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for tillitsvalgte

Aktivitet

Det iNDRe Liv



4 ARRANGEMENT
•   Skape positive opplevelser på et  

idrettsarrangement      
•   vertskapsrollen                                         
•   Lyd- og speakerregi                                                                           
•   Arenaproduksjon 
•   Mediastrategi
•   Sponsorarbeid

5 AKTIVITETSTILBUD
•   kunnskap om variert og god aktivitet
•   Aktivitetslederkurs                                      
•   Medlemsforsikringer
•   idrettsskoler                                                   
•   Basistrening

6 ANLEGG
•   Spillemidler                                                    
•   tilrettelegging  for barn, unge og  

funksjonshemmede                      
•   Flerbruksanlegg
•   Nærmiljøanlegg                                              
•   Samarbeid om anlegg
 

•  Hedmark idrettskrets er Norges idrettsforbunds avdeling i Hedmark. 
•  Hedmark idrettskrets er  til for lag, idrettsråd og særkretser. 
•  vi har fokus på klubbutvikling, kurs, seminarer, temakvelder 
  og klubbservice.

•  Vår oppgave er å gjøre kompetanse tilgjengelig i de lokale 
  idrettsmiljøene.

Vi tilbyr hjelp til:

1 ORGANISASJON / KLUBBDRIFT
•   Motivasjon av frivillige/tillitsvalgte        
•   Stifte ny klubb/gruppe                                         
•   Styrearbeid                                               
•   Sponsor- og samarbeidsavtaler        
•   Forsikringer
•   Organisasjonsplan
•   Lover og vedtekter
•   tilskudd/støtteordninger

2 TRENER
•   Skape møteplasser for utveksling  av  

erfaring mellom ulike idretter                        
•   Fagsamarbeid med særkretser                                                
•   trenerkontrakter                                                                       
•   temakvelder   
•   kurs/seminarer

3 LEDELSE
•   Strategiplan                                                                                     
•   Økonomi/budsjett                                    
•   idrettsregistreringen
•   informasjonsstrategi                                 
•   Fordeler ved å være medlem                   
•   Lovverket 
•   Politiattest
•   Rolleavklaringer
•   Dugnader 
   



•  Hedmark idrettskrets er Norges idrettsforbunds avdeling i Hedmark. 
•  Hedmark idrettskrets er  til for lag, idrettsråd og særkretser. 
•  vi har fokus på klubbutvikling, kurs, seminarer, temakvelder 
  og klubbservice.

•  Vår oppgave er å gjøre kompetanse tilgjengelig i de lokale 
  idrettsmiljøene.

IDRETTSRåDET
idrettsrådet er et fellesorgan for alle idrettslagene i kommunen, og rådet skal 
samordne, prioritere og fremme idrettslagenes behov. På den måten er 
idrettsrådet et viktig ledd i en demokratisk idrettsorganisasjon. 
Alle henvendelser fra lagene til kommunen skal gå igjennom idrettsrådet.

Idrettsrådet skal:
•  ta opp saker av felles interesse og kartlegge idrettens behov.
•  Behandle og prioritere idrettslagenes søknader til kommunen i henhold til tidsfrister.
•  være lagenes talerør, og rådgivende organ i alle saker som berører idretten i kommunen.
•  Prioritere søknader om spillemidler etter et helhetlig syn på behov for idrettsanlegg i 

kommunen.
•  informere den kommunale  ledelse  om idrettslagenes virksomhet.

Ta direkte kontakt med Hedmark idrettskrets
idrettens hus, kjonerud kompetansesenter
Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad 
Sentralbord: 62 54 26 00
e-post: hedmark.ik@idrettsforbundet.no          
Hjemmeside: www.idrett.no/hedmark
 
Se også følgende nettsteder:
www.klubbguiden.no              www.klubbutvikling.no             www.klubbenonline.no



Bjørn Kristiansen, organisasjonssjef. 
Personal-og økonomiansvar, lov og organisasjon, 
anlegg og spillemidler. 
bjorn.kristiansen@idrettsforbundet.no  
Mob.: 908 26 034.

Helen Skansen, org.sjefens stedfortreder. 
Regnskap, organisasjonsservice og kurs. 
helen.skansen@idrettsforbundet.no  
Mob.: 948 65 690

Kjell åge Furuholt, lov og organisasjon, 
opptak av lag, idrettsregistreringen, lagservice.
Kjell.Age.Furuholt@idrettsforbundet.no  
Mob.: 419 26 354
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Avle Christen Bjørn, utviklingsleder. klubbutvikling, 
trenerutvikling, arrangementsutvikling, ledelse, 
barne- og ungdomsidrett.
chr.bjorn@idrettsforbundet.no  
Mob.: 419 00 220

Vidar Steimler, klubbveileder. 
klubbesøk og utviklingsprosesser i idrettslag.
Vidar.Steimler@idrettsforbundet.no 

Berit Saxrud, nasjonal idrettsmerkeregistrering.
berit.saxrud@idrettsforbundet.no  
Mob.: 934 08 236

IDRETTENS ORGANISERING

NIF

Særforbund

22 Idrettsråd

45 Særkretser

387 Idrettslag

87.000 medlemskap


