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Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten. 

 

Sak 106: Høring spillemiddelsøknad 2013 

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. 

 

I forbindelse med arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2013 er det etablert en egen 

administrativ arbeidsgruppe med representanter fra NIF og særforbundene, og det 

foreliggende utkastet er å anse som et omforent dokument fra denne gruppen. 

 

Ass. generalsekretær gjennomgikk sentrale momenter relatert til norsk idretts rammevilkår, 

slik de er beskrevet i det foreliggende utkastet til spillemiddelsøknad for 2013.  

 

I de økonomiske analyser som foreligger, er det lagt til grunn en estimert lønns- og 

prisjustering på 8.2% med basis i 2009-nivået. 

 

Videre ble de estimerte konsekvensene av ulike innfasingstakter av en ny tippenøkkel 

presentert og gjennomgått. Det ble i denne sammenheng referert til Stortingsmelding            

nr. 26 (2011-2012) "Den norske idrettsmodellen". 

 

Det fremvises et behov for at innfasingstakten opp til 64 % av tippenøkkelen blir gjennomført 

så raskt som mulig - og maksimum innenfor rammen av 2 år. Det betyr at Idrettsstyret både 

forventer og vil arbeide for at norsk idrett har 64 % av overskuddet til Norsk Tipping til 

anvendelse for idrettsformål i løpet av 2013/2014. 

 

Det blir en særdeles viktig og prioritert sak for Idrettsstyret i tiden som kommer. 

 

Det vil også være av sentral betydning å sikre at inntektene fra Norsk Tipping sin totale 

spillportefølje inngår i den vedtatte og omforente tippenøkkelen. Idrettsstyret er av den klare 

oppfatning at alle spill i Norsk Tipping må inngå i den totale tippenøkkelfordelingen, slik at 

man unngår en kannibalisering av den spillpolitikk som har vært ført i over 60 år i Norge. 

 



Idrettsstyret vil vektlegge å prioritere følgende områder ved innføring av den nye 

tippenøkkelen: 

 

 Redusere etterslepet av spillemidler til idrettsanlegg. 

 Styrke lokalidretten gjennom ordningen for lokale aktivitetsmidler (LAM). 

 Styrke arbeidet med ungdomsidretten i hele norsk idrett. 

 Styrke arbeidet med morgendagens toppidrettsutøvere og den regionale 

kompetanseutvikling. 

 Styrke toppidretten. 

 Styrke arbeidet med de funksjonshemmede i norsk idrett generelt og i toppidretten 

spesielt. 

 

Idrettsstyret hadde også en gjennomgang av kriteriene for post 3. 

 

Generalsekretæren ble bedt om å ferdigstille en høring angående en eventuelt ny fremtidig 

innretning av post 3, midler til barne-, ungdoms- og breddetiltak. 

 

Det var enighet om at dette arbeidet skulle gjennomføres uavhengig av søknad om 

spillemidler for 2013. 

 

 

Vedtak: 

1) Idrettsstyret legger til grunn de grunnleggende prinsipper som er fremlagt i utkastet til 

søknad om spillemidler for 2013. 

2) Idrettsstyret ber generalsekretæren om å inkorporere de innspill som styret var enige om 

i møtet, og sender utkast til søknad om spillemidler på høring i organisasjonen primo juli 

2012. 

3) Høringsfristen for organisasjonen er satt til 31.08.2012. 

4) Søknaden settes opp som tema på idrettskretsledermøtet og dialogmøtene med 

særforbundene og idrettskretsene i september før endelig behandling i Idrettsstyret 

ultimo september 2012. 

 

 

Sak 107: Innstilling til KUD vedrørende tildeling av spillemidler fra Anleggspolitisk 

program – kostnadskrevende anlegg – 2012  

Organisasjonssjef Erik Eide og anleggsrådgiver Torstein Busland var tilstede under saken. 

 

Idrettsstyret innledet med en prinsipiell debatt knyttet til habilitetsspørsmål i denne saken. 

Bakgrunnen for dette var at da søknadene ble mottatt av NIF, viste det seg at syv av ti 

søknader kom fra særforbund som var representert i utvalget. 

 

Idrettsstyret er ikke å anse som inhabile i saken. Idrettsstyret var tilfredse med hvordan denne 

saken ble fremlagt til styret fra generalsekretæren. 

 



KUD har ved flere anledninger understreket at det er KUD som endelig avgjør hvem som skal 

tildeles midler fra den anleggspolitiske programsatsingen. Tildeling på spesifikt prosjekt blir 

avgjort etter en dialog mellom KUD og det angjeldende særforbund. Dette er de angjeldende 

særforbundene gjort oppmerksomme på. 

 

Idrettsstyret understreket at innstillingen fra NIF overfor KUD baserer seg på reelle behov og 

prosjekter, innmeldt fra særforbundene til NIF. 

 

Vedtak: 

Idrettstyret godkjente generalsekretærens innstilling til  fordeling av midler til 

kostnadskrevende anlegg for 2012. Innstillingen oversendes til Kulturdepartementet (KUD). 

 

Innstilling: 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund  Kr.  4.000.000,-  

Norges Friidrettsforbund    Kr. 10.000.000,- 

Norges Rytterforbund    Kr.   4.000.000,- 

Norges Skiforbund     Kr.   2.000.000,- 

Norges Skiskytterforbund    Kr.   6.000.000,- 

Norges Svømmeforbund    Kr.   4.000.000,- 

 

Totalt       Kr. 30.000.000,- 

 

 

Sak 108: Spillemidler til utstyr – en gjennomgang av ordningen 

Organisasjonssjef Erik Eide og anleggsrådgiver Torstein Busland var tilstede under saken. 

 

Denne saken har tidligere vært gjenstad for diskusjon i Anleggsutvalget. 

 

Spillemidler til utstyr ble innført som en del av anleggspolitisk program i 2003. Programmet 

har de senere årene bestått av tre elementer hvor de to andre elementene har vært ekstra 

spillemidler til kostnadskrevende anlegg og til anlegg i pressområder. Det har de senere årene 

blitt bevilget 10 millioner kroner fra anleggspolitisk program til utstyrsordningen. I tillegg har 

NIF bevilget 12 millioner kroner av post 3-midler. 

 

I praksis har NIF og KUD i fellesskap blitt enige om tildelingskriteriene i forkant av hvert års 

søknadsprosess. 

 

Det har vært gitt et tilskudd på inntil 33 % på utstyr som koster fra kr. 6000,- til kr. 300000 ,-. 

For utstyr som koster mellom kr. 300 000,- og kr. 500000,- har tilskuddet vært inntil 

33 % for de første kr. 300000,- og inntil 50 % for det overskytende. 

 

Idrettsstyret diskuterte hvorvidt nedre søknadsgrense bør heves. Idrettsstyret ønsker å 

gjennomføre en pilot for å løfte inn noen kostnadskrevende utstyrstyper, for eksempel 

tråkkemaskiner for skianlegg. 

 

 



Vedtak: 

Idrettstyret vedtok følgende forslag til  endringer i retningslinjene for 

utstyrsordningen. Idrettsstyret ba generalsekretæren oversende forslagene til 

Kulturdepartementet (KUD). 

 

1. Lag og foreninger, inkludert særforbund (fotnote 1), tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. I 

    fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettsskoler søker via 

   idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt 

   etter 01.01.2012. 

2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. 

3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr (fotnote 2) og personlig utstyr (fotnote 3).                                                       

Skiforbundet gis, som en pilot, anledning til å ha driftsutstyr på sin utstyrsliste. 

Skiforbundets andel av ordningen utregnes basert på gjennomsnittet av søknadene fra 2010 

og 2011. 

4. Minimum søknadsbeløp er kr. 3.333,- (Utstyrskostnad kr. 10.000). 

5. Tilskuddsatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. 

6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er kr. 300.000,-. 

7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Rabatter inngår ikke i 

    beregningsgrunnlaget. 

8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. 

9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som: 

a. Har lang levetid 

b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt. 

Brukt utstyr må koste minimum kr. 150.000,-  for å være tilskuddsberettiget. 

10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke. 

11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. 

---------- 

Fotnote 1: Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund. 

Fotnote 2: Utstyr ment for drift og vedlikehold av utstyr og anlegg. 

Fotnote 3: Utstyr som er tilpasset enkeltutøvere. Utstyret skal oppbevares i klubbene. 

 

 

Sak 109: Søknad om opptak av ny idrett i Norges Rytterforbund 

NIFs juridiske rådgiver, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

Norges Rytterforbunds (NRYF) styre vedtok 19.04.2012 å ta opp Mounted Games som 

idrett i NRF, og søker Idrettsstyret om godkjenning av opptak av denne idretten. 

 

Mounted Games er organisert under det internasjonale Mounted Gamesforbundet 

(IMGA). Ved opptak av Mounted Games, som en idrett under NRYF, vil NRYF være den 

landsomfattende organisasjonen som organiserer Mounted Games i Norge. 

 

I søknaden fra NRF fremgår det at forbundet anser at Mounted Games oppfyller alle 

kriteriene i NIFs lov § 1-2. I tillegg avholdes det EM og VM i ulike 

disipliner i Mounted Games i regi av IMGA. Idrettsstyret er enig i NRYFs 

vurdering. Videre anser Idrettsstyret at Mounted Games oppfyller kravet til å være en ”ny” 

idrett innenfor organisasjonen, både fordi den skiller seg vesentlig fra de øvrige idrettene som 

NRF organiserer, og fordi den bringer inn nye medlemmer til organisasjonen. 



 

Ved Idrettsstyrets godkjenning blir den nye idretten en formell idrett organisert innenfor NIF. 

Godkjenningen gir imidlertid ikke automatisk rett til grentilskudd etter tilskuddsmodellen. For 

å oppnå grentilskudd må idretten i tillegg oppfylle flere kriterier, blant annet et 

minimumskrav til antall idrettslag og medlemmer. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjente opptak av idretten Mounted Games i Norges Rytterforbund, 

jf. NIFs lov § 6-3. 

 

 

Sak 110: Oversendelsesforslag fra Idrettstinget 2011 – Lovforslag nr. 32 

NIFs juridiske rådgiver, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

På Idrettstinget 2011 fremmet Vest-Agder Idrettskrets et lovforslag knyttet til dagjeldende 

§ 2-17 i NIFs lov. Forslaget ble trukket og oversendt Idrettstyret for videre behandling. 

 

De hensyn som begrunnet det oversendte lovforslaget fra Vest-Agder Idrettskrets til 

Idrettsstyret, anses å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom NIFs lov § 2-3(1) 2. pkt, som ble 

inntatt i NIFs lov på Idrettstinget 2011. 

 

Vedtak: 

De hensyn som begrunnet det oversendte lovforslaget anses å være tilstrekkelig ivaretatt 

gjennom NIFs lov § 2-3(1) 2. pkt, som ble inntatt i NIFs lov på Idrettstinget 2011. 

Generalsekretæren bes sørge for at nevnte bestemmelse gjøres kjent i organisasjonen. 

Idrettsstyret vil med denne begrunnelse ikke arbeide videre med forslaget fra Vest-Agder 

Idrettskrets. 

 

 

O-sak A: Framdrift folkehelsearbeidet 

Idrettsstyremedlem Astrid Waaler Kaas orienterte i saken.  

 

Med ref. til IS-sak nr. 70 i IS-møte 8 (2011-2015), skal NIF arrangere et fagseminar og en  

folkehelsekonferanse.  

 

Det videre arbeidet relatert til idrett og folkehelse og det ovennevnte tema, vil bli behandlet i  

IS-møte nr. 13 (2011-2015).  

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren konkretisere nærmere relatert til både fagseminar og 

konferanse ved IS-møte nr. 13 (2011-2015). 

 

 

O-sak B: Status i Organisasjonsutvalgets arbeid 

Organisasjonsutvalget diskuterte i sitt siste møte 21.05.2012 hovedsakelig spørsmålet om en 

evt. endring av Idrettstingets sammensetning. 

 



Organisasjonsutvalgets fremtid, mandat og sammensetning vil bli en del av den totale 

gjennomgangen av NIFs politiske utvalgsstruktur (ref. O-sak I i IS-møte nr. 12, 2011-2015). 

 

Idrettsstyret er for øvrig kjent med Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) pressemelding 

av 09.06.2012, hvor det konstateres at forslaget til ny sammensetning av Idrettstinget ikke har 

det nødvendige flertall i norsk idrett, ref. vedtak gjort på Det ekstraordinære idrettstinget i 

Stjørdal, 09.06.2012. SFF skriver i pressemeldingen at det nå er opp til Idrettsstyret hvorvidt 

saken skal tas opp til ny diskusjon i idrettsorganisasjonen. Idrettsstyret tok pressemeldingen til 

informasjon.  

 

Organisasjonsutvalget konkluderte i sitt møte 21.05.2012 med at det ikke er nødvendig med 

flere møter på nåværende tidspunkt, og at dette utvalget derved har avsluttet sitt arbeid i sin 

nåværende form. 

 

 

O-sak C: Oppsummering og oppfølging av NIFs Ledermøte og Ekstraordinært 

Idrettsting 

Idrettspresidenten orienterte i saken. 

 

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med hovedinnholdet i Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012), 

med tittelen ”Den norske idrettsmodellen”, som ble presentert av kulturminister            

Anniken Huitfeldt under NIFs ledermøte 08.06.2012. 

 

Idrettsstyret uttrykte stor tilfredshet ved at Idrettsmeldingen legger opp til en betydelig 

økning av idrettens andel av tippenøkkelen til 64 % fra nåværende 45,5 %. Dette idrettsløftet 

kan muliggjøre både et anleggsløft og et ungdomsløft. Statens prioritering av barne- og 

ungdomsidretten er i tråd med idrettens egne mål. Et ungdomsløft skal sikre at flere unge 

velger å fortsette med organisert idrett. Se forøvrig IS-sak 106 i dette IS-møtet,                      

nr. 12 (2011-2015). 

 

Det ble understreket at det nå blir viktig å jobbe for at andre departementer enn 

Kulturdepartementet (bl.a. Helsedepartementet) også får et eierskap til sentrale statlige 

målsetninger på idrett,  idrett og folkehelse og idrett i skolen.  

 

NIF skal forøvrig, på bakgrunn av brev datert 26.06.2012 fra Norges Tennisforbund, følge 

opp spørsmålet relatert til tildeling av spillemidler til overtrykkshaller for tennis 

(”tennisbobler”). 

 

Generalsekretæren ble bedt om å tilrettelegge en møteplan for møter med de politiske partiene 

i.f.m. oppfølgingen av de skisserte statlige mål i stortingsmelding nr. 26 (2011-2015).  

 

Generalsekretæren følger dette direkte opp overfor NIFs presidentskap. 

 

 

 



O-sak D: YOG 2016 

Generalsekretæren orienterte i saken, og viste til brev fra IOC til NIF datert 25.06.2012. 

 

Tilbakemeldingene fra IOC vedr. møtene på Lillehammer i perioden 18.til 21.06.2012, er 

meget positive. Følgende møter/seminar ble gjennomført: 

 Møte mellom IOC og Lillehammer Youth Olympic Games Organising Committee 

(LYOGOC) 19.06.2012. 

 Møtet mellom IOC-president Jacques Rogge, Kulturministeren, representanter fra 

NIF, Lillehammer kommune og LYOGOC 19.06.2012. 

 Seminaret ”Dette er Ungdoms-OL" 19.06.2012. 

 Kronprinsens besøk på Birkebeineren Skistadion 19.06.2012. 

 Det såkalte ”City to city-debrief”-møtet 20.06.2012. 

 Møter mellom IOC, NIF og LYOGOC vedr. Youth Olympic Village, finansiering og 

markedsspørsmål 21.06.2012. 

 Middag for viktige stakeholders på Maihaugen 19.06.2012. 

 

Under Lillehammer-møtene understreket IOC-presidenten den norske idrettsmodellen  i et 

internasjonalt perspektiv, og hvilken tydelig posisjon NIF har som en viktig premissgiver i det 

norske samfunnet. Jacques Rogge slo nok en gang fast betydningen av at den fremtidige 

toppidretten må finne sin legitimitet gjennom en ansvarlig samfunnsmessig rolle, og la vekt 

på viktigheten som idretten har for den oppvoksende generasjon. I den sammenheng ble det 

også henvist til OL/PL 2012 i London, hvor styreleder for London Olympic Games 

Organising Committee (LOGOC), Sebastian Coe, stadig fokuserer på hovedformålet med 

deres store investeringer i Strotbritania, vedr. OL/PL 2012; ”Inspire a generation”, og hva 

som kan skapes gjennom den inspirasjonen idretten gir. 

 

Idrettspresidenten orienterte om sitt møte med IOC-presidenten og Kulturministeren på 

Lillehammer 19.06. 2012. Her ble bl.a. spørsmålet rundt dopingutestengte utøvere i OL 

diskutert. IOC-president Rogge var tydelig på at IOC er enig med NIF i at utøvere som har 

fått en dopingdom ikke skal få delta i det påfølgende OL  

(ref. O-sak G i IS-møte nr. 11, 2011-2015). Dette vil både IOC og NIF jobbe aktivt med frem 

til WADA-kongressen ultimo 2013.I tillegg ble spørsmål relatert til spill- og kampfixing 

diskutert. IOC-presidenten ga i tillegg i møtet uttrykk for at IOC vil ønske en norsk søknad 

om OL/PL 2022 velkommen. 

 

Idrettsstyret gav uttrykk for tilfredshet med jobben som har blitt gjort i forbindelse med de 

ovennevnte møtene på Lillehammer. 

 

NIF, Lillehammer kommune og LYOGOC AS er for øvrig invitert til IOC Session i London 

23. til 25.07.2012 for å avgi statusrapport for YOG 2016. 

 

Idrettspresidenten, generalsekretæren og spesialrådgiver Magnus Sverdrup vil representere 

NIF på denne IOC Session. 

 



 

O-sak E: OL/PL 2022 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Med 142 mot 15 stemmer vedtok det Ekstraordinære Idrettstinget følgende uttalelse til 

Idrettsstyret i saken vedr. OL/PL 2022 den 09.06.2012: 

1. Idrettstinget gir sin tilslutning til at Idrettstyret skal arbeide videre med en norsk søknad       

omOL/PL 2022 til Den internasjonale olympiske komité (IOC), med Oslo som søkerby. 

2. Et OL/PL i Norge i 2022 vil være et viktig arrangement for ytterligere å utvikle norsk 

idrett, en ny generasjon frivillige og å gi dagens og fremtidige unge idrettsutøvere muligheter 

for å oppleve og delta i olympiske leker i Norge. Et OL/PL i 2022 skal bygge videre på den 

kompetanseutvikling som skapes i Ungdomsløftet gjennom arbeidet med Ungdoms-OL i 2016. 

3. Det er et mål at OL og PL i Norge skal stimulere den regionale idrettsutvikling i hele 

landet og den regionale prestasjonsorienterte idrettsutviklingen spesielt. 

4. Et OL/PL i Norge 2022 vil være en katalysator i en fremtidsrettet aktivitets- og 

kompetanseutvikling for idretten og samfunnet som helhet. Et OL i Norge skal ivareta 

idrettens overordnede mål om åpenhet og inkludering. Vårt felles miljøansvar må være en 

viktig plattform i det videre søknadsarbeidet. 

5. Den finansieringsmodellen for anlegg styret har presentert for idrettstinget skal legges til 

grunn for forhandlingene. Idrettstinget forutsetter at det i samarbeid med politiske 

myndigheter på alle nivåer tilrettelegges for at anleggsinvesteringen baseres på et spleiselag 

der idretten gjennom spillemidlene bidrar med 11,1 %. Ved vesentlige avvik fra dette, vil 

organisasjonen bli hørt på nytt. 

6. Utviklingen av idrettsanlegg utenfor selve arrangementsregionen for OL/PL 2022 skal ikke 

berøres av de investeringer som må gjøres relatert til idrettsanlegg innenfor 

arrangementsregionen. 

7. Etterbruken av OL-anleggene skal møte idrettens behov og flere idretter enn vinteridrettene 

skal få plass i anleggene etter lekene. Lokal barne- og ungdomsidrett skal få tilgang til OL-

anleggene på samme måte som i kommunale idrettsanlegg i dag. 

 

Det videre arbeidet relatert til utvikling av en søknad om statsgaranti for et evt. vinter OL/PL 

2022, må videre forankres politisk, både i NIF, hos Oslo kommune og hos staten. NIF vil ta 

initiativ til et snarlig møte med politisk ledelse i Oslo kommune i saken. 

 

I løpet av kort tid må det gjøres avklaringer på hvor de enkelte idrettsanleggene til et evt. 

OL/PL 2022 skal etableres. Idrettsstyret var enige om at Oslo må bygge en innendørs 

skøytebane, samt den største ishallen (kunstløp), slik at lekene får en kompakthet i Oslo. De 

øvrige spesifikke anleggsplasseringer, innenfor det vedtatte konseptet (ref. IS-sak 57 i          

IS-møte nr. 7, 2011-2015) må Oslo kommune sammen med NIF og de angjeldende 

særforbundene ta stilling til. 

 

Idrettsstyret understreket viktigheten av at Oslo kommune og norsk idrett må være enige om 

det overordnede konseptet før diskusjonene med staten om en statsgaranti begynner, og 

målsetningen er at konseptet skal være avklart i løpet av høsten 2012. 

 

Idrettsstyret ser det som en nødvendighet for kvaliteten i arbeidet at den tunge idrettsfaglige 

og konseptmessige kompetansen i NIF nyttiggjøres av Oslo kommune. 



 

Det ble informert om at Oslo har etablert en OL/PL 2022-organisasjon. Organisasjonen er 

etablert som en egen etat i Oslo kommune.  Etaten skal operativt ledes av Eli Grimsby.   

 

Det er iverksatt en anbudskonkurranse i regi av Oslo kommune relatert til konsulentbistand 

for prosjektet.  

 

NIFs direkte bidrag i utarbeidelsen av statsgarantisøknaden vil bl.a. relateres til 

konkurranseprogram, anlegg, miljø, frivillighet, Paralympics, etterbruk og markedsrettigheter. 

I tillegg vil NIF ta en koordinerende rolle på vegne av idretten inn i prosjektet. NIF vil 

selvsagt ha ansvaret for kontakten mot IOC. 

 

 

O-sak F: Status i det idrettspolitiske oppfølgingsarbeidet 

NIFs 2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, orienterte i saken. 

 

NIF (v/presidenten, 2. visepresident og anleggsrådgiver Torstein Busland) møtte SVs 

programkomité 21.06.2012 i Oslo. SV var særlig opptatt av spørsmål relatert til idrett i 

skolen, samt av idrettens langsiktige finansiering. 

 

Når det gjelder en politisk arbeidsgruppe som skal jobbe med Stortings- og sametingsvalget 

2013, så vil generalsekretæren fremme forslag til arbeidsgruppens sammensetning og mandat 

til IS-møte nr. 13 (2011-2015). Generalsekretæren vil stille nødvendige administrative 

ressurser til rådighet for arbeidet strategisk og operativt. 

 

 

O-sak G: Bardufosstun 

Generalsekretæren orienterte i saken og gjennomgikk Bardufosstuns historie. 

 

NIF eier i dag 100% av Bardufosstun A/S. Troms Fylkeskommune betaler kr. 250.000,- årlig 

til å understøtte den idrettslige aktivitet og hospitality for idrettsorganisasjonen ved 

Bardufosstun. Avtalen med fylkeskommunen gjelder foreløpig ut 2014.  

 

Driften av Bardufosstun gikk i 2011 med overskudd på kr. 490.833,-.  Det er inngått avtaler 

med flere reiselivsaktører i regionen i tillegg til den idrettslige virksomheten. 

 

Troms Idrettskrets har hatt en prosess over flere år, som har resultert i at idrettskretsen nå 

flytter til Tromsø. Idrettskretsens lokaler (”Idrettens Hus”) på Bardufosstun er eid av 

idrettskretsen. NIF har igangsatt en prosess med Rica Hotels for å søke råd om den videre 

virksomheten, og med tanke på en hensiktsmessig og økonomisk fornuftig bruk av Troms 

idrettskrets sine lokaler. I nærheten av Bardufosstun har Troms Fylkeskommune vedtatt å 

bygge en ny videregående skole, og lokale og regionale aktører ønsker å tilrettelegge for 

kursvirksomhet og internatvirksomhet på stedet.  

 



Det er viktig at NIF, som eier av Bardufosstun, bidrar konstruktivt til at Troms Idrettskrets 

kommer ut av sine nåværende lokaler på en effektiv og god måte, slik at lokalene kan 

nyttiggjøres i fremtiden til andre idrettsrelaterte formål for idretten, både regionalt og 

nasjonalt.  

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å jobbe videre med saken, og generalsekretæren vil 

komme tilbake til Idrettsstyret med vurderinger i tilknytning til Bardufosstun på et senere 

tidspunkt. Målet er at det skal foreligge en god og langsiktig løsning for Bardufosstun i løpet 

av 2012. Et løft for kvalitativ og infrastrukturmessig oppgradering av Bardufosstun må finne 

også sin støtte i Troms Idrettskrets, Troms fylkeskommune og i Målselv kommune. Norges 

Idrettsforbund skal fortsatt være en seriøs eier av både eiendommen og driftsselskapet, og vil 

vurdere hvordan virksomheten ved Bardufosstun kan utvikles og utvides på en hensiktsmessig 

måte. 

 

 

O-sak H: Idrettsmedisinsk råd 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Idrettsmedisinsk råd ble etablert før etableringen av Antidoping Norge (ADN) for å gi råd i 

idrettsmedisinske spørsmål, herunder i dopingspørsmål. Idrettsmedisinsk råd er et fagutvalg, 

ikke et politisk utvalg, og kan gi råd innenfor følgende saksområder: 

 Bistå med råd og veiledning ved oppbygging og utvikling av det medisinske 

støtteapparat i særforbund, kretser og lag, (personer, kompetanse, materiell, etc.) samt 

kvalitetssikre denne helsetjenesten 

 Gi generelle råd og informasjon angående beredskap ved idrettsarrangementer. 

(Skriftlige retningslinjer, medisinsk utstyr, legekofferter etc.). 

 Delta selv eller formidle forelesere ved kurs/-temamøter innen det idrettsmedisinske 

fagområdet. (Forebygging av sykdom/ skade, kosthold, anti-doping arbeid, 

høydetrening, kjønnstesting etc.). 

 Formidle kontakt med regionale idrettsmedisinske klinikker og behandlingssentra som 

er kvalitetsgodkjent av Norges idrettsforbund. 

 Bidra til at all idrett skal foregå under etiske og helsemessige forsvarlige forhold. 

 

Idrettsmedisinsk råd må bli en del av evalueringen av den totale utvalgsstrukturen               

(ref. O-sak I i IS-møte nr. 12 (2011-2015)). Generalsekretæren er av den oppfatning at et slikt 

råd er hensiktsmessig sett i et medisinskfaglig perspektiv. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren arbeide videre med å se på hvordan Idrettsmedisinsk råd 

best kan tjene Idrettsstyret og norsk idrett i fremtiden. 

 

 

O-sak I: Status i toppidrettsutvalgets arbeid 

Idrettsstyremedlem og Idrettsstyrets medlem i toppidrettsutvalget, Tom Tvedt, orienterte i 

saken. 

 



Toppidrettsutvalget har hatt lav møtefrekvens det siste året. Hvert medlem av 

toppidrettsutvalget representerer seg selv, ikke et org.ledd eller en organisasjon. Det har vært 

toppidrettssjefen sitt ansvar å innkalle utvalget til møter. 

 

Idrettsstyremedlem Tom Tvedt gav uttrykk for et ønske om et tydeligere mandat for 

toppidrettsutvalget. Det vil bli gjennomført en fullstendig gjennomgang og evaluering av alle 

utvalgene, utvalgsstrukturen, samt utvalgenes sammensetning og mandat i løpet av høsten 

2012.  Det er naturlig at representanter for toppidrettsutvalget deltar i den evaluering som skal 

gjennomføres i etterkant av OL/PL 2012 i London. 

 

I forbindelse med denne gjennomgangen vil også Idrettsstyret måtte se nærmere på de ulike 

aspektene ved den såkalte Tysse-saken. 

 

 

 

O-sak J: Idrettsstyrets representasjon 

 Idrettsstyrets medlemmer redegjorde for sine representasjonsoppgaver den siste tiden. 

 I tillegg ble representasjonen ved OL/PL 2012 i London gjennomgått. 

 

 

Eventuelt: 

 Med ref. til IS-sak 57 i IS-møte nr. 7 (2011-2015), diskuterte Idrettsstyret den såkalte 

”Tysse-saken”. Vedtaket i IS-sak nr. 57 ble stadfestet. Se for øvrig også  

O-sak I i IS-møte nr. 12 (2011-2015).  

 

Den juridiske bakgrunnem her er at CAS nylig har avsagt en dom knyttet til 

lovligheten av å ha regler som hindrer utøvere som er dømt etter 

dopingbestemmelsene i å delta i fremtidige OL, etter at de har sonet ferdig idømt 

straff.  

 

Den 27. juni 2008 vedtok IOC, med hjemmel i Det olympiske charter Rule 45, en ny  

bestemmelse som forbød utøvere, som var ilagt mer enn 6 måneders utestengelse for 

brudd på dopingbestemmelsene, å delta i det påfølgende OL. Den 4. oktober 2011 

opphevet Court of Arbitration for Sports (CAS) IOCs regel etter at den ble utfordret av 

USOC (U.S.Olympic Committee), som mente den var i strid med WADA-koden. CAS 

konkluderte med at regelen måtte anses som en sanksjon, og ikke som et kriterium for 

deltagelse i OL.  

 

IOC er forpliktet etter koden, både gjennom undertegning av koden, og fordi koden er 

gjort til en del av IOCs charter.  

 

WADA-koden er under revisjon. NIF har mottatt første utkast, og den er sendt på 

høring i organisasjonen. I det nevnte utkastet ligger et forslag om å følge IOCs 

opprinnelige politikk på området. Dvs. at regelen som sier at utøvere som tas i doping, 



skal utestenges i de påfølgende olympiske leker, ønskes gjeninnført, men med ny 

juridisk tekstgrunnlag. 

 

Ut fra dagens regelverk og det faktum at Erik Tysse har sonet, kan NIF på juridisk 

grunnlag ikke nekte Tysse å delta i OL i London. Å nekte Erik Tysse deltakelse i dette 

OL vil være et brudd på CAS sin domspraksis. Det vil si at Norges idrettsforbund, på 

linje med IOC, respekterer dette høyeste høyeste internasjonale domsorganet som IOC 

selv har bidratt til etableringen av. Nektes en kvalifisert utøver å stille i mesterskapet, 

begår idrettsstyret et brudd på det gjeldende internasjonale regelverket, og vil slik 

dagens regelverk er, bli regnet for å være en dobbelt straff.  

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 12 (2011-2015) kl. 16.00.  
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte. 

  

"Åpen time" ble i sin helhet streamet og tilgjengeliggjort på idrett.no.  

 

Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 22.08.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


