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STRATEGI FOR INNLANDET 
IDRETTSKRETS 2022-2023



IDRETTSGLEDE FOR ALLE I INNLANDET



INNLANDET IDRETTSKRETS
Innlandet idrettskrets (IIK) er et resultat av sammenslåingen mellom Hedmark og Oppland 
fylker. IIK har i dag totalt 9 ansatte, og administrative ressurser med arbeidssted både i 
Lillehammer og Ottestad.  

Innlandet fylke er delt opp i 10 regioner og 46 kommuner. Totalt omfatter Innlandet 
idrettskrets nå 48 særkretser/regioner, 46 idrettsråd og 889 idrettslag.

Idrettskretsen er et felles organ for alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner 
i Innlandet. IIK 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. 

Alle idrettsorganisasjoner må forholde seg til både statlige føringer og idrettens egne 
strategiplaner. Den viktigste planen for statlig idrettspolitikk er Stortingsmelding, 
«Den norske idrettsmodellen» (2011–2012), som sier noe om at en framtidsrettet statlig 
idrettspolitikk skal legge til rette for at befolkningen skal ha mulighet til å delta i idrett og 
fysisk aktivitet på alle nivåer. I 2021 kom regjerningen med en idrettsstrategi, «Sterkere 
tilbake – En mer inkluderende idrett», som tar utgangspunkt i gjeldende mål og målgrupper 
i idrettspolitikken. Regjeringen ønsker med denne strategien å fremme mangfold og 
inkludering i idrett, samt bidra til å styrke idrettsaktiviteten etter pandemien. 

Hoveddokumentet som danner grunnlaget for IIKs strategiplan er NIFs (Norges 
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) langtidsplan for idrett i perioden 
2019–2023, «Idretten vil». «Idretten vil» skal være styrende og gi retning for hele den 
organiserte idretten i Norge og fremhever fire prioriterte satsingsområder: livslang idrett, 
bedre idrettslag, flere og bedre idrettsanlegg og bedre toppidrett.

Den nye parastrategien for norsk idrett gir også føringer for IIK, og har ambisjonen «Én idrett 
– like muligheter. Parastrategi for norsk idrett, 2022–2027». Formålet er at idretten skal tilby 
like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd i 
møtet med norsk idrett. 

I «Innlandsstrategien Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024» (Innlandet 
fylkeskommune) heter det at «Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftmål, og 
disse legges til grunn ved arbeidet med nye regionale planer, fylkesbudsjetter og øvrig 
utviklingsarbeid i fylket.». Dette legger således føringer for IIK i forhold til arbeid med bl.a. 
bærekraft.. 

VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ
Innlandet idrettskrets sin visjon er “Idrettsglede for alle i Innlandet”. Idrettskretsen skal 
bidra til å skape idrettsglede gjennom arbeid for å sikre rammebetingelsene for idretten 
i fylket, organisasjonsmessig oppfølging av idrettslag og idrettsråd, og ved å ta initiativer 
for å forene særkretser og regioner omkring fellesidrettslige mål. Vår aktivitet skal styrke 
organisasjonsleddene slik at de kan tilby mangfoldig aktivitet som gir gode, trygge og 
attraktive miljøer, der medlemmene kan oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. 

Idrettskretsens viktigste mandat er å være en kompetanseressurs for alle idrettslag, idrettsråd 
og samarbeidspartnere. 
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BÆREKRAFTSMÅL
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. 

For å kunne bli «verdens beste idrettsorganisasjon» må norsk idrett bli enda bedre på 
flere av bærekraftmålene. Med dette ligger det et ansvar på alle organisasjonsledd, også 
idrettskretsene, om å bidra for å oppnå mål rundt det å bli en mer bærekraftig organisasjon. 
NIF har valg seg 6 av FNs totalt 17 bærekraftmål som IIK må ta med seg i arbeidet med 
bærekraft i kretsen. De er imidlertid verken bindende eller utelukkende i forhold til hva IIK 
selv velger å fokusere spesielt på i forhold til definerte satsningsområder. For idrettskretsen 
blir det viktig å skape forståelse for at idrett er bærekraft, og hvordan dette skal jobbes med i 
det forskjellige organisasjonsleddene. 

Alle bærekraftsmålene er i utgangspunktet viktige, men under her har vi plukket ut de målene 
vi mener er spesielt relevante for våre satsningsområder:

SATSNINGSOMRÅDER
IIKs strategiplan tar utgangspunkt i de fire prioriterte satsningsområder fra NIFs langtidsplan 
«Idretten vil». IIK vil innenfor disse strategiområdene prioritere sine tiltak ut fra den 
situasjon idrettskretsen befinner seg i. IIKs satsningsområder er:

Bedre idrettslag Livslang idrett Bedre toppidrettFlere og bedre 
idrettsanlegg



BEDRE IDRETTSLAG
Idretten har som mål å arbeide for et godt styresett basert på demokrati, åpenhet og ærlighet. 
IIK skal understøtte dette ved å tilby kompetansehevende tiltak for idrettslag og idrettsråd, 
samt tilby fellesidrettslige arenaer for særkretser, regioner og særforbund med aktivitet 
uten særkrets- eller regionale ledd i våre områder. En av våre kjerneoppgaver er også å 
sørge for god organisasjonsstruktur. Dette innebærer en kontrollfunksjon som vi utfører 
mht. medlemsbetingelsene i NIF. IIK skal synliggjøre og anerkjenne frivilligheten. En viktig 
oppgave er også å fokusere på og dele viktige tiltak for å redusere barrierer for deltakelse i 
idretten. 

Idretten skal tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på IIKs verdier. For å kunne oppnå 
visjonen om «idrettsglede for alle i Innlandet», er det viktig at alle ledd er godt skolert og 
sørger for best mulig etterlevelse når det gjelder lover og regler, og hvordan man på best mulig 
måte skal tilrettelegge for gode tilbud for så mange som mulig. 

Foto: Eirik Førde / NIF



LIVSLANG IDRETT
Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele 
livet. Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller 
uforholdsmessig
forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter egne ønsker 
og behov. 

Selve kjernen i idrettslig virksomhet er å tilstrebe at så mange som mulig får vært i aktivitet 
på ulike nivåer og innen ulike former for idrett. Vi vet hvor viktig idretten er for et fungerende 
lokalsamfunn, og dette inkluderer også de frivillige bidragsyterne. For å kunne forhindre 
fraflytting fra de små stedene i Innlandet fylke, er det avgjørende at bl.a. et godt idrettstilbud 
ikke gis kun i de største byene. 

IIK ønsker at alle skal ha samme muligheter til å delta i organisert idrett gjennom å gi et 
inkluderende idrettstilbud som gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet 

For å oppnå denne målsetningen er det viktig at idrettskretsen samarbeider godt med 
fylkeskommunen, idrettslag, idrettsråd, NIF sentralt og andre interessenter. I tillegg er 
politisk påvirkningsarbeid avgjørende for å få de best mulige rammebetingelsene for idretten i 
Innlandet. 
 

Foto: Geir Olsen / Birken



FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG
Anlegg er en vesentlig faktor for å drive med idrett og Innlandet idrettskrets skal være en 
pådriver for at ønsket idrettslig aktivitet kan gjennomføres. IIK skal være en aktør i arbeidet 
for at idrettskretsen får økte tilskudd over statsbudsjettet, og for at idretten får økt innflytelse 
over fordeling av spillemidler til anlegg. IIK skal i samarbeid med lokale idrettsråd og 
særforbund, utarbeide en oversikt over hvilke større anlegg som bør prioriteres i hver region. 

IIK skal styrke kompetansen innenfor området miljø ved planlegging, bygging og drift av 
anlegg. Innlandet idrettskrets skal arbeide for å få til en god samhandling mellom idretten og 
kommuner/ Innlandet fylkeskommune.

Innlandet idrettskrets skal jobbe aktivt for å senke barrierene for deltakelse i 
idrettsanleggene. IIK vil jobbe mot økt kompetanse og bevisstgjøring for tilrettelegging som 
skaper større deltakelse. IIK vil synliggjøre behovet for økte tilskuddsordninger for å sikre 
mangfold i norsk idrett, både ved rehabilitering og nybygg av anlegg (iht. En idrett – like 
muligheter/Parastrategi for norsk idrett 2022-2027). 

Foto: Alexander Eriksson



BEDRE TOPPIDRETT
IIKs kjerneoppgaver ligger innenfor barne- og ungdomsidretten og ikke toppidretten. En 
sterk og mangfoldig breddeidrett gir grobunn for å utvikle nye toppidrettsutøvere, og uten 
bredde - ingen toppidrett. Vi ønsker å støtte toppidrett på ulike måter. 

Samarbeid på tvers av det offentlige, private, næringsliv og frivilligheten vil være en viktig 
suksessfaktor for at arrangementer blir tildelt Innlandsregionen. IIK skal ha et godt 
samarbeid med Olympiatoppen Innlandet, samt gjennom deltagelse i utvalg som jobber for 
å realisere at større arrangementer holdes i Innlandet i årene fremover. IIK deltar sammen i 
SPINN-nettverk for samarbeid og koordinering av utviklingstiltak- og prosjekter, samt at IIK 
har ulike prosjekter utenfor dette samarbeidet. Et av de viktigste områdene IIK samarbeider 
på i neste periode er å styrke paraidretten når det gjelder anlegg- og aktivitetsutvikling.
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