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1. ORGANISASJONSOVERSIKT 

 
1.1 Styrets og komitèenes sammensetning fram til Kretstinget 2008 
 
 
 
Kretsstyret HIK og ISFH 
 
Verv                                    Navn                                  Kommune 
 
Leder     Per Inge Sagmoen   Tynset 
Nestleder    Margrete Ruud Skjeseth  Stange 
Styremedlemmer   Jo Stuan    Elverum  
     Hans Einar Thompson   Folldal 
     Line Kongssund    Ringsaker * 
      
Varamedlemmer   Morten Fossmellem   Sør-Odal 
     Terje Skymoen    Åsnes 
 
Styrerepresentant fra HIK-administrajonen har vært Berit Saxrud 
*Gikk ut av styret og inn som org.sjef.      
 
 
Kontrollkomitèen 
 
Verv                                    Navn                                  Kommune 
 
Leder     Berit G. Nyberg   Hamar 
Medlem    Eva Arnseth    Hamar 
Varamedlemmer   Morten Sandmo   Nord-Odal 
     Terje Sørlie    Kongsvinger 
 
 
 
Valgkomitèen 
 
Verv                                    Navn                         Kommune 
Leder     Tone Lien     Elverum 
Medlemmer    Gunnar A. Gundersen   Åsnes 
     Åse Storhaug Hole   Rendalen 
Varamedlem    Anne Berit Gjermundshaug  Alvdal 
 
 
 
Hedmark Idrettskrets (HIK) og Idrettens Studieforbund Hedmark (ISFH) har siden 1999 hatt 
identiske styrer. 
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1.2 Styrets og komitèenes sammensetning etter Kretstinget i april 2008 
 
 
Kretsstyret HIK og ISFH 
 
Verv                                    Navn                                 Kommune 
 
Leder     Per Inge Sagmoen   Tynset 
Nestleder    Kjersti Gundersen   Hamar 
Styremedlemmer   Terje Skymoen    Åsnes  
     Jo Stuan    Elverum 
     Nina Ottesen    Kongsvinger 
      
Varamedlemmer   Morten Fossmellem   Sør-Odal 
     Bodil Krogh    Kongsvinger 
 
Styrerepresentant fra HIK-administrasjonen har vært Berit Saxrud 
 
 
 
 
Kontrollkomitèen 
 
Verv                                   Navn                                 Kommune 
 
Medlem    Eva Arnseth    Hamar 
Medlem    Hans Einar Thompson   Folldal    
Varamedlemmer   Berit Glesaaen Nyberg   Hamar 
     Morten Sandmo   Nord-Odal 
 
 
 
Valgkomitèen 
 
Verv                                    Navn                                 Kommune 
 
Leder     Tone Lien     Elverum 
Medlemmer    Gunnar A. Gundersen   Åsnes 
     Åse Storhaug Hole   Rendalen 
Varamedlem    Anne Berit Gjermundshaug  Alvdal 
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1.3 Idrettskretsting 2008 
 
Hedmark Idrettskrets (HIK) består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) innen fylkets grenser. Alle plikter å 
overholde NIFs og idrettskretsens lover og bestemmelser (jf. §2 HIKs lov). Idrettskretsens høyeste 
myndighet er idrettskretstinget som holdes i mars-mai hvert 2. år (jf. §7 HIKs lov). I 2008 ble 
Idrettskretstinget avholdt den 19. april på Norlandia Østerdalen Hotell, Rena, hvor nytt styre og nye 
komiteer for kommende periode ble valgt (se 1.2), og ordinære tingsaker ble behandlet. Fra  NIF 
deltok Børre Rognlien.  
 
Rolf Bergsodden fra Moelv ble tildelt Hedmark Idrettskrets’ høyeste utmerkelse, Medalje m/diplom, 
av styreleder Per Inge Sagmoen. 
Sverre Øfstaas ble tildelt Idrettskretsens plakett og Solør Taekwondo Klubb Idrettskretsens 
diplom. 
Øvrige prisvinnere var ikke til stede: 
Idrettskretsens plakett: Inger Ekkeren Vamnes 
Idrettskretsens premie:  Therese Johaug (bildet under) og Audun Grønvold 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jan Morten Frengstad 
          Østlendingen 
 

1.4 Kretsstyremøter 
 
Kretsstyret har i perioden 2008-2009 avholdt 18 styremøter,  57 saker ble behandlet i 2008, og 51 
saker ble behandlet i 2009. Styremøtene har i hovedsak behandlet idrettspolitiske saker, hvor styret 
har fattet vedtak, og administrasjonen har vært utførende i de fleste sakene. Kretsstyret har 
delegert myndighet til organisasjonssjefen. Virksomheten er kontinuerlig blitt kontrollert gjennom 
referatsaker og orienteringssaker til styret og kontrollkomitèen.  
 
 
1.5 Representasjon 
 
Kretsstyret og administrasjonen har representert HIK på en rekke seminarer, konferanser, 
særkretsting, årsmøter i idrettsråd, jubileer i regi av offentlige myndigheter og NIF. Idrettsrådene 
har vært fulgt opp med egne faddere fra kretsstyret.  
 
 



 5 

Beretning HIK 2008 - 2009 
 
1.6 Administrasjonens sammensetning på Idrettens Hus i Hamar pr. 31.12.2009 
 
 
Hedmark Idrettskrets (HIK) 
 
Organisasjonssjef:     Bjørn Kristiansen (100%) * 
Administrasjonskonsulentkonsulent:   Kjell Åge Furuholt (40%) 
Konsulent/prosjektleder Idrettsmerke:  Berit T. Saxrud (25% idrettskrets/75% idrettsmerke 

nasjonalt) 
Økonomikonsulent:    Helen Skansen (100%) 
Utviklingsleder:     Avle Christen Bjørn (100%)  
 
*Bjørn Kristiansen tiltrådte stillingen som organisasjonssjef etter Line Kongssund 1. august 2008. 
 

Særkretser/Regioner 
                                          
Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets:  Marianne Berg 
Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets:  Erik Ulsaker Fransson 
Hedmark Friidrettskrets:    Sven Amundrud 
Oppland Friidrettskrets:    Dag Kåshagen 
Hedmark Skikrets:     Jan Olav Andersen 
       Ingrid Afseth     
Mjøs-O (orientering):     Tove Bakken 
Indre Østland Fotballkrets:    Bjørn Nybu 
Indre Østland Fotballkrets:    Kai Magne Jensen    
Indre Østland Fotballkrets:    Trond Sagen    
Indre Østland Fotballkrets:    Lars Jørgen Sandvik    
Indre Østland Fotballkrets:    Odd Refsdal 
Norges Fotballforbund:    Ove Halvorsen 
Norges Fotballforbund:    Lena Tyriberget 
Friskis & Svettis:     Anita Østerhagen 
Innlandet Bandyregion:    Magnus Skulstad 
Norges Håndballforbund:    Øivind Bolstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Beretning HIK 2008 - 2009 
 
1.7 Særidretter representert i Hedmark pr. 31.12.2009 
 
Aktivitetstall 2009 for særidretter i Hedmark jf. idrettsregistreringen 
 
Badminton 120 
Bandy 773 
Bedrift 6811 
Boksing 31 
Bordtennis 164 
Bowling 300 
Bueskyting 81 
Casting 43 
Curling 13 
Sykkel 736 
Dykking 80 
Fotball 14832 
Friidrett 1449 
Gang- og turmarsj 1108 
Golf 3333 
Gymnastikk og turn 2681 
Hundekjøring 247 
Håndball 2504 
Ishockey 673 
Judo 51 
Padling 220 
Luftsport 576 
Orientering 1640 
Roing 142 
Ridning 675 
Seiling 124 
Ski 10401 
Skyting 2073 
Skøyter 469 
Svømming 1543 
Tennis 387 
Volleyball 254 
Skiskyting 765 
Motorsport 1757 
Dans 224 
Kampsport 538 
Vannski 260 
Styrkeløft 130 
Amerikansk fotball 52 
Biljard 28 
Kickboksing 89 
Klatring 300 
Frisbee 45 
Snowboard 111 
Fleridretter 811 
Totalt antall aktive innenfor 
særidretter 

59 644 

Det var totalt 45 særidretter med aktivitet representert i Hedmark pr. 31.12.2009.  
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1.8 Kommuneoversikt lag og medlemmer pr. 31.12.09 
 
KOMMUNE ANTALL LAG  ANTALL MEDLEMMER 
Kongsvinger Idrettsråd  39  7542 
Hamar Idrettsråd 58 15142 
Ringsaker Idrettsråd 50                     10114 
Løten Idrettsråd 15 2869 
Stange Idrettsråd 22 5459 
Nord-Odal Idrettsråd 8 1911 
Sør-Odal Idrettsråd 16 2684 
Eidskog Idrettsråd 21 3484 
Grue Idrettsråd 7 2345 
Åsnes Idrettsråd 20 2902 
Våler Idrettsråd 9                      1813 
Elverum Idrettsråd 40                    10629 
Trysil Idrettsråd 21 2791 
Åmot Idrettsråd 12 2066 
Stor-Elvdal Idrettsråd 5  719 
Rendalen Idrettsråd 3  345 
Engerdal Idrettsråd 5  542 
Tolga Idrettsråd 7                      1253 
Tynset Idrettsråd 18                      2527 
Alvdal Idrettsråd 2                        606 
Folldal Idrettsråd 5                        547 
Os Idrettsråd 4  917 
Totalt antall medlemmer i alle idrettsråd, i hele Hedmark              79207 
 
 
 
1.9    Idrettsrådene i Hedmark 
 
Idrettsrådet er et fellesorgan for all idrett i kommunen som er organisert i NIF gjennom 
idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser. Alle idrettslag med medlemskap i NIF, blir 
automatisk medlem av sitt tilhørende idrettsråd (IR lov §2). Hedmark Idrettskrets har 22 
idrettsråd, et idrettsråd i hver kommune. Det er totalt 387 lag i Hedmark, med 79207 medlemmer 
(eksklusiv bedrift) pr. 31.12.09. Antall lag i hver kommune har en variasjon fra 2 lag, til hele 58 lag (se 
tabell).   
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1.10    Medlemsutviklingen i Hedmark 1999-2009 
 
Medlemsutviklingen (inklusiv bedrift) er som i tabellen under. Bedre registreringsrutiner og 
kvalitetssikring av innmeldte medlemstall til NIF, forklarer nok noe av nedgangen i 2004/2005. 
 
ÅRSTALL ANTALL MEDLEMMER 
1999 70 033 
2000 71 977 
2001 71 423 
2002 73 268 
2003 75 434 
2004 72 438 
2005 70 058 
2006 84 034 
2007 81 757 
2008 83625 
2009 86018 
 
 
 
 
2.   STYRELEDER HAR ORDET 
 
2.1  Styreleders kommentar   
 
Styret som ble valgt på tinget i 2008 hadde fem medlemmer  
og to varamedlemmer som alle har blitt innkalt til alle 
styremøtene. 
HIK-styret har tradisjonelt hatt følgende roller: 

- Formell styring av HIK  
- Drive idrettspolitisk påvirkning 
- Utøve representasjonsoppgaver 

  
Styrearbeidet har fungert meget godt med en engasjert 
gjeng. Styrets sammensetning, i tillegg til god geografisk 
spredning, har vært preget av personer med bred erfaring og kompetanse.   
Totalt er det avholdt 18 styremøter. De fleste av møtene er avholdt på Idrettens Hus på Hamar, men 
møter er også avholdt på Kongsvinger, Rena, Stange og Elverum. 
Den økonomiske situasjonen for HIK er god. 
Kretsstyrets medlemmer har fordelt representasjons oppgaver (IR, SK, årsmøter osv) seg i mellom. 
 
Org. sjef Line Kongsund sa opp sin stilling på våren 2008 og vår nye org. sjef Bjørn Kristiansen var på 
plass i august 2008. 
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Styret har i perioden brukt mye tid på Idrettens Hus. HIK har siden anskaffelsen av Idrettens Hus i 
1989 eid og driftet eget hus. Å være huseier har etter hvert utviklet seg til å bli meget 
ressurskrevende. Både administrering og vedlikehold av huset koster. Leietagere har vært fordelt på 
særkretser og idrettsrelaterte organisasjoner ca 75% og 25 % privatnæringsliv. Vi fikk i 2008 en 
oppsigelse av en stor leietager. Både styret og administrasjonen jobbet hardt med å finne ny 
leietager. Dette lyktes ikke, og styret besluttet tidlig i 2009 at huset skulle selges. Salgsprosessen 
har pågått gjennom hele året og tatt mye tid. Salget gikk i orden i slutten av desember 2009 og 
avtaler skrives i løpet av jan/feb 2010.  
 
Flere idrettslag i Hedmark har behov for areal til sin aktivitet. I flere kommuner opplever vi at 
haller/ kroppsøvingsrom tilhørende videregående skoler ikke er tilgjengelige for idretten på kveldstid. 
HIK har gjort flere henvendelser til Hedmark Fylkeskommune om dette uten at svar er mottatt. 
Dette er en sak som styret må følge opp også i neste periode. 
 
Kompetanse – utviklingsarbeidet i HIK, med fokus på trenerutdanning, klubbutvikling, 
arrangementsutvikling, temakvelder og faglige seminarer, ivaretas av Avle Christen Bjørn. På dette 
feltet ligger Hedmark IK helt i tet. Her har det over tid blitt gjort en god jobb. Dette er på en måte 
HIKs vindu utad. Det er viktig at idretten, og idrettens tilbud i første rekke til barn og ungdom, 
henger med i samfunnsutviklingen. Å være trener eller arrangementsansvarlig i dag er noe helt 
annerledes enn for 30 år siden.  
 
Etableringen av Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI) har vært en viktig og stor sak for 
idretten i denne perioden. Da det i starten ble mye ”fomling” både blant IKI ansatte, og for 
referansegruppen, tok det forholdsmessige lang tid før IKI ble synlig for idrettslagene. Vi føler at 
IKI nå er godt i gang og at IKI er, og vil være, en berikelse for all idrett i innlandet. 
 
Vi har gjennom Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI) et nært samarbeid med Oppland IK 
spesielt når det gjelder kompetanse og utvikling. 
Gjennom IKI jobber HIK målrettet for å opprette regionale kompetanseknutepunkter i fylket. 

I Hedmark er det allerede opprettet en kompetansebase ved Storhamar vgs, her er Jorun Houg, 
prosjektleder for "Kosthold, trivsel, prestasjon". Dette er et tilbud til alle lag i Hedmark og Oppland.  
 
Vi regner med at regionalt kompetanseknutepunkt Sør-Østerdal/Elverum er operativt primo 2010. 
Stillingen er utlyst. Dette er et samarbeid med mellom IKI, regionrådet, Høgskolen og Forsvaret. 

I Nord Østerdal vil idrettsrådene i Fjellregionen i løpet av vinter/vår 2010, sende søknader til sine 
respektive kommuner om finansiering av en Idrettskoordinatorstilling i regionen. 

Styrets målsetting er at det skal opprettes regionalt knutepunkt også i sør-fylket. 
 
HIK gjør fortsatt en jobb på vegne av hele idretts-Norge når det gjelder Idrettsmerket. 
NIF sentralt gir et tilskudd på ca. 250.000,- pr. år for at denne oppgaven blir utført. Berit Saxrud 
sørger for at ca. 10000 merkeprøver blir registrert.  I Hedmark ble det i 2008 avlagt 330 prøver og 
340 idrettsmerkeprøver i 2007. Disse tallene gjenspeiler vel utviklingen generelt for hele landet – 
nemlig at det stadig blir færre idrettsmerketakere. 
  
HIK har også i denne ting-perioden hatt et nært og godt samarbeidet med fylkeskommunen. Jevnlige 
møter mellom fylket og idrettskretsen bidrar til forståelse og aksept for den jobben idretten gjør  
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lokalt rundt omkring i hele fylket.  
Vi har et felles mål om å få ned etterslepet på anleggsbygging. Bedre samarbeid mellom idrettslag, 
både innenfor og på tvers av kommunegrenser, og kommunene i mellom vil være viktig for å lykkes med 
en bedre anleggspolitikk i framtiden. 
 
Idrettsrådenes (IR) rolle på grasrotplanet i norsk idrett får en stadig viktigere funksjon. HIK har i 
perioden hatt sterkt fokus på idrettsrådene i Hedmark. I vår krets er det fortsatt store variasjoner 
fra kommune til kommune hvordan IR fungerer.  Utfordringen er fortsatt, å få IR og de respektive 
kommunene til å bli gode samarbeidspartnere, og etter hvert bli enige om felles mål. Dette fungerer  
nå godt i flere kommuner, men det er fortsatt litt igjen før vi har alle våre 22 IR hundre prosent 
oppe og går. 
Det har vært en prioritert oppgave for HIK-styret å få IR til å arbeide for å optimalisere forholdene 
for idrett og aktivitet i sine respektive kommuner.  Hvert enkelt styremedlem har hatt ansvar for 
sine idrettsråd. I tillegg har alle regioner hatt minst ett besøk av org.sjef og/eller leder sammen med 
anleggskonsulenten i fylket. 
Org.sjef og styreleder deltok på Idrettsrådskonferansen 2009 som ble avholdt i Molde fra fredag 
13. til søndag 15. november. Tema for årets konferanse var "Idrettsrådet som samfunnsutvikler". 
Temaet, som traff godt, hadde en rød tråd og gir et godt grunnlag for ”kompetanseløftet for 
idrettsråd” som ble presentert og debattert under konferansens andre dag. 
  
For første gang ble det presentert et samlet kompetanseløft rettet mot idrettsråd, som 
forhåpentligvis vil bidra til at idrettsrådene gis bedre forutsetninger til å lykkes, i tråd med mandat, 
lovpålagte oppgaver og kjernevirksomhet. Representanter fra flere Idrettsråd fra Hedmark deltok. 
 
Kunnskapsturneen i Hedmark, med god oppslutning om arrangementene i Alvdal, Hamar og Kongsvinger, 
har vært en suksess. Dette er et godt eksempel på hvordan Hedmark Idrettskrets kan bidra til å 
gjøre kunnskap tilgjengelig i idrettsmiljøene. 
 
Som kretsleder føler jeg at HIK har et godt samarbeid med alle særkretsene. Styret har gjentatte 
ganger poengtert viktigheten av å være samlet under samme tak. Dette har vært et vesentlig 
argument i diskusjoner rundt salget av IdrettensHus.  Et fortsatt felles service- og 
kompetansesenter for idretten i Hedmark er viktig. 
 
Av viktige ting som har skjedd i perioden må nevnes innføring av politiattest i idretten. Dette har HIK 
også jobbet mye med.  
Grasrotandelen fra Norsk Tipping har etter hvert flere lag i Hedmark fått et forhold til. Dette gikk 
tregt i starten og kretsen bidro med ekstra informasjon til lagene. 
 
Å være idrettspolitiker er både interessant og i visse perioder ganske tøft. Stadig press på 
rammebetingelsene til idretten både lokalt og sentralt tilsier at det enkelte ganger må tas noen tak. 
Den største enkelt saken i norsk idrett i siste periode, er antageligvis diskusjonen rundt OL-søknaden 
i 2018. HIK synliggjorde sitt standpunkt på et tidlig stadium. Vi var helt klare på at et OL i Tromsø i 
2018 ville få store konsekvenser for idretten på grasrotplan i flere år framover, spesielt når det 
gjelder anleggsbygging. 
 
Til slutt en stor takk til vår administrasjon, for stor stå-på vilje, og for måten idretten i Hedmark blir 
betjent. 
 
Per Inge Sagmoen, Styreleder Hedmark Idrettskrets 
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3.   ORGANISASJONSARBEID 2008 – 2009 
3.1  Satsingsområder for Hedmark Idrettskrets 2008-2009. 
 
Norges Idrettsforbunds Idrettspolitiske dokument, IPD, for perioden 2007-2011, er grunnlaget for 
Hedmark Idrettskrets sine satsingsområder. Idrettskretstinget i 2008 vedtok 3 områder det skulle 
satses spesielt på: 
HIK skal spille en sentral rolle for en positiv samfunnsutvikling. 
HIK skal tilby klubber og idrettsråd kompetanse. 
HIK skal være åpen og tilgjengelig, og en positiv pådriver for lag og idrettsråd. 
 
HIK markerte seg positivt på fylkesnivå fram mot Stortingsvalget i september 2009. Aktuelle 
kandidater fra fylket vårt måtte svare på en spørreundersøkelse, og denne ble fulgt opp av en 
paneldebatt hvor alle partier var representert. Dette opplegget fikk positive reaksjoner. 
Sammen med Hedmark Fylkeskommune har HIK skapt en ny møteplasss for idrettsråd og 
saksbehandlere idrett i kommunene. Gjennom regionale møter skapes det positive relasjoner som 
letter idrettsrådenes arbeid i hverdagen. 
NIF har i perioden laget et nytt verktøy for kompetanseutvikling, og sammen med Oppland 
Idrettskrets og Idrettens Kompetansesenter Innlandet er det bygget opp nytt kompetansenettverk 
av dyktige kursholdere og veiledere. 
Idrettsrådenes kompetanse og posisjon er viktig i en demokratisk idrettsorganisasjon. HIK er opptatt 
av at kommunene gir idrettsrådene sine mulighet til å utføre det arbeidet de er satt til. Org.sjef 
følger dette nøye. Mange idrettsråd har nå samarbeidsavtaler med sine kommuner og dialogen er god 
både med ansatte og politikere. Særlig ble et løft etter idrettsrådsamlinga i Trysil høsten 2008 der 
18 av 22 idrettsråd var tilstede. Idrettsrådene i fylket var også godt representert på 
Idrettsrådskonferansen i Molde november 2009. 
 
IKI, Idrettens Kompetansesenter Innlandet, så dagens lys 1. august 2008. Dette er et 3-årig 
samarbeidsprosjekt HIK-OIK-IKI, som eies av  NIF og de to innlandsfylkene. I tillegg til å arbeide 
for regionale kompetanseknutepunkt, støtter og utvikler IKI allerede godt fungerende 
samarbeidsmiljøer. IKI jobber tett sammen med utviklingslederne i de to kretsene.  Prosjektet er en 
klar styrking av utviklingsarbeidet. 
 
3.2  Organisasjonsservice 
 
Administrasjonen driver daglig service overfor lagene i fylket vårt. Spesielt er det fokus på 
medlemsregistrering, lovsaker, økonomi og anlegg. HIK følger opp den årlige idrettsregistreringen, og 
her er det gjort et stort ryddearbeid i perioden. I tillegg kontrollerer HIK lovendringer og følger opp 
nye lag. Spørsmål fra klubbene om økonomi og regnskapsføring er økende, i tillegg til at HIK fører 
regnskap for 4 (3) særkretser. HIK bidrar i saker om Barneidrettsbestemmelsene og i konflikter 
klubber imellom og internt i klubber. 
HIK registrerer idrettsmerkeprøver for hele landet, en jobb som godtgjøres fra NIF. 
HIK administrerer Idrettens Hus til beste for våre leietakere. 
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3.3  Rammebetingelser Hedmark Idrettskrets 
 
Nøkkeltall i rammebetingelsene for drift og aktivitet: 
 
Tilskudd (ramme) fra NIF:     kr. 1.456.437 (2008) og kr. 1.456.437  (2009). 
Kompetanseutviklingsmidler fra NIF:    kr. 314.517  (2009). 
Overgangsmidler fra NIF:   kr. 175.777  (2009). 
Avtale om registrering av idrettsmerke fra NIF:  kr. 250.000 (2008) og kr. 250.000 (2009). 
Tilskudd fra Hedmark Fylkeskommune:  kr. 2.006.000  (2008) og  kr. 2.058.000 (2009), hvorav hhv 
kr. 1.409.840 (2008) og 1.374.802 (2009) er fordelt/utbetalt til særkretsenes aktivitet.  
Samarbeidsavtale med NIF og Norsk Tipping, Innlandets Kunnskapsturne:  kr. 80.000 (2009). 
 
 
3.4  Barneidrettsskoler 
 
Hedmark Idrettskrets fylte 90 år i 2009. Dette ble markert ved at kretsen satte ekstra pris på 4 av 
våre aktive barneidrettsskoler, en skole i hver region. De utvalgte var, Os, Nordre Trysil, Åsbygda og 
Sander/Galterud barneidrettsskoler. Org.sjefen besøkte skolene og delte ut T-skjorter til 
deltakerne og hettegensere til instruktørene. Meget godt mottatt! Med presse til stede ble det også 
god reklame for idrettskretsen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Avle Christen Bjørn 
 
3.5 Lokale aktivitetsmidler 
 
Det er idrettsrådene i de enkelte kommunene som foretar fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene 
på bakgrunn av kriterier fra KUD og NIF. Idrettskretsen kontrollerer dette og godkjenner for 
utbetaling. Lagene i fylket vårt fikk et totalt tilskudd på kr. 6.785.690 for 2008 og 6.989.184 for 
2009. Gode penger å få rett i klubbkassa!. 
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4. KOMPETANSE- OG UTVIKLINGSOMRÅDER 2008 og 2009 
 

Kompetanse- og utviklingsarbeidet ledes av Avle Christen Bjørn. Satsingsområdene har vært 
knyttet til trenerutdanning, klubbutvikling, arrangementsutvikling og samt temakvelder og 
idrettsfaglige seminarer. Målet har vært å gjøre etterspurt kunnskap og erfaringer 
tilgjengelig i idrettslag og idrettsmiljøer.  

 
4.1 Klubb- og idrettsrådsutvikling 

Idrettslag 
Idrettsråd 
Idrett og ledelse 

 
4.2  Trenerutvikling 

Kompetanseoverføring mellom miljøer 
Hva slags kompetanse? Temakvelder 
Utviklingsforum 
Trenere og instruktører for barn 
 

4.3 Arrangementsutvikling 
Temakvelder om opplevelser knyttet til arrangement 
Kurs i speaker- og lydregi 
Arrangørseminaret 2009 

 
4.4 Kunnskapsturneen 

En faglig helaften for utøvere, trenere, ledere og foreldre 
Kunnskapsturneen i Nord Østerdal og Glåmdal 
NIFs kunnskapsturne med stoppested i Hedmark 

 
4.5 Idrett og verdier 

Samarbeid med Antidoping Norge 
”Rent idrettslag” 
Temakvelder 

 
4.6 Basistrening for ungdom 

Praktiske temakvelder om trening av grunnleggende egenskaper 
Fagdager på videregående skoler med idrettslinje  
Basismesterskapet  

 
4.7 Stipend og priser  
  Fylkeskommunens idrettsstipend 
  Hedmark OL stipend Vancouver 2010 
  Dugnadsprisen 
 
4.8 Samarbeidsprosjekter 

Idrettens Kompetansesenter Innlandet 
Interregprosjekt, samarbeid med Värmland, Akershus og Østfold 
Høgskolen Hedmark 
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4.1 Klubb- og idrettsrådsutvikling 
 
Idrettslag 
 
Hedmark Idrettskrets har som mål å være tilgjengelig med kunnskap som idrettslagene etterspør. 
Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI) har foretatt en behovsundersøkelse i idrettslagene.  
Her fremgår det at den aller største utfordringen er å få tak i kvalifiserte trenere og tillitsvalgte. 
 
Det finnes erfaringer og kunnskap for hva en kan gjøre for å imøtekomme disse utfordringene. 
 
Hedmark Idrettskrets kan tilby såkalte ”startkvelder”, eller ”framtidskvelder” der en klubbveileder 
fra Idrettskretsen kommer på besøk til idrettslaget. Her definerer idrettslagets medlemmer hva de 
kan være stolte av og hva de mener kan bli bedre.  Med dette utgangspunktet jobber en sammen om å 
definere tiltak for hvordan en kan komme over i en framtidig ønsket situasjon.  
 
I forhold til Idrettskretsens tilbud om ”Klubbutvikling”, så har vi vært på 23 besøk i idrettslag i 
perioden.  I tillegg kommer oppfølgingskvelder i forhold til spesielle invitasjoner. Disse er beskrevet 
som egne tiltak. 
 
Idrettsråd 
 
Styret i Hedmark Idrettskrets har satt et større fokus på idrettsrådenes betydning og virke. 
Storsamlingen i Trysil i november 2008 var opptakten til denne satsingen.  
 
I april 2009 var igjen idrettsrådene samlet i forbindelse med Ledermøtet i Elverum. Idrettsrådene  
var dessuten invitert med på den landsomfattende idrettsrådssamlingen i Molde november 2009. 
 
Nysatsingen har vært konsentrert om regionale samlinger for idrettsrådene og kommunenes 
saksbehandlere. I alt seks regionale samlinger er gjennomført i 2009, i følgende kommuner; 
Grue, Tolga, Elverum, Sør-Odal, Tynset og Løten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Hedmark Idrettskrets 
 
Et hovedtema har vært idrettsrådets rolle i forhold til samspill med kommunen. Erfaringene fra de 
regionale samlingene har vært svært positive, ifølge organisasjonssjefen som har ledet disse 
samlingene. Bildet over er fra regionalt idrettsrådsmøte i Løten, november 2009. 
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Idrett og Ledelse 
 
Norges Idrettsforbund har pekt ut fem områder innen ”Idrett og Ledelse” der idrettskretsene har 
fått et eget ansvar for oppfølging av (1) idrettens rammebetingelser, (2) møteledelse, (3)  anlegg- og 
anleggsutbygging , (4) økonomistyring/regnskap og (5) lover, regler og retningslinjer. 
 
Hedmark Idrettskrets har i 2008 rekruttert ressurspersoner på de ulike områdene. Disse ble invitert 
til ”kick off” i forbindelse med idrettsgallaen i 2009. Deretter har ressurspersonene deltatt på kurs i 
regi av Norges Idrettsforbund. 
 
Det er gjennomført en temakveld (Tolga) ift. anleggsutbygging. Temaet ”idrettens rammebetingelser” 
har vært tatt opp på de regionale samlingene for idrettsråd, se eget punkt. Spørsmål i forhold til (5) 
lover, reglement og retningslinjer har vært tema ift konkrete spørsmål fra idrettslag. Det har i 2009 
ikke vært avholdt kurs ift møteledelse og økonomistyring/ regnskap.  
 
4.2 Trenerutvikling 
 
Et eget kompetansenettverk av trenerrådgivere ble etablert i 2007. Intensjonen var at 
trenerrådgiverne skulle etablere utviklingsforum i de fire regionene i Hedmark;  
Nord Østerdal, Sør Østerdal, Hedmark og Glåmdal. 
 
NIF signaliserte samme år at det først og fremst er særforbundene og respektive særkretser som 
skal forestå den idrettsspesifikke trenerutdanning i klubbene.  
 
Gjennom en prosess med rolleavklaringer i 2008, så skal HIK bidra til å skape lokale møteplasser og 
arenaer for utveksling av kunnskap og erfaringer.  
 
Kompetanseoverføring mellom miljøer, temakvelder 
 
Norsk idrett har gode erfaringer fra kompetanseoverføring mellom ulike idrettsmiljøer. Dette 
gjelder særlig innen toppidretten. Hedmark Idrettskrets ser at de positive erfaringene herfra i 
større grad kan være med å prege barne- og ungdomsidretten i vårt fylke. 
 
Dette handler om helhetstenkning for utøverne. Den unge utøveren er gjerne med på flere aktiviteter 
i lokalsamfunnet. De fortjener at det er noen som tar et helhetlig ansvar og som kan veilede uten for 
sterke følelser til en bestemt idrett eller en gruppe.  
 
Hva slags kompetanse? 
 
Hedmark Idrettskrets bidrar med det vi kan kalle fellesidrettslig kompetanse, det vil si kunnskap og 
erfaringer som er etterspurt, uavhengig av idretten. Et eksempel på dette er opplegg for 
koordinasjonstrening, som danner grunnlaget for videreutvikling av tekniske ferdigheter. 
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Det er i perioden gjennomført temakvelder og fagseminarer med følgende temaer: 
- Motivasjon og deltagelse i idrett  
- Kosthold, trivsel og prestasjoner   
- Prestasjonsutvikling for unge utøvere  
- Seminar om ”jenter og idrett” 
- Koordinasjonstrening 

 
 
Et viktig seminar om ”jenter og idrett” ble gjennomført i 
forbindelse med utdeling av ”Trollkjerringprisen” på 
Tynset. 
Her deltok i tillegg til lokale utøvere og trenere; Eva 
Arnseth, leder for kvinneutvalget i NIF, Maj Helen 
Nymoen, tidl skiløper og trener for Therese Johaug, samt 
skihopper Anette Sagen. 
 

 
Utviklingsforum 
 
Det ble i 2008 dannet et utviklingsforum på Idrettens Hus i Hamar. Her deltok personer fra 
orientering, friidrett, ski, svømming, turn og fotball. 
 
Trenere og instruktører for barn 
 
Idrettskretsen har et ansvar for barneidretten (12 år og yngre). Sentralt her står 
Aktivitetslederkurset barneidrett som er et 16 timers kurs med mye praksis (praktiske øvelser). 
Dessuten har en lagt vekt på pedagogikk og formidling.  
 
I tillegg til Aktivitetslederkurset tilbyr Hedmark Idrettskrets  temakvelder. Idrettslagene ønsker 
seg som oftest praktisk trening, som de kan ta i bruk på neste trening. 
 
Det er i perioden gjennomført tre Aktivitetslederkurs (Sør Odal, Stange og Løten). Det er i tillegg 
gjennomført seks  temakvelder over samme emnet. 
 
 
4.3 Arrangementsutvikling 
 
Temakvelder om opplevelser knyttet til arrangement 
 
Store positive opplevelser er avgjørende for om barn og unge ønsker å bli i idretten. De som slutter 
med idrett finner ikke disse positive opplevelsene. 
Opplevelsene er først og fremst knyttet til mestring i selve aktiviteten. Trenerens og foreldrenes 
inspirasjon og tilbakemeldinger er betydningsfulle i denne sammenheng. 
Etter hvert har en erkjent at arrangementene har innvirkning på opplevelsen til den enkelte. 
 
Kurs i speaker- og lydregi 
 
Gjennom temakvelder har Hedmark Idrettskrets satt fokus på hva en kan gjøre for å skape 
opplevelser gjennom idrettsarrangementer. Kurs i speaker- og lydregi er også gjennomført. 
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Hvordan kan vi ta i bruk lyd som et effektivt virkemiddel for å skape stemning på idretts-
arrangementer?  Dette var et tema på Ledermøtet i 2007 som ble godt mottatt. 
 
Hedmark Idrettskrets har vært opptatt av å synliggjøre hvordan man kan få til dette i de mange 
”hverdagsarrangementene”. Det er først når kunnskapen blir anvendt, at en kan se effekter. 
 
Hedmark Idrettskrets har sammen med Norges Skiforbund gjennomført et kurs i ”Lyddesign” . 
Dette kurset ble gjennomført for arrangørene av Hovedlandsrennet på ski 2008:  
Folldal/Alvdal/Fåset/Tynset.  Hedmark Idrettskrets fikk dessuten ansvaret for å planlegge og 
gjennomføre samme kurs for arrangørene av Hovedlandsrennet også i 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurset er praktisk i tilnærmingen. Kursdeltagerne skal lære hvordan speaker og lydmixer (dj) kan 
samarbeide som en del av lydregien i arenaproduksjonen. Hvordan ta i bruk lydeffekter og musikk for 
å skape stemning? Kursdeltageren lærer å ta i bruk en egen ”lydverktøykasse” som følger med. 
Lyd og lydregi som en del av arenaproduksjonen har vært tema på oppfølgingskvelder i klubber og på 
Ledermøtet.     
 
Arrangørseminaret 2009 
 
Hedmark Idrettskrets ble sammen med Idrettens Kompetansesenter Innlandet utfordret av NIF til 
å ta på seg planlegging og gjennomføring av et landsomfattende arrangørseminar. Utviklingsleder har 
vært prosjektleder for dette seminaret som ble holdt på Lillehammer i oktober 2009.  
 
Hovedfokus på seminaret var 
1) Hvordan bruke lyd- og musikk for å skape stemning på idrettsarrangementer? 
2) Hvordan motivere frivillige til innstas i forbindelse med arrangementer? 
 
Følgende personer var invitert som bidragsytere; 
Erik Marthinsen, TV-producer for NRK og arenaproduser. 
Tommy Gullord, ungdomsprosjektet ”Mjøs-O” 
Jon Håtveit, filmskaper innen ekstremsport 
Mette Bugge, sportsjournalist Aftenposten 
Åsne Havnelid, adm. dir. for ski-VM 2011 
Tone Lien, daglig leder Birkebeinerrittet 
Bjørn Ruud, bl.a. arenasjef under OL  
Frode Kyvåg, sjef for Norway Cup. 
Ivar Stuan, leder i Sponsor-Link 
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Evalueringen fra seminaret var overveldende.  
Deltagerne ble bedt om å vurdere helhetsinntrykket av 
seminaret i forhold til en skala fra en til seks, der seks er 
høyeste score.  Hele 43% svarte seks. 50% ga ”terningkast” 
fem og 7% ga en firer. Ingen på lavere score.  
Hvilket er oppsiktsvekkende høy score. 
Avle Christen Bjørn ønsket velkommen til 120 deltagere på 
arrangørseminaret 

 
4.4 Kunnskapsturneen  
 
En faglig helaften for utøvere, trenere, ledere og foreldre 
 
Vårt mål er å gjøre aktuell og matnyttig kompetanse tilgjengelig i de lokale idrettsmiljøer i Hedmark. 
Gjennom Kunnskapsturneen 2009, så har dette vært mulig. Takket være et godt samarbeid med Norges 
Idrettsforbund, Norsk Tipping og Idrettens Kompetansesenter  
Innlandet (IKI).  
 
Det ble lagt opp til to arrangementer, ett i Nord Østerdal (Alvdal) og ett i Kongsvinger (se bildet under).  
Her ble det, i tillegg til foredrag, lagt opp til praktiske treningsopplegg med lokale utøvere (fotballspillere  
fra Alvdal og håndballspillere fra Glåmdal). Nærmere 250 personer var tilstede på disse to arrangementene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Org.sjef Bjørn Kristiansen og Bodil Krogh i KIL Håndball ønsket velkommen til 16 år gamle jenter i 
Glåmdalsregionen som ble invitert til trening med Else Marthe Sørlie-Lybekk i  Kongsvinger 
 
I tilllegg var Hedmark Idrettskrets vertskap for arrangementet i Hamar som var en del av en 
landsomfattende kunnskapsturneen. 180 gjester lyttet til sentrale temaer i forhold til ”Sunn og skadefri 
idrett” på Norsk Tipping. 
 
Mestring og en positiv prestasjonsutvikling  kan stå som en fellesnevner for innholdet  på alle 
arrangementene. Her kan vi som trenere, ledere og foreldre bidra til å skape et godt mestringsmiljø. 
Det kan også utøverne sjøl. Spørsmålet er hvordan vi kan gjøre det?  
Det er grunn til å mene at arrangementene har bidratt til en bevisstgjøring omkring dette. 
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Kunnskapsturneen i Nord Østerdal og Glåmdal 

Foto: Ivar Thoresen, DMT Alvdal 
 
140 personer var tilstede på Aukrustsenteret da Nils Arne Eggen med glød formidlet eksempler  
fra Go’fot-teorioen. Den kan brukes overalt, forkynte den legendariske og entusiastiske RBK-treneren til 
trenere, ledere, foreldre og utøvere i Nord Østerdal. Det var god representasjon fra Røros i nord til Folldal 
i sør.   
 
- Kunnskapsturneen er et skoleeksempel på hvordan Hedmark Idrettskrets kan være med å etablere arenaer 
for kunnskapsformidling mellom idretter og mellom klubber, uttalte leder i Alvdal IL, Bjørn Åsen under 
avslutningen av arrangementet i Alvdal. 

. 
I Kongsvinger var 108 tilstede på Sentrum v g skole, da Else Marthe Sørlie-Lybekk fortalte om opp- og 
nedturer på veien fra å  ”være ung og lovende håndballspiller i Snertingdal til å ta gull for Norge  
i OL i Beijing 2008”. Olympiatoppens Lars Kolsrud bidro med sine erfaringer fra samarbeidet med 
norske toppidrettsutøvere på Innlandets Kunnskapsturne i Kongsvinger.  
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NIF’s kunnskapsturne med stoppested Hedmark 
 
Norges Idrettsforbund hadde valgt Hamar som ett av fem stoppesteder for den nasjonale 
Kunnskapsturneen. Hedmark Idrettskrets er godt fornøyd med arrangementet. 180 gjester lyttet til 
sentrale temaer om "Sunn og skadefri idrett" på Norsk Tipping.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Kolsrud, Else-Marthe Sørlie-Lybekk, Ingvild Maakestad, Ine Wigernæs og Katrin Steffen var sentrale 
bidragsytere.  I tillegg var Kamilla Gamme  Svello fra Antidoping Norge tilstede. Det var også 
idrettspresident Tove Paule og adm.dir. i Norsk Tipping, Torbjørn Almlid.  Foto: Torstein Ingvaldsen 
 
 
4.5 Idrett og verdier 
 
Samarbeid med Antidoping Norge 
 
Antidoping Norge satser nå sterkere på forebyggende arbeid, gjennom det som kalles ”rent 
idrettslag” og gjennom temakvelder.  
 
”Rent idrettslag” 
 
Sammen har vi sett på muligheter for hvordan vi kan nå fram i Hedmarksidretten. I tillegg til egne 
prosesser med ”rent idrettslag” kan Hedmark Idrettskrets tilby teamkvelder. To klubber har 
gjennomført prosessen fram mot ”rent idrettslag”, mens det har vært gjennomført tre temakvelder. 
Dessuten er det aktuelt å vektlegge verdiarbeid i forbindelse med Klubbutvikling. 
 
Temakvelder 
 
Per Elias Kalfoss og Einar Kavli har vært bidragstytere sammen med  Kamilla Gamme Svello som er 
engasjert som regionalkoordinator for Hedmark og Oppland. 
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4.6 Basistrening for ungdom 
 
Praktiske temakvelder om trening av grunnleggende egenskaper 
 
Hedmark Idrettskrets har bidratt med kunnskap i forbindelse med trening av grunnleggende 
egenskaper som koordinasjon, styrke, spenst og utholdenhet. I tillegg til at dette gir kvalitativ god 
grunntrening, kan denne type trening bidra til økt variasjon og motivasjon. Ikke minst kan dette være 
et hensiktsmessig tiltak for å hindre frafall blant ungdom. 
 
Fagdager på videregående skoler med idrettslinje 

 
 
 
 
 
 
Hedmark Idrettskrets  
har gjennomført et  
opplegg  
for basistrening i  
samarbeid  
med videregående skoler  
idrett;  
Øvrebyen vgs Kongsvinger,  
Solør vgs Flisa,  
Trysil vgs,  
Elverum vgs,  
Stange vgs,  
Storhamar vgs Hamar og  
Nord Østerdal vgs i Tynset. 

Foto: Hedmark Idrettskrets 
 
Basismesterskapet  
 
Utstillingsvinduet er det såkalte Basismesterskapet i idrett (for 16- og 17 åringer), som Hedmark 
Idrettskrets hvert år koordinerer sammen med idrettslinjene i de videregående skolene. De beste 
ved de lokale kvalifiseringskonkurransene har vært samlet til en finale i Stangehallen. I 2009 ble det 
lagt opp til en felles finale sammen med de beste fra Oppland. Arrangementet i Håkons hall i 
Lillehammer ble gjennomført i samarbeid med Oppland Idrettskrets og Idrettens Kompetansesenter 
Innlandet. 
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4.7 Stipend og priser 
 
Fylkeskommunen idrettsstipend 
 
Hedmark Fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend til unge lovende utøvere i alderen 16 til 25 
år. Hedmark Idrettskrets tar del i innstillingen av stipend. 
 
Hedmark OL-stipend ”Vancouver 2010” 
 
Stipendiet ble etablert i 2006 og hadde til hensikt å stimulere  utøvere som hadde en realistisk 
mulighet til å delta i de olympiske vinterleker i Vancouver 2010. Dette har kommet i stand gjennom et 
samarbeid mellom Østlendingen, Sparebanken Hedmark og Hedmark Idrettskrets.  
 
Dugnadsprisen 
 
Det ble i 2008 innført en dugnadspris, der en ønsker å honorere personer som har gjort et 
enestående frivillig arbeid i idrettslag. Prisen er på 20 000,- kroner og ble for 2008 tildelt Hartvig 
Bjerke, Elverum IL og Jørgen Arnseth, Fart FL.  
 
 
4.8 Samarbeidsprosjekter  
 
Idrettens Kompetansesenter Innlandet 
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Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI) har med sine to ansatte bidratt til en større kraft til å 
gjennomføre kompetanse- og utviklingstiltak. Gjennom samarbeidet med IKI har det også vært 
naturlig med et utvidet samarbeid med Oppland Idrettskrets. 
 
IKI arbeider aktivt for å etablere regionale kompetanseknutepunkter. Det er etablert et 
kompetanseknutepunkt i forhold til temaet ”kosthold, trivsel og prestasjon” med base ved Storhamar 
videregående skole i Hamar. Kompetansenettverket her skal være tilgjengelig for lokale 
idrettsmiljøer i hele fylket.  
 
Ved utgangen av 2009 er det også klart for oppstart av et kompetanseknutepunkt i Sør Østerdal, i 
samarbeid med Høgskolen i Hedmark. 
 
Interregprosjekt, samarbeid med Värmland, Akershus og Østfold 
 
Gjennom interregprosjektet ”Verdens beste idrettsregion” (VBI), deltar Hedmark Idrettskrets i et 
samarbeid med Østfold og Akershus idrettskretser i tillegg til Vârmlands Idrottsförbund. 

Prosjektet skal jobbe ut i fra tre delprosjekter: 
a) Utdanne unge ledere  
b) Utvikle nye modeller som gjør det lettere for idrettslag å legge til rette for inaktive voksne  
c) Utvikle nye og større breddeidrettsarrangmenter.  

- Alt for at du skal kunne delta enda litt enklere i idretten. Det er slik vi skaper "verdens beste 
idrettsregion" 

Hedmark Idrettskrets har først og fremst en rolle i forhold til arrangementsutvikling. Orientering, 
ski, friidrett og fotball har vært delaktige idretter fra starten av. Kick-off samling ble gjennomført i 
Kongsvinger i november 2009. 

 
Høgskolen Hedmark 
 
Hedmark Idrettskrets og Høgskolen i Hedmark har inngått en intensjonsavtale som har til hensikt å 
formalisere et samarbeid for å realisere felles interesser og dra nytte av hverandre.  
Høgskolen i Hedmark, avd. for helse og idrettsfag ønsker å dra nytte av kompetansen til Hedmark 
Idrettskrets og derved styrke avdelingens folkehelseprofil. Hedmark Idrettskrets er først og 
fremst opptatt av å kunne gjøre kompetansen som Høgskolen besitter tilgjengelig for den frivillige 
idretten. 
 
Hedmark Idrettskrets har benyttet forelesere fra Høgskolen til temakvelder i idrettslagene. 
Utviklingsleder i Hedmark Idrettskrets har bidratt med undervisning og sensorarbeid. 
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5. ANDRE TILTAK 
 
 
5.1 Idrettens Hus i 

Hamar 
 
 
Idrettens Hus i Hamar skal være 
et kompetanse- og servicesenter 
for all idrett i Hedmark. Her ytes 
det service og veiledning til blant 
annet idrettslag, idrettsråd og 
særkretser som ikke er 
representert på huset.  Samspill 
om fellesidrettslige emner og 
tverrfaglig kompetanse skal bidra 
til økt kompetanse i lokalidretten.  
 
 
 
 
I årsskiftet 2008/2009 vedtok HIK-styret å selge Idrettens Hus. Beslutningen ble tatt på grunnlag 
av at en stor ekstern leietaker sa opp sin leieavtale, og det viste seg å være et vanskelig utleiemarked 
på det tidspunktet. I tilegg ønsket styret å benytte HIK`s personalressurser på idrettsfaglig 
rådgivning, heller enn drifting og utleie av hus.  
HIK-styret har under salgsprosessen hatt et overordnet mål om å holde ”idretten” samlet under 
samme tak. Diverse aktuelle leieobjekter har vært vurdert i prosessen, og leietakerne har blitt 
involvert og informert underveis.  
Etter en lang prosess er salget sluttført pr. 31.12.09. Ny eier ønsker tilbakeleie av ”idretten” over en 
5-års periode, og det ser derved ut til at Idrettens Hus opprettholder samme adresse i kommende 
tingperiode.  
 

 
5.2 Idrettsanlegg i Hedmark. 

 
Hedmark Idrettskrets har bidratt til utforming av Fylkesplan for fysisk aktivitet , og der gjøres det 
klart at samarbeid om anlegg klubber imellom og på tvers av kommunegrenser vil bli prioritert ved 
tildeling av spillemidler. Det er allerede gode eksempler på dette. 
ITROH, samarbeid om anlegg mellom kommunene Tolga, Os, Røros og Holtålen, et spennende prosjekt.  
Idrettsrådene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten har gitt sine kommuner beskjed om at de støtter 
et samarbeidsprosjekt om rekrutteringsanlegg for hopp i Lierberget.  
Idrettsrådene i sør-fylket ser på mulighetene for ett felles friidrettsanlegg. 
Dette er samarbeid for framtida! 
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5.3 Integrering av funksjonshemmede i Hedmarksidretten. 
 

Hedmark Idrettskrets ser fram mot høsten 2010, hvor det skal avholdes en større konferanse om 
idrett for funksjonshemmede. Tilbudet er ikke godt nok i dag av mange årsaker. Klubbene mangler  
kompetanse, lovverket gjør det vanskelig å komme fram til de funksjonshemmede med de tilbud som 
faktisk eksisterer. Alt for mange tilbud er ”ildsjel basert”. 
IKI ( Idrettens Kompetansesenter Innlandet) har nå tilsatt en egen integreringsansvarlig, og HIK ser 
fram til samarbeid med denne. 
 

5.4 Viktige hendelser / utviklingstrekk i NIF 2008-2010. 
 
NIF har i perioden satset sterkt på kompetanseheving innenfor saksbehandling, spesielt i området lov 
og dom. Omforente rutiner og maler gjør at saksbehandlingen blir god og ensartet i hele landet. 
 Den måten NIF jobbet på fram mot Stortingsvalget i 2009 viste at idrettsbevegelsen er en 
samfunnsaktør som politikerne må ta hensyn til. Budskapet ble konsentrert om 3 viktige tema; 

- momsfritak 
- redusere etterslepet 
- forutsigbar og langsiktig finansiering. 

NIF hadde møter med alle partier i forkant, fikk taletid på alle landsmøter og positiv presseomtale. 
 
         5.5. Idrettsmerket 
 
Idrettsmerket på landsbasis blir fortsatt administrert av Hedmark Idrettskrets. 
I 2008 ble det registrert totalt 10145 avlagte prøver på landsbasis, hvorav 330 registrerte i 
Hedmark.  Avlagte prøver i 2009 blir registrert i 2010. Det har vært en liten  nedgang over hele 
landet de siste 2 årene. All service omkring registrering og  trofeutdeling  for Oppland Idrettskrets, 
blir også ivaretatt av Hedmark Idrettskrets, som et ledd i samarbeidet mellom disse to kretsene. 
Oversikt over avlagte idrettsmerkeprøver 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hedmark 2004 2005 2006 2007 2008 
Antall 475 362 386 340 330 
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6. ØKONOMI OG REGNSKAP 
 
 
Fortløpende følger på de neste sidene: 
 

• Årsberetning 2008 
• Årsregnskap 2008 med noter 
• Revisjonsberetning 2008 
• Kontrollkomiteens beretning 2008 
• Årsberetning 2009 
• Årsregnskap 2009 med noter 
• Revisjonsberetning 2009 
• Kontrollkomiteens beretning 2009 

 
 
 
 



































Hedmark Idrettskrets 
 
 
 
 
KONTROLLKOMITÈENS BERETNING FOR 2009 
 
 
 
Kontrollkomitèen har ingen bemerkninger vedrørende organisasjonens ansvar for å følge 
vedtekter og formål. Komitèen har heller ingen bemerkninger vedrørende ressursbruk i 
henhold til tingvedtak, styrevedtak, budsjett og organisasjonens planer. 
Leder av komiteen har hatt møte med styreleder, organisasjonssjef og regnskapsansvarlig for 
orientering om driften. I tillegg har kontollkomiteleder deltatt på ett styremøte. Alle 
styreinnkallinger med vedlegg og referat er oversendt kontrollkomiteen. 
 
Komitèen har gjennomgått Hedmark Idrettskrets` årsregnskap og årsberetning. 
 
Kontrollkomitèen anser seg tilfreds med organisasjonens økonomistyring og resultater i 
perioden og anbefaler at de fremlagte regnskaper og beretninger godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 09. mars 2010. 
 
 
 
 
 
Eva Arnseth (s)                                             Hans Einar Thompson (s) 
 
 
 



	  



Hedmark Idrettskrets skal 

• yte service og være tilg jengelig for idrettsråd og idrettslag 

• bidra med kompetanse i forhold til idrettslagenes defi nerte behov der trener og  

 foreldre er den aller viktigste målgruppen

• legge til rette for regionale og lokale arenaer og møtesteder for erfarings-

 utveksling og kompetanseutvikling sammen med særidrettene

• samarbeide med høgskoler og videregående skoler i forhold til å g jøre kompetanse  

 tilg jengelig 

• arbeide for å bedre rammevilkårene for å drive idrett 
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Idrettens verdigrunnlag
Idretten vil være 
• en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og dermed styrke idrettens posisjon   
 som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet
• bidra til å g jøre anvendelig kompetanse tilg jengelig i de lokale idrettsmiljøene
• bidra til at all idrettslig aktivitet bygges på grunnverdier som glede, fellesskap, helse 
 og ærlighet.

Hedmark Idrettskrets - e-post: hedmark.ik@nif.idrett.no

Idrettens hus, Ajerhagan 94, 2319 Hamar

Tlf.: 62 54 26 00

www.idrett.no/hedmark
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