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BERETNING 2014 – 2015 HEDMARK IDRETTSKRETS 
 
 

FORORD 

Hedmark idrettskrets (HIK) består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) innen fylkets grenser.  
Ved inngangen av 2015 bestod HIK av 22 idrettsråd og 370 ordinære idrettslag. Disse idrettslagene er 
selvstendige juridiske enheter med i underkant 82.000 medlemskap. 
 
HIK skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn.  
Vår langtidsplan for perioden 2014-2016 bygger på Idrettspolitisk dokument 2011-2015 (IPD), 
NIFs lover og regler, HIKs lov og stortingsmelding nr. 26 (2011-2012).  
HIKs høyeste myndighet er idrettskretstinget som holdes i mars-april hvert 2. år.  
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 STYRET  

1.1 STYRELEDER HAR ORDET 

 Styret som ble valgt på tinget i 2014 har bestått av fem 
medlemmer + en ansattes representant, og to 
varamedlemmer, som alle har blitt innkalt til hvert 
styremøte. 
Idrettskretsstyrets oppgave er å ha den formelle styring av 
HIK, drive idrettspolitisk påvirkning og utøve 
representasjons-oppgaver. 
 
Styrearbeidet har i perioden fungert godt med en meget 
engasjert gruppe personer. 
 
Styret, med jevn kjønnssammensetning og god geografisk 
spredning, har bestått av personer med bred erfaring og 
god kompetanse når det gjelder idrett og 
 organisasjonsarbeid. 
 

 
Totalt er det avholdt 17 styremøter. De fleste av møtene er avholdt på Idrettens Hus i Ottestad, men 
møter er også avholdt på Kongsvinger, Elverum og Hamar. 
 
I tillegg har Arbeidsutvalget (AU) hatt et betydelig antall møter. 
Kretsstyrets medlemmer har fordelt representasjonsoppgaver seg imellom. 
 
Den økonomiske situasjonen for HIK er under god kontroll, men styret har sammen med 
administrasjonen arbeidet med utfordringer knyttet til tidligere pådratte forpliktelser. Gjennom 
nitidig arbeid kan vi nå si at vi har kontroll over prosjektene, men styret valgte å ty til egenkapitalen 
for å dekke underskuddet disse forpliktelsene medførte. 
 
HIK var representert på NIFs ting i Trondheim med følgende delegater; Morten Gustu, Hilde Kristin 
Korbøl, Kari Isnes og Tor Rullestad. 
 
Organisasjonssjef (org.sjef) og flere av styrets medlemmer har vært representert på alle nasjonale 
kretsledermøter de siste to årene. 
 
Grunnet sykdom, ble Ingvild Reitan konstituert i stillingen som org.sjef fra og med april til og med 
desember 2015. Styreleder, NIFs ledelse og Adecco rekrutterte ny daglig leder høsten 2015.  
Tina Thorsen ble innstilt som ny org.sjef, og hun startet i stillingen 01.01.2016. 
Samarbeidet med Hedmark Fylkeskommune er bra. Jevnlige møter mellom fylket og idrettskretsen 
bidrar til forståelse og aksept for den jobben idretten gjør lokalt rundt omkring i hele fylket.  
 
Dessverre har vi fortsatt ikke registrert noen vesentlig nedgang i etterslepet på anleggsbygging. Dette 
opptar både kretsen og fylkeskommunen. Vi appellerer til flere samarbeidsprosjekter både i 
idrettslagene og kommunene i mellom.  
 
En av de viktigste sakene for norsk idrett nå, er enerettsmodellen. Dette var tema på vårt seminar 
under Idrettsgallaen i 2015, det ble mobilisert kraftig inn mot behandlingen, og den nye presidenten 
har dette på dagsorden. Vi har også det, og løfter dette stadig.  
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Årets galla ble arrangert på Lillehammer. Her arrangerte vi i fellesskap med Lillehammer seminar 
med fokus på YOG 2016, ungdomsåret 2016 og mulighetene i Innlandet. 
 
HIK arrangerte også ledermøte på Elverum i 2015 med meget godt oppmøte og svært gode 
tilbakemeldinger fra de frammøtte. 
 
Styremedlemmene har vært faddere for hver sine idrettsråd.  
Det har vært avholdt regionale idrettsrådsmøter sammen med representanter fra fylkeskommunen. 
 
Ungdom er et sterkt satsingsområde i norsk idrett.  
HIK har hatt et sterkt fokus på ungdomsledere og det har vært gjort en formidabel jobb for å kurse, 
motivere og dyktiggjøre unge leder med tanke på framtida. Dette har vært svært vellykket, og vi er 
allerede i gang med det som skal skje etter Ungdoms-OL/YOG 2016, hvor vi også har formalisert et 
samarbeid med Oppland om etterbruk av YOG 2016. 
 
Det viktigste for det sittende styre har vært å ha kontroll over økonomi, styring og rutiner. Vi mener 
dette nå er på plass. 
 
Arbeidet med ny strategi for HIK har vært en stor og krevende prosess, hvor så vel styre som 
administrasjon og interessenter har vært involvert. Hele prosessen har vært fasilitert av Petter 
Norstrøm. 
 
Tematurneene i Hedmark, med god oppslutning har vært en suksess. Dette er et godt eksempel på 
hvordan HIK kan bidra til å gjøre kunnskap tilgjengelig i idrettsmiljøene. 
 
HIK sin målsetting er å være tilgjengelig med relevant kompetanse i alle lokale idrettsmiljøer i fylket.  
I 2014 gjennomførte HIK i alt 184 tiltak sammen med lokale idrettslag og idrettsråd. Det betyr at HIK 
var på besøk i lokalidretten 3-4 ganger hver eneste uke året rundt. Tilsvarende tall for 2015 har vært: 
96 tiltak. 
 
Til slutt en stor takk til vår administrasjon for innsatsen for idretten i Hedmark. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, den 11. februar 2016 
Tor Rullestad  
Styreleder HIK 
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1.2 STYRETS OG KOMITEENES SAMMENSETNING I TINGPERIODEN 2012-2014 

Kretsstyret HIK og ISFH 

Leder           Thor Lillehovde       Ringsaker  

Nestleder    Kjersti Gundersen     Hamar 

Styremedl.  Trond Hagen              Elverum  

                      Morten Gustu            Stor-Elvdal  

                      Mette Thorslund       Hamar 

Varamedl.   Ragnhild Hagen          Rendalen  

                      Stig Braathen              Kongsvinger  

 

Kontrollkomiteen 

Leder            Terje Skymoen           Åsnes  

Medl.            Kari Isnes                    Kongsvinger  

Varamedl.    Tone Lien                    Elverum  

                       Tor Haugstulen          Stange 

 

Valgkomiteen 

Leder             Erik Hoel  Stange  

Medl.             Bodil Krogh                Kongsvinger 

                       Jan Arvid Aamo         Os 

Varamedl.     Hans Olav Osbakk     Elverum  
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1.3 STYRETS OG KOMITEENES SAMMENSETNING I TINGPERIODEN 2014 - 2016 

Kretsstyret HIK og ISFH 

Leder          Tor Rullestad                 Hamar  

Nestleder   Mette Thorslund          Hamar  

Styremedl. Trond Hagen                 Elverum  

                     Morten Gustu              Stor-Elvdal  

                     Ragnhild Hagen            Rendalen  

 Varamedl.  Hilde Kristin Korbøl     Sør-Odal  

                     Lars Bjarne Stensbøl    Kongsvinger  

 

Kontrollkomite 

Leder           Terje Skymoen             Åsnes 

Medl.           Kari Isnes                      Kongsvinger 

Varamedl.   Tone Lien                      Elverum 

                      Tor Haugstulen            Stange 

 

Valgkomite 

Leder            Erik Hoel                        Stange 

Medl.            Bodil Krogh                   Kongsvinger 

                       Bjørn Åsen                    Alvdal 

Varamedl.    Hans Olav Osbak          Elverum 

 

 

 

 

 

 Minneord Trond Hagen 
Søndag 1. juni 2014 døde Trond Hagen etter lengre tids sykdom. 
Trond var styremedlem i HIK, et verv han hadde fra våren 2010.  
Vi lærte Trond å kjenne som en utrolig kompetent og behagelig 
styremedarbeider. Spesielt hans kunnskaper om idrettsanlegg var 
enestående. 
 
Få mennesker har satt så tydelige spor etter seg i 
hedmarksidretten som Trond. Terningen arena i Elverum er et 
tydelig eksempel på dette, og vil i fremtiden stå som en bauta over 
hans evne til å forene gode krefter mot et felles mål. 
Vi minnes Trond Hagen i takknemlighet.  
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1.4 KRETSSTYREMØTER 

I 2014 ble det avholdt 7 kretsstyremøter og behandlet 40 protokollførte saker. 

I 2015 har det blitt gjennomført 10 styremøter som har behandlet 50 saker.  

Det har vært flere møter i Arbeidsutvalget.   

Styret og ansatte har, under ledelse av Petter Norstrøm, utarbeidet et nytt strategidokument 

som skal behandles på kretstinget i 2016.  

Prosjektet «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» er ryddet på plass og det økonomiske 

grunnlaget for prosjektet «Funkis IL» er klargjort.  

 

1.5 STYRETS REPRESENTASJON 

• Styreleder delte ut pris på Ottestad IL sin galla i 2014. 

• Styreleder og org.sjef på idrettskretsledermøte på Gardermoen 9. mai 2014. 

• Nestleder og org.sjef på idrettskretsledermøte i Drammen 12.-14. september 2014. 

• Styreleder og fung. org.sjef deltok på idrettskretsledermøte på Stjørdal mai 2015. 

• 4 styremedlemmer deltok på Idrettstinget i juni 2015.  

• Styremedlem Morten Gustu og fung. org.sjef deltok på idrettskretsledermøte i Molde 18.-20. 

september 2015. 

• HIK v/Ragnhild Hagen har vært representert i hovedstyret for YOG 2016.  

• HIK har vært representert på 8 årsmøter i idrettsrådene. 

• Representanter fra styret har deltatt på ulike møter og samlinger i NIF, på særkretsting, på 

jubileer i idrettslag, mottakelser, idrettstilstelninger i tillegg til ulike konferanser, seminarer 

og en rekke møter.  

 

1.6 IDRETTSKRETSTINGET 2014 

Kretstinget, som ble avholdt på Rica Hotel Hamar, Olrud, ble åpnet lørdag 5. april kl. 14.30 av 

styreleder Thor Lillehovde.  

Tinget ble innledet med et kulturelt innslag, hvor Birthe og Andreas fra Toneheim Folkehøgskole 

fremførte vakker sang og musikk med viser av Alf Prøysen. 

Hilsningstaler til Tinget fra Randi Langøigjelten, Hedmark fylkeskommune, Karette Wang Sandbu, 

NIF og Tom Svellet, Oppland idrettskrets. 

Tinget ble gjennomført på tradisjonelt vis, og saker ble gjennomgått etter lovens krav. 

Valgkomiteens forslag til nytt styre, kontrollkomite og valgkomite ble enstemmig vedtatt.  

Langtidsplanen 2012-2014 ble gjennomgått og diskutert før Thor Lillehovde overlot ordet til 

nyvalgt leder Tor Rullestad.  

 

I forbindelse med tinget ga Idrettsrådgiver Ingunn Fossmellem oss et innblikk i mange og ulike 

tiltak i prosjektet «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal», et prosjekt HIK har vært initiativtager 

til og samarbeidet tett med. 

 

Det ble delt ut 7 hedersbevisninger på idrettskretstinget 2014, se pkt 1.8   
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Seminarer 

I forkant av tingforhandlingene ble det avholdt 3 parallellseminarer hvor temaer om utveksling 

av erfaringer, samarbeid og felles løsninger sto i fokus: 

 Idrettsrådseminaret hadde fokus på «idrettsrådets 7 bud», utfordringer i hverdagen og 

pengestrømmen i norsk idrett. 

 Daglige ledere og styreledere i idrettslag snakket om hva arbeidsgiveransvaret innebærer 

og viktigheten av avklarte oppgaver og ansvar. 

 Daglige ledere og styreledere i særkretser/regioner hadde fokus på samarbeid om 

kompetanseutvikling og felles utfordringer/løsninger. 

 

1.7 LEDERMØTE 2015 

Ledermøtet 2015 ble arrangert 4. og 5. september på Scandic Elgstua i Elverum.  

Sigbjørn Johnsen, nyvalgt medlem av Idrettsstyret, åpnet ledermøtet. 

Vår styreleder Tor Rullestad orienterte fra idrettskretsen og ledet møtets 60 deltakere gjennom 

begge dager.   

Foredragsholdere på ledermøtet leverte nyttige og innholdsrike ideer til de fremmøtte:  

Frode Kyvåg leverte et engasjert foredrag om merkevarebygging i idretten.  

Njål Berge fortalte om snuoperasjonen i Storhamar Dragons. Hovedårsak til suksess ligger i hardt 

arbeid, engasjement, verdiforankring og fellesskap. 

Torfinn Kringlebotten fortalte om markedsarbeidet i Ottestad IL.  

Tore Slettvold fortalte hva Sparebank 1 Hedmark legger vekt på i sitt markedsarbeid. Verdibasert 

og fremtidsrettet idrettsarbeid var nøkkelord for mulige samarbeidspartnere. 

 

Gode gruppediskusjoner avsluttet ledermøte. 

 

Det ble delt ut 2 hedersbevisninger på ledermøtet 2015, se pkt 1.8  

 

1.8 HEDERSBEVISNINGER 

HIK hedrer personer som utmerker seg med stor innsats for Hedmarksidretten. 

Hedersbevisningene deles i hovedsak ut på kretsting og ledermøter. 

 

Følgende fikk utmerkelser i 2014: 

Medalje med diplom:  Thor Lillehovde, Roar Johansen og Jan Inge Grøndalen 

Plakett:    Kristin Wolden 

Utøverpris:    Ole Magnus Bakken og Gyda Enger. 

Dugnadspris:   Ole Christian Sjøli  

 

Følgende fikk utmerkelser i 2015: 

Plakett:    Lars Terje Mehus 

Diplom:    Kongsvinger IL Friidrett, v/Håkon Aasvestad 
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 ORGANISASJONEN 

 

2.1 ADMINISTRASJONENS SAMMENSETNING PR. 31.12.15 

Fungerende org.sjef                         Ingvild Reitan (50%, i perioden april-desember 2015) 

Seniorrådgiver                       Bjørn Kristiansen (100%) 

Økonomi- og org.konsulent               Helen Skansen (100%) 

Idretts- og utviklingssjef                Avle Christen Bjørn (100%) 

Klubbveileder og org.konsulent   Vidar Steimler (70%) 

 

 

 

 

 

Vår gode kollega Kjell Åge Furuholt (bildet) gikk av for aldersgrensen i  

mars 2015, etter 33 års ansettelse. 

Kjell Åge har vært ansatt som servicekonsulent i HIK.  

Hans arbeid har bestått i servicefunksjoner innenfor trykking, lov- og 

organisasjonsspørsmål, idrettsregistreringen og andre administrative 

oppgaver. 

Vi takker Kjell Åge for stor innsats for HIK og Hedmarksidretten! 

 

 

 

 

 

 

Prosjektbaserte ansettelser:  

Heidi Bråten – ansatt i NIF i 50% stilling innen fagfeltet «idrett for funksjonshemmede i       

                           Hedmark». 

Vidar Alberti – ansatt i 100 % stilling i prosjekt «Klart vi kan»/»Funkis IL».  

Prosjektet ble etablert i 2014 og avsluttes i sin nåværende form i 2016. Prosjektet er et 

samarbeid mellom idretten, kommuner i region Hedemarken og Hedmark fylkeskommune. 
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2.2 IDRETTENS HUS 

HIK har hatt tilholdssted på Kjonerud Kompetansesenter siden juni 2010, og er svært fornøyd 

med lokalene og beliggenheten. Tilgangen til møterom av ulik størrelse, auditorium, kantine og 

eget trimrom gjør hverdagen enkel og hyggelig. Leiekontrakten her er forlenget med 5 år til juni 

2018.  

1. mars 2014 ønsket Ottestad IL å leie lokaler hos oss, da de selv hadde startet oppussing av sitt 

klubbhus. Ottestad hadde satset offensivt, og ansatt 3 personer i 1,5 stilling.  

1.juli 2015 flyttet Indre Østland Fotballkrets inn i våre lokaler med totalt syv personer. 

Dette har vært et positivt bidrag til fellesskapet, både faglig og sosialt. 

 

Ved utgangen av 2015 er vi totalt 21 ansatte under samme tak på Idrettens Hus, fordelt slik 

Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets    2 personer 

Hedmark Skikrets       2 personer 

Norges bandyforbund     1 person 

Indre Østland Fotballkrets      7 personer 

HIK       5 personer 

Friskis og Svettis Hamar     1 person 

Ottestad IL       3 personer 

Idrettens kompetansenseter Innlandet (IKI) har ansatt 2 personer som har fri tilgang til våre 

lokaler. 

Miljøet blant de ansatte her på idrettens hus er godt, og vi inviterer tidvis til felles kurs, foredrag 

o.l. som beriker kompetansenivået. Faglige diskusjoner over dørstokken er også viktig, hvilket 

kan føre til spennende utviklingstiltak for både klubber og utøvere. Vi ser også fordelen ved 

kostnadsbesparende stordriftsavtaler i forbindelse med et samlet idrettens hus. 

HIK har en overordnet rolle i forbindelse med tilrettelegging, daglig drift og avtaleinngåelser for 

Idrettens Hus. 

 

 

2.3 IDRETTSRÅDENE I HEDMARK 

Idrettsrådet er et fellesorgan for all idrett i kommunen som er organisert i NIF gjennom 

idrettskretsen, og underlagt NIF’s lov og bestemmelser. 

HIK har 22 idrettsråd, ett i hver kommune. 

Idrettsrådenes kompetanse og posisjon er viktig i en demokratisk organisasjon. 

HIK er opptatt av at kommunene gir idrettsrådene rammer og muligheter til å utføre sitt viktige 

arbeid for lokalidretten. 
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2.4 SÆRIDRETTER REPRESENTERT I HEDMARK PR 31.12.2014 

På grunn av ny rapporteringsordning i NIF, er tall fra idrettsregistreringen i 2015 ikke klare innen 

kretstinget. Det legges derfor kun frem tall basert på registreringen i 2014. 

 

Pr 31.12.2014 var det 44 særidretter med aktivitet representert i Hedmark. 

Særidrettenes administrering i Hedmark fylke er følgende: 

10 rene hedmarkskretser 

13 Hedmark/Oppland-kretser 

21 regioner/forbundsnivå 

 

 

Se tabell med aktivitetstall neste side. 
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Tabell med aktivitetstall i Hedmark jfr. Idrettsregistreringen: 

Særidretter Aktivitetstall 2014 

Amerikanske idretter 152 

Badminton 86 

Bandy 1076 

Basketball 42 

Biljard 30 

Boksing 25 

Bordtennis 147 

Bowling 374 

Bueskyting 99 

Casting 410 

Curling 1651 

Dans 1156 

Dykking 61 

Fleridretter 838 

Fotball 15465 

Friidrett 1545 

Golf 2571 

Gymnastikk og turn 3030 

Hundekjøring 663 

Håndball 3791 

Ishockey 576 

Judo 60 

Kampsport 891 

Kickboksing 88 

Klatring 282 

Luftsport 755 

Motorsport 2537 

Orientering 1818 

Padling 295 

Ridning 832 

Roing 98 

Seiling 67 

Ski 11270 

Skiskyting 1036 

Skyting 1716 

Skøyter 415 

Snowboard 24 

Styrkeløft 144 

Svømming 2867 

Sykkel 2526 

Tennis 370 

Triathlon 228 

Vannski 366 

Volleyball 348 

Totalt antall aktive innenfor særidretter 62821 
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2.5  KOMMUNEOVERSIKT MED KLUBBER OG MEDLEMMER PR 31.12.14  
  (Eksklusive bedrift) 

 

KOMMUNE ANTALL KLUBBER ANTALL MEDLEMMER 

Kongsvinger 38 9629 

Hamar 57 14074 

Ringsaker 42 10691 

Løten 16 2647 

Stange 20 6138 

Nord-Odal 8 1841 

Sør-Odal 17 2769 

Eidskog 16 2482 

Grue 7 2043 

Åsnes 21 2708 

Våler 9 1782 

Elverum 39 11583 

Trysil 20 3052 

Åmot 11 1954 

Stor-Elvdal 5 627 

Rendalen 2 239 

Engerdal 6 736 

Tolga 7 1003 

Tynset 14 2694 

Alvdal 2 675 

Folldal 4 418 

Os 4 1008 

Totalt antall medlemmer i hele Hedmark 80793 
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2.6 MEDLEMSUTVIKLING I HEDMARK 1999 – 2014 

Medlemsutviklingen (inklusiv bedrift) er som i tabellen under.  
Utviklingen viser en viss nedgang i medlemsmassen for 2014.  
Tall for 2015 foreligger ikke før i mai 2016.  
Vi er usikre på om nedgangen er reell.  
I 2014 startet innføringen av elektronisk medlemsregister (gjennom f. eks. Klubbadmin), og 
erfaringer med dette viser at spesielt store klubber får en nedgang i medlemsmassen når man får 
bedre medlemskontroll. Dette skyldes blant annet at det tidligere ofte forekom dobbeltregistrering 
av medlemmer. Blant annet vet at medlemmer som deltar i flere grupper ble talt flere ganger i 
totalregnskapet. 
 
 
 

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 83 625 

2009 86 018 

2010 86 691 

2011 86 714 

2012 87 877 

2013 88 815 

2014 88 118 
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 IDRETTSPOLITIKK/UTVIKLINGSTREKK 2014-2015 

3.1 IDRETTSPOLITIKK/UTVIKLINGSTREKK I NIF  2014-2015 

Idrettstinget 2015 

Idrettstinget ble gjennomført i Trondheim i juni 2015.  

Det ble valgt nytt Idrettsstyre på tinget, med Tom Tvedt som president.  

Idrettspolitisk dokument (IPD)  2015-2019 ble vedtatt.  

Sigbjørn Johnsen ble valgt inn som Hedmarks representant i Idrettsstyret. 

Idrettsstyremedlem Marit Roland Udnæs er fadder for Hedmark idrettskrets. 

 

Viktige idrettspolitiske saker ble diskutert og det ble vedtatt tre resolusjoner. 

Tema for resolusjonene var: 

1) Å arbeide for full momskompensasjon 

2) Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi  

3) Forsvare enerettsmodellen og Norsk Tipping.   

 

Moms-kompensasjon for idrettsanlegg 

Høsten 2015 ble det vedtatt full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg for 

2015. Dette innebar et stort økonomisk løft for lagene. For hedmarksidretten betydde dette at 

klubber som bl.a. Rena IL, Trysilgutten IL og Elverum Fotball har fått full momskompensasjon på 

idrettsanlegg i 2015. 

 

Enerettsmodellen 

Den såkalte «Enerettsmodellen» sikrer Norsk Tipping monopol på pengespill, og at overskuddet 

fra dette tilbakeføres til frivillig arbeid. Norge har et unntak for et slikt spillmonopol i EØS, men 

det har i tingperioden vært utspill for å åpne for kommersielle spillaktører. NIF og HIK har 

arbeidet aktivt politisk for å sørge for opprettholdelse av enerettsmodellen. Dette fordi vi frykter 

reduksjon i inntektene til norsk idrett ved å åpne for kommersielle pengespill. Dessuten frykter 

man at legalisering av slike aktører kan bidra til økt spilleavhengighet. 

 

Idrettskretsenes rammevilkår 

Idrettskretsenes rammevilkår har vært et viktig tema for kretsene, med bakgrunn i at flere 

idrettskretser var kritiske til dagens modell. Idrettskretsenes programkomite har på oppdrag fra 

NIFs ledermøte 2014 utarbeidet en rapport som ble sendt på høring til kretsene. Videre har 

programkomiteen lagt frem en modell med utgangspunkt i at den totale tilskuddsrammen økes. 

Modellen ble vedtatt av Idrettsstyret i desember 2015.  

 

Inntektsløft for norsk idrett 
I 2015 økte overføringene til norsk idrett med 403 millioner kroner. 
En av hovedgrunnene til dette var hardt arbeid for å få en endring i Tippenøkkelen. 
Endringene har ført til følgende tall: 
• 56 % i 2014 (1,86 milliarder)  
• 64 % i 2015 (2,26 milliarder)  
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Inkluderingsarbeid 

NIF har i sin tingperiode 2011-2015 hatt sterkt fokus på inkluderingsarbeid. I denne forbindelse har 

NIF, i samarbeid med Kulturdepartementet, bl. Annet lansert idrettslagsbrosjyren «Bli med» på ni 

ulike språk. Brosjyren var et relevant og svært viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid. 

  
En ny generasjon unge ledere og frivillige 
Gjennom Ungdoms-OL ønsker norsk idrett å utdanne og øke kompetansen til en ny generasjon unge 
ledere, organisatorer, arrangører og frivillige. Rekrutteringen er et samarbeid mellom 
organisasjonskomiteen Lillehammer 2016, idrettskretsene i Hedmark og Oppland og NIF. 

 
 
 

3.2 SAMARBEID MED HEDMARK FYLKESKOMMUNE 

HIK har et godt samarbeid med Hedmark Fylkeskommune, og årlig arrangeres et Dialog-møte med 
fokus på alt idrettsarbeid i fylket. 
Det har vært et svært tett og nyttig samarbeid om henvendelser fra lag og kommuner om bygging 
anlegg og planer i kommuner. 
Administrasjonen samarbeider også med fylkeskommunen vedrørende fordeling av spillemidler, 
stipender og arrangementsstøtte. 
 
I perioden har det vært sterk satsing på Ungdoms-OL og muligheten for å skape en ny ung generasjon 
ledere og trenene og arrangører. Fylkeskommunen har lagt til rette for å utnytte denne muligheten. 
Det har vært et godt samarbeid mellom kultur, utdanning, idrett og fylket for å se på skape aktivitet 
og fremtidsmuligheter. 
 
Hedmark fylkeskommune er en stor bidragsyter for idretten i Hedmark, også økonomisk.  
Les mer om dette under pkt. 7.3. 
 
Se pkt 10 «Delmål - Idrett og samfunn» for konkrete tiltak utført av idrettskretsen i samarbeid med 
Hedmark Fylkeskommune. 
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 HOVEDMÅL 2014 – 2015 

På idrettskretstinget 2014 ble langtidsplan for 2014-2016 med konkrete satsingsområder vedtatt, se 
modell under. Administrasjonen og styret har kontinuerlig arbeidet for å nå målsettingene i langtids-
planen og vi vil videre i beretningen beskrive hvilke tiltak som er satt i verk innenfor delområdene: 
Aktiviteten (kapittel 5), Idrettsorganisasjonen (kapittel 6), Finansiering (kapittel 7), Idrettsanlegg 
(kapittel 8), Idrett og folkehelse (kapittel 9) og Idrett og samfunn (kapittel 10.) 
 
Langtidsplan 2014-2016 

Langtidsplanen for HIK (HIK) er et arbeidsverktøy for idrettskretsstyret i perioden 2014-2016. 

Langtidsplanen bygger på følgende dokumenter som grunnlag: IPD 2011-2015 (IPD), NIFs lover og 

regler, HIKs lov og departementets idrettsmelding. 

Etter HIKs lovnorm § 1 skal idrettskretsen arbeide for at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve 

idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunnlag av livssyn, seksuell orientering 

eller etnisk opprinnelse.  

 

Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn.  

 

                     

 

 

                                                     

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finansiering 
 

Idrettsanlegg Idrett og folkehelse Idrett og samfunn 
 

Visjon: 
”Idrettsglede for alle” 

Aktiviteten Idrettsorganisasjonen 

Idrettskretsen skal i tingperioden ha fokus på: 
 

* Kompetanse til lokale idrettsmiljøer 
* Stimulere til aktivitet 

* Opplevelser 
* Møteplasser  

* Ny generasjon idrettsledere og trenere 
* U-OL 2016 

* Barn og ungdom 
* Frivillighet 

* Service til lag, idrettsråd og særkretser 
* Anleggskompetanse 
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 DELMÅL - AKTIVITETEN  

5.1 BARNEIDRETTEN 

Treneren er en betydningsfull person i forhold til utøvernes opplevelse av mestring og tilhørighet. 
HIK utdanner instruktører og veiledere innen barneidrett.  
 
HIK har i 2015 konsentrert seg om Aktivitetslederkurs for trenere og instruktører innen barneidrett, 
samt idemyldringskvelder for samme målgruppe men der også foreldre har vært invitert til å delta. 
Våre nettverksmedarbeidere i barneidretten har vært Tom Johansen, Morten Frodahl og Ingunn 
Fossmellem. 
 
Aktivitetslederkurs barneidrett er det viktigste kurset for trenere og instruktører for barn under 12 
år. Kurset er på 16 timer og har et stort fokus på praktisk tilrettelegging av øvelser i et lekende 
perspektiv. HIK har gjennomført eller igangsatt flere aktivitetslederkurs i 2014 og 2015.  
 
Idemyldringskveldene er først og fremst praktisk rettet for å synliggjøre aktivitet som er utviklende 
og attraktive for unge utøvere.  
Det er gjennomført 10 idemyldringskvelder både i 2014 og 2015.  
HIK beskriver dette som basistrening i et lekende perspektiv. Opplegget er basert på erfaringer fra 
«Aktiv læring» - i regi av prosjektet «En region i bevegelse Sør Østerdal» ved Høgskolen i Hedmark. 
 
Idrettsskole 
HIK har informert om muligheten til å få økonomisk støtte til idrettsskole for ungdom. Idrettslag kan 
gjennom idrettsskoler skape et åpent og variert lavterskeltilbud til ungdom i alderen 13-19 år.  
Henholdsvis tre og to idrettskoler har fått utviklingsstøtte i 2014 og 2015. 
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5.2 UNGDOMSIDRETTEN 

Gjennom samarbeid med Hedmark Fylkeskommune har HIK hatt en betydelig satsing på Ungdoms-OL 
2016.  

54 unge ledere (16 til 20 år) har de to siste årene gått gjennom NIFs utdanning «Lederkurs for 
ungdom» 
 
Lederkurs for ungdom er definert som grunnutdanningen for de som skal ha en rolle i arrangementet 
i forbindelse med Ungdoms-OL. På kurset lærer man om lagbygging, ledelse, organisering, retorikk og 
kommunikasjon. 
 
HIK har dessuten utdannet fire instruktører som kan lede og gjennomføre «Lederkurs ungdom»: 
Ragnhild Hagen, Morten Gustu, Preben Stai, og Eirik Andreas Øwre. 
Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole har gjennomført en spørreundersøkelse med dem 
som har gjennomført Lederkurs for ungdom.  Bare en av fem (20%) oppga at de er med i et styre eller 
har en annen rolle i idrettslaget.  
Derfor ønsker vi å følge de nyutdannede med mentorer som skal hjelpe den enkelte til å kunne få 
oppgaver en i den lokale klubben, i et lokalt arrangement eller på kretsnivå.  

En ny generasjon trenere, ledere og arrangører 

Ungdoms-OL i 2016 treffer et område som idretten ønsker å utnytte. HIK vil at flere unge skal 

engasjere seg som trenere og ledere i klubbene og på lokale idrettsarrangement.   
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Ungdoms-OL som læringsarena 

Ungdoms-OL har som visjon «å sprenge  

grenser -  skape morgendagen.»  

Hvordan kan vi dra nytte av erfaringer fra et større 

internasjonalt arrangement som ungdoms-OL til å 

bygge opp kompetanse, miljøer og strukturer som 

kan gi flere varige verdier?   

Dette spørsmålet representerer mye av grunnen til at 

vi har valgt å satse på tiltak relatert til ungdoms-OL.  

Disse tiltakene skal representere en arena for 

verdifull læring. Planlegging av fire fakkelarrangement under mottoet «AV, FOR og MED ungdom» i 

Hedmark i 2016 står sentralt her. 

 
 
 
Mentorprogram 
Målsetning: 
Unge ledere som utdannes gjennom «Lederkurs for 
ungdom» skal følges opp inn mot idrettslag/ lokale 
arrangører samt ungdoms-OL i etterkant av kurset. 
Ungdommene som har gjennomført lederkurs er i 
alderen 16 til 20 år.  
 
Dette blir gjort gjennom en mentorordning som har 
vært mulig å gjennomføre gjennom et samarbeid med 
Hedmark fylkeskommune. 
 
 
 
Mentorer 
Mette Thorslund, oppfølging av unge ledere i Hamarregionen, Ingunn Fossmellem, som følger opp i 
Glåmdalen og Morten Gustu, oppfølging i Nord- og Sør Østerdal. 
 
 
Hvor mange er engasjert i ungdoms-OL og eller tiltak av, for og med ungdom:  
 
Glåmdal     10 
Hamar        7 
Nord Østerdal         3 
Sør Østerdal         4  
 
Ressursgruppe  Unge idrettsledere   10   
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Erfaringer 
Engasjementet på Lederkurset er høyt. Det viser seg imidlertid at engasjementet faller relativt fort 
når kontakten blir mer sporadisk. Gjennom mentorordningen har det vært avholdt regionale møter, 
mentorene har vært i kontakt med de respektives klubb, og ikke minst har mentorene bidratt til at 
den enkelte skal få en «riktig oppgave» under ungdoms-OL. 
Likevel faller flere i fra. Erfaringer fra andre fylker tilsier at dersom vi har med oss 24 av 54 som er 
engasjerte og operative, så er det tilfredsstillende. 
Det er avgjørende at det er konkrete oppgaver å jobbe mot. Ungdoms-OL og regionale 
fakkelarrangementer er gode arenaer for læring. 
 
Retningsendring 
For å forsterke arbeidet med å knytte ungdom opp mot fakkelarrangementene, har HIK i samarbeid 
med Hedmark fylkeskommune iverksatt følgende tiltak: 
Engasjert en egen person, Preben Stai, som har fått i oppgave i følge opp detaljprogram rundt 
fakkelarrangementer, for å kvalitetssikre at ungdom er med og i samspillet med kulturdelen. 
Etablering av en egen ressursgruppe med Unge idrettsledere. Dette er ungdom med mer erfaring og 
med ulike kompetansebakgrunn. De som inngår i gruppen er fra 20 til 30 år og kommer fra hele 
fylket (i prinsippet to fra hver region).  
Gruppen har gjennomført to felles samlinger, og er bevisst knyttet opp mot de regionale 
fakkelarrangementene og også idrettens tematurne. Deltagerne er aktive på ulike fronter, halvparten 
skal delta i selve ungdoms-OL. 
Vi ser allerede nå at en utvidet ressursgruppe Unge idrettsledere kan være en strategisk god satsing, 
for oppfølging etter YOG2016. 
 
Ressursgruppe Unge idrettsledere 
Målet med ressursgruppen er å knytte flere ungdommer opp mot klubber og lokale arrangementer.  
En ny generasjon vil dessuten representere en nytenkning som kan være svært nyttig for å møte 
framtidas utfordringer. Derfor er det etablert en egen ressursgruppe for Unge idrettsledere. 
 
Ressursgruppe Unge idrettsledere: 
Tina Eugenie Bakaas (Ringsaker), Synne 
Berteussen (Nord Odal), Ingrid Vikman 
(Elverum), Eirik Andreas Øwre (Åsnes), Ingeborg 
Lunde (Elverum), Karoline Moen Guidon (Trysil), 
Petter Kristiansen (Stor Elvdal), Silje Hilmarsen 
(Vingelen), Audun Lutnæs (Alvdal) og Preben 
Stai (Hamar). 
 
De unge lederne har i tillegg til sentrale 
oppgaver i ungdoms-OL blitt knyttet opp mot 
andre tiltak innen klubbutvikling og 
fakkelarrangementer. Unge idrettsledere 
fungerer som et bindeledd mellom mentorer og 
de regionale ungdomsledergruppene. Det har 
vært gjennomført to felles samlinger i 2015. 
Erfaringene tilsier at dette forsterker mentorprogrammet. Det vil bli en økt satsing på denne 
ressursgruppen i 2016, ikke minst i etterkant av ungdoms-OL. 
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5.3 ARENA FOR SAMARBEID MELLOM IDRETTER 

HIK er til for den aktive idretten i de lokale miljøene. Et godt samspill mellom klubber, idretter og 
idrettsrådene er avgjørende for å skape gode helhetlige opplevelser for barn- og ungdom. Dette er 
en ledetråd for aktivitetsskapende tiltak. 

 
 
Det er den enkelte særidrett som har et ansvar for 
trenerutdanningen fra ungdom og oppover. 
Det er imidlertid uttrykt et behov for samkjøring av 
fellesidrettslige utfordringer knyttet til 
trenergjerningen og aktivitet.  
 
 
 
 

HIK har gjennomført egne regionale samlinger der flere idretter møtes omkring fellesidrettslige 
temaer som trenerrollen og hvordan man skaper mestringskultur. 
 
Her har vi erfaringer med at HIK kan spille en rolle. Dette er med og forklarer suksessen med 
idrettens tematurne, der vi samarbeider med klubbmiljøer om å dele aktuell kunnskap og erfaringer. 
Her har vi også hatt gode erfaringer med å samarbeide med skoler. 
 
Fellesidrettslig seminar for trenere for morgendagens topputøvere 
HIK ble av Olympiatoppen i 2012 utfordret til å lede seminaret «Trenere i utvikling» (4 seminarer 
over ett år) som er rettet inn mot trenere for morgendagens topputøvere.  
Erling Rimeslåtten Olympiatoppen og Avle Christen var faglig ansvarlig for seminarrekken. 
 
I 2014 ble Erlend Slokvik ansatt som daglig leder i Olympiatoppen Innlandet.  
HIK var samarbeidspartner for gjennomføring av fire nye seminarer som startet i 2014 og ble 
avsluttet i 2015. Trenere for morgendagens topputøvere er definert som en sentral målgruppe. HIK 
har sammen med Olympiatoppen gjennomført et seminar over fire helger i 2014-2015. 
24 trenere fra ti ulike idretter fra Hedmark og Oppland har gjennomført seminaret, som har fokus på 
fellesidrettslige fag som trenerrollen, mestringskultur, mentale forutsetninger og trenings-
planlegging. Seminaret har fått navnet Trenere i utvikling, og har blitt en nasjonal seminarrekke. 
  
Seminar for trenere for ungdom 
I tingperioden har vi gjennomført 4 seminarer à 8 timer for trenere i ulike idretter. Seminarene har 
hatt fokus på trenerrollen og mestringskultur for ungdom i alderen 13-19 år.  
Vårt kompetansenettverk har bestått av Erlend Slokvik, Tommy Olsen, Tore Neby, Morten Frodahl og 
Ingunn Fossmellen. 
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5.4 IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

Heidi Bråten ble i 2015 ansatt i NIF i 50% stilling innen fagfeltet «idrett for funksjonshemmede i       
Hedmark. Ansettelsen er gjort for å styrke arbeidet rettet mot personer med funksjonsnedsettelser. 
HIK har og vil i tiden fremover finne gode samarbeidsområder på dette feltet. 
 
FUNKIS IL 
Prosjektet Funkis IL (tidligere «Klart vi kan») ble etablert i 2014 og avsluttes i sin nåværende form i 
2016. Prosjektet er et samarbeid mellom idretten, kommuner i region Hedemarken og Hedmark 
fylkeskommune. Prosjektet ledes av Vidar Alberti. 
 
I løpet av første prosjektår har det blitt utviklet mange aktiviteter og tiltak for funksjonshemmede i 
Hamarregionen. Tiltakene har ført til økt livskvalitet for de funksjonshemmede brukerne og deres 
familier, samt tilbud til avlastningssentre. 
Det er laget en film-episode og videosnutter (pics) i samarbeid med Fabelaktiv, som bidrar til økt 
rekruttering og informasjon. 
Det har i prosjektperioden blitt utviklet gode lavterskeltilbud for personer med funksjons-
nedsettelser. Det gis tilbud til de aller svakest stilte personer med hensyn til fysisk aktivitet. 
 
Prosjektleder er i tett samarbeid med skoler og høyskoler, blant annet for å spre informasjon samt se 
på muligheten for koordinering av praksisplasser. 
 
Prosjektleder Vidar Alberti ble i 2014 nominert til pris som «Årets Ildsjel» for sitt arbeid for personer 
med funksjonsnedsettelse. 
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5.5 INFORMASJON 

HIK generer i stor grad informasjonsflyt gjennom mail og nyhetsbrev til våre organisasjonsledd. 
Til en viss grad er også hjemmesiden benyttet, men dette arbeidet har vært nedprioritert i 2014 og  
1. halvdel av 2015. 
  
Vi har i tingperioden lagt størst vekt på nyhetsbrevet «Nytt fra Hedmark idrettskrets» som 
informasjonskanal, - med 17 utgivelser i 2014 og 15 utgivelser i 2015.  
 
Vi har i tillegg lagt vekt på å informere våre medlemmer gjennom Facebook. Vi opprettet Facebook-
profil i 2013, og har 1262 følgere ved utgangen av 2015. Vi anser Facebook som en levende 
informasjonskanal, hvor kommende og gjennomførte aktiviteter blir belyst. Her når vi i større grad ut 
til enkeltpersoner i idretten, som selv ønsker å bli oppdatert på hendelser via HIK. 
 
Lag, idrettsråd og særkretser/regioner har også god tilgang til informasjon gjennom NIF’s 
hjemmeside.  
 
HIK er også synlig gjennom media, - via avisartikler og i intervjuer på tv og i radio.  
 
VI har i tingperioden i stor grad informert om nyheter, kurs/seminarer, viktige tidsfrister, og 
utviklingstiltak. Vi har i tillegg lagt vekt på informasjon vedr. klubbdrift, økonomi og personvern: 
Klubbdrift: 

 Klubbens styringsdokumenter – Lovnorm, organisasjonsplan og klubbhåndbok 

 Idrettens database og IT-systemer 

 KlubbAdmin – idrettens medlemsregister 

 Dugnadsveileder 

 Sikkerhet ved store arrangement – egen brosjyre/veileder 

 Informasjon om musikkavgifter Tono-avgift og Gramo-avgift 

 Informasjon om forsikringsordninger 

 Idrettens skadetelefon 
Klubbøkonomi: 

 Idrettens regelverk – regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

 Hva kan et idrettslag gjøre når medlemmer ikke betaler? 

 Informasjon om underslagsforsikring 

 Informasjon om ulike tilskuddsordninger 

 Skattefradrag for gaver 

 Ulovlig for idrettslag å samarbeide med Spilleautomater.com 
Personvern: 

 Idrettens database og ID 

 Databehandling og personvern 

 Politiattester 

 Seksuell trakassering 

 Bilder av barn på nett 
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 DELMÅL - IDRETTSORGANISASJONEN/KOMPETANSE/UTVIKLING 

 
Målet for kompetanse- og utviklingsarbeidet har vært å gjøre etterspurt kunnskap og erfaringer 
tilgjengelig i idrettslag og idrettsmiljøer. Kompetanse- og utviklingsarbeidet ledes av Avle Christen 
Bjørn.  
 
Satsingsområdene har vært knyttet til organisasjonsutvikling (utvikling av klubber og idrettsråd), 
trener- og arrangements-utvikling samt temakvelder og idrettsfaglige seminarer etter behov fra 
klubbene.  
 
I tillegg har vi hatt et større fokus på ungdoms-OL som en arena for læring og involvering av en ny 
generasjon trenere, ledere og arrangører. Vi snakker om å ta vare på arven etter ungdoms-OL. 
 

 
Mål og målgrupper 
Hovedmålet med kompetanse- og utviklingsarbeidet er «å gjøre matnyttig kunnskap tilgjengelig for 
de lokale idrettsmiljøene». HIK er opptatt av å forenkle hverdagen for idrettslagene.  
 
Det betyr:  

• Klubb- og gruppestyrer følges opp når det gjelder styrets ansvar, godt organisasjonsarbeid og 
strategisk ledelse 
 

• Skolering av idrettsrådene i godt organisasjonsarbeid og strategisk arbeid for å sikre 
lokalidretten gode rammevilkår i kommunene. 

 
• Klubbene må jobbe for at alle treningstilbud ledes av personer med nødvendig idrettsfaglig 

kompetanse og forståelse for idrettens verdigrunnlag 
 
For å lykkes med dette, må HIK være der det skjer – og der aktiviteten foregår i de lokale 
idrettsmiljøene og klubbene.  
Dette for å:  

- fange opp hvilke behov som gjelder 
- kunne finne gode løsninger i forhold til behov 
- hente inn kunnskap og erfaringer til idrettslaget på deres hjemmebane 
- formidle suksesshistorier 
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Målet er å få enda flere til å holde på med idrett enda lengre, gjennom trivsel og mestring 
Tillitsvalgte som gjør en enorm stor dugnadsjobb, er og blir en nøkkelfaktor i det daglige idretts-
arbeidet. HIK er opptatt av å stimulere til dette gjennom konkrete tiltak. Dette kommer til uttrykk 
gjennom satsing innen klubb-, trener- og arrangementsutvikling. 
 
Rekruttering og skolering av unge idrettsledere har vært et sentralt satsingsområde i 2015. 

 
Samarbeid Innlandet 
HIK har bidratt til et tettere samarbeid Olympiatoppen Innlandet og Oppland Idrettskrets for å styrke 
kompetansearbeidet i hele Innlandet. Det blir betydningsfullt å videreutvikle dette samarbeidet i 
2016.  
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6.1 IDRETTSORGANISASJONEN 

En stor del av det daglige arbeidet i HIK’s administrasjon vies det som med et samlebegrep kan kalles 
idrettsorganisasjonen. Under dette punktet arbeides det med følgende hovedområder: 
 

 Saker knyttet til NIF’s lov og bestemmelser 
Idrettskretsen behandler daglig saker knyttet til lov og bestemmelser. Det føres ikke 
statistikk over antall henvendelser, men de vanligste forespørslene handler om lovnorm for 
idrettslag, fortolkning av NIF’s lov og øvrige bestemmelser, behandling av 
dispensasjonssaker, og oppfølging og rettledning der vi ser at bestemmelsene ikke 
overholdes. 
Områder det har vært fokusert på i perioden er blant annet «Regnskap og 
revisjonsbestemmelser» og lovens bestemmelser om kjønnsfordeling. 
 

 Medlemsregistrering 
Den årlige idrettsregistreringen har krevd betydelig innsats i forhold til å følge opp klubber 
som ikke har rapportert. For 2015 skal det rapporteres i ny form. Fristen for rapport er nå 30. 
april 2016, og dette er årsaken til at tall for 2015 mangler i beretningen. 
 

 Opprettelse og nedleggelse av klubber 
Klubber som ikke rapporterer, eller ikke har tilstrekkelig medlemsmasse blir strøket som 
medlemmer i NIF. Årlig strykes et mindre antall klubber i etterkant av idrettsregistreringen. 
Idrettskretsen behandler og godkjenner også nye klubber som søker medlemskap. Det har de 
senere år vært en tilgang på 5 – 10 nye klubber pr år.  
 

 Problem- og konfliktløsning i klubber og idrettsråd 
Idrettskretsen har årlig en del henvendelser relatert til konflikter i klubber. Disse har ofte 
årsak i mangelfulle rutiner, at årsmøter ikke er avholdt og at lovbestemmelser brytes. 
Administrasjonen prioriterer å rettlede klubbene, og ønsker at de i størst mulig grad skal løse 
problemene selv. Likevel har kretsen årlig hatt et fåtall saker som krever betydelig innsats. 
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6.2 KLUBBUTVIKLING 

Idrettsrådene og idrettslagene er primærmålgruppe for HIK. Våre ambisjoner er å legge til rette for 
tiltak som idrettslagene har behov for. Dette omfatter kompetansefremmende tiltak med 
utgangspunkt i klubbesøk og startkvelder.  
 
Målet har vært å følge opp klubber når det gjelder styrets ansvar, godt organisasjonsarbeid og 
strategisk ledelse samt å skolere idrettsrådene i godt organisasjonsarbeid og strategisk arbeid 
 

Klubbutvikling 
Oppsøkende virksomhet gjennom klubbesøk, startmøter, kurs og temakvelder har vært viktige 
virkemidler for å støtte lokalidretten. Det er behov for kompetansetiltak som kan bidra til å gjøre 
klubbdriften enklere, mer målrettet, og mindre avhengig av enkeltpersoner.  
 
Utviklingstiltakene har også vært rettet mot idrettsråd, i form av idrettsrådsbesøk, og regionale 
samlinger i samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Idrettens Kompetansesenter Innlandet og 
Olympiatoppen innlandet. 
 
I 2013 etablerte HIK et forum rettet mot daglige ledere i idrettslag. Dette har vært positivt mottatt, 
og fulgt opp også i 2014 og 2015. 
 
 
 
 

Kompetanse- og utviklingstiltak har vært rettet mot følgende områder og målgrupper: 
 
Klubbesøk 
Et uformelt møte med klubben, gjerne i forbindelse med et styremøte, der vi diskuterer status i 
klubben og ser på hva HIK eventuelt kan støtte med. 
 

Startmøte 
Et enkelt organisasjonsverktøy der en veileder fra idrettskretsen er prosessleder. I løpet av møtet ser 
vi på klubbens Nå-situasjon, definerer fremtidige mål, og utarbeider en handlingsplan for hva 
klubben må gjøre for å nå de viktigste målene. 

 
Oppfølgingsmøte 
Etter et startmøte vil vi etter ca 6 mnd sammen med klubben evaluere fremdriften i tiltaksplanen 
som de kom frem til på startmøtet. Hensikten med oppfølgingsmøtet er å kunne justere kursen som 
ble bestemt på startmøtet. 
 

Temakveld – Styrearbeid i praksis 
Et nytt konsept som ble tatt i bruk høsten 2013. Opplegget er spesielt beregnet på nåværende og 
potensielle styremedlemmer og ledere i idrettslag. Vi går igjennom relevante bestemmelser for drift 
av et idrettslag, idrettslagets kommunikasjon med medlemmene og omverden, oppgavefordeling 
internt i styret og systematisk arbeid med plan- og strategiprosesser. 
 

Idrettsråd  
Oppfølging, ivaretakelse og utvikling av idrettsrådene. 
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Temakveld – økonomi og regnskap 
Samling for kasserere og revisorer i idrettslag der vi går igjennom viktige økonomibestemmelser for 
idrettslag, regnskapsrutiner og revisjonsbestemmelser. 
Økonomikvelden tilpasses gjerne ulike nivåer, da vi vet at noen klubber klarer seg med enkle 
regnskap, mens andre har en betydelig mer kompleks økonomi. 
 

Temakveld – Lov og organisasjon 
En gjennomgang av NIF’s lov, og andre bestemmelser som har betydning for driften av idrettslag. Det 
legges spesielt vekt på gjennomgang av «lovnorm for idrettslag» som alle klubber må følge.  Bistå 
med veiledning til klubber, idrettsråd og særkretser når det gjelder Idrettens regnskaps og 
revisjonsbestemmelser 
 

Temakveld – Idrettsanlegg 
På denne temakvelden går vi igjennom prosessen med å etablere nye idrettsanlegg fra idestadiet, via 
planlegging, finansiering og ferdigstillelse, til fornuftig drift. 

 
Møter og samlinger  
Administrere og lede ting og ledermøter. Organisere møter med klubber og idrettsråd, og organisere 
og lede andre møter/konferanser i regi av kretsen samt prosjekter relatert til fysisk aktivitet og folkehelse. 
 

Idrettsregistrering  
Årlig registrering av medlemmer i Hedmarks idrettslag 
 

Innmelding og stryking av idrettslag  
Idrettskretsen har ansvar for å veilede nye klubber som søker om opptak i NIF. Videre har vi ansvar for å sørge 
for at klubber som ikke lenger tilfredsstiller krav til medlemskap blir strøket. 
 

LAM-midler  
Administrere og følge opp ordningen med fordeling av lokale aktivitetsmidler 
 

Lovsaker 
Lovsaker 1 - påse at klubbene bruker NIF's lovnorm, og godkjenne disse 
Lovsaker 2 - Rådgivning og saksbehandling ifm saker relatsrt til NIF's lov blant organisasjonsledd i Hedmark 
Lovsaker 3 - Bistå organisasjonsledd i Hedmark med konfliktløsning 
 

Kompetansenettverk  
Vidar Steimler er ansatt i halv stilling for år for å følge opp klubbutvikling spesielt. Det er etablert et eget                                                                                                 
kompetansenettverk (klubbveiledere), som har egne samlinger for kompetanseutveksling.  
 
Følgende personer har vært en del av nettverket i 2014-2015: 
Mette Thorslund (Hamar), Morten Gustu (Stor Elvdal), Petter Norstrøm (Kongsvinger), Tom Svellet,  
Ingunn Fossmellem (idrettsrådgiver Glåmdal), Vidar Steimler (Elverum), Ove Halvorsen (anlegg),  
Erling Sandberg (økonomi) og Erlend Sandberg (økonomi/regnskap), Per Inge Sagmoen (Tynset), og  
Erland Nordsetmoen (Sør Odal). De to sistnevnte innenfor kurs i «styrearbeid i praksis». 
 
I tillegg deltar HIKs utviklingsleder, org.sjef og økonomikonsulent i det operative klubbutviklingsarbeidet. 
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6.3 IDRETTENS TEMATURNE     

Målsetning  
Å gjøre kompetanse tilgjengelig der idretten drives på grunnplanet. Lokalidretten er med på å 
definere behov som HIK ønsker å imøtekomme på tematurneen.  

      

           Idrettens tematurne 2014  

Hvordan motivere utøvere, trenere, ledere, tillitsvalgte og arrangører er definert som en    

framstående utfordring, forteller idrettslagene oss. Dette har vært et hovedtema for tematurneen i 

2014. Vi har valgt å benytte psykolog og medforfatter av boka «Vinnerskaller», Arne Jørstad Rise som 

gjesteforeleser på tre av stoppestedene. 

 

1.1          Tynset    15. september       Hovedtema: Idrett, motivasjon & lidenskap 

1.2          Ottestad    25. oktober  Hovedtema: Idrett, motivasjon & lidenskap 

1.3          Elverum       27. oktober  Hovedtema: Idrett, motivasjon & lidenskap 

1.4          Nord Odal    24. november Hovedtema: Foreldrerollen i idretten 

 

Tynset 15. september          

Samarbeid med idretten i Nord Østerdal og idrettsfag ved Nord Østerdal videregående skole. 133 

deltok i et faglig vellykket opplegg. Gjesteforeleser: Arne Jørstad Rise 

 

          Ottestad 25. oktober 

          Arrangementet ble lagt til arrangementer i regi av Ottestad IL. I tillegg til Arne Jørstad Rise, bidro Ingrid 

          Kristiansen og Johan Kaggestad.  

 

         Elverum 27. oktober  

         Samarbeid med Høgskolen i Hedmark. 110 deltok i denne seansen på Høgskolen. 

 

         Nord Odal 24. november           

         Samarbeid Glåmdal regionråd, idrettsrådgiveren i  

         Glåmdal, Nord Odal idrettsråd og kommune.  

         John Northug og Erlend Slokvik var invitert som 

         gjesteforelesere, mens Tom Svellet var  

         konferansier på Milepælen, Sand. 
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           Idrettens tematurne 2015            

Felles for alle arrangementene i 2015 er hvordan vi kan motivere ungdom til å fortsette med idrett, 

eller å påta seg oppgaver som trener, leder, dommer eller arrangør. 

 

1.1          Tynset       2. November       Hovedtema: Foreldrerollen 

1.2          Åsnes   23.  November  Hovedtema: Antidoping 

1.3          Eidskog        2.  Desember   Hovedtema: Hvordan engasjere unge ledere? 

1.4          Trysil (*)            14.  Januar 2016 Hovedtema: Motivasjon og ledelse                                                                           

 

Tynset 2. november     

Samarbeid med idretten i Nord Østerdal og idrettsfag på Nord Østerdal vgs. 

Tema: Foreldrerollen. Bevisstgjøring omkring foreldrerollen og hva som skaper ønsket motivasjon og 

engasjement hos utøverne. Innledning: John Northug. I påfølgende paneldebatt deltok ungdommer 

med ulik bakgrunn. I alt var 152 deltagere tilstede. Konferansier: Avle Christen Bjørn. 

 

Åsnes 23. november   

Samarbeid med Åsnes idrettsråd og anti-doping Norge. Morten Heierdal var ung idrettsutøver som 

bygde opp kroppen med anabole steroider. Det holdt på å ta livet av han. Tematurneen i Åsnes tar for 

seg bevisstgjøring rundt tema rus og verdistandpunkt. Konferansier: Vidar Steimler. 

 

Eidskog 2. desember  

Samarbeid med idrettsrådgiver i prosjektet «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdalsregionen.» 
Hovedtema: Motivasjon. Hvordan skape engasjement i klubben vår? Hvordan få med oss  

flere yngre? Innlegg ved Frode Kyvåg, tidligere leder i Norway Cup, Kristin Lemme, Lillehammer2016 

og Synne Berteussen, ressursgruppe Unge ledere og konferansier Tom Svellet. 

 

Trysil 14. januar 2016 

           Samarbeid med Trysilgutten IL og idretten i Trysil. Hovedtema: Motivasjon. Hva er nøkkelen for  

           at flere skal bli lengre i idretten? Hvordan skape engasjement i klubben vår? Hvordan få med oss  

           flere yngre? Gjesteforeleser: Anne Marte Pensgaard, professor og fagansvarlig for idrettspsykologi i   

           Olympiatoppen. Konferansier: Avle Christen Bjørn 
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6.4 OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE KOMPETANSE- OG UTVIKLINGSTILTAK 

2014 
 
Idrettsrådsbesøk     22 
Klubbesøk     35 
Klubbutvikling – startmøte     8 
Klubbutvikling – oppfølgingsmøte  13 
 
Kurs Klubbadmin     14 
Kurs Styrearbeid i praksis   10 
Kurs Prosjektstyring – klubbutvikling    1 
Kurs Økonomi & regnskap     3 
 
Frittstående kurs Anlegg     1 
Frittstående kurs Lover & regler    1 
Frittstående kurs Teambygging        1 
Frittstående kurs Idrettspsykologi     1 
 
Virksomhetsplan      1 
Klubbutvikling for ansatte i idretten    2  
 
Lederkurs for ungdom 20 t     1 
Oppfølgingssamling for unge ledere         2 
Regionale ungdomssamlinger                   6 
 
Aktivitetslederkurs barneidrett 16t    2 
Aktivitetslederkurs barneidrett  4t         13 
Idemyldringssamlinger barneidrett   10 
Seminar for ungdomstrenere - 
fellesidrettslige temaer        4 
 
Samlinger for kompetansenettverk   11   
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2015 
 
I 2015 har vi i tillegg vært konsentrert 

 Styrearbeid i praksis’ som er spesielt beregnet for nye tillitsvalgte  
men viser seg å være relevant for hele klubben.  

 Egne kurs innen Klubbadmin. -  for å kunne lette det administrative arbeidet. 

 Samlinger for daglige ledere i klubber 
 
For effektivt å kunne besøke og følge opp samarbeidet md klubbene, er det etablert et  
eget kompetansenettverk innen klubbutvikling. Disse benevnes som klubbveiledere.  
Se mer om klubbveiledere under kompetansenettverk. 
 
Det har videre vært arbeid og oppfølging av klubbene i forhold til idrettsregistreringen, den nye 
lovnormen og utestengelse av medlem/ikke medlem. 
 
Det er dessuten gjennomført strategrosser og virksomhetsplaner i tre klubber. 
I løpet av 2015 er følgende tiltak gjennomført: 

Klubbesøk                  18 
Start- og oppfølgingsmøter    6 
Idrettsrådbesøk     7 
Kurs Styrearbeid i praksis    4 
Kurs Klubbadmin (basis og fakturering)    4 
Samling for daglige ledere/ansatte i idrettslag  3 
Samling for veileder-/kompetansenettverk  8 
Strategiprosesskurs     1 
Virksomhetsplan      3 
Aktivitetslederkurs barneidrett (2 timer)             12 
Temakvelder      2 

 
 

Som det fremgår, har det vært en nedgang i tiltak som rapporteres til NIF fra 2014 til 2015.  
Tiltak relatert til ungdoms-OL fremgår ikke av denne oversikten. Ungdoms-OL har vært et betydelig 
satsingsområde i 2015 fram til lekene i 2016. 
 
Nedgangen må også ses i sammenheng med sykefraværet i administrasjonen. 
 
 
 

6.5 IDRETTSSTIPEND 

HIK har sammen med Olympiatoppen Innlandet vært rådgivere for Sparebankens Hedmarks 
talentstipend. To millioner kroner har i 2014 og 2015 blitt tildelt lovende idrettsutøvere fra 
Innlandet. 
HIK er videre rådgivere for Hedmark Fylkeskommune sitt stipend til unge utøvere. 
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6.6 FREMTIDENS IDRETT 

Lørdag 8. november 2014 avholdt HIK i samarbeid med Värmlands idrottsforbund konferanse i 
Charlottenberg. Konferansen kom i stand som et resultat av et interregsamarbeid som ble avsluttet i 
2013.  Hovedtema for konferansen var: Fremtidens idrett – hvor er den på vei? 
 
Vi hadde invitert Anders Wahlström og Philip Fossnes til å holde innledninger over temaet. 
Anders Wahlstrøm er ansvarlig for barne- og ungdomsidretten i Sveriges riksidrottsforbund og SISU 
Idrottsutbildarna. Han har ledet prosjektet i svensk idrett som har vært opptatt av hvordan 
idrettslagene og dens virksomhet har tilpasset seg samfunnsutviklingen for øvrig. 
 
Philip Fossnes er fotballtrener for Langhus G16 fotball. Disse spiller i tillegg i Bringserien i håndball. 
Langhus har en filosofi som i stor grad handler om inkludering, men som viser seg å være ganske 
effektiv i spillerutviklingsperspektivet, med trygge rammer og sosial tilhørighet som viktige faktorer.  
I de miljøene så finner vi spillere som på et eller annet tidspunkt har et ganske sterkt eieforhold til 
egen utvikling, og det er dit vi må. Frafallet har vært minimalt, men det mest oppsiktsvekkende er at 
de samtidig er blitt ett av landets beste G16 lag. 
 
Konferansen fikk gode innspill på hvilke utfordringer og mulige løsninger for fremtiden. 
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 DELMÅL - FINANSIERING 

7.1 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NIF 

NIF koordinerer pengestrømmer i idretten i Norge. 
For HIK er følgende rammetilskudd gitt i tingperioden: 
NIF – Rammetilskudd kr 1 735 169 (2014) og kr. 1 805 480 (2015) 
NIF – Kompetanseutviklingsmidler kr 352 275 (2014) og 323 405 (2015) 
 
TILSKUDDSORDNINGER NIF 
For klubber tilbyr NIF følgende støtte- og tilskuddsordninger:  

 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger.  
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte 
idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 
 
Det var i 2015 kr 295.211.239 til fordeling, hvorav Hedmarks andel utgjorde kr. 10 692 299,- 
 

 Momskompensasjon  
Det finnes to ordninger for momskompensasjon: 

1. Vare- og tjenestemoms. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som 
frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

2. Moms på idrettsanlegg. Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få 
kompensert betalt merverdiavgift. Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet 
idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. 

 
I 2014 mottok idrettslag i Hedmark kr 14 366 077 på ordning 1)  
Tilsvarende beløp for 2015 er kr 13 940 938. 
 

 Spillemidler til anlegg 
Norsk Tippings overskudd fordeles til idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner. Fra 2015 utgjør idrettens andel 64 prosent hvorav rundt halvparten vil bli gitt som 
tilskudd til idrettsanlegg. I spillemiddelsammenheng finnes det tre anleggskategorier som idrettslag 
kan søke om midler fra: 
• Ordinære anlegg (idrettsanlegg)  
• Nærmiljøanlegg  
• Nasjonalanlegg 

 

 Spillemidler til utstyr 
Tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» startet i 2003 i regi av NIF. Siden ordningen startet har 
idrettslag, idrettsskoler og særkretser fått fordelt cirka 187 millioner kroner.   
I 2015 skulle 27 millioner kroner fordeles. HIK har innstilt søknader fra idrettslag i Hedmark. Slåstad IL 
har vært eneste søker, og mottok i både 2014 og 2015 midler fra denne ordningen. 
 
Andre ordninger/priser 
NIF utlyser ulike ordninger, som idrettskretsen i neste ledd informerer om. Eksempler på dette er: 

 Inkluderingsprisen  

 Grasrotprisen 

 Klubben i mitt hjerte 

 NIFs flyktningfond 
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7.2 SENTRALE IDRETTSAVTALER/RABATTER NIF 

Idretten har ulike tilbud gjennom sentrale tilskuddsordninger og samarbeidsavtaler. 
Informasjon om spillemidler, lokale aktivitetsmidler, prosjektstøtteordninger, støtte til barne- og 
ungdomsidrettsskoler, grasrotmidler, utstyrsordninger etc. ligger fast på vår hjemmeside og 
formidles i tillegg via våre nyhetsbrev. 
 
I tillegg har NIF inngått flere gunstige leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle 
særforbund og idrettslag som er medlemmer i NIF. 
Dette er avtaler innen reise/opphold, barneidrettsforsikring, billeie, telefoni og avfallshåndtering hos: 
 
SAS   -   SCANDIC   -    GJENSIDIGE   -   HERTZ   -   TELENOR   -   RAGN-SELLS 
 
 

7.3 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 

I 2003 inngikk Hedmarks-idretten en fordelingsmodell i samarbeid med Hedmark Fylkeskommune. 
Modellen er bygget på en ordning hvor idrettskretsen og særkretser/regioner i Hedmark får en 
prinsipiell grunnstøtte samt en søkbar aktivitetsstøtte, spesielt rettet mot ungdomsgruppen 13-25 år. 
 
Grunnstøtten gis ut fra følgende kriterier: «Særidrettskretser i Hedmark som har minst 3 klubber i 3 
kommuner, samt minst 100 medlemmer t.o.m. 25 år tilkommer automatisk grunnstøtte og tilskudd 
for sin geografiske utbredelse og antall klubber. Særidrettskretser som ikke oppfyller alle disse 
kriteriene, kan gis tilskudd etter vurdering. 
Videre vektlegges antall medlemmer i alderen 13 – 19 år, tallene fra siste års idrettsregistrering i NIF 
ligger til grunn for denne fordelingen.»  
 
Aktivitetsstøtten er søkbar. Søknadsskjemaer med kriterier sendes Hedmarks særkretser i november 
måned hvert år. Ferdigutfylte søknader returneres HIK medio desember. Saksbehandling og 
utbetaling fullføres innen årsskifte samme år. 
 
Totalt er kr. 2 305 000 tildelt hedmarksidretten i 2014, hvorav 1.523.000 utgjør 
særkretsenes/regionenes andel. 
For 2015 er tallene økt til kr 2 374 200, hvorav kr. 1 564 200 er særkretsenes/regionenes andel. 
 
 
 
TILSKUDDSORDNINGER HEDMARK FYLKESKOMMUNE 
Hedmark fylkeskommune tilbyr i tillegg følgende tilskuddsordninger for idretten: 

 Idrettsanlegg - Tilskudd fra spillemidler til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg.  
Ca. 30 millioner kroner til fordeling. 

 Mesterskapsstøtte - Tilskudd til idrettslag som skal arrangere nasjonale eller internasjonale 
mesterskap.  

 Utviklingsstipend idrett - Stipend kan søkes av fylkets idrettsutøvere mellom 16 og 25 år.  

 Tilskudd til friluftslivsaktivitet - Tilskudd til friluftsliv i et folkehelseperspektiv. Lag og 
organisasjoner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til friluftslivstiltak. 
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7.4 FRISKE UNGDOMS-OL-MIDLER HEDMARK FYLKESKOMMUNE 

Lag og foreninger i Hedmark tilsluttet NIF og kommuner i fylket har kunnet søke om Ungdoms-OL-
midler. I vedtak heter det at satsingen på Ungdoms-OL 2016 skal bidra til: 
•Økt fysisk aktivitet for barn og unge, spesielt de som trenger det mest. 
•Utvikling av ung arrangør-, trener- og lederkompetanse gjennom lokale/regionale arrangement. 
•Kreative, nyskapende tiltak og læringsarenaer med bakgrunn i fysisk aktivitet og kultur. 
•Samarbeid skole – frivillig idrett – kommune. 
 
HIK har vært i tett samarbeid med fylket på ulike plan for å sette fokus på ungdomsløftet i norsk 
idrett. Felles satsing har ført til mange spennende tiltak. Les mer om dette under pkt 5.2. 
 
 

 DELMÅL - IDRETTSANLEGG 

8.1 REGIONALE SAMLINGER 

HIK bidrar i samråd med Hedmark Fylkeskommune med rådgivning i forbindelse med 
anleggsprosesser. En av arenaene for dette er gjennomføring av regionale samlinger. 
Regionale samlinger er en møteplass for idretten og kommunene hvor aktuelle temaer drøftes. 
Hedmark Fylkeskommune og HIK ønsker å bidra til et godt og utviklende samarbeid om lokal 
idrettspolitikk, anleggsutvikling og spillemiddelsøknader. 
I tillegg til idrettsråd og saksbehandlere idrett, inviteres sentrale aktører i lokalidretten og politikken. 
 
Det ble i 2014 invitert til 4 samlinger, men 2 måtte dessverre avlyses på grunn av lav deltagelse. 
Samlingene i Våler og Nord-Odal var derimot godt besøkt, og ble meget vellykket.  
 
I 2015 var det samlinger på Tynset, i Elverum, Kongsvinger og Stange. Alle hadde forskjellig agenda, 
men fokuset var på lokalidretten og ungdommen. Alle 4 samlingene var svært godt besøkt. 
Noen av fokusområdene på samlingene i 2015 var: 
Hvilken rolle kan Nord-Østerdal videregående skole ha for lokalidretten? 
Utfordringer og muligheter i Sør-Østerdals regionen. 
Hvilken betydning har Idrettens kompetansesenter hatt for idretten i Glåmdal? Veien videre? 
Toppidrettsgymnasets rolle som kompetansesenter, talentutvikler og sparringspartner for 
lokalidretten. 
 

8.2 SPILLEMIDLER 

HIK jobber sammen med Hedmark Fylkeskommune med fordeling/prioritering av spillemidler. 
Utfordringen ligger i at man hvert år får inn godkjente anleggssøknader for ca. 120 millioner kroner, 
mens tildeling fra sentralt hold er på ca. 30 millioner. Dette har ført til at etterslepet i 2014 for første 
gang passerte 5 år i fylket vårt. Når vi i tillegg vet at spillemiddelandelen av anleggsfinansieringa nå er 
under 20%, så er dette en utfordring for klubbene våre. 
 
På våre felles regionale samlinger er denne utfordringen et stadig tilbakevennende tema. Vi (HFK og 
HIK) fremmer interkommunalt samarbeid for å imøtekomme anleggsbehovene. Alle kan ikke bygge 
alt, og samarbeid på tvers av kommunegrensene er nøkkelen. 
Anleggsutviklingen i fylket vårt er helt avhengig av at vi alle er tro til enehetsmodellen, støtter opp 
om Norsk Tipping og lar utenlandske spillselskaper seile sin egen sjø! 
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8.3 LANDSKONFERANSEN 2015 

Landskonferansen for anlegg ble avholdt på Scandic Hotel Hamar 9.-11. juni 2015.  
Konferansen har fokus bad-, park-, idrett- og friluftsanlegg og arrangeres av Bad, park og idrett, i 
samhandling med lokale etater.  
Under årets konferanse var HIK, Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune medarrangører. Etter 
en lang og spennende planleggingsprosess ble konferansen svært godt gjennomført. Gode 
foredragsholdere beskrev utfordringer og løsninger rundt bygging, drift og vedlikehold av anlegg. 
Befaringer til ulike anlegg i nærområdet ga deltakerne innsikt i hva Hamar og omegn kan by på. I 
tillegg er konferansen en møteplass for nettverksbygging i positive sosiale rammer. Ca 130 deltakere 
fikk nye innspill til anleggsvirksomhet og drift. 
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 DELMÅL - IDRETT OG FOLKEHELSE 

9.1 PROSJEKT «FOLKEHELSE OG FYSISK AKTIVITET I GLÅMDAL» 

HIK har i samarbeid med Hedmark Fylkeskommune og Regionrådet i Glåmdal etablert prosjektet 
«Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal». Prosjektet har hatt som mål å bidra til gode oppvekstvilkår 
for barn og ungdom, og bedre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. 
Ingunn Fossmellem er engasjert som prosjektleder. Prosjektet har ført til mye aktivitet og samarbeid. 
 

9.2 SAMARBEID MED SKOLER 

Studier i idrett 
HIK har samarbeidet med Høgskolen i Hedmark for å utvikle studieretninger/moduler innen idrett.  
 

NIF og Høgskolen i Hedmark har inngått et unikt samarbeid om å utdanne fremtidens trenere til 

norsk idrett. Det betyr blant annet at du nå får studiepoeng for Trener 2-utdanning.  

I første omgang er særidrettene organisert under golfforbundet, skiforbundet, svømmeforbundet, 

bandyforbundet og håndballforbundet (region innlandet) omfattet av samarbeidsavtalen, som 

forener det beste fra særidrettenes egne kurs og høgskolens utdanninger.  

Frafallet fra idretten er stort i ungdomsgruppa. Utvikling av en mer helhetlig forståelse hos trenerne 

kan føre til at flere henger med lenger.  HIK har fulgt opp med egne seminarer for trenere til ungdom. 

Vårt bidrag er først og fremst knyttet til det fellesidrettslige som treningsplanlegging, 

idrettspsykologi, trenerrollen og hvordan en kan skape gode prestasjonskulturer. 

Kompetansegruppe Ungdoms-OL 

HIK har sammen med Hedmark Fylkeskommune og Høgskolen i Hedmark utgjort 

«Kompetansegruppa» som har fulgt opp prosjekter knyttet til ungdoms-OL. Ett av prosjektene som 

Høgskolen har satt i gang er et fleksibelt Statusoppdatering Fleksible læringsprogram for fremtidens 

ledere og arrangørfunksjonærer. 

Aktiv læring – et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Hedmark 

Barn leker fordi det er artig, ikke for å lære. I leken forholder barna seg umiddelbart og 

eksperimenterende til omverdenen. Når barn klatrer i trær eller spiller ball på løkka er de ikke 

primært opptatt av å lære, men å leke og ha det gøy. Lek gir så mye fordi den tar utgangspunkt i 

barnas premisser. Barn som leker er indre motiverte, de fremstår som fullt engasjert i det de holder 

på med. 

For alle som er involvert i barns læringsprosesser er det viktig å reflektere over pedagogiske 

innfallsvinkler. Gjennom Aktiv Læring ønsker vi å vise eksempler på hvordan aktivitet kan inngå i 

målrettet læringsaktivitet. På denne måten kan vi bruke Aktiv Læring som et pedagogisk begrep. Det 

innebærer at det settes fokus på en alternativ tilnærming med aktive læringsformer, 

deltagermedvirkning og læringsstøtte. Lekpregede øvelser hvor barna er subjekt i sin egen 

læringssituasjon, er sentralt i dette perspektivet. Lek som metode er en viktig tilnærming til læring og 

fysisk aktivitet.  
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Målet med Aktiv Læring er å formidle kompetanse og kreativitet til inspirasjon for å utvikle sin 

læringsarena. Samfunnet må legge forholdene til rette for at de sunne valg blir det enkle og naturlige 

valg.  

Satsingen «Aktiv læring» ble etablert som et samarbeid mellom HIK og prosjektet «En region i 

bevegelse» ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom tiltak i 2014 og 2015 har det vært med og bidra til å 

stimulere barn til motorisk utvikling, gjennom sentrale arenaer som barnehage, skole, SFO og 

idrettslagene. 

 

9.3 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN 

Tilbud videregående skoler 
Hedmark fylkeskommune har over en periode jobbet med et tilbud innenfor spisset toppidrett. HIK 
har deltatt i denne prosessen ut fra motivasjonen om at unge utøvere fra Hedmark skal kunne bo og 
trene i hjemlige omgivelser gjennom den videregående skolen.  
 
Tre skoler ble valgt ut etter en søkeprosess, der alle idrettslinjene på de videregående skolene ble 
invitert til å søke. 
Nord-Østerdal videregående skole kan tilby skiskyting og langrenn, 
Elverum videregående skole kan tilby håndball og  
Stange videregående skole kan tilby spisset toppidrett innen friidrett og sykling.  
For øvrig er Norges Toppidrettsgymnas (NTG) allerede etablert i Kongsvinger. 
 
Høsten 2015 ble Wang Toppidrett i Hamar etablert i Hamar. HIK deltok i og støttet prosessen ut fra 
følgende vedtak: «Toppidrettsgymnaset vil være et verdifullt supplement for å støtte oppunder 
satsingen for fremtidens toppidrettsutøvere i regionen. Skolen er tydelig på at deres filosofi er å 
være et supplement til den norske idrettsmodellen, der arbeid i klubb, krets og forbund er det 
sentrale, og dette samsvarer godt med våre tanker. I samarbeid med Wang Toppidrett Hamar ønsker 
vi å legge til rette for, og synliggjøre, muligheten for at unge ambisiøse utøvere fra vår region kan bli 
boende i regionen, representere våre klubber og utvikle seg til toppidrettsutøvere ved senior alder. 
For både idrettskretsen og skolen er langsiktighet et av de mest sentrale begreper.» 
 

Unger i farta 

HIK og Hedmark Fylkeskommune inviterte elever 

i 5.- 7. klasse til aktivitetsdager for å skape en 

aktiv og meningsfull ferie. Tilbudet besto av 

svømming og innebandy i samarbeid med unge 

instruktører i HIL svømming og Ajer Innebandy.  
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9.4 SUNT KOSTHOLD 

HIK har informert om kampanjen «Spis Smart», som har satt fokus på hva kroppen trenger for å 
fungere best mulig. Kampanjen gir råd om hva kroppen trenger før og etter trening/konkurranse og 
kommer med konkrete tips til produkter og oppskrifter. 
 
HIK var i 2014 involvert arbeidet med «sunn mat på idrettsarrangementer» sammen med Ottestad IL. 
 
HIK har en rolle i å etablere fellesidrettslige arenaer for samspill mellom idretter og klubber. Kosthold 
for idrettsutøvere har vært et tema i denne sammenheng, bl.a. var kosthold tema under fagdagen for 
idrettsutøvere som har mottatt talentstipend (samarbeid med Sparebanken), både i 2014 og 2015. 
 
I seminarrekken «trenere i utvikling» samarbeidet HIK og Olympiatoppen med «Sunn jenteidrett». 
 
 

9.5 IDRETTSMERKET 

Idrettsmerket har vært administrert på landsbasis av HIK i en årrekke. I 2013 ble administreringen av 
idrettsmerket imidlertid overført til NIF.  
Idrettskretsens oppgave har etter dette vært å avholde Trofèutdeling for Hedmark fylkes 
merketagere. Beregningsgrunnlag for merker er slik: 
1. gang - idrettsmerke i bronse  
5. gang - idrettsmerke i sølv  
9. gang  - idrettsmerke i gull  
15. gang - idrettsmerkestatuetten  
20. gang - idrettsmerkekruset  
25. gang - idrettsmerkets miniatyrstatuett i bronse  
30. gang - idrettsmerkets hederspris  
40. gang - 40-års merke med NIF diplom  
50. gang - 50-års merke med NIF diplom  
60. gang - 60-års merke med NIF diplom 
 
HIK har invitert til trofeutdeling og markering på Idrettens Hus for merketakere i Hedmark fylke. 
 
I 2015 fylte idrettsmerket 100 år! Dette ble markert over hele landet, og i denne forbindelse ble det 
laget en egen 100-års pin, samt et eget jubileumshefte. 
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 DELMÅL - IDRETT OG SAMFUNN  

10.1 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 

Politisk påvirkningsarbeid, behandling av høringer og innkomne saker samt deltakelse i debatter i 
ulike fora er en del av idrettskretsens arbeid. HIK har i tingperioden behandlet mange saker og 
kommet med innspill og innstillinger av politisk og samfunnsmessig karakter.  
Vi har deltatt på ulike politiske arenaer og spesielt kan nevnes deltakelse på idrettens ledermøter og 
Idrettstinget. 
 

10.2 SAMFUNNSANSVAR I SAMARBEID MED HEDMARK FYLKESKOMMUNE 

Hedmark Fylkeskommune og HIK besøker kommuner og idrettsråd i deres lokalmiljø for å diskutere 
anlegg og aktivtetsplanlegging og formelle krav ved søknad om spillemidler. Overordnet 
tilrettelegging for all aktivitet i lokalsamfunnene er viktig. 
I forbindelse med bygging av anlegg må idrettsfaglig forhåndsgodkjenning foreligge. Det settes fokus 
på miljø og universell utforming, slik at anleggene er tilrettelagt for alle brukere uavhengig av 
aktivitetsnivå og funksjonshemninger.  

Regionale samlinger 
De regionale samlingene for idrettsråd og saksbehandlere idrett i kommunene er nok et viktig 
samarbeidsprosjekt. I perioden er det avholdt 6 samlinger, Våler, Nord-Odal, Tynset, Elverum, 
Kongsvinger og Stange. Disse samlingene skaper positive relasjoner mellom idretten, ansatte og 
politikere i kommunene. 
 
Plan for fysisk aktivitet 
Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017 ble vedtatt av Fylkestinget 3. mars 2014. HIK var en 
viktig samarbeidspartner i utarbeidelse av planen.  Ønsket var at planen skulle bli et nyttig 
styringsdokument for den videre utvikling innenfor områdene idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 
Hedmark. Planen skal være grunnlag for regional føring og gi retningslinjer for kommunale planverk. 
 

10.3 OL I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV 

Ungdoms-OL 2016 
Gjennom arbeidet med Ungdoms-OL (YOG) har det vært et fokus på å se idretten i et større 
samfunnsperspektiv.  Dette har vært en del av grunnlaget for statstilskudd til ungdoms-OL i Norge. 

Ungdoms-OL skal være ungdommens olympiske leker. Visjonen bak Ungdoms-OL er å inspirere 
ungdom verden over til å delta i idrett, leve sunt og etterleve de olympiske verdier; som blant annet 
består i å vise solidaritet og utøve fair play. 

Kultur og læring/utdanning er like viktig som idrett i Ungdoms-OL. Gjennom Hedmarkprosjektene, jfr 
pkt 5.2, har en forsøkt å se «idrett, kultur og læring» i en sammenheng. I fakkelarrangementene som 
avholdes i 2016, vil det være et sterkt samspill mellom aktiviteter innenfor både læring, kultur og 
idrett. 
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Vinter-OL 2022 
Etter at et overveldende flertall på det ekstraordinære Idrettstinget på Stjørdal i 2012 sa JA til OL og 
Paralympics i Oslo 2022, har NIF og idrettskretsene arbeidet hardt politisk, samt utarbeidet en god 
søknad til IOC. 
Styret i HIK stilte seg positive til OL i Norge i 2022 og ga sin tilslutning til den utarbeidede OL-
søknaden. Det ble likevel presisert at HIK ville jobbe for gjenbruk av anlegg generelt og for at 
Vingskipet fortsatt skulle være nasjonalanlegg for skøyter spesielt. 
 
HIK har i tingperioden arbeidet mot Hedmarks politikere og idretten for å bringe frem nytteverdien 
et OL og Paralympics kan skape: 

• En ny plattform for de neste 25 år i norsk bredde- og toppidrett 

• En ny generasjon frivillige 

• En ny generasjon ledere 

• En ny generasjon trenere 

• Økt inspirasjon til idrettsdeltakelse landet rundt 

• Et løft for aktivitets- og kompetanseutvikling 

• Gjenbruk og gode etterbruksløsninger med tanke på Anlegg og Kompetanse 

• Åpenhet og inkludering 

• Idretten som samfunnsaktør med tanke på Verdier og Helse 

 

10.4 FLERKULTURELL INTEGRERING 

Flerkulturell integrering er et samfunnsansvar som idretten ønsker å bidra i.  
 
HIK har i tingperioden bl.a. bistått Vaaler IF, Haslemoen asylmottak og rådmannen i Vaaler kommune 
med å samle partene til en idèdugnad om tilbud til barn og unge med flyktningstatus. Idèdugnaden 
endte opp i konkrete tiltak; Vaaler IF s trenere dro til Haslemoen for å tilrettelegge for/skape 
aktivitet. Vaaler Ifs trenere hentet barn og unge fra asylmottaket slik at de kunne delta på Vaaler Ifs 
treninger. I tillegg ble aktivitetsleder på asylmottaket kurset for å kunne tilby gode tiltak for de 
beboende. Tiltakene kan være gode eksempler for andre. 
 
NIFs Flyktningfond 
I 2015 opprettet NIF et Flyktningfond. Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom 
idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn 
til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere og ikke minst inspirere til inkluderende 
idrettslag. Totalt skulle kr.  700.000,- deles ut til formålet.  
Idrettslag over hele Norge fikk anledning til å søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til 
organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller på mottak. 
 
HIK har oppfordret våre klubber til å benytte seg av 
denne muligheten, og 5 idrettslag i Hedmark søkte 
og fikk tildelt totalt kr. 60.000,- etter innstilling fra 
idrettskretsen og saksbehandling i NIF. 
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 ØKONOMI OG REGNSKAP 2014 

Dokumenter som følger på de neste sidene: 

 Årsberetning 2014

 Årsregnskap 2014 med noter

 Revisjonsberetning 2014

 Kontrollkomiteens beretning 2014
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 Årsberetning 2015

 Årsregnskap 2015 med noter

 Revisjonsberetning 2015

 Kontrollkomiteens beretning 2015

Årsregnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 543.541.   
Forklaringene til underskuddet ligger i disponeringer i forbindelse med langtidssykdom, tidligere 
pådratte forpliktelser og sentrale IKT–endringer. 
Underskuddet tas fra egenkapitalen og har vært et bevisst valg fra styret, da det har vært ønskelig 
opprettholde vanlig drift og aktivitetsnivå i henhold til vedtatt planverk.  

ØKONOMI OG REGNSKAP 2015   

Dokumenter som følger på de neste sidene: 
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