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BERETNING INNLANDET IDRETTSKRETS 2020 – 2021

FORORD

Innlandet idrettskrets startet sin virksomhet 01.01.2020, etter en sammenslåing av Hedmark 
og Oppland idrettskretser.

Bakgrunnen for sammenslåingen må sees i sammenheng med idrettskretsenes tilpasning til 
statens forvaltningsreform. Stortinget vedtok 8. juni 2017 en sammenslåing av fylker, som 
innebar at det fra 1. januar 2020 ville være 11 fylker i Norge. Endringene fikk konsekvenser 
for idrettsorganisasjonen, ettersom det ble vedtatt på Idrettstinget 2015 at NIF skulle foreta 
strukturelle endringer for å tilpasse seg statens forvaltningsreform. Bakgrunnen for dette 
var idrettskretsens rolle og oppgaver. Idrettskretsene er et fellesorgan for idretten innen sitt 
fylke, og har blant annet som oppgave å arbeide med idrettspolitiske innsatsområder overfor 
fylkeskommunen og regionale organer/etater. Gjennom idrettskretsenes arbeid styrkes 
idrettens rolle, og idrettslagenes rammevilkår. Av hensyn til idrettskretsens posisjon overfor 
statlige myndigheter, var det viktig å unngå en situasjon der mer enn én idrettskrets arbeider 
opp mot én og samme fylkeskommune. Med det som bakgrunn måtte idrettskretsene som har 
direkte dialog og samhandling med det offentlige forvaltningsapparatet, være tilpasset statens 
forvaltningsreform.

Det har vært gjort en stor jobb i landets idrettskretser for å forberede sammenslåingen, 
både politisk og administrativt. Tina Thorsen (tidligere org.sjef i Hedmark idrettskrets) ble 
ansatt som prosjektleder for regionaliseringsprosessen i Innlandet og har, sammen med 
administrasjonene i Hedmark og Oppland idrettskretser, lagt til rette for at de skal fungere 
godt som en sammenslått administrasjon fra 2020.

2. november 2019 ble det avholdt konstituerende kretsting for Innlandet idrettskrets. 
Lederne i Hedmark Idrettskrets og Oppland Idrettskrets, Tor Inge Martinsen og Berit Brørby 
overrakte klubben til nyvalgt leder for Innlandet idrettskrets: Jan Arild Berg fra Etnedal.

Organisasjonssjef i den nye administrasjon Innlandet idrettskrets ble Tina Thorsen.

Ved oppstart 1. januar 2020 omfattet Innlandet idrettskrets 47 særkretser/regioner/forbund 
og 46 idrettsråd som organiserer 744 idrettslag og ca 157 000 medlemskap.

Fra november 2020 ble også Innlandet Bedriftsidrettskrets med sine 145 bedriftsidrettslag 
underlagt Innlandet idrettskrets.

Totalt omfatter Innlandet idrettskrets nå 48 særkretser/regioner/forbund, 45 idrettsråd og 
825 idrettslag.
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1 STYRET

1.1 Styreleder har ordet
Fra 1. januar 2020 ble Hedmark Idrettskrets og Oppland Idrettskrets slått sammen til 
Innlandet Idrettskrets. Styrets ambisjon var å videreføre det beste fra begge idrettskretsene 
til den nye idrettskretsen. Innlandet Idrettskrets har ambisjon om å innta en tydelig 
rolle i utviklingen av et aktivt Innland, gi barn og unge gode mestringsopplevelser, styrke 
frivilligheten og skape trygge, gode og bærekraftige lokalsamfunn.
 
Oppstarten av den nye idrettskretsen ble ikke slik vi hadde forestilt oss. Vi rakk å gjennomføre 
ett styremøte og en helgesamling før Covid-pandemien slo til 12. mars 2020. Våren 2020 
og den påfølgende høsten handlet mye av administrasjonens og styrets arbeid om idrettens 
utfordringer og rammebetingelser under pandemien. 

Det var mye usikkerhet rundt i idrettslagene med tanke på aktivitet, smittevernsprotokoller, 
arrangementer og årsmøter ute i organisasjonen. Pandemien har også ført til at flere av 
klubbene i Innlandet har hatt tøffe økonomiske tider.  

Klubbene har hatt begrensede muligheter til å gjennomføre aktiviteter, dugnader og andre 
inntektsbringende tiltak. Sponsormarkedet har vært trangere og bortfall av medlemmer, 
aktive og frivillige betyr også mindre inntekter fra kontingenter og færre dugnadshender. 
I tillegg har de siste månedene med høye strømpriser gitt mange idrettslag, som lever av 
frivillighet, store ubudsjetterte kostnader. Idrettslagene har få muligheter til å skaffe ekstra 
inntekter for å dekke disse kostnadene. 
 
Administrasjonen har lagt ned et betydelig arbeid i denne sammenheng og har synliggjort 
idrettskretsens viktige rolle gjennom et stort antall Teams-møter og kursvirksomhet. 
Kjerneoppgavene våre som er å drive med lov- og organisasjonsutvikling har fått en stor og 
viktig rolle i denne tingperioden og vi opplever mer enn noen gang at behovet for informasjon 
og mulighet til digital kursvirksomhet har vært en viktig suksessfaktor. 
 
Flere av idrettskretsens planlagte aktiviteter har i likhet med de andre organisasjonsleddene i 
idretten blitt satt til side da de fordrer at vi er ute i organisasjonen og holder kurs. 
 
I Innlandet har vi hatt et frafall blant de aktive på nesten 7% fra 2019 til 2020 og medlemstallet 
har gått ned med snaue 13%. I klare tall tilsvarer dette oppunder 8000 færre aktive og tett ved 
20000 færre medlemmer. 

Idrettens betydning i samfunnet strekker seg langt ut over det å være et gode for 
idrettsbevegelsen selv. Idretten og frivilligheten er en veldig viktig faktor i lokalsamfunnet 
rundt i Norge og er i mange sammenhenger limet i hverdagen. Vi må få i gang igjen de som har 
falt utenfor og gjenvinne idrettens posisjon i samfunnet.

Og ikke minst skal vi gjøre det enda enklere å være frivillig og sikre at de medlemmene og de 
frivillige som vi har mistet i pandemien, strømmer tilbake til idretten.
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1.2 Styrets og komitéenes sammensetning i tingperioden  2020 – 2021

Kretsstyret IIK og ISFH 2020-2021 
Valgt styre per 1. januar 2020

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

Styremedlem 
(Ansattes repr.) 

Jan Arild Berg 

Jannicke Stenberg Mykkestue 

Haakon Struksnæs Fjone 

Inger Lilleby Fløgum 

Morten Gustu

Svein Erik Nordhagen 

Ida Haugstad Stake

Alexander Eriksson 

Mali Nordseth Nyløkken

Jørn Skjærvik

1.1.2020–24.9.2020

1.1.2020–28.6.2021

1.1.2020–7.7.2021

Etnedal 

Kongsvinger

Bjoneroa

Raufoss 

Stor-Elvdal

Søre-Ål 

Lillehammer

Lillehammer 

Ottestad

Lillehammer

Leder

Medlem

Varamedlem

Varamedlem

Leder

Medlem

Varamedlem

Varamedlem

Tom Ericsen

Marit Roland

Tor Haugstulen

Mette Løhren

Liv Krokan Murud

Hilde Kristin Korbøl 

Hans Olav Osbak

Lars Petter Nyhus

Lillehammer

Lillehammer 

Stange

Elverum

Lillehammer

Sør-Odal 

Elverum

Sør-Fron

Kontrollutvalg

Valgkomité

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Styremedlem 
(Ansattes repr.) 

Inger Lilleby Fløgum 

Jannicke Stenberg Mykkestue 

Haakon Struksnæs Fjone 

Mali Nordseth Nyløkken 

Morten Gustu

Svein Erik Nordhagen 

Alexander Eriksson 

Marianne Frantzen

Tom Svellet

24.9.2020–

Ordinært medlem fra 24.9.2020

Ordinært medlem fra 28.6.2021

Varamedlem fra 24.9.2020

7.7.2021–

Raufoss 

Kongsvinger

Bjoneroa

Ottestad 

Stor-Elvdal

Søre-Ål 

Lillehammer 

Brumunddal

Skreia

Sittende styre per 31. desember 2021
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1.3 Kretsstyremøter
Virksomhetsplanen for 2020-2021 var utgangspunktet for mål, aktiviteter og beslutninger i 
kretsstyret. Grunnet pandemien har styret sine oppgaver og omfang økt betraktelig i perioden. 
I 2020 ble det avholdt 14 ordinære kretsstyremøter og behandlet 83 protokollførte saker.
I 2021 ble det avholdt 14 ordinære kretsstyremøter og behandlet 93 protokollførte saker. 
Det skal også tillegges at styret har hatt mange møter, utover ordinære møter, med formål om 
god informasjonsflyt mellom administrasjon, kretsstyret og resten av norsk idrett. 
Styret har hatt tett samarbeid med administrasjonen, og kontinuerlig blitt oppdatert på 
virksomhet, aktivitet og drift. 

1.4 Styrets representasjon
Styret har i tingperioden hatt et høyt aktivitetsnivå, og har deltatt på mange viktige møteplasser. 
Styret har tatt initiativ til og deltatt i mange politiske møter, samt representert i møter og jubileer 
hos idrettslag og idrettsråd i Innlandet.

Møter i NIF-regi
Møter i IKSU (Idrettskretslederne samarbeidsutvalg) hvor Inger Fløgum er medlem av utvalget
Kretsledermøter – Teams-møter. Møter hver 14. dag etter 12.mars 2020 og frem til sommeren 
samme år. Deretter månedlige møter
Ordinært Idrettsting mai 2021 (Teams)
Ekstraordinært Idrettsting høst 2021 (Gardermoen)
Diverse møter med enkeltpersoner i NIF 
Infomøter i NIF (Teams) 
Deltatt på styreseminar i NIF og NIF sitt kurs i styreledervervet
Leder Inger Fløgum er medlem av NIF Tingutvalg som ser på fremtidig tingsammensetning
NIPA, Norsk idrettspolitisk arena (Brekstad, Trøndelag). 
NIF lederforum (Teams), månedlig
Møter i NIF vedr digitalisering 

 
Møter med kommuner, regionråd, fylkeskommunen og høgskolen

Dialogmøter med Innlandet Fylkeskommune
Møter med Høyskolen Innlandet (SPINN-samarbeidet)
Møter med idretts- og kulturkonsulenter i samarbeid med Innlandet Fylkeskommune
Møter med fylkespolitikere, hovedutvalg for kultur
Møter med utvalgsleder for Kultur i Innlandet fylkeskommune, sammen med Olympiatoppen 
og Olympiaparken
Samarbeid med Høyskolen Innlandet og Norges Idrettshøyskole
Idrettspolitisk dag (Hamar)
Daglig leder samling

Møter med klubber, idrettsråd, særkretser
Stormøte med alle særkretser, klubber og idrettsråd, vår 2020 (Teams)
Møter med særkretser (Teams)
Klubbesøk
Representasjon på styremøter og årsmøter i idrettsrådene i Innlandet
Regionale idrettsrådsmøter sammen med Innlandet fylkeskommune
Diverse særkretsmøter og særkretsting
Representert NIF og IIK hos klubber med jubileum
 

Arrangement  
Idrettsgalla (2020)
Nettverkssamling for Ungdomsutvalg (2020)
NM-Veka (2020)
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1.5 Idrettskretstinget 2019
2. november 2019 avholdt Hedmark og Oppland idrettskretser avsluttende kretsting, med 
påfølgende konstituerende ting for Innlandet idrettskrets. Tingene ble avholdt på Scandic 
Lillehammer Hotel. 

Lederne i Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets, Tor Inge Martinsen og Berit 
Brørby, åpnet det konstituerende kretstinget ved å orientere om sammenslåingsprosessen og 
veien frem til dagens kretsting. Deretter ble tinget gjennomført på tradisjonelt vis, og saker 
ble gjennomgått etter lovens krav. Valgkomiteens forslag til nytt styre, kontrollkomite og 
valgkomite ble enstemmig vedtatt. 

Fremlagt virksomhetsplan for perioden 2020 -2022 ble gjennomgått og godkjent.   
Styrelederne i Oppland og Hedmark idrettskretser takket for et konstruktivt ting, og ga ordet 
til idrettspresident Berit Kjøll.  Videre ble begge styrene, som gikk av ved årsskiftet 2019/2020, 
takket for den innsats de har nedlagt for sine kretser. «Klubba» ble overrakt til nyvalgt leder 
av Innlandet Idrettskrets, Jan Arild Berg, som takket for tilliten og sa noen velvalgte ord til 
avslutning.

1.6 Hedersbevisninger 
Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets har hatt ordninger for hedersbevisninger, og 
personer som har utmerket seg med stor innsats for idretten er tildelt ulike hederstegn.
Innlandet idrettskrets ønsker å videreføre tradisjonen med hedersbevisninger, og nye 
statutter er utarbeidet. Det er ikke utdelt priser i perioden 2020-2021.

2 ADMINISTRASJONEN

2.1 Administrasjonens sammensetning pr. 21.12.2021

Organisasjonssjef

Fagansvar: administrasjon og kommunikasjon              

Fagansvar: klubb- og idrettsrådsutvikling  

Fagansvar: lov, org. og kontroll  

Fagansvar: paraidrett

Fagansvar idrettsråd og idrettspolitikk

Fagansvar: anlegg

Fagansvar: allidrett

Fagansvar: anlegg og idrettsråd

Arrangementsansvarlig NM-veka 2020

Tina Thorsen (100%)

Helen Skansen (100%)

Pål Erik Heimstad (100%)

Jørn Skjærvik (100%)

Hilde Håkenstad (100%)

Tom Svellet (80%)

Tore Stubrud (20%)

Martin Hylland (100%)

Line Kongssund (100%). Oppstart 1/10-2021

Ane Måntrøen (100%). 1.8.2019-1.8.2020
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2.2 IDRETTENS HUS – OTTESTAD OG LILLEHAMMER 
Etter sammenslåing av Hedmark og Oppland idrettskretser til Innlandet idrettskrets, ble det 
vedtatt at Idrettens Hus på Lillehammer og Idrettens Hus på Ottestad skulle bestå.
Idrettskretsen har en overordnet rolle i forbindelse med drift av begge Idrettens Hus, og 
bidrar med tilrettelegging for felles løsninger, daglig drift, avtaleinngåelser og faglige og 
sosiale arrangement. 

Vi ser en stor nytteverdi av å samle ulike idrettsorganisasjoner under samme tak, fordelt på 
Ottestad og Lillehammer. Utveksling av kompetanse, deling av erfaringer og gode faglige 
diskusjoner er til nytte for alle ansatte. Felles tekniske løsninger forenkler arbeidshverdagen, 
og sosialt samvær styrker samhold og pågangsmot.

Ottestad
Idrettens Hus Ottestad har hatt tilholdssted på Kjonerud Kompetansesenter siden juni 2010. 
Lokalene og beliggenheten er godt tilpasset våre behov, med god tilgang til møterom av ulik 
størrelse, auditorium, kantine og eget trimrom med garderober.
 I oktober 2019 utvidet vi leiearealet og har pr 31.12.2021 en egen fløy som utgjør Idrettens hus.

Endringer i tingperioden:
Friskis & Svettis Hamar sa opp sin leieavtale med virkning fra 30. mars 2020
IBM Hamar har tegnet leiekontrakt med virkning fra 1. oktober 2021

Organisasjon

Innlandet idrettskrets              

Hedmark skikrets               

Innlandet bedriftsidrettskrets  

Innlandet friidrettskrets

NFF Indre Østland (fotball) 

Norges Bandyforbund

Innlandet innebandykrets

Ottestad IL

Stange Sportsklubb

IBM Hamar

Daglig leder

Tina Thorsen

Jan Olav Andersen

Marianne Berg

Dag Kåshagen

Jannicke Gonstad

Magnus Skulstad

Ruben Kristiansen

Mari Blokhus Nordtun

Espen Andreas Borgersen

Randi Søegaard/Trine Sannes-Fageraune

Antall ansatte

9

2

2

1

8

1

1

3

1

2
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Lillehammer
Idrettens Hus Lillehammer har hatt tilholdssted i Kleivbakken 9 siden oktober 2018. Lokalene 
og beliggenheten er tilpasset vårt behov, med tilgang til gode og nødvendige fasiliteter

Idrettens Hus Lillehammer består av følgende organisasjoner pr. 31.12.2021:

Organisasjon

Innlandet idrettskrets              

Oppland skikrets               

Norges skiforbund, alpint

NHF region Innlandet (håndball)

Hockey Consulting

Olympiatoppen Innlandet og 

Lillehammer Olympic Legacy Sport Center 

Lillehammer Lawn Tennisklubb

Daglig leder

Tina Thorsen

Ellie Lein

Robert Reid

Ivar Karlstad

Anton-Olaf Borvik

Jostein Buraas

Halvor Persson

Antall ansatte

9

2

1

7

1

3

1

Endringer i tingperioden:
Norges skiskytterforbund sa opp sin leieavtale med virkning fra 30.06.2021
Lillehammer Lawn Tennisklubb flyttet inn 01.01.2021
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3 ORGANISASJONEN
Innlandet er et fylke med mange idrettslag og stor aktivitet, og dette gjenspeiles i 
medlemsmassen. Tallene nedenfor er basert på tall fra Hedmark idrettskrets og Oppland 
idrettskrets (2018-2019), mens tallet for 2020 er da vi var sammenslått til Innlandet 
idrettskrets. 

Ved utgangen av 2021 er den organisatoriske status slik:
51 av 55 særforbund har aktivitet i Innlandet, inkludert Norges Bedriftsidrettsforbund
24 av særforbundene har særkrets eller regionale ledd for sin aktivitet i Innlandet
45 av fylkets 46 kommuner at idrettsråd
700 idrettslag og 124 bedriftsidrettslag - altså totalt 824 idrettslag

3.1 Medlemstall 2018-2020 Innlandet idrettskrets
Utvikling av medlemstall (basert på Samordnet Rapportering) 2018-2020:

Vi ser at det har vært en nedgang i medlemstallene og det er flere årsaker til det.
Pandemien har gjort store utslag for idretten i en periode, og spesielt voksenidretten har blitt 
hardt rammet. Redusert aktivitet og stopp i aktivitet i idrettslagene har ført til at mange ikke 
har krevet inn kontingenter og treningsavgifter. Når betalt kontingent er krav til registrert 
medlemskap, så kan det forklare litt av nedgangen, selv om vi har fått korrigert noen idrettslag 
for mangelfull rapportering.

En annen reell årsak til nedgang i medlemstallene skyldes at kommunene Lunner og Jevnaker 
har skiftet fylkestilhørighet.

Vi ser med stor bekymring på nedgang i medlemstallene grunnet pandemien, og det vil kreve 
stor innsats for å få tilbake de som har sluttet i idretten. Dette vil være et meget viktig område 
for idrettskretsen å jobbe med de neste årene. 
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3.2 Medlemsutvikling og klubbutvikling Innlandet 2010-2021

Idrettslag:

Medlemsutvikling
Figuren over viser en stabil medlemsmasse i Innlandet fram til 2018. 
Fra 2019 er trenden synkende, og årsakene kan ligge i endringer i samfunnsutviklingen, større 
trykk på kvalitet i medlemsregistreringen, regionreformen og ikke minst pandemien.
Forhåpentligvis kommer en del av medlemmene tilbake ved godt klubbarbeid og god 
rekruttering. Men, det er viktig å merke seg at fokus på sentralisering fører til med færre og 
færre barn og unge i distriktene. Dette tvinger idrettslagene til å tenke annerledes – og krever 
mer samarbeid for å kunne opprettholde ønsket aktivitet.
En tilleggsforklaring på reduksjon i medlemstall, er dukket opp i senere tid. Tilknyttede 
3. partsløsninger (medlemssystemer) har «meldt inn» nye utøvere kun på gruppe/gren-
nivået – altså ikke på overordnet klubbnivå. På nasjonalt nivå utgjør det anslagsvis 40-45.000 
medlemmer. Dette vil det ryddes opp i i løpet av våren 2022. 

Klubbutvikling
Antallet idrettslag er markant redusert i perioden. Dette har i flere tilfeller vært en 
nødvendighet da svært mange idrettslag ikke fulgte opp idrettens medlemsbetingelser. 
Idretten har mange goder, og skal idrettslagene dra nytte av godene må også 
medlemsbetingelsene (altså forpliktelsene) oppfylles. Dette ligger i idrettslagets vedtekter og 
er grunnlaget for medlemskapet i NIF. 
Med tanke på befolkningsutviklingen skal man ikke se bort fra at antallet idrettslag fortsatt vil 
reduseres i tiden framover.

Bedriftsidrettslag:

Bedriftsidretten
Også i bedriftsidretten, som ble tatt inn under idrettskretsene våren 2021, har det vært jevn 
nedgang i antall lag og antall medlemmer fram til pandemien (se figur over). Som beskrevet 
tidligere ble voksenidretten svært hardt rammet av pandemien, og utgjør en viktig årsak til 
nedgangen.   
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3.3 Kommuneoversikt – Medlemsutvikling (Eksklusive bedrift)

I tabellen under vises kommuneoversikt med endring i medlemstall fra 2019 til 2020, hvor 
negativ endring til en viss grad kan tilskrives pandemien.

Kommune

ALVDAL

 

DOVRE

 

EIDSKOG

 

ELVERUM

 

ENGERDAL

 

ETNEDAL

 

FOLLDAL

 

GAUSDAL

 

GJØVIK

 

GRAN

 

GRUE

 

HAMAR

 

KONGSVINGER

 

LESJA

 

LILLEHAMMER

2019

863

 

1 093

 

2 251

 

7 284

 

468

 

576

 

552

 

2 707

 

9 938

 

4 437

 

1 709

 

15 364

 

7 634

 

915

 

14 243

2020

691

 

978

 

2 007

 

6 208

 

507

 

567

 

486

 

2 261

 

8 993

 

4 047

 

1 511

 

14 798

 

6 789

 

814

 

11 850

%

-19,9 

 

-10,5 

 

-10,8 

 

-14,8 

 

8,3 

 

-1,6 

 

-12,0 

 

-16,5 

 

-9,5 

 

-8,8 

 

-11,6 

 

-3,7 

 

-11,1 

 

-11,0 

 

-16,8 

Kjønn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

2019

446

417

544

549

930

1 321

2 909

4 375

148

320

288

288

237

315

1 052

1 655

4 181

5 757

1 960

2 477

801

908

5 748

9 616

3 184

4 450

418

497

5 708

8 535

2020

361

330

466

512

929

1 078

2 471

3 737

170

337

269

298

224

262

851

1 410

3 707

5 286

1 820

2 227

711

800

5 591

9 207

2 690

4 099

383

431

4 920

6 930

Endring

-19,1 

-20,9 

-14,3 

-6,7 

-0,1 

-18,4 

-15,1 

-14,6 

14,9 

5,3 

-6,6 

3,5 

-5,5 

-16,8 

-19,1 

-14,8 

-11,3 

-8,2 

-7,1 

-10,1 

-11,2 

-11,9 

-2,7 

-4,3 

-15,5 

-7,9 

-8,4 

-13,3 

-13,8 

-18,8 
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LOM

 

LØTEN

 

NORD-AURDAL

 

NORD-FRON

 

NORD-ODAL

 

NORDRE LAND

 

OS

 

RENDALEN

 

RINGEBU

 

RINGSAKER

 

SEL

 

SKJÅK

 

STANGE

 

STOR-ELVDAL

 

SØNDRE LAND

 

SØR-AURDAL

 

855

 

1 849

 

3 115

 

3 056

 

1 081

 

2 385

 

745

 

298

 

1 600

 

10 463

 

1 518

 

627

 

5 573

 

730

 

1 397

 

1 255

 

825

 

1 470

 

2 786

 

2 682

 

827

 

2 137

 

622

 

308

 

1 594

 

8 366

 

1 385

 

602

 

5 137

 

608

 

1 192

 

1 064

 

-3,5 

 

-20,5 

 

-10,6 

 

-12,2 

 

-23,5 

 

-10,4 

 

-16,5 

 

3,4 

 

-0,4 

 

-20,0 

 

-8,8 

 

-4,0 

 

-7,8 

 

-16,7 

 

-14,7 

 

-15,2 

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

375

480

909

940

1 465

1 650

1 296

1 760

378

703

1 035

1 350

354

391

145

153

790

810

4 136

6 327

701

817

310

317

1 914

3 659

335

395

583

814

541

714

387

438

682

788

1 291

1 495

1 114

1 568

301

526

881

1 256

289

333

150

158

806

788

3 266

5 100

637

748

291

311

1 861

3 276

290

318

501

691

430

634

3,2 

-8,8 

-25,0 

-16,2 

-11,9 

-9,4 

-14,0 

-10,9 

-20,4 

-25,2 

-14,9 

-7,0 

-18,4 

-14,8 

3,4 

3,3 

2,0 

-2,7 

-21,0 

-19,4 

-9,1 

-8,4 

-6,1 

-1,9 

-2,8 

-10,5 

-13,4 

-19,5 

-14,1 

-15,1 

-20,5 

-11,2 
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SØR-FRON

 

SØR-ODAL

 

TOLGA

 

TRYSIL

 

TYNSET

 

VANG

 

VESTRE SLIDRE

 

VESTRE TOTEN

 

VÅGÅ

 

VÅLER

 

ØSTRE TOTEN

 

ØYER

 

ØYSTRE SLIDRE

 

ÅMOT

 

ÅRNES

 

1 151

 

2 522

 

989

 

2 928

 

2 787

 

955

 

1 281

 

5 608

 

1 427

 

1 927

 

6 035

 

2 083

 

891

 

1 425

 

2 813

 

833

 

2 360

 

1 003

 

2 482

 

2 079

 

613

 

908

 

5 355

 

1 157

 

1 296

 

5 720

 

1 741

 

966

 

1 351

 

2 183

 

-27,6 

 

-6,4 

 

1,4 

 

-15,2 

 

-25,4 

 

-35,8 

 

-29,1 

 

-4,5 

 

-18,9 

 

-32,7 

 

-5,2 

 

-16,4 

 

8,4 

 

-5,2 

 

-22,4 

Kvinner

Menn

Kjønn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

535

616

1 023

1 499

455

534

1 191

1 737

1 258

1 529

440

515

578

703

2 231

3 377

649

778

561

1 366

2 611

3 424

924

1 159

393

498

547

878

1 176

1 637

379

454

975

1 385

463

540

968

1 514

920

1 159

302

311

424

484

2 057

3 298

528

629

399

897

2 908

2 812

718

1 023

412

554

519

832

891

1 292

-29,2 

-26,3 

-4,7 

-7,6 

1,8 

1,1 

-18,7 

-12,8 

-26,9 

-24,2 

-31,4 

-39,6 

-26,6 

-31,2 

-7,8 

-2,3 

-18,6 

-19,2 

-28,9 

-34,3 

11,4 

-17,9 

-22,3 

-11,7 

4,8 

11,2 

-5,1 

-5,2 

-24,2 

-21,1 
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3.4 Idrettsråd i Innlandet 

Ved siste lovendring Idrettstinget 2021 ble det vedtatt at alle kommuner med mer enn tre 
idrettslag skal være tilknyttet et idrettsråd. I Innlandet er det nå 45 idrettsråd ved utgangen 
av 2021. Det har de siste årene vært stort fokus fra idrettskretsen for at idrettsrådene skal 
fungere ute i kommunene, og vil også være et viktig område for oss i årene fremover. 

For å etablere kontakt mellom styret i Innlandet Idrettskrets og de enkelte idrettsråd, innførte 
styret en fadderordning. Hvert styremedlem fikk ansvar for sine idrettsråd, og dette resulterte 
i at idrettsråd kunne få raskt kontakt med kretsstyret. 

Idrettskretsens arbeid med idrettsrådsutvikling er omtalt i kapittel 5.2.3, som omhandler 
organisasjonsrettet arbeid innenfor virksomhetsområdet Klubb- og idrettsrådsutvikling.

Fadderordning og fordeling har sett slik ut i perioden: 

Idrettsråd

Alvdal

Dovre

Eidskog

Elverum

Engerdal

Etnedal

Folldal

Gausdal

Gjøvik

Gran

Grue

Hamar

Kongsvinger

Lesja

Lillehammer

Lom

Løten

Nord-Aurdal

Nord-Fron

Nord-Odal

Nordre Land

Os

Ringebu

Ringsaker

Sel

Skjåk

Stange

Stor-Elvdal

Søndre Land

Sør-Aurdal

Sør-Fron

Sør-Odal

Tolga

Trysil

Tynset

Vang

Vestre Slidre

Vestre Toten

Vågå

Våler

Østre Toten

Øyer

Øystre Slidre

Åmot

Åsnes

Fadder (styremedlem)

Morten Gustu

Alexander Eriksson

Jannicke Mykkestue

Mali Nyløkken

Morten Gustu

Inger Fløgum

Morten Gustu

Alexander Eriksson

Inger Fløgum

Haakon S Fjone

Jannicke Mykkestue

Marianne Frantzen

Jannicke Mykkestue

Alexander Eriksson

Alexander Eriksson

Svein Erik Nordhagen

Mali Nyløkken

Haakon S Fjone

Svein Erik Nordhagen

Jannicke Mykkestue

Haakon S Fjone

Morten Gustu

Marianne Frantzen

Marianne Frantzen

Svein Erik Nordhagen

Svein Erik Nordhagen

Mali Nyløkken

Morten Gustu

Haakon S Fjone

Haakon S Fjone

Marianne Frantzen

Jannicke Mykkestue

Morten Gustu

Mali Nyløkken

Morten Gustu

Tom Svellet

Tom Svellet

Inger Fløgum

Svein Erik Nordhagen

Mali Nyløkken

Inger Fløgum

Marianne Frantzen

Tom Svellet

Morten Gustu

Jannicke Mykkestue
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3.5 Særkretser / regioner i Innlandet
I Innlandet har vi følgende særkretser/regioner pr 31.12.2021:

Hedmark Hundekjørerkrets

Hedmark og Oppland Badmintonkrets

Hedmark og Oppland Rokrets

Hedmark og Oppland Vannskikrets

Hedmark Rytterkrets

Hedmark Skikrets

Hedmark Skiskytterkrets

Hedmark Skytterkrets

Hedmark Skøytekrets

Hedmark Svømmekrets

Innlandet Bandyregion

Innlandet Bedriftsidrettskrets

Innlandet Bowlingkrets

Innlandet Friidrettskrets

Innlandet Gymnastikk- Og Turnkrets

Innlandet Orienteringskrets

NCF Region Innlandet

NFF Indre Østland

NHF Region Innlandet

NIHF Region Innlandet og Romerike

NMF Region Innlandet

Nord-Østerdal Skiskytterkrets

Oppland Boksekrets

Oppland Hundekjørerkrets

Oppland Rytterkrets

Oppland Skikrets

Oppland Skiskytterkrets

Oppland Skytterkrets

Oppland Skøytekrets

Oppland Svømmekrets

Tennisregion Hedmark og Oppland

Østlandet Vektløfterregion

F
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k 
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3.6 Utvikling aktivitetstall for særidrettene i Innlandet  
Nedenfor vises en tabell med endringer i aktivitetstall pr særforbund.
Vi ser også her en nedgang i aktivitetstall fra 2018 til 2020. 

Samtidig må det sies at en total nedgang på 6 844 aktive er et betydeligere mindre frafall enn 
det man kan forvente sett opp mot medlemstallene omtalt i punkt 3.1. 

Noe av forklaringen kan være at det ikke lå krav til betalt medlemskap ved registrering av 
aktivitetstall, slik som for medlemstall. Det kan resultere i at noen nok er registrert som aktive 
uten å være medlem. 

Særforbund
Norges Fotballforbund
Norges Skiforbund
Norges Håndballforbund
Norges Golfforbund
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Norges Cykleforbund
Norges Motorsportforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Skytterforbund
Norges Rytterforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Bandyforbund
Norges Klatreforbund
Norges Padleforbund
Norges Danseforbund
Norges Luftsportforbund
Norges Hundekjørerforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Tennisforbund
Norges studentidrettsforbund
Norges Amerikanske Idretters Forbund
Norges Kampsportforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Volleyballforbund
Norges Brettforbund
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
Norges Bueskytterforbund

2020
 25 343
 18 627
 9 139
 5 796
 4 723
 4 112
 4 079
 3 907
 3 183
 2 902
 2 679
 2 337
 1 911
 1 892
 1 878
 1 455
 1 405
 1 384
 1 273
 1 199
 1 199
 1 095
  961
  943
  930
  762
  673
  513
  472
  449

2019
 28 252
 18 578
 9 187
 4 743
 7 069
 4 630
 5 521
 4 477
 3 385
 2 418
 3 292
 2 402
 2 225
 2 102
 1 988
 1 503
 1 360
 1 447
 1 546
  902
 1 137
  878

 1 435
  747

 1 074
  748
  589
  356
  547
  515

2018
 28 708
 20 272
 8 455
 5 150
 6 548
 3 998
 3 437
 4 617
 3 531
 2 025
 3 234
 2 261
 2 616
 2 119
 1 761
 1 183
 1 241
 1 606
 1 630
 1 166
 1 343
  718
 1 121
  738

 1 042
  767
  535
  378
  588
  464

Endring % 2018 vs. 2020
-11,7 
-8,1 
8,1 

12,5 
-27,9 

2,9 
18,7 
-15,4 
-9,9 
43,3 
-17,2 
3,4 

-26,9 
-10,7 
6,6 

23,0 
13,2 
-13,8 
-21,9 

2,8 
-10,7 
52,5 
-14,3 
27,8 
-10,7 
-0,7 
25,8 
35,7 
-19,7 
-3,2 
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Norges Curlingforbund
Norges Bowlingforbund
Norges Biljardforbund
Norges Vektløfterforbund
Norges Ake-, Bob-, Og Skeletonforbund
Norges Styrkeløftforbund
Norges Roforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bryteforbund
Norges Kickboxing Forbund
Norges Dykkeforbund
Norges Badmintonforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Basketballforbund
Norges Functional Fitnessforbund
Norges Seilforbund
Norges Triatlonforbund
Norges Judoforbund
Norges Castingforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Fekteforbund

  405
  364
  339
  182
  181
  169
  156
  151
  138
  128
  123
  121
  115
  114
  99
  96
  88
  69
  28
  14
  8

  379
  348
  363
  214
  857
  90
  153
  217
  111
  131
  140
  131
  161
  30
  70

  205
  88
  76
  54
  12
  17

  372
  441
  550
  166
  714
  109
  135
  190
  107
  139
  80

  123
  189
  34

 
  92
  79
  74

  296
 

  11

8,9 
-17,5 
-38,4 

9,6 
-74,6 
55,0 
15,6 

-20,5 
29,0 
-7,9 
53,8 
-1,6 

-39,2 
235,3 
41,4 
4,3 
11,4 
-6,8 

-90,5 
16,7 

-27,3 

3.7 Verdien på frivillighet i Innlandet
Satellittregnskap fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) systematiserer grunnleggende statistikk om 
ideell og frivillig sektor og viser organisasjonenes bidrag til bruttonasjonalprodukt, viktigste 
inntektskilder og verdien av ulønnet arbeid.

Regnskapet bygger bl.a. på anslag for omfang av ulønnet arbeid i frivillige og ideelle 
organisasjoner, og dette tallet er høyt for det frivillige arbeidet i Norge. 

Basert på SSB sine beregninger om at et medlemskap bringer inn kr 9.046,- som et bidrag til 
samfunnsregnskapet, vil betydningen av idretten i Innlandet (inkludert bedriftsidretten) 
være:

Medlemmer
134.417

Verdien av frivilligheten
1.215.936.182 

Det betyr at det frivillige arbeidet i idretten i Innlandet utgjorde ca 1,3 milliarder kroner, som 
tilsvarer ca 2 600 årsverk!
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4 IDRETTSPOLITIKK/UTVIKLINGSTREKK  2020-2021 

Innlandet idrettskrets har i perioden hatt mye fokus på idrettspolitikk og politisk 
påvirkningsarbeid. Dette har blitt noe hindret av pandemien, men det er likevel gjort mye 
grunnleggende arbeid som det nå kan bygges videre på. Kretsen har opprettet god dialog med 
politikere i stortinget, på fylkesnivå og i kommunene. 

Politiattestordningen og kjønnsbalanseprosjektet “Gnist” er to politisk viktige saker som 
kretsen har brukt mye ressurser på. 

Idrettskretsen jobber målrettet for å levere på samfunnsoppdraget vi har. Folkehelseaspektet 
og økonomiske barrierer er to av de viktigste elementene i den sammenheng.

4.1 Utviklingstrekk i norsk idrett
Idretten speiler samfunnet og de utfordringer som samfunnet står overfor påvirker også 
idretten. 2020 var annerledesåret og koronapandemien bidro til å avdekke at idretten 
står overfor store utfordringer for å kunne sikre god aktivitet og aktivitetsutvikling for 
medlemmene i fremtiden. 

Pandemien har synliggjort økte organisatoriske krav og vist oss at behovet for økt arbeids- 
og dugnadsinnsats som stilles til en frivillig organisasjon i en krisesituasjon er betydelig. 
Samtidig ser vi at samfunnet har høye forventninger til at frivilligheten skal ta stilling til 
og tilby løsninger på en rekke problemstillinger som egentlig er samfunnsutfordringer, 
eksempelvis ivaretakelse av psykisk og fysisk helse. Dette skjer samtidig som det hevdes 
at frivilligheten er under press. Innlandet idrettskrets anerkjenner at de utfordringer 
som idretten har kjent ekstra på som en følge av pandemien, ikke vil forsvinne med den. 
Pandemien vil få sin ende, men økte krav og forventninger til idretten vil ikke forsvinne. 
Fremtidens idrett vil kreve mer av idrettsorganisasjonen og frivilligheten. Det er derfor 
viktig at det blir satt søkelys på både utfordringer i et fremoverrettet perspektiv, slik at 
idrettsorganisasjonen kan ta lærdom - og jobbe målrettet og mest mulig samlet - for å 
forberede seg i henhold til de krav og forventninger som venter oss i fremtiden.

Pandemien har også satt sitt preg på idrettspolitikken og det politiske arbeidet fra Norges 
Idrettsforbund. Påvirkningsarbeidet har i stor grad vært rettet mot konsekvensene som 
pandemien har fått for norsk idrett, både innenfor bredde- og toppidrett.
Idrettens verdiarbeid med utgangspunkt i Idretten vil er også noe som vårt sentrale 
organisasjonsledd har arbeidet målrettet med.

Norges idrettsforbunds Idrettsting 2021 ble avholdt digitalt 28.-29. mai.
I tillegg ble det avholdt et ekstraordinært idrettsting på Scandic Oslo Airport lørdag 16. og 
søndag 17. oktober 2021. Av saker som ble behandlet kan nevnes: 

Idrettstinget har vedtatt opprettelse av NIFs etiske råd og NIFs påtalenemnd
Idrettstinget opphever forbud mot simulert høyde
Idrettstinget vedtar en rekke lovendringer, som bl.a. omhandler forenkling av lovverk og 
kjønnsbalanse
Idrettstinget vedtar resolusjon om enerettsmodellen, samt resolusjon om «Sammen om 
Norges viktigste arena – idretten»
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4.2 Samarbeid med Innlandet Fylkeskommune
Innlandet idrettskrets har et godt samarbeid med Innlandet fylkeskommune, både 
administrativt og politisk. Idrettskretsen og idretten generelt skal være med å underbygge de 
politisk vedtatte strategier for utviklingen av Innlandssamfunnet. 
Innlandsstrategien 2020-2024 og de overordnede regionale planer er noe som kretsen bidrar 
inn i og forholder seg til i sitt arbeid.
Idrettskretsen har en samarbeidsavtale med fylkeskommunen som setter retning på arbeidet 
som skal gjøres i fellesskap med fylkeskommunen. Avtalen inneholder også en betydelig 
tildeling av midler til vår drift og utvikling.

5 VIRKSOMHETSPLAN OG HOVEDMÅL I STRATEGIPERIODEN 
2020-2021 

Virksomhetsplanen for Innlandet idrettskrets er en toårig plan som angir klare mål for 
organisasjonens aktiviteter og hvordan disse skal nås. Planen skal således gi føringer for 
valg og prioriteringer i det daglige arbeidet. Planen vil sikre kontinuitet uavhengig av hvem 
som er engasjert, og skal synliggjøre idrettskretsens rolle overfor idrettslag og idrettsråd, 
lokalsamfunnet, de lokale myndigheter og næringslivet. Idrettstinget 2019 vedtok en ny 
langtidsplan (Idretten Vil) for norsk idrett som skal være styrende og gi retning for hele den 
organiserte idretten i Norge. Virksomhetsplanen er en plan som ut fra overordnede mål har 
prioritert et antall strategiske satsingsområder som skal være felles for hele idretts-Norge. 
Innlandet idrettskrets vil innenfor disse strategiområdene prioritere sine tiltak ut fra den 
situasjonen vi befinner oss i.                                                               
                
I den nye langtidsplanen (Idretten Vil) er det beskrevet fire strategiske satsningsområder, som 
nå skal      danne grunnlag for fire strategiplaner for norsk idrett kallet «Idretten skal»: 

Livslang idrett 
Bedre idrettslag 
Flere og bedre idrettsanlegg 
Bedre toppidrett 

Videre har vi hensyntatt Hedmark fylkeskommunes «Plan for fysisk aktivitet i Hedmark» og 
Oppland fylkeskommunes «Strategiplan for idrett». 

Visjon 
Visjonen til norsk idrett: “Idrettsglede for alle” er uforandret i NIF´s nye strategiplan 
”Idretten vil”. 
For innlandets del kan den lokalt omformuleres til at vi som idrettskrets skal arbeide for å 
skape: 

IDRETTSGLEDE FOR ALLE I INNLANDET

Våre primære målgrupper er: 
Idrettslagene 
Idrettsrådene 
Særkretser/regioner 
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Virksomhetside
Innlandet idrettskrets har definert sin virksomhetside slik: 
Innlandet idrettskrets er et fellesidrettslig organ for alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/
regioner i Innlandet. Vi skal bidra til å styrke kompetanse og rammebetingelser for kretsens 
organisasjonsledd slik at de kan tilby mangfoldig aktivitet som gir gode, trygge og attraktive 
miljøer der medlemmene kan oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.

Overordnet mål/ambisjon 
Idrettskretsen er et fellesidrettslig organ for idretten i vårt område. Vi ønsker å fremstå som 
en viktig bidragsyter til all organisert idrett for å gjøre dem i stand til å levere et mangfold 
i aktiviteter som skaper idrettsglede i trygge miljøer. Dette krever at vi er synlige og 
tilgjengelige. 

Vår ambisjon er følgende: 

VI SKAL TA POSISJONEN SOM DEN SAMLENDE, NATURLIGE OG 
FORETRUKNE SAMARBEIDSPARTNER FOR DEN ORGANISERTE 

IDRETTEN OG OFFENTLIG SEKTOR I INNLANDET. 

Dette krever at vi er aktive på alle relevante arenaer der våre målgrupper og interessenter 
møtes. Vi må være initiativrike og vise at vi er tilstede, og vi må være oppdaterte og våkne for 
nyutvikling som gagner idrettsbevegelsen. Som den foretrukne samarbeidspartner forventes 
det av oss at vi evner å gjøre idrettslagene i stand til å oppfylle visjonen om idrettsglede for 
alle. Da må vi bygge en organisasjon som gjør at vi kan innta den rollen. 

Med basis i virksomhetsideens definisjon av idrettslagenes behov og de tjenester som 
idrettskrets ønsker å tilby, har vi inndelt virksomheten i ulike hovedarbeidsområder: 

Lov, organisasjon og kontroll 
Klubb- og idrettsrådsutvikling 
Anlegg 
Para 
Kommunikasjon og samfunn 
Administrasjon og ledelse 
Prosjekter

5.1 Lov, organisasjon og kontroll
Målsetningene innenfor dette arbeidet er beskrevet i “Idretten Vil” og “Idretten Skal”, men 
det har vært nødvendig å justere dette litt for idrettskretsen.  Dette med bakgrunn i hvor 
realistiske disse målene er og kravet til antall ressurser for å utføre det. 

Nedenfor er det beskrevet målsetningen, hva dette innebærer av arbeid og hva vi har oppnådd. 

90% av personene i idrettens sentrale database skal være identifisert med fødselsnummer og 
dataene skal være vasket mot Folkeregisteret
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Dette er et kontinuerlig arbeid på flere måter: 
konsekvent benytte elektroniske påmeldingsløsninger hvor man må ha egen bruker til 
idrettens systemer
få inn i alle kurs og tiltak viktigheten av egne passord/identer 
tydeliggjøre at tilganger og rettigheter styres av roller knyttet til din personlige ident
konsekvent innrapportere duplikater som oppdages for å holde en ryddig i database 

90% av idrettslagene er registrert med styre og ledelse og med data vasket mot 
Enhetsregisteret

Selv om dette også er en løpende aktivitet, så henger største delen av arbeidet sammen med 
Samordnet Søknad og Rapportering. Dette er en oppgave for alle idrettslag som skal utføres i 
april måned, og her har idrettslagene mulighet til å gjøre oppdatering i idrettens systemer og 
Enhetsregisteret i en samordnet operasjon. Dette arbeidet krever: 

informasjonsarbeid i forkant
støtte, veiledning og mas/mas/mas underveis
medlemsundersøkelse for de som ikke gjennomfører

100% av alle idrettslag benytter en løsning for registrering av medlemmer og aktive 
som oppdaterer idrettens sentrale database synkront

Her har Innlandet ligget i førersetet og langt foran over lengre tid. Arbeidet som ble avrundet 
2021 var en «to-trinn-rakett»:

Først skal idrettslag melde inn hvilket godkjent medlemssystem man velger 
Dernest etablere fakturering av kontingent og eventuelt treningsavgift for alle medlemmer 
i løpet av 2022

Med dette ville alle idrettslag være i mål i tråd med målsettingen i god tid på NIFs langtidsplan 
er gått ut.
I Innlandet Idrettskrets: 

har alle idrettslag, med unntak av ett, ferdig med punkt 1. 
har vi kommet langt med at idrettslagene faktisk fakturerer

15% av idrettslagene og 35% av idrettsrådene skal ha tatt i bruk felles samhandlings- 
og dokumenthåndteringsløsning (Idrettens Office 365-løsning)

Dette er en målsetting som vi raskt innså kom til å være vanskelig å nå, av flere årsaker. 
For idrettslagene er pris avgjørende og de har heller ikke kompetanse og ressurser til å gjøre 
det.  

For idrettsråd er løsningen ikke godt nok tilrettelaget, de har ikke økonomi til å gjøre det og 
kompetansen er for dårlig. 

Vi i Innlandet Idrettskrets erkjenner at alle vil kunne dra nytte av samhandlings- og 
dokumenthåndteringsløsningen, spesielt på idrettslagsnivå hvor idrettslagene har en viss 
størrelse. Derfor er innsalget at Idrettens Office 365 alltid med oss i kurssammenheng, 
møteplasser og informasjonskampanjer. 

1.
2.
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For idrettsråd derimot har vi nok opplevd for mange tekniske utfordringer til at innsalget 
kunne forsvares. Målsettingen om at 35% av idrettsrådene i Innlandet skal ha Idrettens Office 
365 er derfor vanskelig å få til. 

5.2 Klubb og idrettsrådsutvikling
Virksomhetsområdet innebefatter både initiativer for å styrke organisering og 
organisasjonsarbeidet i idrettslag og idrettsråd, men inneholder også kretsens 
aktivitetsrettede aktiviteter. Klubb og idrettsrådsutvikling er nært forbundet til de øvrige 
virksomhetsområdene og må spesielt sees i forlengelse av kretsens ansvar for oppfølging 
av Lov, Organisasjon og Kontroll, samt virksomhetsområdet Paraidrett, hvor en stor del 
av arbeidet består klubbutviklingsaktiviteter innenfor områdene organisasjonsstøtte, 
kompetanseheving og aktivitetsutvikling. Paraidrett blir også promotert gjennom samarbeid 
med idrettsråd.

Virksomhetsplan for 2020 – 2022 definerte følgende hovedmål for virksomhetsområdet: 

INNLANDET IDRETTSKRETS SKAL STYRKE KOMPETANSEN I IDRETTSLAG 
OG IDRETTSRÅD, SLIK AT DE OPPFYLLER SINE MEDLEMSBETINGELSER 

OG TILRETTELEGGER FOR GOD AKTIVITET OG IDRETTSGLEDE.

Videre forankret virksomhetsplanen følgende aktivitetsområder for å understøtte 
hovedmålsettingen:

Organisasjonsrettet arbeid
Kursvirksomhet
Klubbesøk og Prosessveiledning
Digitalisering
Møteplasser og nettverk

Aktivitetsrettet arbeid
Barn
Ungdom
Voksne 

5.2.1 Generell utvikling i klubb- og idrettsrådsarbeidet
Klubb og idrettsrådsutvikling har tradisjonelt bestått av oppsøkende virksomhet i form 
av at idrettskretsen har bidratt til- eller arrangert møteplasser, kurs og veiledet i ulike 
utviklingsprosesser. Med pandemiens inntog tidlig i mars 2020 ble disse arenaene umulige å 
følge opp og dette har gitt resultat i at svært få møteplasser, kurs og utviklingsprosesser med 
fysisk fremmøte har blitt gjennomført i planperioden. 

Situasjonen har imidlertid tvunget frem digital utvikling, spesielt innenfor kretsens 
kurstilbud. Administrasjonen omstilte seg raskt til en ny hverdag og utnyttet 
mulighetsrommet til å gjennomføre digitale kurs, seminarer og temamøter. Disse tilbudene 
har vært lett tilgjengelige for flere, og spesielt under de første periodene med nedstenging og 
sosial distansering opplevde Innlandet idrettskrets en relativt sterk økning i deltakelse rundt 
våre tilbud. Dette har utjevnet seg noe i løpet av to-årsperioden og ved utgangen av 2021 var 
man totalt sett tilbake i deltakerantallet fra 2019 (dersom man ser de to kretsene under ett).
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Når vi ser planperioden under ett så har den påtvungne digitaliseringen – totalt sett - hatt 
positive følger på deltakelsen i idrettskretsens tiltak. Administrasjonen har fått et løft i 
digital kompetanse og fått mulighet til å ta i bruk mer fleksible arbeidsformer i oppfølgingen 
av både klubber og idrettsråd. Medaljen har likevel også en bakside. Flere av våre tiltak 
er mindre tilpasningsdyktige til den digitale flaten, noe som har påvirket idrettskretsens 
leveranse på disse områdene negativt. Både bygging og vedlikehold av ønsket kurslærer- og 
veilederkompetanse utenfor administrasjonen har vært utfordrende. Administrasjonens 
kapasitet har i stor grad vært bundet opp i digital omstilling og oppfølging av disse 
aktivitetene. Perioden preget av pandemi har lært oss at møteplasser med fysisk fremmøte er 
viktig, men at utnytting av det digitale mulighetsrommet også har noe for seg. En kombinasjon 
av fysiske møteplasser og digitale tilbud forventes å være fremtiden også innenfor klubb- og 
idrettsarbeidet til Innlandet idrettskrets.

5.2.2 Barn og ungdom/allidrett
Barne- og ungdomsidrett utgjør en betydelig del av 
aktiviteten for mange idrettslag og IIK ønsket å styrke disse 
områder gjennom følgende tiltak på klubbnivå, for å bidra 
til å styrke kompetansen blant de frivillige og for å øke antall 
klubbutviklingstiltak:

Temakveld barneidrett
Temakveld ungdomsidrett
Informasjons- og oppfølgingsmøter for barneidrettsansvarlige
Informasjons- og oppfølgingsmøter for kontaktpersoner i 
Allidrett 
Trenerkurs; aktivitetslederkurs barneidrett (nåværende 
Barneidrettstreneren)

I løpet av planperioden lykkes vi med å gjennomføre samtlige 
tiltak nevnt over – i fysisk eller digitale former – med unntak 
av temakveld ungdom. Satsningsområdet knyttet til barn og 
ungdom satt rollene barneidrettsansvarlig, trener og leder 
for Allidrett i sentrum for kompetansehevende tiltak ved å 
tilby hovedsakelig digitale møteplasser som la til rette for 
informasjonsdeling og erfaringsutveksling.

Norges idrettsforbund opprettet egne fagteam for ulike 
arbeidsområder, der IIK har deltatt aktivt i flere. Fagteam 
barneidrett arrangerte åpne møteplasser i form av temakvelder 
for barneidrett med stor deltakelse nasjonalt og med 
god deltakelse fra idrettslag på tvers av idrettskretsene. 
Fellesidrettslig tematikk som politiattestordningen, allsidighet 
og god barneidrett ble tatt godt imot av idretten i Innlandet. 

IIK ble invitert til å bidra til kompetansehevende tiltak i form 
av Aktivitetslederkurs barneidrett – som ble revidert til nytt 
kurskonsept Barneidrettstreneren i 2021 - til aktivitetsledere 
på sommerskolen i Kongsvinger kommune og til Bagn idrettslag 
og Ottestad idrettslag. En stor andel av deltakere på kurs i 
Kongsvinger var tilknyttet idrettslag i området, og trenere fra 
idrettslagene i Bagn og Ottestad var tilknyttet Allidretten.

Foto: Erik Førde / NIF
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5.2.3 Organisasjonsrettet arbeid

Kursvirksomhet 
Innlandet idrettskrets skal tilby relevant og tilpasset organisasjonsrettet kompetanseheving 
til idrettslag. I dette arbeidet er kursvirksomhet sentralt og idrettskretsen tilbyr i hovedsak 
kurs som er godkjent av Norges idrettsforbund, men har også egenutviklede tilbud med 
bakgrunn i regionale behov. Det må likevel understrekes at det totale kompetansearbeidet til 
kretsen er et resultat av en rekke aktiviteter og dette må sees i sammenheng. Her inngår også 
én-til-én-veiledning, prosessveiledning, kretsens informasjonsarbeid på digitale flater, i tillegg 
til både fysiske og digitale møteplasser. 

I planperioden har idrettskretsen fortsatt hatt hovedfokus på å bevisstgjøre idrettslagsstyrene 
på sitt ansvar og vedtektsfestede oppgaver, men kursing av idrettslag i idretten eget 
medlemssystem har også vært et prioritert arbeid som følge av at det er stilt krav til at alle 
idrettslag skal benytte godkjent medlemsløsning. 

Det har også kommet nyvinninger til i perioden. Administrasjonen har utviklet et eget 
seminar for valgkomitéer, som kan avholdes både i en digital versjon og som et seminar 
med fysisk fremmøte. Innlandet idrettskrets har også satt sammen et introduksjonskurs 
for kontrollutvalg, som gjennomføres digitalt. Pandemien har satt begrensninger i 
kursgjennomføring, men omstillingen og bruken av den digitale flaten har likevel bidratt til at 
det har vært mulig å nå et stort antall personer med kompetansehevende tiltak.

Kurs/kompetansetiltak
Klubbens Styrearbeid i praksis
KlubbAdmin – medlemsadm. og fakturering
Økonomistyring i idrettslaget

Årsmøte(kurs)
Valgkomité(kurs)
Kontrollutvalg(kurs)

Idrettsrådets styrearbeid i praksis
Idrettens time i kommunestyrer 

Klubbesøk/Oppfølgingsmøte
Strategiprosess
Startmøte 

Trygg på trening
Fagsamling ansatte i idretten
Totalt

Påmelding og deltakelse
Påmeldte kursdeltakere
Kursdeltakere fullført
Gjennomførte deltakertimer

2019
17
8
2
 
4

 

 
25
4
2 
 

2
64

727
603
1835

2020
10
26
2

6
7
2

11
4
 5 

73

1132
942
2233

2021
8

10
4

4
4
5

3
6

16
3
3

1
1

68

645
622

2225
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Klubbesøk og prosessveiledning
Virksomhetsplanen for perioden satte mål om at klubbesøk skulle prioriteres og at 
idrettskretsen skulle bidra med prosessveiledning etter forespørsel. Pandemien har begrenset 
muligheten til å følge opp dette etter planen, men idrettskretsen har gjennomført “digitale 
klubbesøk” - altså digitale møter med klubber for å ta opp saker som klubben ønsker å drøfte- 
og eller få bistand i. 

Prosessveiledning har i store perioder vært innstilt. Behovet for veiledning i 
klubbutviklingsprosesser har naturlig nok vært begrenset, siden idrettslagene i stor 
grad har vært fokusert på å holde i gang og tilpasse aktivitet under pandemien, fremfor 
tradisjonelle klubbutviklingsprosesser. Av den grunn har det ikke vært prioritert å digitalisere 
prosessveiledningstilbudet. Prioriteringen har vært å tilby digitale kurs og seminarer 
(webinarer), fremfor å digitalisere de tradisjonelle klubbutviklingstiltakene. Det er fortsatt 
en grunnleggende oppfatning at dersom man skal lykkes med klubbutviklingsprosesser, så 
krever dette en interaksjon mellom mennesker, samhandling og relasjonsbygging som er 
vanskeligere å oppnå på en heldigital flate.

I planperioden har idrettskretsen hatt som mål å utrede om det er behov eller grunnlag 
for reorganisering av idrettsrådsstrukturer i kretsens regioner, med hensikt å styrke 
idrettsrådenes arbeid og påvirkning lokalt. Det finnes eksempler på «sonemodeller» eller 
formelle samarbeidsstrukturer har blitt testet ut eller blitt satt i drift i andre idrettskretser. 
Ressurs- og pandemisituasjonen i kombinasjon, har imidlertid medført at disse planene 
har blitt prioritert bort. En slik utredning må i tilfelle tas opp til vurdering i tilknytning til 
kommende planperiode.

Digitalisering
Virksomhetsplanen viser til mål om å innarbeide og promotere bruk av e-kurs og tilgjengelige 
analyseverktøy. Dette skal bidra til å utvide fokuset i idrettskretsens kompetanseutvikling og 
gi de frivillige tillitsvalgte flere muligheter til å tilegne seg kunnskap.

E-kurs er i dag innarbeidet som anbefalt tilleggsaktivitet for den enkelte deltaker i våre 
Klubbens styrearbeid i praksis. Veiledere benytter analyseverktøyet Bedre Klubb som 
utgangspunkt for klubbesøk og oppfølging av idrettslagets lovpålagte oppgaver. Promotering 
av verktøyene til selvstendig bruk foregår via idrettskretsens nettsider og nyhetsbrev. Det ble i 
2020 gjennomført digitale regionale møter med idrettsrådene og Innlandet Fylkeskommune, 
med spesielt søkelys på diskusjonen omkring prioritering og behov knyttet til anlegg regionalt. 
De regionale møtene var et viktig bidrag til kretsens prioriteringsliste som ble oversendt 
Norges idrettsforbund i forbindelse med oppfølging av nasjonal anleggsstrategi (2020). 
Kretsadministrasjonen har i perioden utviklet en egen kursmodul for idrettsrådsrådstyrer 
som tilbys digitalt eller på forespørsel fra den enkelte idrettsråd. Tilbudet ble pilotert og satt i 
drift i 2021. Idrettsrådene har også i perioden fått tilsendt egne nyhetsbrev, med «dagsaktuell» 
informasjon, oppfordringer og tilbud fra idrettskrets og NIF sentralt.  

Møteplasser og nettverk
Virksomhetsplanen peker på målet om å opprettholde møteplasser for Innlandsidretten. 
Herunder ble det definert at idrettskretsen skal tilby temamøter på prioriterte fagområder. I 
planverket finner vi plan om å utforme og tilby et konsept for å motvirke seksuelle overgrep 
i idretten. Her har arbeidet Innlandet idrettskrets utformet pilotkonsepter i samarbeid med 
henholdsvis Høgskolen i Innlandet og NOK-Gjøvik. Tiltaket eller konseptet som ble utformet 
i samarbeid med Høgskolen i Innlandet ble aldri realisert grunnet Covid-19, samtidig som 
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samarbeidet med NOK-Gjøvik kun bli realisert som pilotgjennomføring i en enkelt klubb. 
Tiltakene ble derfor satt på vent i perioden, og realiseres først i 2022.

Planlegging og gjennomføring av en Skadefri-turné i samarbeid med stiftelsen Skadefri, 
Sykehuset Innlandet og Olympiatoppen. Dette er et eget konsept med fokus på forebygging 
av idrettsskader, ble planlagt i 2020, men ble heller ikke realisert grunnet Covid-19, lokale 
avstandsbegrensninger og råd/anbefalinger om ikke å samle folkemasser. 

Idrettsrådsfadderne har fulgt opp besøk i idrettsrådsårsmøter i perioden og dette har også 
vært hovedarenaen for koordinering av ønsker og behov fra idrettsrådene, samt formidling av 
status fra kretsapparatet i henhold til virksomhetsområdene og aktuelle idrettspolitiske saker. 
Besøk er i stor grad gjennomført etter planen, dette til tross for pandemi og lengre perioder 
med nedstengning. I planperioden har det i tillegg vært planlagt å gjennomføre «Idrettens 
time» i kommunestyremøter, som innebærer at representanter for idrettskrets (politisk og 
administrativt), besøker kommunestyremøter for å sette idrettspolitisk arbeid og idrettens 
rammevilkår på agendaen. Disse møtene har i stor grad måtte vike for andre prioriteringer i 
kommunene som følge av pandemisituasjonen. Et fåtall av de planlagte besøkene har dermed 
blitt gjennomført.

5.3 Anlegg 
Virksomhetsområdet anlegg i Innlandet idrettskrets (IIK) har i perioden jobbet etter følgende 
mål fra vedtatte Virksomhetsplan: 

«Innlandet idrettskrets skal sørge for flere og bedre tilrettelagte anlegg for økt aktivitetsnivå»
 
Ressursene på virksomhetsområde anlegg har vært noe ustabil i perioden 2020-2021, og 
innsatsområdene har dermed tilsvarende vært variabel. I tillegg har sammenslåingsprosessen 
og pandemisituasjonen vært mer tidkrevende, enn en kunne se for seg. Dette er med på å 
forklare at ikke alle planlagte tiltak innenfor virksomhetsområdet har vært gjennomført i 
perioden, vi tar derfor med oss flere av tiltakene inn i kommende periode.  
 
Langtidsplan for Norsk idrett 2019-2023, «Idretten vil» har lagt større vekt på 
anleggsutviklingen, gode anlegg gir god aktivitet. Innlandet idrettskrets (IIK) har i perioden 
svart på flere høringer, for strategisk viktige anlegg for idrettskrets og særforbund. IIK har i 
tillegg gjort innspill til «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.» 
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Innlandet fylkeskommune (IFK), med sammenslåing fra 01.01.2020 - parallelt med Innlandet 
idrettskrets (IIK), har i perioden vært en særdeles viktig samarbeidspartner for IIK. Dette 
gjelder innenfor flere fagfelt, men spesielt innenfor anleggsutvikling. Kulturdepartementet 
har bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordeling av spillemidler, som hvert år 
disponeres til anleggsutbygging for idrett og fysisk aktivitet. Med bakgrunn i dette har det 
vært og vil være helt avgjørende for IIK å ha et nært og godt samarbeid med IFK, for å kunne 
påvirke anleggsutviklingen jf. vedtatte planer for Norsk idrett. 
 
Virksomhetsplanens målsetninger i forhold til spillemiddelsøknader, har vært bygging 
og rehabilitering av anlegg som skal tilfredsstille ønsket aktivitet, større økonomisk 
forutsigbarhet for idretten/reduksjon av kostnader, og ta et tydeligere miljøansvar. IIK har i 
perioden gjennomført regionale møteplasser både fysisk og digitalt, der målgruppen har vært 
idrettsråd og kommuner, med hovedtema anlegg og anleggsplaner. Utenforliggende årsaker 
som korona og høye strømpriser har gjort det særdeles utfordrende, for anleggseiere å ha 
økonomisk forutsigbarhet og/eller redusere kostandene. 
 
Kompetansehevende tiltak innenfor kommunale tilskuddsordninger og planprosesser 
har delvis blitt gjort i et samarbeid med fylkeskommunen, spesielt innenfor 
spillemiddelordningen. Det er fortsatt en vei å gå i forhold til behovsbasert anleggsutbygging, 
der idrettsråd er pådrivere til langsiktige prioriteringslister for idretts- og aktivitetsanlegg 
i sin kommune. IIK har startet behovskartlegging i idrettsrådene, for lettere å kunne bistå 
med veiledning, kurs, seminar m.m. – etter pandemiperioden. Idrettsrådene har en viktig 
rolle, og kan ta en enda mer synlig rolle lokalt i planarbeid, behovskartlegging, prioritering, 
kompetansebygging innenfor anleggsutviklingen spesielt, vi fortsetter det gode arbeidet i 
kommende periode.
 
5.4 Para 
I tingperioden har arbeidet med paraidrett hatt fokus på 3 hovedområder:

1. Rekruttering
2. Kompetanse
3. Kommunikasjon

1. Rekruttering
Rekrutteringstiltakene har blitt gjennomført blant annet gjennom paradager i samarbeid med 
idrettslag og særforbund/kretser/regioner. IIK har også fulgt opp enkeltutøvere ved direkte 
kontakt og gjennom oppfølgingsskjemaer. Sommeridrettstilbudet «Camp paraidrett» med 
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB var også et vellykket tiltak i 2021, som vil bli videreført i 
2022. Her er lokale idrettslag ansvarlige for treningene over 4 dager, 2. uka i sommerferien.
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Samordnet rapportering viser en økning både innen antall grupper i idrettslag med paraidrett 
og antall aktive. 

Figur: Aktivitetstall (antall parautøvere) og grupper med paraidrettstilbud

Foto: Hilde Håkenstad

Figuren viser en økning på 243 (35 % ) aktive parautøvere fra 2017 til 2020. Antall grupper i 
idrettslag har økt fra 96 til 139, som er hele 44 %. Noe av den store økningen kan forklares med et 
registreingsverktøy som har fungert bedre enn tidligere, men mest av alt at flere med funksjonsnedsettelse 
er aktive i idrettslag. Det er mange idrettslag som har 1-2 parautøvere i sin gruppe.

2. Kompetanse
IIK har gjennomført 12 kompetansetiltak innen paraidrett med til sammen 264 deltakere. 
Det har vært et variert tilbud retten både til de frivillige i innlandsidretten, men også viktige 
samarbeidspartnere som er avgjørende for at denne målgruppen kan få et godt tilrettelagt 
idrettstilbud. Det meste har blitt gjennomført digitalt. Dette har vært en av grunnene til større 
interesse og flere deltakere. Det har blitt benyttet eksterne foredragsholdere. Disse har bidratt 
til at webinarene har hatt god kvalitet. Det kan nevnes Beitostølen Helsesportsenter i flere 
anledninger, utøvere med nyttig erfaring, idrettslag, paratrenere og kommuner.
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3. Kommunikasjon 
Kommunikasjon og synliggjøring av paraidretten er en utfordring. IIK har forsøkt å være 
mer synlig med filmsnutter og informasjon på IIK sin digitale plattform. Det har også blitt 
utarbeidet egen paraside med underkataloger på IIK sine hjemmesider hvor man blant 
annet kan finne klubber som har paratilbud. Vi ser viktigheten av å prioritere arbeidet innen 
synliggjøring av paraidretten i Innlandet. 

Paraidretten har som annen idrett vært sterkt påvirket av pandemien. Det har i mange tilfeller 
vært større utfordringer i paraidretten med tanke på smittefare. Samtidig har det gitt oss gode 
erfaringer med formidling gjennom bruk av verktøyet teams, som har skap større mulighet for 
flere å delta på IIK sine kompetansetilbud. 

5.5 Kommunikasjon og samfunn
Innlandet idrettskrets sine tilbud overfor idretten skal være tilgjengelig og vi skal være 
en samfunnsaktør som oppfattes som aktiv, tydelig og synlig. Omdømme og kjennskap til 
Innlandet idrettskrets skal styrkes.

Mål for perioden: 
Skal forbedre eksisterende samhandlingsarenaer (møteplasser) mellom de ulike 
organisasjonsledd 
Skal forbedre eksisterende samhandlingsarenaer med det offentlige og næringsliv 
Sørge for god kjennskap og godt omdømme til Innlandet 
Økt synlighet av idrettskrets uavhengig av kanaler 
Sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteter har kunnskap og ivaretagelse av utøverens 
helse og sikkerhet, inkludert forebygging og håndtering av skader, doping, mobbing, 
trakassering og overgrep. 
Arbeide for at idrettslagenes medlemmer speiler mangfoldet i lokalsamfunnet, og på alle 
nivå praktiserer nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

Tiltak i perioden: 
Kommunikasjon samfunn/politikk 
Møteplasser for SK 
Møteplasser for IR 
Samhandling med fylkeskommune, høyskole, off etater, osv. 
God dialog med media 
«Idrettenes time» i kommuner 
Deltakelse i styringsgrupper/ressursgrupper

Innlandet idrettskrets har i pandemien befestet sin posisjon som en viktig fasilitator for å 
skape møteplasser for idretten i Innlandet. Det har vært stort behov og nødvendig med mye 
informasjon ut til idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd. Vi har vært bindeleddet 
mellom NIF sentralt og ut til alle aktørene i Innlandet. Siden det ikke har vært mulig og møtes 
fysisk, har stort sett alle møtene vært gjennomført digitalt. Det har bidratt til at vi har fått med 
flere i møtene, og på den måten dekket mer av fylket. 

Vi har et utmerket og godt samarbeid med fylkeskommunen, både administrativt og politisk. 
Dette gjenspeiles gjennom mye dialog, felles prosjekter og gode arenaer for diskusjon. 
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Kommunikasjon og informasjon 
Innlandet idrettskrets skal bidra til å skape idrettsglede for alle i Innlandet ved å være en 
synlig og tilgjengelig kompetanseressurs for våre kunder. Synliggjøring av våre tilbud, vår rolle 
som samfunnsaktør og våre mål innenfor våre arbeidsområder har vær viktig i perioden.

Området kommunikasjon og informasjon blir stadig viktigere i et samfunn preget av 
raske endringer og stor grad av tilbud/påvirkning. Det har vært viktig for oss å sørge for 
at våre organisasjonsledd får nyttig, korrekt og hyppig informasjon innenfor alle våre 
satsingsområder.

Vi har i tingperioden hatt stort fokus på tilgjengelighet og har et uttalt krav om å svare opp 
henvendelser innen 1 dag. De fleste henvendelser kommer på mail og pr telefon, og vi opplever 
kommunikasjonen med tillitsvalgte som god og nyttig.

Spesielt for tingperioden har vært Covid19-situasjonen, hvor informasjonsbehovet har vært 
stort og til tider noe utfordrende.
 
Vi har i hovedsak benyttet følgende kanaler i vårt informasjonsarbeid:

Hjemmeside - med informasjon til idrettslag og idrettsråd, kurs- og aktivitetstilbud, 
aktivitetskalender, organisasjonsinfo og nyhetsartikler
Nyhetsbrev – med relevante nyhetssaker, frister og informasjon, - innenfor alle våre 
innsatsområder
Facebook - vår mest levende kanal, hvor vi informerer om aktuelle saker, viktige frister, 
viktige regler og retningslinjer, kommende kurs og aktiviteter mm.
Mail – med utdypende informasjon innenfor ulike saksområder, gjerne direkte til personer 
med konkrete roller i idrettslag, idrettsråd og hos andre samarbeidspartnere
Teams – til møter og kursvirksomhet
Telefon – ved ønsket direktekontakt med enkeltpersoner

Etter vår oppfatning er nyhetsbrev og mail særlig ønskede informasjonskanaler, hvilket våre 
årlige kartleggingsundersøkelser også gir uttrykk for. 
Kommunikasjons- og informasjonsarbeid blir svært viktig også i tiden fremover, og vi skal 
fortsette å holde trykket oppe slik at våre samarbeidspartnere får kjennskap til saker av 
viktighet.

5.6 Administrasjon og ledelse
Innlandet idrettskrets har som målsetning å være en synlig, kompetent, tilgjengelig og 
entusiastisk organisasjon både internt og eksternt. Vi skal sørge for å bedre rammevilkårene 
for idretten i Innlandet.

Målsetninger 
Tilrettelegge og sørge for å ha kompetente ansatte som kan prestere i et trygt og godt 
arbeidsmiljø. 
Utvikle ledelsesprinsipper i tråd med virksomhetens mål 
Være synlig, kompetent, tilgjengelig og en entusiastisk organisasjon 
Bedre rammevilkårene for idretten i regionen
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Verdier
I Virksomhetsplanen for perioden har vi beskrevet hvilke verdier som skal gjelde for oss: 
Bygge en VI-kultur basert på åpenhet, involvering, trygghet, samhandling, struktur og 
tydelige roller.

Det har vært en utfordring å etterleve dette til enhver tid i pandemien, spesielt når det 
gjelder samhandling og involvering. Det er utfordrende at vi har måttet praktisere mye 
hjemmekontor i starten av en sammenslåingsprosess, samt at vi er lokalisert på to Idrettens 
Hus. Dette har vi stor tro vil endres når samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og noe som vi har 
høyt på agendaen. 

Det er viktig at våre verdier forankres i hverdagen, i styremøter, administrasjonsmøter 
og i kontakt med våre samarbeidspartnere. Det er også viktig at disse verdiene evalueres 
kontinuerlig. 

Personal
Alle i administrasjonen benytter Simployer, og følger retningslinjene for NIF sin 
personalhåndbok. 
Det er gjennomført medarbeidersamtaler 2 ganger per år, samt at arbeidet med evaluering og 
endring av strategien ble startet på siste kvartal i 2021. 

Verneombud og HMS-plan
Det er utarbeidet en HMS-plan for Idrettens Hus og verneombud på Idrettens Hus er også 
valgt.

IIK er ansvarlig for sosiale arrangementer på Idrettens Hus. Grunnet pandemien har dette 
vært vanskelig å gjennomføre i perioden. Men IIK føler stort ansvar for å sikre høy trivsel og 
fellesskapsfølelse. 

Økonomi-rutiner 
Det har blitt rapportert kvartalsvis til kretsstyret og kontrollutvalget 
Vi har også rapportert årlige nøkkeltall NIF og sørger for at vi søker om mva-kompensasjon. 

Midler til særkretsene/regioner
IIK fordeler de fylkeskommunale midlene til særkretser og regioner. I pandemien har 
det vært vanskelig å gjennomføre normal aktivitet hos de ulike idrettene og Innlandet 
fylkeskommune vedtok at midlene skulle utbetales basert på tallene far 2019. Det har heller 
ikke vært nødvendig å rapportere på mottatte midler. 

I henhold til partnerskapsavtalen fra 2020 mellom Innlandet fylkeskommune og IIK skal 
kravene til særkretser/regioner iverksettes fra 2022. 

Idrettens Hus Ottestad og Lillehammer
Sak er omtalt i eget punkt 2.2
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5.7 Prosjekter 
Innlandet idrettskrets skal delta i og/eller initiere prosjekter som underbygger idrettskretsens 
rolle og berettigelse overfor sine interessenter, basert på ekstern finansiering.

Det har i perioden vært ønske om å jobbe med følgende prosjekter; 
NM-veka 2020 
Idrettsgalla 2020 
Prosjekt Likestilling/kjønnsbalanse  
Økonomiske barrierer/#AlleMed 
SPINN 
Idretten i Innlandet – inn i en ny tid 
Idrettshelga Innlandet
Trafikksikkerhet 
Ungdom 
Skadefri 
Ressursgruppe Olympiatoppen
Lillehammer Young Leader Programme 

Det har vært nødvendig å prioritere bort noen prosjekter underveis grunnet mangel på 
ressurser til gjennomføring og pandemien. Disse er; Idrettshelga Innlandet, Trafikksikkerhet 
og Skadefri. NM-veka 2020 ble gjennomført, men i et meget begrenset omfang. 

NM-Veka 2020 
Innlandet idrettskrets fikk tildelt NM-Veka 
sommer 2020, og grunnet pandemien ble den 
gjennomført i et meget begrenset omfang. 
Den ble nedskalert til å arrangementer over 
to dager. Det ble gjennomført arrangementer 
i 7 idretter og 14 norgesmestere ble kåret. 

Lørdag 27. juni var Starmoen flyplass 
i Elverum, rikssenteret for seilflyging, 
vertskapsarena for ulike typer luftsport og 
Løiten JFF leirdueskyttere åpnet sin natur-
arena for leirdueskyting.
Hamar tilbød padlekonkurranse på Mjøsa, 
med løype rundt det velkjente stupetårnet 
ved aktivitetsområdet Koigen. Samme dag ble norgesmesterskapet i golf avholdes i 
naturskjønne omgivelser på Atlungstad i Stange.

Søndag 28. juni var Starmoen motorsenter i Elverum arena for fartsfylte øvelser i radiostyrt 
bil, speedcross og quadcross. Dagen ble avsluttet med den den velkjente skatespoten Østre 
torg-trappa i Hamar hvor beste trick skal kåres.

Målsetningen er at Innlandet idrettskrets får være ny arrangør av NM-Veka på et senere 
tidspunkt når det er mulig å gjennomføre det i full skala. 
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Idrettsgalla 2020 
Innlandet idrettskrets var sammen med Hamar Olympiske Anlegg, NRK, Norsk Tipping og 
Norges idrettsforbund arrangør av Idrettsgalla på Hamar 7. januar 2020. Dette ble et stort og 
vellykket arrangement, og det fikk virkelig satt på regionen og idretten på kartet. I tillegg til 
arrangementene tilknyttet gallaen, ble det mulig å delta i en stor folkefest i byen i Hamar. 
Idrettsgallaen er et signal-arrangement for regionen, og tiltrekker mye folk fra hele landet. 
Det er det største møteplassen for norsk idrett i løpet av året, og en unik mulighet å hylle våre 
fremste idrettsutøvere. 

Prosjekt likestilling/kjønnsbalanse 
Hedmark Fylkeskommune hadde likestillingsmidler, hvor Hedmark idrettskrets (den gang) 
utformet en prosjektskisse og ble tildelt prosjektmidler i juni 2018. Prosjektaktivitet startet 
opp i august 2019, og kunnskapsgrunnlaget ble ferdigstilt i løpet av høsten 2019. 

Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget utarbeidet vi fremtidige tiltak og aktiviteter, med disse 
målsetningene: 

Skal engasjere flere kvinner i trener- og lederroller 
Øke andelen kvinnelige ledere på idrettslagsnivå: 
Det vil si at vi skal øke andelen kvinner i verv/lederverv på klubbnivå i Innlandet med 100 
nye kvinner innen 2025. 

Gjennom dette arbeidet i flere år, og prosess vi har hatt med norsk idrett siste kvartal 2021, ser 
vi at denne jobben er utrolig viktig. Det er mange forhold som spiller inn, men det er en viktig 
faktor for at vi skal levere på “Idrettsglede for alle”. Derfor har vi utviklet et kommunikasjons- 
og rekrutteringskonsept til idrettslagene våre, og laget en verktøykasse de kan benytte i dette 
arbeidet. Det skal lanseres tidlig i 2022, og vi håper resten av idretts-Norge blir med på det. 

Økonomiske barrierer / #AlleMed
Arbeidet innenfor å redusere økonomiske barrierer er noe idrettskretsen jobber kontinuering 
med. 

Vi har etablert et faktagrunnlag med kunnskap om kostnader og kostnadsdrivere i 
idrettslagene som vi har benyttet i det videre arbeid. Det har synliggjort hvor de største 
kostnadsdriverne er for idrettslagene våre, og dette er litt ulik avhengig av hvilken idrett det 
er. Arbeidet vårt har bestått i å motivere idrettslagene til å legge til rette for at alle barn og 
unge får delta i idrett uavhengig av familiens økonomi og engasjement, være bevisst på sine 
kostnader, og jobbe systematisk for å fjerne unødvendige kostnader. Likeledes har det vært 
viktig å være i dialog med både idrettsråd og kommuner om temaet, spesielt med tanke på å 
redusere leiekostnader ved bruk av anlegg. 

SPINN-samarbeidet 
Siden 2017 har vi videreutviklet et god og unikt samarbeid i Innlandet, med klart formål om å 
fremme kompetansen i regionen. 

Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap, Nettverk og Nyskaping (SPINN) skal jobbe med 
bevegelsesglede i et livslangt løp, med hovedfokus på barn og unge. Under idrettsvitenskap 
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som overordnet samlebetegnelse er idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet definert som 
senterets fagområder. SPINN skal med en praksisrettet profil bidra til at kunnskapsbaserte, 
innovative og motivasjonsskapende tiltak blir utviklet og gjennomført, i et tett samarbeid 
mellom høgskolemiljøer og ulike sektorer i arbeids- og samfunnsliv. 
På definerte områder har SPINN en koordinerende rolle for samarbeidet mellom sentrale 
partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempelvis koordinerer SPINN det 
overordnede kompetansearbeidet for idrett i Innlandet samt er bindeleddet mellom 
Høgskolen i Innlandet og særforbund om utdanningstilbud og forskning.

Idrett – som en del av SPINN
Nettverk idrett (NI) er en møteplass for samarbeidspartnere i kompetansenettverket til 
SPINN. NI består av representanter fra Innlandet idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, 
Høgskolen i Innlandet (HINN) og Innlandet fylkeskommune. SPINN leder og koordinerer 
nettverket. 

Nettverk idrett har i perioden hatt 12 nettverksmøter. Her har representanter fra Innlandet 
idrettskrets (IIK), Innlandet fylkeskommune (IFK), Olympiatoppen innlandet (OLTI) og 
Høgskolen i Innlandet (HINN) møttes jevnlig. I tillegg har vi i år hatt fokus på å involvere 
personer utover kjernenettverket, noe vi har fått til i mindre grad, og må jobbe enda mer 
med i tiden fremover. Det er gledelig at vi har fått et nytt medlem av kjernegruppa i Nettverk 
idrett dette året; Svein Erik Nordhagen fra Sport management ved Høgskolen i Innlandet 
på Lillehammer. Han ble medlem av nettverket på slutten av året og vil inviteres fast til 
nettverksmøter. Han kan bidra spesielt på områder innenfor arrangement og forskning

Hovedmålsetting med samarbeidet I SPINN er bedre kompetanse og mer støtte til trenere, 
utøvere og ledere i idretten.

Inspirasjon og motivasjon: nettverk/konferanser 
Kompetanse: kurs/utdanninger 
Kunnskapsutvikling, forskning og formidling 

ww
Innlandet idrettskrets er en viktig aktør i dette samarbeidet, og stått for mange av prosjektene 
gjennom samarbeidet. Antall tiltak har vært begrenset i perioden grunnet pandemien, men vi 
har hatt stor nytte av samarbeidet selv i slike situasjoner. Det vil også være en viktig arena for 
Innlandet IK i fremtiden

Lillehammer Young Leader Programme
Lillehammer Young Leader Programme er et samarbeidsprosjekt med Kreissportbund 
Coesfeld – en organisasjon som tilsvarer en idrettskrets på regionnivå i Tyskland. Prosjektet 
startet i 2017 i Oppland idrettskrets og fikk Erasmus+ finansiering høsten 2019. Første samling 
ble avholdt i Norge, men ble stoppet etter fire av åtte dager på grunn av nedstengningen 13. 
mars 2020. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid. 
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Idretten i Innlandet – inn i en ny tid 
Norges idrettsforbund har igangsatt et scenarioarbeid for idrettsorganisasjonen som skal 
se på langtidseffektene av koronasituasjonen for norsk idrett. Innlandet idrettskrets anser 
det som viktig å ta problemstillingen ned til det regionale nivået, for å ta stilling til hva slags 
problemstillinger og utfordringer som er størst i vår region. Idrettskretsen ønsket derfor å 
starte et arbeid som aktivt tar stilling til Innlandsidrettens fremtid. 

Innlandet idrettskrets søkte Innlandet Fylkeskommune om tilskudd for å kunne sette av 
ressurser til å følge opp et forprosjekt. Innlandet Fylkeskommune gav tilsagn om midler 
til forprosjekt Idretten i Innlandet – inn i en ny tid. Det ble bevilget 75 000 kr til Innlandet 
Idrettskrets for igangsetting og gjennomføring av forprosjektet, der 50 000 kr ble utbetalt i 
desember 2020.

Forprosjektet har bidratt til å tydeliggjøre nødvendige felles utviklingsområder på flere 
nivåer i idrettsorganisasjonen i Innlandet. Det er avgjørende for idrettsutviklingen at 
overliggende organisasjonsledd fremstår tydeligere og mer koordinert i møte med fremtidens 
utfordringer. Her kreves det spesielt mer og tettere samhandling på tvers av medlemslinjen og 
aktivitetslinjen. 

Det finnes klare styrker og muligheter i dagens Innlandsidrett som må ivaretas. Det er 
fortsatt et sterkt frivillig engasjement i idretten og det er mye kompetanse spesielt innenfor 
toppidrettsmiljøene og på arrangementssiden. Tettere samarbeid og økt samhandling internt 
på flere nivåer, samt mellom idrett og samarbeidspartnere virker å være en forutsetning for å 
ivareta disse styrkene.
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE I INNLANDET


