
lokale organisasjonsleddene (idrettslagene) for 2012 har 
vært kr 156.651.855,-. Ordningen har fungert godt etter  
de gjeldende retningslinjer, og den er utvilsomt en kjær-
kommen støtte til idrettslagenes aktivitetsskapende  
tiltak i hele landet. 

Stortingsmeldingen «Den norske Idrettsmodellen»  
varsler opptrapping av tilskuddene til idrettslagene 
gjennom LAM til 2015. Målet er at 12,5 prosent av  
spillemidlene fra Norsk Tipping til idrettsformål i  
fremtiden skal gå direkte til idrettsaktiviteter i  
idrettslagene. I 2012 og i de senere år har denne andelen 
vært 10 prosent.

ANLEGGSUTVIKLINGEN

NIFs arbeid på anleggsfeltet har i hovedsak foregått på 
det strategiske plan. Det har vært arbeidet med oppføl-
ging av Anleggspolitisk handlingsplan som ble vedtatt i 
2010, Idrettspolitisk dokument (2011-2015) og med inn-
spill til Idrettsmeldingen. Det har vært arbeidet med å 
øke kunnskapen om bruken av spillemidler i norsk idrett, 
og NIF ga i den forbindelse ut rapporten Anlegg og spille-
midler 2012. Kompetanseordningen for anleggsmoms ga 
til idrettsorganisasjonen samlet sett ca kr 61,9 mill i 2012. 

UTSTYRSORDNINGEN

Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003. 
Ordningen er et spleiselag mellom Kulturdepartementet 
og NIF. Kulturdepartementet bevilget kr 10 millioner til 
ordningen, mens NIF bidro med kr 12 millioner av post 
3 midler. I tillegg ble ubenyttede midler fra 2011 fordelt. 
Ordningen ble i 2012 utvidet slik at særforbundene kunne 
kjøpe inn utstyr til eget bruk. Totalt ble ca kr 22,8 millio-
ner fordelt til idrettslag, mens særforbundene har fått til-
delt kr 600.000 i tilskudd til kjøp av utstyr i egen regi. Det 
ble totalt søkt om kr 33,3 millioner til utstyr i 2012.

NIF mottok i tillegg ultimo 2011 en ekstra bevilgning på 
kr. 1 million over statsbudsjettet, som var øremerket utstyr 
til personer med nedsatt funksjonsevne. 0,3 mill kroner ble 
fordelt til idrettslag som hadde søkt om tilskudd til kjøp av 
slikt utstyr i 2012. Resterende beløp er overført til 2013.
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ExTRASTIFTELSEN  
HELSE OG REHABILITERING

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering er en stiftelse 
bestående av 27 frivillige organisasjoner som eier og 
fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går 
til frivillige organisasjoners helseprosjekter innen fore-
bygging, rehabilitering og forskning. NIF er søkerorga-
nisasjon til ExtraStiftelsen og administrerer ordningen 
innenfor idrettsbevegelsen. Norges idrettsforbund ble 
tildelt kr 8.495.200, en økning med nærmere kr 1 million 
fra 2011. Idretten søkte om støtte til 89 prosjekter, hvorav 
35 ble innvilget støtte fra ExtraStiftelsen. Prosjektet tre-
ningskontakter, forvaltet av Hordaland idrettskrets, ble 
tildelt Gullegget. Gullegget er ExtraStiftelsen Helse og  
Rehabiliterings hederspris som årlig deles ut til ett  
avsluttet prosjekt innen virksomhetsområdene forebygging, 
rehabilitering eller forskning. Prisen var på kr. 100.000. 

IDRETTENS FOLKEHELSE-  
OG SKOLEARBEID   

NIF har i 2012 fortsatt å jobbe målrettet for å bidra til en 
bedre folkehelse i Norge gjennom å styrke og videreut-
vikle velfungerende folkehelse- og skoleprosjekter i regi 
av medlemsorganisasjonene. Prosjektene har i stor grad 
vært i samspill med offentlige myndigheter på lokalt og 
regionalt nivå, samt relevante institusjoner og organisa-
sjoner. Arbeidet er finansiert av midler mottatt fra Hel-
sedirektoratet, men disse midlene har igjen utløst bety-
delige ressurser hos kommuner, fylker, fylkesmannen og 
fond/stiftelser. Dette har bidratt til bedre forankring hos 
offentlige, lokale og regionale myndigheter. Gjennom 
samspill mellom idretten og det offentlige, har idretten, 
med dens bidrag på kompetanse om idrett og aktivitet, 
vist at det offentlige og det frivillige kan virke forsterken-
de i fellesskap. Idrettsorganisasjonen bruker selv både 
økonomiske og kompetansemessige ressurser til utvik-
ling av disse folkehelseprosjektene.  

IDRETT I SKOLE/SFO OG FOLKEHELSE 

NIF har mottatt midler fra Helsedirektoratet for å un-
derstøtte gode tiltak og prosjekter innenfor områdene 
idrett i skole/SFO og idrett og folkehelse. Til sammen er 

kr 15.000.000,- fordelt på 45 prosjekter i regi av idretts-
kretser, særforbund og idrettsråd. 

Folkehelse- og skole/SFO- prosjektene bygger på for-
utsetninger gitt i Idrettspolitisk dokument, der det frem-
går at idretten vil bidra til bedre folkehelse gjennom det 
brede aktivitetstilbudet lokalt og bidra til bedre forutset-
ninger for barns- og unges fysiske utvikling og utfoldelse. 
Ved å inngå partnerskap med det offentlige, samarbeide 
med institusjoner og andre organisasjoner, samt å senke 
terskelen på våre idrettstilbud, har idretten nådd stadig 
flere mennesker som i utgangspunktet har vært inaktive. 

Resultatene av arbeidet som er utført er utelukkende 
positivt ut i fra både prosjekteiernes synspunkt og NIFs 
overordnede vurdering av innhold og fremdrift i arbei-
dene. I tillegg til at prosjektene har inngått samarbeid 
med det offentlige og andre organisasjoner, har de også 
utviklet strategiske og operative kryssfinansieringsmo-
deller. Folkehelse- og skoleprosjektene har fått utløst til 
sammen i overkant av kr 24 millioner fra fylkeskommu-
ner, kommuner, stiftelser, privat næringsliv eller andre 
bidragsytere. Kryssfinansieringen styrker den lokale for-
ankringen og øker mulighetene til å rekruttere deltakere 
gjennom flere kanaler. Videre bidrar forankringen i flere 
ledd til at prosjektene har større sannsynlighet for å gå 
over i varig drift ved god måloppnåelse. 

IDRETTENS ARBEID MOT ALKOHOL 
OG TOBAKK 

Det har i 2012 vært flere diskusjoner om idrett og alkohol 
i media, særlig tilknyttet servering av alkohol på arran-
gement. NIF har her vært tydelig i sine budskap med at 
idrett og alkohol er ikke forenelig der det er barn og ung-
dom tilstede, og har også vist til de vedtatte retningslin-
jene på området.  

NIF er også medlem av AV OG TIL og slutter opp om 
deres arbeid med alkoholfrie soner. Idrett og friluftsliv er 
én av åtte soner som AV OG TIL definerer som alkoholfri. 
I forbindelse med NIFs arbeid med utviklingen av en fel-
les trenerløype for hele norsk idrett, blir temaet idrett og 
alkohol/tobakk ivaretatt og belyst. Idrettens holdninger 
til dette temaet blir formidlet til alle trenere som tar tre-
nerutdanning gjennom alle særforbunds utdannings-
virksomhet.

et alpINt KraFtseNter I NorGe  
For to år siden startet samarbeidet mellom Norges skiforbund og høgskolen i lillehammer 
om en felles satsing på alpint og utdanning. resultatet i dag er at lillehammerregionen har 
blitt et alpint kraftsenter i Norge.

Rekrutteringen til norsk alpinsport har blitt betraktelig  
styrket etter at Lillehammer University College ble  
etablert i 2011. I dag tilbyr høgskolen et fleksibelt studie-
opplegg og et godt treningsmiljø for totalt 16 alpinister. 
Prosjektet samarbeider også med Olympiatoppen som 
sørger for optimaliserte treningsforhold.   

I Norge har det vært en tradisjon for alpinister å satse 
på å komme inn på landslaget eller å ta USA-studier. 
- Da vi startet opp dette studiet var målet å skape en større  
bredde, heve snittalderen noe, men først og fremst gi 
unge mennesker et tilbud om å kunne kombinere idretten  
med studier. Utgangspunktet var et spisset tilbud i en 
oppstartfase for de som vil satse mot toppen, forteller 
sportsjef Claus J. Ryste i Norges Skiforbund.   

-Hva er resultatene etter drøye to år med prosjektet?
- Sportslig sett har det vært veldig bra, og flere alpinister 
har kommet inn på landslaget. Det som er gledelig er også 
at de leverer veldig gode resultater på skolen, sier Ryste, 
som i dag er opptatt av at tilbudet skal bli varig. 
- Nå ser vi på soliditeten, driften, økonomien og styringen  
som neste korsvei slik at det blir et varig tilbud i norsk 
alpinsport. 

- Hva har prosjektet betydd for Lillehammer-regionen?
- Prosjektet har tilført en unik kompetanse og styrket  
våre utøvere på landsbasis. I tillegg blir stadig flere  
konkurranser arrangert på Hafjell og Kvitfjell. I 2016 
skal det arrangeres et Ungdoms-OL her, og det er veldig 
sannsynlig at vi skal forsøke å få tildelt junior-VM i 2015 
på Hafjell. Dersom Norge også skal søke om et OL og PL 
i 2022 vil de alpine øvelsene gå her. Summerer vi opp disse  
tingene viser det definitivt at dette er et kraftsentra i 
norsk alpinsport. 

Ryste sier prosjektet ikke hadde blitt realisert uten 
det sterke regionale initiativet. Foruten Skiforbundet og 
Høgskolen i Lillehammer skal Hafjell/Kvitfjellalliansen,  
Lillehammer Skiklub, Oppland Skikrets, Hafjell  
Alpinsenter, Innlandet Toppidrett-Olympiatoppen, 
Regionrådene for Lillehammerregionen, samt Midt-
Gudbrandsdal og Oppland Fylkeskommune, ha mye av 
æren for at prosjektet har blitt en realitet.

Norges idrettsforbund gir midler til dette arbeidet 
gjennom jubileumsgaven, og prosjektet følges tett av 
NIFs utviklingsavdeling og Olympiatoppen.

Foto: Jan petter dahlum
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den øverste delen av NIFs prestasjonsorienterte virksomhet ivaretas av NIFs toppidrettsav-
deling – olympiatoppen (olt). den har på vegne av NIF det operative ansvar og mandat til å 
utvikle og kvalitetssikre norsk toppidrett. ved å fokusere på kontinuerlig utvikling for utøvere, 
trenere, ledere og støtteapparat, arbeider olympiatoppen for at Norges beste idrettsutøvere, 
med og uten funksjonshemning, også blir best i verden. olympiatoppen har også ansvar for 
å tilrettelegge for morgendagens toppidrettsutøvere, regional toppidrettskompetanse og 
utviklingsprosjekter regionalt.

RESULTATER

Sesongens hovedmål var OL og Paralympics i London 
2012, hvor målet var å ta mellom 5 og 7 medaljer i OL og 
minst syv medaljer i Paralympics. 

Norge tok fire medaljer under OL, hvorav to gull, ett 
sølv og én bronse. Padler Eirik Verås Larsen sto for Nor-
ges første gull på distansen K1000. Håndballjentene, som 
var regjerende OL-mestere, kopierte bragden fra Beijing 
i 2008 og tok hjem Norges andre gull. Norges mest opp-
siktsvekkende medalje sto Bartosz Piasecki for da han 
tok OL-sølv og sørget for én av de største overraskelsene 
i Norges sommer-olympiske historie. Alexander Kristoff 
syklet inn til en flott bronse i landeveisrittet. 

Norge tok åtte medaljer i Paralympics og nådde målet 
som var å prestere bedre enn Paralympics fire år tidlige-
re da Norge tok syv medaljer. I London ble svømmeren 
Sarah Louise Rung Norges store medaljegrossist med 
to gull og to sølv. Tommy Urhaug, som tok PL-bronse i 
Beijing, vant et sensasjonelt gull i bordtennis. Norge fikk 
også tre bronsemedaljer gjennom Runar Steinstad i spyd, 
Roger Aandalen i boccia og Alexander Wang-Hansen, 
Marie Solberg og Per Eugene Kristiansen i seiling. 

Andre prestasjoner i 2012 viser at Norge har opprett-
holdt sin posisjon som en toppidrettsnasjon. I skiskyting 
vant Tora Berger tre VM-gull, Norge vant gull i stafett 
herrer og mixed stafett  og Synnøve Solemdal tok sin før-
ste verdenscupseier. Marit Bjørgen vant verdenscupen 
i langrenn og Anders Bardal vant verdenscupen i hopp. 
Alexander Hetland ble verdensmester i svømming 50 m 
bryst kortbane. Henrik Ingebrigtsen fikk sitt internasjonale 
gjennombrudd med EM-gull på 1500 meter i Helsinki.

Ishockeylandslaget nådde kvartfinalen i VM og fotball- 
herrene i U-21-laget kvalifiserte seg til EM. Håndball-
jentene rakk også å ta et sølv i EM. Suzann Pettersen 
holdt stand som en av verdens beste kvinnelige golfspil-
lere. Tonje Sørli ble verdensmester i kickboxing. Andreas  
Håtveit tok bronse i X-games slopestyle. I friidrett tok 

Tonje Angelsen EM-sølv i høyde og Margrete Renstrøm 
EM-bronse i lengde. Carl Yngvar Christensen tok VM-
bronse i styrkeløft.

Blant våre fremragende paralympiske utøvere uten-
om medaljevinnerne fra Paralympics i London kan blant 
annet nevnes svømmer Mariann Vestbøstad Martinsen, 
friidrettsutøver Trude Raad, langrennsløper og skiskytter 
Nils Erik Ulset, bordtennisspiller Aida Dahlen og syklist 
Morten Jahr.

FAGKOMPETANSE

Toppidrettsarbeidet har omfattet både funksjonsfriske 
og funksjonshemmede toppidrettsutøvere og deres mil-
jøer. Utvikling av hvert enkelt treningsmiljø basert på 
omforente mål, krav og leveranser mellom Olympiatoppen 
og særforbundene har fulgt tidligere mønster.  Coaching 
i treningsmiljøene som ett av to hovedfokusområder  
har vært ”navet” i Olympiatoppens virksomhet. Som  
leverandører av fagkompetanse av høy kvalitet inn i den 
daglige treningen har fagavdelingene spilt en avgjørende 
rolle. Fagavdelingenes evne til formidling er blitt satt på 
prøve hver dag. Coachene har foredlet sitt arbeid som 
bindeledd og utfordrere mellom fagavdelingene og tre-
ningsmiljøene. I tillegg har særforbundene som tidligere 
mottatt direkte prosjektstøtte til sin virksomhet etter av-
tale og i samarbeid med Olympiatoppen.

FORSKNING OG UTVIKLING (FOU)

Forsknings- og utviklingsarbeidet gjennom Olympiatop-
pen ga i 2012 støtte til i alt 29 prosjekter fordelt på åtte 
fagområder: idrettspsykologi, medisin og helse, idrettser-
næring, coaching, kraft/styrke, utholdenhet, teknikk og 
utstyr og teknologi. Den totale summen for prosjektstøt-
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ten som ble gitt var på ca kr 5.7 mill. Omtrent halvparten  
av prosjektene ble gjennomført av Olympiatoppen i sam-
arbeid med særforbundene, mens de resterende pro-
sjektene ble gjennomført i samarbeid med universiteter, 
høgskoler og andre forskningsmiljøer. Institusjoner som 
Olympiatoppen samarbeidet med var Norges idrettshøg-
skole, NTNU, Norsk Flymedisinsk Institutt, Høgskolen 
i Telemark, Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i 
Agder.

Fagavdelingene ved Olympiatoppen har i tillegg vært 
i hyppig kontakt med internasjonale institusjoner og  
forskningsmiljøer som en del av sitt arbeid med å holde 
seg oppdatert på foreliggende forskning og utvikling.

TOPPIDRETT FOR  
FUNKSJONSHEMMEDE 

Arbeidet med toppidrett for funksjonshemmede som en 
integrert og naturlig del av norsk toppidrett, har fort-
satt med mål om at funksjonsfriske og funksjonshem-
mede toppidrettsutøvere skal ha det samme tilbudet 
gjennom Olympiatoppen. Det gjelder økonomiske støt-
teordninger, faglig kompetansestøtte, forsknings- og 
utviklingsarbeid og trenerressurser. Det har vært gjen-
nomført fellessamlinger, og alle tiltak som arrangeres 
i Olympiatoppens regi planlegges for å skulle gjelde for 
både funksjonshemmede og funksjonsfriske. Resultatut-
viklingen viser at det er nødvendig med prioriteringer av 
forsknings- og utviklingsarbeid, støtte til optimalisering 
og tiltak for rekruttering for å nærme seg verdenstoppen. 
NIF er av den formening at satsingen mot Paralympics 
2014 og 2016 skal trappes opp gjennom Olympiatoppen.

FAGAVDELINGENE I OLYMPIATOPPEN

Som leverandører av fagkompetanse av høy kvalitet inn 
i den daglige treningen, har fagavdelingene spilt en av-
gjørende rolle. Fagavdelingenes kompetanse og evne til 
formidling er daglig satt på prøve, og coachene har vide-
reutviklet sitt arbeid som bindeledd og utfordrere mel-
lom fagavdelingene og treningsmiljøene. I tillegg har 
særforbundene, som tidligere, mottatt direkte prosjekt-
støtte til sin virksomhet etter avtale og i samarbeid med  

Olympiatoppen. Fagavdelingene har vært sterkt inne 
i særforbundenes landslag gjennom regulerte avtaler  
mellom det enkelte særforbund og Olympiatoppen.

TOPPIDRETTSSTIPENDER

Det er i 2012 delt ut 149 individuelle stipend fordelt på  
48 A-stipend (29 % kvinner ), 56 B-stipend (39 % kvinner)  
og 45 U-stipend (36% kvinner). Det er delt ut 4 lag- 
stipend (58 utøvere, 62 % kvinner). 

TRENERUTVIKLING

Kull 2010-2012, med 27 deltakere fra 14 ulike idretter på 
Topptrener 1-utdanningen for trenere for morgendagens 
utøvere, ble avsluttet i Bergen i mai. Et nytt kull (2012-
2014) ble igangsatt i september med 23 deltakere. Det er 
avholdt etterutdanningstilbud for tidligere topptrener 
1-deltakere, supplert med ca. 30 trenere utvalgt av sær-
forbundene.  

Kull nr. 6 i Topptrener 2-utdanningen (2010-2012), i 
samarbeid med NTNU, ble sluttført i juni (25 deltakere). 
Et nytt kull (2012-14) startet opp i september.

Kompetanse til trenere er også tilført gjennom dags-
seminarer på Toppidrettssenteret, og det er gjennomført 
regionale trenerutviklingsprogram spesielt rettet mot 
trenere for unge utøvere i alle regioner. I tillegg har fag-
avdelinger ved Olympiatoppen avholdt dagssamlinger 
for trenere og andre interesserte.  

Olympiatoppen har i 2012 gjennomført elitecoach-
program for landslagstrenere og sportssjefer i særforbund  
i samarbeid med Høgskolen i Telemark med 18 deltakere. 

REGIONALE KOMPETANSESENTRE

Arbeidet i de regionale kompetansesentra (RKS) har 
fortsatt i 2012 med hovedfokus på kvalitetssikring, god 
kontakt med regionale utdannings- og forskningsinsti-
tusjoner å knytte tettere samarbeid mot Olympiatoppen 
sentralt gjennom coachene og fagavdelingene. Prosjek-
tet «Lillehammer Toppidrett» er sluttført og avdelingen 
«Olympiatoppen Innlandet» er nå etablert på permanent 

basis. Fylkeskommunene i Oppland og Hedmark og NIF 
sentralt har bidratt positivt og ressursmessig til å realisere 
Olympiatoppen Innlandet.

Arbeid gjennom RKS gir toppidretten samlet sett et 
sterkere regionalt fundament i større deler av landet. 
Kommuner, fylkeskommuner, høyere utdanningsinsti-
tusjoner og andre partnere involveres både med ressurs-
personer og økonomi. Arbeidet gjennom RKS har spesi-
elt hatt fokus på «morgendagens utøvere» som bor, går 
på skole/studerer og trener i regionen. Spisskompetanse 
på universitet/høgskoler i regionene gir verdifulle bidrag 
til utvikling av toppidretten. 

UNGE UTØVERE

OLT har i 2012 arbeidet med å etablere en rollefordelinger 
mellom OLT sentralt og OLT regionalt i arbeidet med 
unge utøvere. OLT har fortsatt arbeidet med utviklings-
arbeid, samlinger og støtte til særforbundene, og har 
bidratt til kompetanseheving for trenere gjennom semi-
narer og samlinger. OLT er ansvarlig for forberedelser 
til Ungdoms-OL (Youth Olympic Games) og European 
Youth Olympic Festival (EYOF).  



Toppidrett

NIF – årsrapport 2012 65

Toppidrett

64   NIF – årsrapport 2011NIF – årsrapport 2011 65

Foto: lars otto bjørnland

ol oG paralympICs I loNdoN:
- lItt uNder mål oG ForveNtNING
Norge leverte enkelte fantastiske resultater i ol i london, men toppidrettssjef Jarle aambø 
oppsummerer likevel lekene som under pari. I paralympics derimot var det en gledelig positiv 
utvikling, ifølge toppidrettssjefen. 

I forkant av OL i London hadde den norske troppen, som 
telte 64 utøvere, ambisjoner om å ta opptil syv medaljer. 
I Beijing-OL fire år tidligere tok Norge ni medaljer (3, 5, 1). 

- Etter en grundig prosess over lang tid sammen med 
særforbundene, trenere, sportssjefer og utøvere, mente 
vi at et sted mellom 5 og 7 medaljer var et realistisk mål.  
På våren i fjor fikk vi det tragiske dødsfallet til Alexander 
Dale Oen. I tillegg var noen av våre beste utøvere betydelig  
skadet – blant dem var Andreas Thorkildsen, forteller 
Aambø og fortsetter:

- Det var ikke tvil om at disse hendelsene preget oss 
på flere plan i forberedelsene til OL. Vi klarte likevel å ha  
fokus på det viktige arbeidet videre, og vi bestemte oss for 
å være offensive og beholde våre opprinnelige mål – selv 
om vi skjønte at det ville bli tøft.

Norge endte på 35. plass i nasjonskampen med to gull, 
ett sølv og én bronse. Håndballjentene og Eirik Verås 
Larsen tok gull. Bartosz Piasecki fektet seg til sølv og  
Alexander Kristoff syklet inn til bronse. 

- Det var flere fantastiske norske prestasjoner under OL. 
Særlig to medaljer utmerket seg. Eirik sitt gull er spesi-
elt fordi det er så tett opptil en planlagt gullmedalje som 
det er mulig å komme. Sølvmedaljen til Bartosz Piasecki 
var mest oppsiktsvekkende. Det var en stor spenning og 
påkjenning for oss alle å følge Bartosz, forteller Aambø. 

Intern og ekstern evaluering 
- Fire medaljer er under det nivået vi har ambisjoner 
om å være på over tid. Konsekvensen av dette var at vi 
i Olympiatoppen gjorde et grundig evalueringsarbeid.  
I tillegg igangsatte Idrettsstyret et eksternt evaluerings-
arbeid som har ført frem til en rapport fra Tvedt-utvalget.

- Hva kan du allerede si om satsingen mot OL i Rio i 2016?
- Skal man ta medalje i OL må idretten selv ha en sterk  
prestasjonskultur, helst flere utøvere med medaljepoten-
sial og en sterk fagkunnskap om sin idrett. Det er det vi ser 
etter når vi nå jobber frem mot Rio. Vi må spørre oss hvor 
potensialet ligger og prioritere deretter.

Paralympics 2012
The best Paralympic Games ever. Paralympics i London 
markerte et veiskille i interessen for idrett for funksjons-
hemmede. Norge tok totalt med 8 medaljer i Paralympics 
- én mer enn i Beijing for fire år siden. Medaljebeholdnin-
gen ble 3 gull, 2 sølv og 3 bronse – fordelt på fem idretter. Til 
sammenlikning tok Norge 1 gull, 3 sølv og 3 bronse i Beijing 
for fire år siden. 

- Noen var ekstremt bra – andre lyktes ikke på samme 
måte. Sånn er det alltid, starter Aambø.

Først og fremst viser han til Sarah Louise Rung og 
Tommy Urhaug, som ble de virkelig store navnene i  
Paralympics med til sammen tre gull og to sølv– begge i 
verdensomfattende idretter. 

- Sarah var storfavoritt i flere distanser og lyktes. Det 
er imponerende å være gullkandidat og samtidig lykkes 
flere ganger. 

- Tommy Urhaugs gull i bordtennis er en av de norske 
idrettsprestasjonene som virkelig henger høyt, oppsum-
merer Aambø. 

Norge fikk også tre bronsemedaljer i Paralympics  
gjennom Runar Steinstad i spyd, Roger Aandalen i  
boccia og Alexander Wang-Hansen, Marie Solberg og  
Per Eugene Kristiansen i seiling.  

Måloppnåelse i PL
- Vi klarte målene våre i Paralympics, og det er vi godt 
fornøyd med. Likevel må vi i det store bildet vektlegge at  
Norge, som har vært en stormakt innen paralympisk 
idrett, har sakket akterut med tanke på de store nasjo-
nene som satser tungt på Paralympics. Olympiatoppen 
tok over ansvaret for utøverne i 2006, og så hvilke store 
utfordringer som lå der. Det vil fortsatt ta mange år før vi 
er tilbake på et stabilt høyere nivå. 

Vi har derfor store forventninger til at ressursløftet  
kommer allerede til neste år - slik at vi får gjort mer 
og enda bedre arbeid inn mot de idrettene som har et  
potensiale til å lykkes både i Paralympics og i OL,  
avslutter Aambø.

Foto: lars otto bjørnland

Foto: heiko Junge / Ntb scanpix

Foto: heiko Junge / Ntb scanpix
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IOC-BESØK PÅ LILLEHAMMER 

I anledning første møte mellom IOCs YOG 2016 Coor-
dination Commission, LYOGOC (Lillehammer Youth 
Olympic Games Organising Committee) og NIF 18. – 21. 
juni 2012, besøkte IOC-president Jacques Rogge Lille-
hammer. IOC-presidenten gjennomførte møter med 
representanter fra NIF, LYOGOC, Kulturdepartementet 
ved Kulturministeren og Lillehammer kommune under 
sitt opphold. 

Den 19. juni deltok IOC-presidenten på seminaret 
«Dette er Ungdoms-OL» i Håkons Hall på Lillehammer.  
Dette seminaret vektla hvordan den norske idretts- 
modellen kan anvendes og utvikles før, under og etter 
Ungdoms-OL på Lillehammer og Hamar i 2016. 

- Norsk idrett har forstått idrettens samfunnsposisjon, 
sa IOC-president Jacques Rogge under sitt besøk. Han 
trakk spesielt fram den norske idrettsmodellen som en 
suksess. IOC-presidenten benyttet anledningen under 
sine møter på Lillehammer til å understreke hvor godt 
norsk idrett lykkes både innenfor toppidrett og bredde-
idrett. På spørsmål om hva som er styrken ved den norske 
idrettsmodellen, uttalte Rogge følgende:

- Det er at Norge på et forholdsvis lite befolknings-
grunnlag klarer å få maksimalt ut i form av resultater. 
Som vi vet, betyr normalt befolkningsgrunnlaget mye for 
resultatene i idrett, uttalte Rogge.

Rogge ga stor anerkjennelse til måten Norges idretts-
forbund har evnet å forankre den norske idrettsmodellen 
i det politiske Norge.

- Dette gir idretten legitimitet som en positiv bidrags-
yter i den totale samfunnsutviklingen, uttalte Rogge.

Tilstede på Lillehammer denne dagen var også  
H.K.H Kronprins Håkon. Kronprinsen fikk en god inn- 
føring i planene for Ungdoms-OL, og han fikk møte lokal 
idrettsungdom i Olympiaparken. H.K.H Kronprins Håkon  
er for øvrig medlem av Hovedkomiteen for Ungdoms-OL.

IOC SESSION I LONDON

Organisasjonskomiteen til Ungdoms-OL på Lillehammer  
2016 (LYOGOC), presenterte status i arbeidet med 
Ungdoms-OL 2016 under IOCs session nr. 124 i London  
25. juli. Her ble de overordnede planene for arrange-
mentet fremlagt, og særlig ble utbyggingen av en ny 
deltagerlandsby i Olympiaparken, videreutviklingen av 
Lillehammer som et trenings- og kompetansesenter for 
nasjonal og internasjonal idrett, samt ungdomsløftet i 
norsk idrett vektlagt.

I tillegg til LYOGOCs styreleder Siri Hatlen, var 
også IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg, 
Idrettspresident Børre Rognlien, NIFs generalsekretær 
Inge Andersen og Lillehammers ordfører Espen Granberg 
Johnsen, deltakere i den norske delegasjonen.

IOC-president Jacques Rogge og lederen av koordine-
ringskommisjon for Ungdoms-OL 2016, Angela Ruggiero,  
takket den norske delegasjonen for deres grundige arbeid 
så langt med forberedelsene til Ungdoms-OL 2016. Det 
ble uttrykt stor tillit til Norge som OL-arrangørnasjon.

INTERNASJONALE VERV  
OG REPRESENTASJON

 – Den internasjonale olympiske komité (IOC): 
Gerhard Heiberg er IOC-medlem. Tove Paule og  
Marit Myrmæl er medlemmer i IOC-kommisjonen 
for kvinner og idrett. Camilla Haugsten og Tore Brevik 
er medlemmer i IOC-kommisjonen for idrett og 
miljø. Eirik Verås Larsen stilte til valg til IOCs utøver-
komite under De olympiske og paralympiske leker i 
London 2012. Verås Larsen ble ikke valgt inn i utøver-
komiteen. 

 – Association of National Olympic Committees’ 
(ANOC) generalforsamling i Moskva:  
Idrettspresident Børre Rognlien, generalsekretær 
Inge Andersen, idrettsstyremedlem Karette Marie 
Wang Sandbu og Marit Myrmæl deltok. Marit Myrmæl  
er medlem i ANOC Working Group.  

det internasjonale arbeidet ble videreutviklet i 2012, og da særlig innenfor utviklingssam-
arbeidet i det sørlige afrika og gjennom Idrettens barentssamarbeid. en økt satsing på inter-
nasjonal skolering, tettere kontakt med relevante departementer og en styrket kontakt mot 
internasjonale organisasjoner som FN, eu, IoC, IpC og eoC ble også prioritert i 2012.
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barduFosstuN

NIF er eier av anleggene i bardufosstun Kurs- og treningssenter.
driften ved senteret forestås av bardufosstun driftsselskap as, som er eid av NIF. 

Senteret driver med tilrettelegging for treningssamlin-
ger, kurs- og utdanningsvirksomhet, og er sentralt bosted 
ved større regionale og nasjonale idrettskonkurranser i 
Målselv kommune. Virksomheten ved Bardufosstun er 
også rettet mot utleie av hotellrom, hytter, konferanse-
lokaliteter og restaurant. Det er også tilknyttet fasilite-
ter som gymsal, treningsstudio, fysioterapi, kiropraktor, 
skytesal og øvrige fritidsaktiviteter til anlegget. 

Det er gledelig å registrere at driften ved Bardufosstun 
de siste par årene har gått med overskudd. I 2012 viste et 
driftsoverskudd på kr. 290.000,-.
Senteret fremstår etter flere runder med rehabilitering 
de senere årene, som moderne og godt oppgradert. Dette 
er en medvirkende årsak til at antall besøk har økt den 
senere tiden. Det er for øvrig gledelig å registrere at idret-
ten i Nord-Norge er en betydelig bruker av kurs- og tre-
ningssenteret. 

En offensiv vertskommune og fylkeskommune, 
sammen med en betydelig satsing fra Forsvaret i områ-
det, er med på å utvikle området og regionen i en positiv 

retning, noe som kommer Bardufosstun til gode. I tillegg 
er det i nærheten av kurs- og treningssenteret et svøm-
mebasseng med badeland, stor idrettshall, kunstgressba-
ne, ski- og lysløyper og en moderne stadion for skiskyting. 
Troms fylkeskommune har vedtatt at det skal bygges en 
ny videregående skole på Rustadhøgda med egen idretts-
linje, og det foreligger også planer om å bygge en fotball-
hall med friidrettsfasiliteter i kommunen. Dette vil bidra 
til en ytterligere forbedret idrettslig infrastruktur, kom-
petanse og idrettsaktivitet i regionen.

Bardufoss og Målselv kommune er sammen med 
idrettslagene i kommunen stadig vertskap for både store 
regionale og nasjonale idrettskonkurranser innenfor 
ulike idretter. Ved slike anlendinger er Bardufosstun et 
særskilt viktig senter.

Med bakgrunn i bl.a. et godt samarbeid med idretten 
i Nord-Norge, utbedrede fasiliteter, et velfungerende 
samarbeid med en offensiv vertkommune og fylkeskom-
mune, anser NIF at de fremtidige vekstmulighetene for 
Bardufosstun er meget gode.

 – Lausanne Summit 2012: 
2. visepresident Kristin Kloster Aasen, generalsekretær 
Inge Andersen og prosjektleder for Oslo2022 i NIF, 
Erik Eide, deltok på Lausanne Summit 2012 som er 
en samling av tidligere, kommende og påtenkte  
arrangørbyer av De olympiske og paralympiske leker. 

 – De europeiske olympiske komiteer (EOC): 
Idrettsstyremedlem Karette Marie Wang Sandbu  
er medlem i Ungdoms-komiteen, Guro Lium er  
medlem i European Youth Olympic Festival  
(EYOF)-komiteen, Ola Rønsen er medlem i den 
medisinske komiteen. På EOCs generalforsamling 
i Roma deltok generalsekretær Inge Andersen og 
Marit Myrmæl.

 – European Non-Governmental Sports Organi-
sations (ENGSO) generalforsamling i Bulgaria: 
NIFs idrettsstyremedlem Tormod Tvare og  
internasjonal rådgiver, Julie Ravlo, deltok.

 – Barentskonferansen 2012: 
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog deltok på  
Barentskonferansen i Russland. 

 – Nordisk idrettsmøte på Island:  
1. visepresident Jorodd Asphjell, styremedlemmene 
Oddvar Johan Jensen og Marcela Montserrat Fonseca 
Bustos, samt NIFs kommunikasjonssjef og NIFs 
internasjonale rådgiver deltok. Det var enighet på 
møtet om å starte opp en felles nordisk internasjo-
nal skolering for internasjonale representanter fra 
de nordiske landene. Dette er operasjonalisert og 
iverksatt.

 – Det internasjonale olympiske akademi (IOA)  
i Hellas:  
NIF sendte i 2012 tre representanter som deltok  
i IOAs «Youth Session» som er en 14-dagers under-
visningsperiode. Representantene var idrettsstyre-
medlem Tormod Tvare, styrerepresentant for 
Ungdoms-OL, Lotte Bråthen, og NIFs seksjonsleder 
for barne- og ungdomsidretten Mads Andreassen.

 – Styremøte i Nordisk Handikapidrettsforbund 
Idrettsstyremedlem og leder av NIFs integrerings-
utvalg, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, og NIFs 
assisterende utviklingssjef, Arnfinn Vik, representerte 
NIF under styremøtet i Nordisk Handikapidretts-
forbund i København. Utvikling av det nordiske 
samarbeid innenfor idrett for funksjonshemmede  
og etableringen av en felles nordisk politisk plattform 
for internasjonalt påvirkningsarbeid, var de mest 
sentrale sakene som ble diskutert i dette møtet.

INTERNASJONALT ARBEID

Internasjonal skolering for representanter fra særfor-
bundene og NIF ble startet i desember 2010, videreført 
i 2011 og avsluttet i 2012. En ny skolering står nå på trap- 
pene for det kommende året etter enighet på Nordisk 
møte om å gjennomføre en felles nordisk internasjonal 
skolering. Et pilotprosjekt i samarbeid med Danmark, 
Sverige og Norge ble derfor bestemt. Dette blir dermed 
det første konkrete samarbeidsprosjektet de skandina-
viske landene utfører innen det idrettspolitiske feltet. 
Den nordiske skoleringen vil ha oppstart våren 2013. 

Etter bevisst satsing fra Idrettsstyret på å ta i bruk EU-
programmer, har det vært økning i både interesse, søknader 
og gjennomførte prosjekter i 2012. NIF deltok i 2012 i to 
EU-prosjekter om sosial inkludering i regi av organisa-
sjonene ISCA og ENGSO. 

Etter sterk innsats fra NIF over tid innvilget Uten-
riksdepartementet en søknad fra NIF på 1,5 millioner 
kroner per år for perioden 2011-2013. Midlene har gått til 
arbeidet med FNs arbeidsgruppe for idrett og likestilling.  
Dette innebærer en norsk ansatt på FN-kontoret i  
Genève, norsk ledelse av arbeidsgruppen ved Tove Paule 
og gjennomføring av en årlig konferanse om temaet. 
NIF har derfor i 2012 hatt en praktikant utplassert i fem  
måneder ved FNs idrettsavdeling (UNOSDP) i Genève. 

NIF økte i 2012 sine bevilgninger til Idrettens  
barentsutvalg, noe som har medført en 100 prosent  stilling  
innen dette arbeidet (50 prosent som norsk koordinator 
og 50 prosent som internasjonal koordinator). Dette har 
ført til en ny opptur i idretts- og kultursamarbeidet i nord. 
2500 norske ungdommer deltok på arrangementer i regi 
av samarbeidet i 2012, og fra og med 2013 har Idrettens  
barentssamarbeid besluttet å arrangere årlige «Barents 
Games» med både sommer- og vinterutgave. Barents 
Winter Games vil avholdes i Tromsø i 2014.

Foto: bardufosstun
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tabellen viser antall aktive medlemmer i særforbundene i 2012 fordelt 
på aldersgrupper og kjønn. I oversikten på antall grupper viser tallene  
i parentes henholdsvis særidrettslag og fleridrettslag. 

KVINNER MENN SUM
SÆRFORBUND                                     ANT. GRUPPER (S/F) 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL
sF11 Norges ake-,  bob- og skeletonforbund 10 (8/2) 2 14 35 6 61 3 16 33 26 141 118 219 337

sF12 Norges badminton Forbund 115 (66/49) 9 440 576 125 593 11 704 872 281 1 748 1 743 3 616 5 359

sF13 Norges bandyforbund 340 (147/193) 167 1 397 1 153 1 091 1 793 319 5 703 5 069 2 476 5 875 5 601 19 442 25 043

sF14 Norges basketballforbund 145 (94/51) 2 816 1 011 246 583 5 2 087 2 682 806 1 866 2 658 7 446 10 104

sF15 Norges bedriftsidrettsforbund 12 5 94 2 407 55 130 52 26 314 4 558 108 418 57 648 113 368 171 016

sF16 Norges bokseforbund 61 (31/30) 12 101 359 233 332 15 333 1 436 773 890 1 037 3 447 4 484

sF17 Norges bordtennisforbund 124 (53/71) 8 531 215 106 283 12 1 435 1 220 354 1 479 1 143 4 500 5 643

sF18 Norges bowlingforbund 105 (100/5) 2 32 77 56 472 4 76 198 189 1 521 639 1 988 2 627

sF19 Norges bryteforbund 55 (38/17) 119 557 402 126 393 206 2 176 1 622 778 1 824 1 597 6 606 8 203

sF20 Norges bueskytterforbund 82 (42/40) 5 134 293 108 582 10 351 711 281 1 637 1 122 2 990 4 112

sF21 Norges Castingforbund 34 (25/9) 1 25 43 29 124 2 104 237 453 1 632 222 2 428 2 650

sF22 Norges Curlingforbund 31 (25/6) 4 57 194 355 680 4 77 329 504 2 018 1 290 2 932 4 222

sF23 Norges Cykleforbund 393 (194/199) 165 1 103 1 187 748 6 329 240 2 750 3 746 2 315 25 712 9 532 34 763 44 295

sF24 Norges dykkeforbund 155 (149/6) 37 179 248 235 850 43 270 552 587 3 660 1 549 5 112 6 661

sF25 Norges Fekteforbund 21 (17/4) 1 62 77 87 192 0 315 208 104 349 419 976 1 395

sF26 Norges Fotballforbund 1794 (641/1154) 1 503 50 972 32 826 5 500 15 879 3 296 112 258 69 588 21 499 55 984 106 680 262 625 369 305

sF27 Norges Friidrettsforbund 887 (137/751) 2 239 11 483 6 774 2 895 15 502 2 301 11 274 7 063 3 061 18 611 38 893 42 310 81 203

sF29 Norges Golfforbund 184 (181/3) 40 815 1 380 1 011 24 963 115 2 168 5 532 5 591 70 537 28 209 83 943 112 152

sF30 Norges Gymnastikk- og turnforbund 400 (148/253) 12 423 27 146 6 864 1 569 12 820 7 930 9 601 3 095 627 4 192 60 822 25 445 86 267

sF32 Norges hundekjørerforbund 60 (53/7) 35 170 291 300 860 38 159 240 196 1383 1656 2016 3 672

sF33 Norges håndballforbund 717 (167/551) 435 38 721 22 461 4 021 10 590 333 17 592 9 167 2 007 7 527 76 228 36 626 112 854

sF34 Norges Ishockeyforbund 95 (70/25) 224 659 233 90 340 717 3 968 1 847 945 2 663 1 546 10 140 11 686

sF35 Norges Judoforbund 62 (49/13) 88 449 192 49 166 230 1 571 633 203 591 944 3 228 4 172

sF36 Norges padleforbund 103 (73/30) 89 448 670 473 5 162 108 550 978 654 7 211 6 842 9 501 16 343

sF37 Norges luftsportforbund 245 (244/1) 1 3 191 549 1 137 5 67 521 1 520 11 541 1 881 13 654 15 535

sF38 Norges orienteringsforbund 360 (117/243) 340 2 087 1 627 588 4 753 380 2 248 1 976 804 7 554 9 395 12 962 22 357

sF39 Norges roforbund 55 (37/18) 68 243 360 261 1506 83 278 628 442 2613 2438 4044 6 482

sF40 Norges rytterforbund 367 (351/16) 362 4 318 9 269 4 288 9 134 125 589 545 297 2 500 27 371 4 056 31 427

sF41 Norges seilforbund 117 (106/11) 21 677 759 529 2 694 32 1 023 1 193 1 127 11 157 4 680 14 532 19 212

sF42 Norges skiforbund 1162 (213/949) 7 150 27 413 9 735 3 645 25 395 7 967 35 675 15 991 5 412 39 708 73 338 104 753 178 091

sF43 Norges skytterforbund 501 (463/38) 22 237 484 355 1 743 6 645 1 722 1 581 20 873 2 841 24 827 27 668

sF44 Norges skøyteforbund 102 (56/47) 342 2 455 588 168 747 200 1 219 366 176 1 653 4 300 3 614 7 914

sF45 Norges svømmeforbund 260 (157/103) 4 323 17 062 3 429 627 4 375 4 771 15 970 3 053 753 3 932 29 816 28 479 58 295

sF46 Norges tennisforbund 140 (106/34) 117 2 283 1 999 555 4 310 172 3 141 3 006 1 015 7 959 9 264 15 293 24 557

sF47 Norges vektløfterforbund 40 (13/27) 0 64 276 208 309 0 173 585 495 896 857 2 149 3 006

sF48 Norges volleyballforbund 331 (118/213) 15 1 740 4 815 1 778 2 351 15 1 346 2 780 1 977 3 175 10 699 9 293 19 992

sF49 Norges skiskytterforbund 181 (29/152) 13 797 761 127 1 887 20 1 434 1 438 313 3 272 3 585 6 477 10 062

sF50 Norges motorsportforbund 290 (276/14) 58 583 691 350 1 630 149 3 048 3 974 2 275 8 911 3 312 18 357 21 669

sF51 Norges danseforbund 122 (101/21) 1 312 4 269 2 344 931 2 649 254 817 414 600 1 637 11 505 3 722 15 227

sF52 Norges Kampsportforbund 403 (363/40) 81 5 745 2 744 837 2 869 202 12 729 5 720 1 866 6 472 12 276 26 989 39 265

sF53 Norges vannski- og Wakeboard Forbund 21 (21/0) 13 124 179 162 235 16 221 360 249 505 713 1 351 2 064

sF54 Norges squashforbund 30 (20/10) 0 17 55 62 179 0 56 200 277 989 313 1 522 1 835

sF55 Norges styrkeløftforbund 69 (39/30) 0 18 297 302 463 0 43 1 021 846 1 492 1 080 3 402 4 482

sF56 Norges amerikanske Idretters Forbund 97 (49/48) 55 1 080 2 301 389 276 5 113 737 1 043 982 4 101 2 880 6 981

sF57 Norges biljardforbund 39 (36/3) 4 35 94 62 155 13 77 606 628 1 291 350 2 615 2 965

sF58 Norges Kickboxing Forbund 55 (30/25) 17 160 507 322 344 25 254 863 535 746 1 350 2 423 3 773

sF59 Norges Klatreforbund 170 (102/68) 253 1 530 1 218 1 256 3 245 255 1 457 1 610 1 647 5 311 7 502 10 280 17 782

sF61 Norges softball og baseball Forbund 17 (12/5) 12 39 25 33 42 29 158 123 98 259 151 667 818

sF62 Norges studentidrettsforbund 74 5 9 1 662 8 059 2 297 6 17 1 621 10 484 3 944 12 032 16 072 28 104

sF63 Norges triathlonforbund 86 (17/69) 13 79 81 65 525 20 107 145 136 1439 763 1847 2 610

sF64 Norges Fleridrettsforbund 151 (94/57) 33 126 2 027 1 910 18 879 23 79 802 935 5 359 22 975 7 198 30 173

sF72 Norges rugbyforbund 34 (28/6) 10 29 144 172 196 18 226 765 386 546 551 1 941 2 492

sF73 Norges snowboardforbund 67 (30/37) 9 293 220 184 261 10 659 900 476 552 967 2 597 3 564

sF92 Norges Cricketforbund 47 (45/2) 76 198 198 120 173 108 450 666 709 890 765 2 823 3 588
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Kongepokalvinnere

Foto: dmitry lovetsky / ap

KoNGepoKalvINNere 2012
Forbund Kvinner Menn
ake-,bob,-og skeleton thor haug Nørbech

amerikanske idretters Ikke utdelt Carlos a. rio, lørenskog Frisbeeklubb

badminton sara blengsli Kværnø, Grong bK Jim ronny andersen, Kristiansand bK

bandy
Innebandy

Ingen
sF Grei/målløs

stabæk IF
slevik IbK

basket ulriken bbK Frøya basket

biljard Ikke utdelt Kristoffer mindrebø, oslo biljardklubb

bokse marielle vermedal hansen aleksander Jacobsen

bordtennis sonja obradovic, b-72 Geir erlandsen, stord btK

bowling andrea e. hansen, vågan bK mads sandbækken, Frogner bK

bryte Ikke utdelt thomas rønningen, Kolbotn Il

bueskytter vigdis landskaug, ås bs Jens e. Johannessen, laugen bueskytterklubb

Casting olaf Christensen, bærum JFFs castinggruppe

Cricket

Curling lag rørvik, snarøen CC lag ulsrud, snarøen CC

Cykle heidi rosaasen sandstø, Follo sK håkon austad, asker CK

dans stine larsen Nedgård, dK studio 1

dykke molde undervannsklubb

Fekte Irina Kazakova, tordenskiold trondheims Fekteklubb bartosz piasecki, bygdøy FK

Fleridrett boccia: bård hamnes, John Nørsterud og olav Kolstad, lillehammer hIl
petangue: lars bruu, ole hågensen og benny ble-lafkih, 
Groruddalen petanque Klubb

Fotball stabæk FK Il hødd

Friidrett tonje angelsen, trondheim Friidrett Jaysuma saidy Ndure, Il bul

Frisbee

Golf marita engzelius, oslo Golfklubb elias bertheussen, trondheim Golfklubb

Gym og turn tina madelein larsen, Nedre Glomma turnforening marcus Conradi, oslo turnforening

hundekjøring Carina Nilsen, bærum hundekjørerklubb svein Ivar moen, trysil hundekjørerklubb

håndball larvik hK haslum hK

Ishockey vålerenga, Nm Ishockey stavanger IhK (oilers) Nm Ishockey

Judo ane ofstad presterud, oslo Judoklubb albin dal, Ippon Judoklubb, åpen klasse  herrer,   -73 kg

Kampsport, maria roll, mizuchi Karate Klubb (Kumite)
Ikke utdelt – taekwondo WtF
Christina pedersen, harstad taekvon-do klubb (Kamp), 
taekwondo ItF
Ikke utdelt – Wuschu 
Ikke utdelt – Jujutsu
Ikke utdelt – Kendo

stian bagroen, mizuchi Karate klubb (Kumite)
bendik Øyan, tøyen taekwondo (Kamp) , taekwondo WtF
thor robin harbak, trondheim taekwon-do Klubb (Kamp), 
taekwondo ItF
Ikke utdelt – Wushu
sigbjørn eilerås, haugesund Ju Jitsu klubb (Kamp)
Ikke utdelt – Kendo

Kickboxing Cathrine heggøy Fonnes, Champions Kickboxingklubb andreas lødrup, Fighter Kickboxingklubb

Klatring tina Johnsen hafsaas, Kolsås klatreklubb magnus midbø, tyrili Klatring lillehammer
robil mjelle, bodø Klatreklubb

luftsport         derek broughton, marius sotberg og bent onshus, ”42FF”, 
Kjevik Fallskjermklubb

motorsport  lene dyrkorn, hobøl mK Ib vegard andersen, eiker / Fredrik Flatland, lørenskog / 
Ingen utdeling i offshore / Cherita masternes, lakselv

orientering mari m Fasting, halden sK hans Gunnar omdal, Kristiansand oK

padle Ikke utdelt Jo sondre solhaug, asker skiklubb/Kajakk

ro tale Fiskerstrand Gjørtz Nils Jakob skulstad hoff

rugby Ikke utdelt bergen rK, 7’ers rugby 

rytter Geir Gulliksen, drammen og omegn rideklubb

seil thomas Nilsson m/mannskap, åpent mesternes mester 21 båter

ski alpint: lotte smiseth sejersted,  stabæk IF
Kombinert: sigrid rykhus, peer Gynt alpinklubb

alpint: aleksander lund svindal, Nero
Freestyle: vinjar slåtten, voss
hopp: anders bardal, steinkjer skiklubb
langrenn: martin Johnsrud sundby, røa
Kombinert: bryan Fletcher, usa

skiskytter tora berger, dombås Il tarjei bø, markane Il

skytter monica lillehagen, aasa msl stian bogar, oslo Østre msl

skøyter Ikke utdelt håvard holmefjord lorentzen, Fana Il

snowboard Ikke utdelt tore holvik, Geilo Il

squash lotte eriksen, hafrsfjord squashklubb Kim are Killingberg, hafrsfjord squashklubb

styrkeløft  heidi hille arnesen, I.l. Kraftsport Carl yngvar Christensen, brumunddal aK

svømming sara Nordenstam, lambertseter svømmeklubb aleksander hetland, bærumssvømmerne

tennis Caroline rohde moe, blommenholm og sandvika tenniskl. Joachim bjerke, oslo tennisklubb

triathlon  Ikke utdelt lars petter stormo, sagene IF

vannski tobias hvaara, Kvelde vannskiklubb

vektløfter per hordnes, aK bjørgvin

volleyball oslo volley Nyborg  vbK
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NIFs partNere
NORSK TIPPING er idrettens generalsponsor og ble 
opprettet i 1948 for at myndighetene ønsket at over-
skuddet fra spill skulle komme det norske samfunnet 
til gode. Norsk Tipping har gjennom årene også hatt 
et nært markedsmessig samarbeid med norsk idrett. 
Samarbeidet er bygget opp rundt prosjekter som tar 
vare på både topp- og breddeidrett, samt verdi- og kunn-
skapsbaserte prosjekter. Norsk Tipping er også partner 
og støttespiller i «Team Paralympics»-konseptet.

NORDEA ønsker å gjøre det mulig for barn og unge 
å drive idrett på sine premisser, og gi talenter mulig-
heter til å lykkes med idretten sin. Avtalen med NIF 
har en helhetlig tilnærming til norsk idrett, hvor både 
toppidrett og barne- og ungdomsidrett inngår som 
elementer.

SAS har som mål å være idrettens flyselskap. Gjennom 
denne avtalen ønsker SAS å tilby enkle reiseløsninger 
som videre vil forsterke samarbeidet med idretten.

TINE har gjennom samarbeidsavtalen satt søkelys på 
fysisk aktivitet, kostholdsvaner og matglede. TINE 
ønsker å styrke topp- og breddeidretten, samt konkur-
ransefrie aktiviteter i Norge gjennom samarbeid med 
særforbundene. TINE har hovedfokus på barn og ung-
dom gjennom blant annet TINE Fotballskole og TINE 
-stafetten og samarbeider med Olympiatoppen for å 
styrke ernæringskompetansen innen idretten.

IF er hovedsamarbeidspartner for NIFs idrettsskoler. 
Idrettsskolene arrangerer idrettsaktiviteter for barn 
inntil 13 år. Hovedformålet er å styrke barneidretten
generelt og idrettsskolene spesielt for barn i regi av NIF. 
Dette skal blant annet gjøres gjennom kurs, kompe- 
tanseheving og skadeforebygging. Alle barn under 13 år 
som er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, er forsikret 
i If – Idrettens forsikringsselskap. If er  også partner og 
støttespiller i «Team Paralympics»-konseptet.

TELENOR og Norges idrettsforbund startet i 2011 
en mobilreturkampanje. Kampanjen er en del av Te-
lenors returprogram, og gir idrettslagene mulighet 
til både å skaffe ekstra inntekter til idrettslaget, samt 
å være med på å beskytte miljøet gjennom å tilrette-
legge for sikker innsamling, gjenbruk og resirkulering av 
gamle mobiltelefoner.

PHENIX er en av verdens mest kjente produsenter 
av sportsklær. Samarbeidsavtalen innebærer at ut-
styrsprodusenten er totalleverandør av klær for OL og 
Paralympics i Sotsji i 2014 og Rio i 2016. Phenix eies 
av China Dongxiang Group og importør av Phenix i 
Norge er Interplaza Sport.

P4 er Norges største kommersielle radioaktør. For P4 
er sport en av de viktigste satsingsområdene. P4 sam-
arbeider med NIF både redaksjonelt og kommersielt 
gjennom avtalen.

ADECCO er som bemanningsselskap markedsledende  
både globalt og nasjonalt og samarbeider blant annet 
med Den internasjonale olympiske komité (IOC) og 
Olympiatoppen om karriereveiledning for idrettsutø-
vere. Kjernevirksomheten er formidling av midlerti-
dig og faste ansatte til private og offentlige virksom-
heter. Adeccos virksomhet dekker mange fagområder.

DAGBLADET er opptatt av både toppidrett og bredde-
idrett, med spesielt fokus på å utvikle fellesprosjekter 
for å styrke breddeidretten. I denne satsingen blir 
nettavisen dagbladet.no sentral gjennom en lands-
omfattende kampanje for å fremme det norske folks 
fysiske form, styrke frivilligheten og gi barn og unge 
et enda bedre tilbud gjennom idretten. Dagbladet er 
sentral i den årlige «Klubben i mitt hjerte»-kåringen. 
Dagbladet er også partner og støttespiller i «Team 
Paralymics»-konseptet.

ÅF er et ledende teknisk konsulentselskap. ÅFs fokus-
områder er energi, miljø, infrastruktur og industri. 
Selskapets base er i Europa, med virksomhet og kun-
der over hele verden. ÅF er Green Advisor for de olym-
piske komiteene i Norge, Sverige, Finland og Sveits. 
Dette samarbeidet hjelper idretten på vei mot de mest 
miljøvennlige og bærekraftige løsningene i sin admi-
nistrasjon og drift.

JET SET SPORTS er Norges idrettsforbunds offisielle 
leverandør av billetter til De olympiske leker. Avtalen 
gjelder for billetter og gjesteprogram til OL i Sotsji 
2014 og Rio de Janeiro 2016. I tillegg har Jet Set Sports 
inngått en seks år lang sponsoravtale med Norges 
idrettsforbund.

JYSK er hovedsamarbeidspartner til «Team Para-
lympics». Jysk er et internasjonalt danskeid konsern 
som opererer innenfor bransjene boliginnredning og 
boligtekstiler.

RICA HOTELS er NIFs offisielle samarbeidspartner 
innenfor hotell- og konferansebransjen. De tilbyr 
gjennom avtalen med NIF spesialpriser for alle med-
lemmer i norsk idrett. Avtalens formål er å styrke Rica 
Hotels relasjon til idretten og samtidig dekke NIFs og 
idrettens behov for hotell- og konferansetjenester.

HERTZ er NIFs offisielle leverandør av leiebil- 
tjenester. Avtalen gir gunstige priser i inn- og utland 
for alle særforbund, klubber, idrettslag og idretts- 
utøvere som er tilsluttet NIF.

RAGN-SELLS og Norges idrettsforbund har inngått 
en leverandøravtale hvor miljø- og gjennvinnings- 
selskapet Ragn-Sells gir samtlige idrettslag rabatter  
på utstyr og tjenester til avfallshåndtering for 
arrangementer. Dette er en god mulighet for 
idrettslag å kutte utgifter til sine arrangementer,  
samtidig som at det er et samarbeid som skal bidra til å 
gjennomføre NIF miljøstrategi.

GLAXOSMITHKLINE AS er et av verdens største,  
forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Selskapet  
ønsker i samarbeid med NIF å bidra til finansieringen  
av arbeidet med å skape en verdidebatt i idretten, og 
herunder spesielt med tanke på verdibasert ledelse og 
drift. NIF og GSK har begge et samarbeid med Global 
Dignity, og det er et uttalt mål at prosjektsamarbeidet 
linkes opp mot dette. 

DALE OF NORWAY er den ledende produsenten av 
høykvalitets strikkeplagg basert på førsteklasses norsk 
ull. Selskapet er leverandør av gensere og strikke- 
jakker til NIF og den norske delegasjonen for De 
Olympiske og Paralympiske leker i Sotsji 2014.

layout: NIF Grafisk
Foto: se bildekant

produksjon: pro-x
opplag: 1500

Notater



NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG
PARALYMPISKE KOMITÉ

tlf +47 21 02 90 00
e-post nif-post@idrettsforbundet.no
www.idrett.no
org.nr. 947 975 072 mva

Postadresse 
0840 Oslo

Besøksadresse 
Sognsveien 73
0855 Oslo
 

Glede

Fellesskap

Helse

Ærlighet

Frivillighet

Demokrati

Lojalitet

Likeverd


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack

