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BERETNING 2016 – 2017 HEDMARK IDRETTSKRETS 
 
 

FORORD 

Hedmark idrettskrets (HIK) består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) innen fylkets grenser.  
Ved inngangen av 2018 bestod HIK av 22 idrettsråd og 353 ordinære idrettslag. Disse idrettslagene er 
selvstendige juridiske enheter med i overkant av 84.000 medlemskap (inkl bedrift). 
 
Kretstinget 2016 vedtok virksomhetsplan 2016-2020 for Hedmark idrettskrets.  
Virksomhetsplanen har tydeliggjort våre veivalg (strategier) for utviklingen av idrettskretsens rolle 
som en viktig støttespiller for idretten i Hedmark. 
Virksomhetsplanen ble bygget på 3 grunnsteiner, nemlig virksomhetside, visjon og verdigrunnlag.  
 
Hedmark Idrettskrets har definert sin virksomhetside slik: 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hedmark idrettskrets (HIK) skal være et koordinerende organisasjonsledd som jobber 
med oppgaver som er av felles interesse for alle idretter i fylket. 
 
HIK skal arbeide for å bedre rammevilkårene for idretten gjennom påvirkning og 
samarbeid med fylkeskommunen, regionale organer og kommuner.  
 
HIK skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for idrettsklubbene og idrettsrådene 
primært, men også bistå særkretser og regioner ved behov, slik at de kan oppnå sine mål 
om et bredt aktivitetstilbud til sine medlemmer. 
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 STYRET  

1.1 STYRELEDER HAR ORDET 

 
 

Styrets oppgaver 
Styrets oppgaver og ansvar i idrettskretsen er i hovedsak å 
behandle og treffe nødvendige beslutninger om: 
- planer for aktiviteter (virksomhetsplan og årsplan) 
- mål for resultatoppnåelse mht aktiviteter og økonomi 
- føre betryggende kontroll med virksomheten og
 ressursanvendelsen 
- fremme idrettspolitiske innsatsområder, spesielt  
            overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater   
            og kommunen for å styrke rammebetingelsene. 
 
Det er viktig at styret besitter en bred og variert 
kompetanse mht idrett og organisasjonsarbeid samt også   
 representerer ulike deler av fylket. Disse kriteriene har vært  

       ivaretatt i inneværende periode. 
 
Virksomhetsplan og mål 
Idrettskretstinget 2016 vedtok HIK´s langsiktige plan, virksomhetsplanen for 2016-2020. Denne har 
vært det viktigste styrende dokument for virksomheten både for styre og administrasjon og er flittig 
anvendt. 
Virksomhetsplanen tydeliggjør våre veivalg for utvikling av idrettskretsens rolle som en viktig 
støttespiller for idretten i Hedmark. Den gir uttrykk for de innsatsområder og virkemidler vi vil 
fokusere på for å nå oppsatte mål for idrettskretsens arbeid. 
 
Med bakgrunn i vår erkjente rolle som støttespiller for drift og utvikling av idrettslagene og 
idrettsrådene, har et viktig hovedfokus vært å gjøre dette synlig for Hedmarksidretten. Vår 
opplevelse var at kunnskapen om kretsens rolle og funksjon var mangelfull. 
De prioriterte områdene har vært, 
 

- Ungdomssatsing og ivareta arven etter ungdoms-OL. Det er etablert ungdomsutvalg, og det 
er tatt beslutning om å ansette en person i 100% stilling i første omgang som et 1-års 
prosjekt for å videreutvikle arbeidet med å engasjere flere ungdommer i idretten. Prosjektet 
finansieres gjennom egenkapitalmidler. 

- Styrke basisfunksjonen i klubbene, gjennom kurs og klubbesøk 
- Gjennomføre klubb- og kompetanseutviklingsaktiviteter, herunder kurs i styrearbeid og 

veiledningsbistand til planlegging og drift av klubber 
- Bygge nødvendig intern kompetanse gjennom bl.a. å etablere et nettverk av veiledere. 

 
Administrasjonen har lagt ned et betydelig arbeid i denne sammenheng og har synliggjort HIK 
gjennom hyppige klubbesøk og foredragsvirksomhet. Styremedlemmene har vært faddere for hver 
sine idrettsråd. Dette er områder som også fremover må få stort fokus. 
Vi har videre arrangert i samarbeid med Oppland IK Idrettshelga for Innlandet der temaet var; 
aktivitet, ungdom og kompetanse. Arrangementet var en suksess for både deltakere og arrangører, 
og medvirket til synligheten vår. 
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Samarbeidspartnere 
Det er viktig å være tilstede på de ulike idrettspolitiske arenaene både for å høste erfaring og ta 
lærdom fra andre, samt benytte mulighetene til å påvirke. 
Org.sjef og styrets medlemmer har vært representert på alle avholdte nasjonale kretsledermøter i 
perioden samt NIF´s informasjonsmøter. 
Hedmark fylkeskommune er ved siden av NIF vår viktigste økonomiske bidragsyter. Vi har gjennom 
flere år utviklet et godt samarbeid med Hedmark fylkeskommune, og i løpet av året har det vært 
mange møtepunkter av både formell og uformell art med fokus på alt idrettsarbeid i fylket. Både 
styre og administrasjon har vært involvert i disse møtene. 
 
Det har i året blitt etablert og videreutviklet et nytt og unikt samarbeid i Hedmark/Innlandet, med 
klart formål om å fremme kompetansen i regionen.  
Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap, Nettverk og Nyskaping (SPINN) skal jobbe med 
bevegelsesglede i et livslangt løp, med hovedfokus på barn og unge. 
Hedmark idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Høgskolen i Innlandet (HINN), Hedmark 
fylkeskommune og Elverum kommune er samarbeidspartnere. 
 
Organisasjonstilpasning 
Administrasjonen har i perioden gjennomgått en nødvendig endring og tilpasning både mht økonomi 
og organisering av aktivitetene. 2 medarbeidere har valgt å slutte. Det er tilsatt en ny medarbeider, 
og administrasjonen består nå av 3 fulltidsstillinger der arbeidsfordelingen er rendyrket i sine roller. 
Videre er det vedtatt å tilsette en person i hel stilling som, i første omgang, et 1-årsvikariat for ivareta 
ungdomssatsingen. Vi mener nå at idrettskretsen er bemannet og organisert på en slik måte at vi kan 
oppfylle virksomhetsplanens målsettinger, og økonomien er under forsvarlig kontroll med et 
overskuddsresultat for 2017. 
 
Fremtid 
Vi går inn i en spennende tid. Oppland og Hedmark fylker skal slås sammen. Dette innebærer at også 
idrettskretsene skal slå seg sammen. Dette skal skje i løpet av en 2-års periode, og den nye 
idrettskretsen skal fungere fra 01.01.2020. Det skal umiddelbart etter kretstinget nedsettes et 
interimsstyre og en prosjektleder som skal planlegge og gjennomføre sammenslåingen. Det er 
allerede i gang forberedende aktiviteter både på administrativt og styre-plan mellom idrettskretsene. 
Målsettingen er å etablere en idrettskrets som skal bidra til å ivareta idrettens aktører på best mulig 
måte. Vi ønsker lykke til.  
 
Hedmark idrettskrets har vært igjennom mange endringer i perioden. Det har gitt en stor belastning 
på administrasjonen som på en mesterlig måte har evnet å synliggjøre kretsens arbeid. En stor takk 
rettes til vår administrasjon for innsatsen for idretten i Hedmark. 
 
 
 
 
Kongsvinger, 14.03.2018 
 
Petter Norstrøm  
Styreleder HIK 
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1.2 STYRETS OG KOMITEENES SAMMENSETNING I TINGPERIODEN 2014-2016 

 

Kretsstyret HIK og ISFH 2014-2016 

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 
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1.3 STYRETS OG KOMITEENES SAMMENSETNING I TINGPERIODEN 2016 - 2018 

 

Kretsstyret HIK og ISFH 2016-2018 

Leder          Petter Norstrøm               Kongsvinger  

Nestleder    Hilde Kristin Korbøl        Sør-Odal  

Styremedl. Morten Gustu              Stor-Elvdal 

                     Solrun Flatås Risnes      Elverum  

                     Dag Andre Nilsen            Elverum  

  Petter Kristiansen Stor-Elvdal 

 Varamedl.  Mali N. Nyløkken Stange  

                     Dag Meli  Os  

 

Kontrollkomite 

Leder           Terje Skymoen             Åsnes 

Medl.           Kari Isnes                      Kongsvinger 

Varamedl.   Tor Haugstulen            Stange  

Mette Løhren                  Elverum 

                       

Valgkomite 

Leder            Erik Hoel                        Stange 

Medl.            Bodil Koht Krogh            Kongsvinger 

                       Ragnhild Hagen             Elverum 

Varamedl.    Hans Olav Osbak          Elverum 
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1.4 KRETSSTYREMØTER 

Virksomhetsplanen for 2016-2020 har vært grunnlag for mål, aktiviteter og beslutninger i 

kretsstyret.  I 2016 ble det avholdt 12 kretsstyremøter og behandlet 52 protokollførte saker. 

I 2017 har det blitt gjennomført 12 styremøter som har behandlet 44 saker.  

Styret har hatt tett samarbeid med administrasjonen, og kontinuerlig blitt oppdatert på 

virksomhet, aktivitet og drift. 

 

Grunnet kretsens økonomiske situasjon, har styret i tingperioden sett på behovet for og 

gjennomført en omorganiseringsprosess. Prosessessen har vært utført i samråd med org.sjef, og 

endringer er utført med hensyn til vedtatt virksomhetsplan, økonomiske konsekvenser, 

fagkompetanse, tidsperspektiv og humane ressurser. Styret har presisert at det har vært ønskelig 

med et sterkt arbeidsmiljø preget av trygge rammer som på sikt gir stabil fremdrift for leveranser 

på HIKs virksomhetsplan. 

 

 

1.5 STYRETS REPRESENTASJON 

Møter i NIF-regi 
- Styrelederforum (2 i 2016 og 2 i 2017) 
- Kretsledermøter (Oslo, Kirkenes, Bergen, Gardermoen) 
- Ledermøter i NIF Oslo og Bodø 
- Diverse møter med enkeltpersoner i NIF - spesielt HR-avdelingen 
- Lov- og org-seminar (Oslo) 
- Infomøter i NIF (Gardermoen)  
- Deltatt på styreseminar i NIF og NIF sitt kurs i styreledervervet 
 
Møter m/kommuner, regionråd, fylkeskommunen, høgskolen 
- Regionrådene i Hedmark 
- Dialogmøter med Hedmark fylkeskommune 
- Møter med faddere fra idrettsstyret sammen med Akershus og Oppland IK 
- Møter m/Høgskolen i Hedmark (SPINN-samarbeidet) 
- Møter med idretts- og kulturkonsulenter i samarbeid med Hedmark Fylkeskommune 
 
Møter m/klubber, idrettsråd, særkretser 
- styremøter og årsmøter i idrettsrådene i Hedmark 
- regionale idrettsrådsmøter sammen med Hedmark fylkeskommune 
- daglig leder-seminar på Honne og ifbm Idrettshelga Innlandet 
- diverse særkretsmøter og særkretsting 
- møte m/daglige ledere i Nord-Østerdal 
- representert NIF og HIK på klubber med jubileum  
- representasjon ifbm ungdomssatsing 
 
Arrangementer 
- Idrettskonferanse, Elverum 
- Idrettsgalla m/styreseminar (2017 og 2018) 
- Idrettskonferanse Innlandet (Lillehammer) 
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1.6 IDRETTSKRETSTINGET 2016 

Kretstinget, som ble avholdt på Rica Hotel Hamar, Olrud, ble åpnet lørdag 16. april 2016 kl. 10.00 av 
styreleder Tor Rullestad.  
President Tom Tvedt innledet tinget med hilsningstale fra Norges idrettsforbund, etterfulgt av Tom 
Svellet fra Oppland idrettskrets og Randi Langøigjelten fra Hedmark Fylkeskommune. 
 

Tinget ble gjennomført på tradisjonelt vis, og saker ble gjennomgått etter 
lovens krav.  
Valgkomiteens forslag til nytt styre, kontrollkomite og valgkomite ble 
enstemmig vedtatt.  
Det var 60 fremmøtte hvorav 40 hadde stemmerett.  
 
Idrettskretstinget godkjente framlagte beretning for 2014 — 2015, og 
Langtidsplanen 2016-2020 ble gjennomgått og diskutert.    

 
I en pause i tingforhandlingene ble idrettskretsens hedersbevisninger utdelt, se egen sak pkt 1.7. 
 
 
Tinget ble avsluttet med et kulturelt innslag av Karoline Amb fra Ungdommenes Kulturmønstring.   
Avtroppende styreleder, Tor Rullestad, takket alle for oppmøtet og for gode bidrag i 
tingforhandlingene, og ønsket det nye styret lykke til. 
 

 
På bildet: Idrettspresident Tom Tvedt taler til tinget 
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1.7 HEDERSBEVISNINGER 

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

deles i hovedsak ut på kretsting og ledermøter. 

 

Det ble utdelt 6 hederspriser i 2016. 

 

Idrettskretsens medalje med diplom: 

• Helmer Almerud, Ringsaker idrettsråd.  

• Morten Gustu, Stor-Elvdal skiklubb. 

• Tor Rullestad, styreleder Hedmark idrettskrets. 

 

I statuttene heter det at Idrettskretsens medalje 

med diplom er Hedmark Idrettskrets høyeste 

utmerkelse og kan tildeles personer som på en 

meget fortjenstfull måte har arbeidet for idretten 

på lags- og kretsnivå, primært idrettskretsnivå. 

 

       På bildet: Morten Gustu og Helmer Almerud 

 

 

 

Idrettskretsens plakett: 
• Håkon Aasvestad, Kongsvinger friidrett 

• Jarle Delbekk, Kongsvinger skøyteklubb 

• Hilde Grøndahl, Storhamar kunstløp (ikke 

tilstede under utdelingen) 

 

I statuttene heter det at Idrettskretsens plakett 
kan tildeles enkeltpersoner for fortjenstfullt 
arbeid for idretten over lengre tid innen 
idrettskrets, særkrets, idrettsråd og/eller 
idrettslag. 
Det kan utdeles inntil 3 plaketter hvert år. 
Plaketten kan ikke utdeles til samme person 
mer enn en gang.                                                           På bildet: Håkon Aasvestad og Jarle Delbekk 
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 ORGANISASJONEN 

2.1 ADMINISTRASJONENS SAMMENSETNING PR. 31.12.17 

 

Organisasjonssjef      Tina Thorsen (100%) 

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

Idretts- og utviklingssjef                Avle Christen Bjørn (100%) 

Klubbveileder og org.konsulent   Vidar Steimler (70%) 

Vikar Ruben Kristiansen (50%, august-desember 2017) 

 
 
Tina Thorsen startet sitt virke som organisasjonssjef 1. januar 2016. Hun tok over stillingen etter 
Ingvild Reitan, som var fungerende organisasjonssjef i Bjørn Kristiansens sted. 
 
 
Prosjektbaserte ansettelser i tingperioden:  

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

Prosjektet ble etablert i 2014 og ble avsluttet ved utgangen av 2016. Prosjektet har vært et 

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

 

Ingunn Fossmellem – ansatt i NIF i 50% stilling som fagkonsulent idrett for mennesker med 

funksjonsnedsettelse. Ingunn var f.o.m. august 2016 t.o.m. september 2017.  

Hedmark idrettskrets har hatt arbeidslederansvar for Ingunn i perioden. Ingunn har hatt tilholdssted 

på Idrettens Hus i Ottestad, og har arbeidet for paraidrett i Hedmark fylke.                
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Bjørn Kristiansen 

    

 

Vår organisasjonssjef gjennom 8 år, Bjørn Kristiansen, gikk av for 

aldersgrensen i august 2016. Gjennom sine mange år i idretten, 

både som aktiv utøver, trener (lag og kretslag) og instruktør i 

håndball, ulike verv i HIK (styreleder, kontrollkomite, klubbveileder) 

og org.sjef i HIK har Bjørn tilbakelagt mange timers innsats i 

idrettens navn.  

Han har opparbeidet seg et stort og unikt nettverk og  

navn innen idretten.  

 

 

 

For Hedmark idrettskrets har Bjørn innehatt følgende roller: 

1988-1991: Nestleder i Hedmark idrettskrets 
1991-1994: Leder i Hedmark idrettskrets 
1994-2000: Leder av Kontrollkomiteen Hedmark idrettskrets 
Ca 1985 frem til august 2016: Klubbveileder i ISF/Hedmark idrettskrets  
August 2008- august 2016: Ansatt som organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets  
 
Bjørn fikk idrettskretsens høyeste hedersbevisning; «medalje med diplom» i 1995. 
 
Vi takker Bjørn for mangeårig og stor innsats for HIK og Hedmarksidretten! 
 
 
 
Avle Christen Bjørn 
Avle sa opp sin stilling i 2017 og hadde sin siste arbeidsdag hos oss den 31.12.2017. Avle hadde da 
vært ansatt innenfor idretten i 27 år og har hatt en lang og god karriere innenfor mange fagområder i 
norsk idrett. Han har vært en viktig bidragsyter til at Hedmark idrettskrets er der de er i dag, og har 
vært viktig i forhold til å stake ut kursen gjennom mange år. Han har stor kompetanse innenfor 
mange områder og vil være en ressurs fremover i idretten i regionen. Vi takker Avle for hans innsats 
og ønsker han lykke til videre!  
 
 
Vidar Steimler  
Vidar sa også opp sin stilling i 2017, og hadde sin siste arbeidsdag hos oss den 31.12.2017.  
Vidar hadde da vært ansatt hos oss i 6 år og har vært en viktig ressurs innenfor spesielt lov- og 
organisasjonssaker. Han har også gjennom de årene han har vært ansatt holdt mange kurs for oss ute 
hos idrettslagene i fylket. Innenfor ovennevnte fagområder har Vidar bidratt til at Hedmark 
idrettskrets har utviklet høy kompetanse til i bistå klubbene. Vi takker Vidar for hans innsats og 
ønsker han lykke til videre!  
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2.2 IDRETTENS HUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIK har en overordnet rolle i forbindelse med drift av Idrettens Hus. Vi bidrar med tilrettelegging for 

felles løsninger, daglig drift, avtaleinngåelser og faglige og sosiale arrangement.  

Idrettens Hus har hatt tilholdssted på Kjonerud Kompetansesenter i Ottestad siden juni 2010. 

Lokalene og beliggenheten er godt tilpasset våre ansattes behov, med god tilgang til møterom av ulik 

størrelse, auditorium, kantine og eget trimrom med garderober. 

I april 2017 ble det utført oppgradering av kjøkken og møterom, som har kommet våre ansatte til 

gode. I samme moment ble leiekontrakten med utleier forlenget til juni 2020.  

I august 2016 flyttet Hedmark friidrettskrets og Oppland friidrettskrets inn i våre lokaler. 

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

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. 

Ved utgangen av 2017 er vi totalt 22 ansatte under samme tak på Idrettens Hus, fordelt slik: 

Friskis & Svettis Hamar  1 person 

Hedmark idrettskrets               4 personer 

Hedmark skikrets                2 personer 

Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets   2 personer 

Hedmark og Oppland friidrettskretser 2 personer 

NFF Indre Østland (fotball)  7 personer 

Norges Bandyforbund 1 person 

Ottestad IL 3 personer 
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2.3 IDRETTSRÅD 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. Idrettsrådet skal 

arbeide for best mulig forhold for idretten i Hedmark og være en arena for samarbeidet mellom 

lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.  

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

arbeid for lokalidretten. 

 

For Hedmark idrettskrets er det viktig at idrettsrådene fungerer og at det er et godt samarbeid 

mellom idrettsrådene og idrettskretsen. Det er ønskelig at dette samarbeidet fungerer godt i 

fremtiden også.  

 

Styret i HIK har i tingperioden opprettet en fadderordning for idrettsrådene. Styremedlemmene 

har hatt ansvar for hver sine idrettsråd gjennom kontakt og oppfølging, møtevirksomhet og 

representasjon. Fordelingen er som følger:  

 

FADDERORDNING IDRETTSRÅD 2016 – 2018  

Idrettsråd Fadder  

Eidskog Hilde Kristin Korbøl 

Kongsvinger Hilde Kristin Korbøl 

Grue  Hilde Kristin Korbøl 

Sør-Odal Petter Norstrøm 

Nord-Odal  Petter Norstrøm 

Stange  Petter Norstrøm  

Løten  Mali Nyløkken 

Hamar Mali Nyløkken 

Ringsaker  Mali Nyløkken  

Elverum Dag Andrè Nilsen, Solrun Flataas Risnes  

Trysil Dag Andrè Nilsen, Solrun Flataas Risnes 

Engerdal Dag Andrè Nilsen, Solrun Flataas Risnes  

Åmot  Dag Andrè Nilsen, Solrun Flataas Risnes 

Våler Dag Andrè Nilsen, Solrun Flataas Risnes  

Åsnes  Dag Andrè Nilsen, Solrun Flataas Risnes  

Tynset  Morten Gustu, Dag Meli  

Stor-Elvdal Morten Gustu, Dag Meli  

Rendalen Morten Gustu, Dag Meli  

Alvdal Morten Gustu, Dag Meli  

Tolga  Morten Gustu, Dag Meli  

Folldal  Morten Gustu, Dag Meli  

Os Morten Gustu, Dag Meli  
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2.4 SÆRKRETSER/SÆRIDRETTER MED AKTIVITET I HEDMARK  

På grunn av endret rapporteringsordning vil tallene for 2017 ikke være klare innen kretstinget. 

Det legges derfor kun frem aktivitetstall basert på registreringen frem til og med 2016. 

 

Pr 31.12.2016 var det 45 særidretter (inkl studentidrett) med aktivitet representert i Hedmark. 

Særidrettenes administrering i Hedmark fylke er følgende: 

10 rene hedmarkskretser 

12 Hedmark/Oppland-kretser 

23 regioner/forbundsnivå 

 

 

Tabell med aktivitetstall i Hedmark jfr. samordnet rapportering: 

Særidretter  
Aktivitetstall 

2014 
Aktivitetstall 

2015 
Aktivitetstall 

2016 

Amerikanske idretter 152 220 243 

Badminton 86 76 69 

Bandy 1 076 1 176 1 236 

Basketball 42 38 32 

Biljard 30 23 23 

Boksing 25   27 

Bordtennis 147 154 113 

Bowling 374 591 552 

Bueskyting 99 109 71 

Casting 410 2   

Curling 1 651 30 103 

Dans 1 156 1 037 1 072 

Dykking 61 29 86 

Fleridretter 838 781 724 

Fotball 15 465 15 195 14 380 

Friidrett 1 545 1 488 1 830 

Golf 2 571 2 534 2 646 

Gymnastikk og turn 3 030 3 459 3 218 

Hundekjøring 663 562 374 

Håndball 3 791 3 996 4 347 

Ishockey 576 875 307 

Judo 60 64 63 

Kampsport 891 801 676 

Kickboksing 88 174 133 

Klatring 282 322 350 

Luftsport 755 637 765 

Motorsport 2 537 1 718 1 938 

Orientering 1 818 1 810 1 841 

Padling 295 311 359 
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Ridning 832 787 769 

Roing 98 101 101 

Seiling 67 119 90 

Ski 11 270 9 606 9 050 

Skiskyting 1 036 969 908 

Skyting 1 716 1 645 1 737 

Skøyter 415 431 320 

Snowboard 24 15 9 

Studentidrett   10 25 

Styrkeløft 144 109 49 

Svømming 2 867 2 020 1 937 

Sykkel 2 526 2 469 2 334 

Tennis 370 373 446 

Triathlon 228 169 110 

Vannski 366 402 440 

Volleyball 348 359 358 

Totalt antall aktive innenfor særidretter 62 821 57 796 56 261 

 

 

Tabellen viser aktivitetstall for registrering i årene 2014, 2015 og 2016.  

Tabellen viser en nedgang i aktivitetstallene de siste årene, fra totalt 62.821 i 2014 til 56.261 i 

2016. Nedgangen skyldes i stor grad feilrapportering, grunnet endrede rapporteringsrutiner, se 

beretningens kapittel 6.3. Den nye ordningen har ikke vært tydelig nok i sin utforming, og mange 

idrettslag landet over har misforstått deler av registreringen.  

Dette vil bli endret ved neste års rapportering. 
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2.5  KOMMUNEOVERSIKT OVER KLUBBER OG MEDLEMMER (Eksklusive bedrift) 

Tabellen under viser kommuneoversikt over registrerte klubber og medlemmer pr 31.12.2016, med 
sammenligningstall fra 31.12.2014.  
 
Reduksjon i antall klubber 
Tabellen viser at antall klubber er redusert med 12. Dette skyldes i noen grad 
fusjonering/sammenslåing av klubber, men nedgangen skyldes også ønsket og påkrevd nedleggelse 
av klubber grunnet lav aktivitet og/eller manglende styre/rapportering. 
 
Reduksjon i antall medlemmer 
Tabellen viser også en nedgang i antall medlemmer. På grunn av krav til elektronisk 
medlemsregistrering, samt endrede rapporteringsrutiner (fra og med 2016) har enkelte klubber ikke 
foretatt rapportering slik de gjorde tidligere. Dette gjelder i all hovedsak allianseidrettslag. Vi er 
derfor usikre på om nedgangen er reell, eller om den skyldes feilrapportering. Rapportering av 
medlems- og aktivitetstall vil bli tett fulgt opp ved årets rapportering. 
 

KOMMUNE ANTALL 
KLUBBER  

ANTALL 
KLUBBER 

ANTALL 
MEDLEMMER 

ANTALL 
MEDLEMMER 

  2014 2016 2014 2016 

          

Alvdal 2 2 675 606 

Eidskog 16 15 2 482 2 156 

Elverum 39 36 11 583 11 064 

Engerdal 6 6 736 651 

Folldal 4 5 418 584 

Grue 7 7 2 043 1 771 

Hamar 57 50 14 074 15 390 

Kongsvinger 38 43 9 629 10 528 

Løten 16 15 2 647 2 153 

Nord-Odal 8 4 1 841 570 

Os 4 4 1 008 919 

Rendalen 2 2 239 383 

Ringsaker 42 41 10 691 10 071 

Stange 20 21 6 138 4 965 

Stor-Elvdal 5 7 627 659 

Sør-Odal 17 17 2 769 2 705 

Tolga 7 6 1 003 1 000 

Trysil 20 19 3 052 2 990 

Tynset 14 15 2 694 3 012 

Våler 9 8 1 782 1 810 

Åmot 11 12 1 954 1 930 

Åsnes 21 18 2 708 2 826 

          

Totalt antall i Hedmark 365 353 80 793 78 743 
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2.6 MEDLEMSUTVIKLING I HEDMARK 1999 – 2016 (Inklusiv bedrift) 

Medlemsutviklingen (inklusiv bedrift) er som vist i tabellen under.  
Utviklingen viser en stor nedgang i medlemsmassen for 2015. Dette skyldes som nevnt i kapittel 2.4 
og 2.5 innføringen av elektronisk medlemsregister (gjennom f. eks. Klubbadmin) og feilrapportering. 
Erfaringsmessig har også, spesielt store klubber, fått en nedgang i medlemsmassen når man har fått 
bedret medlemskontroll.  
Vi anser medlemstallet for 2016 for å være litt lavt, med tanke på manglende rapportering fra 
allianseidrettslag. Tall for 2017 foreligger ikke før i mai 2018. 
 
 

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 

2015 77 066 

2016 84 139 
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2.7 VERDIEN PÅ FRIVILLIGHET I HEDMARK 

Beregningen av frivillighet/ulønnet arbeid i en idrettskrets tar utgangspunkt i SSBs satellittregnskap 
for ideelle og frivillige organisasjoner som ble publisert i oktober 2017. SSB presenterer her tall fra 
2015. NIF har «fordelt» verdien av frivillig/ulønnet arbeid per medlemskap, basert på 2016-tall.   
Vi forutsetter at det er lik mengde frivillig innsats per medlemskap, og at all frivillig innsats skjer i de 
ordinære idrettslag.  
 
Verdien av frivillig arbeid per medlemskap kan enklest regnes ut ved å dele verdien av 
frivillig/ulønnet arbeid i idretten (ca 1,7 mrd) på antall medlemskap (ca 1,9 mill). Svaret blir da at 
hvert medlemskap tilfører idretten en verdi på den frivillige innsatsen/ulønnede arbeidet tilsvarende 
8 879 kr, se oppdatert regneark. Herfra er det bare å gange opp med antall medlemskap i 
kommunen/idrettslaget/ … fra idrettsregistreringen for 2016. 
 
For Hedmark utgjør dette:  
 

 
 

Verdi av frivillig arbeid per medlemskap                                                         8 879  

 
Totalt for hele landet  

    

Årsverk totalt - ulønnet arbeid                         147 800  

Årsverk idretten - ulønnet arbeid                           34 300  

Verdi totalt - ulønnet arbeid             73 500 000 000  

Verdi idretten - ulønnet arbeid             17 057 171 854  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall medlemskap 2016 Verdi frivillighet per krets

Hedmark idrettskrets 78 743 699 177 303                                            

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat
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 IDRETTSPOLITIKK/UTVIKLINGSTREKK 2016-2017 

3.1 UTVIKLINGSTREKK I NORGES IDRETTSFORBUND 

HIK har et godt samarbeid med NIF gjennom faglige, administrative og politiske møter. 
 
Innsyn og åpenhet i norsk idrett  
Det har i denne tingperioden vært litt uro og misnøye i norsk idrett når det gjelder hvor stor grad av 
åpenhet det skal være. Under Ledermøte i Bodø 12.-13. mai 2017, vedtok idrettsstyret full åpenhet 
også bakover i tid. Ledermøtet verdsatte at NIF-styret er lydhørt for organisasjonens synspunkter, og 
står bak det vedtaket som ble gjort der.   
Etter å ha spurt idrettsorganisasjonen om råd i åpenhetsspørsmålet på Ledermøtet i Bodø har 
Idrettsstyret vedtatt full åpenhet bakover i tid fra før 7. juni 2015. 
Idrettsstyrets vedtak er som følger: 
Idrettsstyret vedtar full åpenhet bakover i tid fra før 7. juni 2015.  Det inkluderer innsyn i 
regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold 
til bokføringsloven. 
Organisasjonen har tillit til at NIF-styret vil håndtere de praktiske sidene ved full åpenhet på en god 
måte. Det er ikke uvesentlig for nåtiden og framtiden, hva som har skjedd i fortiden. 
Åpenhet er mer enn reiseregninger og bilag. Det er en forutsetning for å etterleve de verdier idretten 
er tuftet på; glede, fellesskap, helse, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  
 
 
Satsing på kvinner i lederroller 

I programerklæring nr. 6 i Idrettspolitisk dokument er vi alle forpliktet til å: «Engasjere flere 
kvinner og unge i trener- og lederrollen». Dette er en unik mulighet for kvinnelige ledere og 
kvinner som ønsker å bli ledere til å bygge nettverk og hente kunnskap og erfaringer fra de som har 
vært eller er i tilsvarende posisjon. Mentorprogrammets målgruppe er kvinner som har lederroller i 
styre eller administrasjon i norsk idrett på særforbunds- eller idrettskretsnivå, eller som har plan for 
videre lederverv i samarbeid med sin leder. 
 
 
Utviklingsplaner i NIF 
4 utviklingsplaner ble vedtatt av Idrettsstyret 4. november 2016. Disse planene prioriterer det 
særforbund, idrettskretser og NIF har blitt enig om i oppnåelse av idrettspolitisk dokument.  
Planene konkretiserer mål, oppgaver og ansvar, herunder hvordan samhandlingen i de sentrale 
organisasjonsleddene skal foregå.  
Utviklingsplan - Barn og Unge  
Utviklingsplan - Voksenidrett 
Utviklingsplan - Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Utviklingsplan – Organisasjonsutvikling 
 
 
Karen Kvalevåg ansatt som ny Generalsekretær i Norges Idrettsforbund   
Karen Kvalevåg (51) er ansatt som ny generalsekretær i Norges idrettsforbund olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Hun tiltrådte stillingen 1. oktober 2017, og tok over jobben etter Inge 
Andersen. Kvalevåg er fra Karmøy, har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er 
statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har toppledererfaring fra flere store 
organisasjoner. I 2016 gikk Kvalevåg inn i stillingen som daglig leder i SK Vidar og Oslo Maraton. Nå 
fortsetter hun med idrett, i Norges idrettsforbund.  
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3.2 SAMARBEID MED HEDMARK FYLKESKOMMUNE 

HIK har et godt samarbeid med Hedmark Fylkeskommune, og vi har mange møtepunkter årlig 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.  
I perioden har det vært sterk satsing på ungdom 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.   
Hedmark idrettskrets ønsker å fortsette det gode samarbeidet med Hedmark fylkeskommune og se 
på hvordan regionale møteplasser skal organiseres videre. Det er også et ønske at vi kan jobbe 
sammen om å opprettholde engasjementet rundt ungdommen i Hedmark.    
I kapittel 6.5. vises en oversikt over fylkeskommunale tilskudd. Se også kapittel 7 hvor vi beskriver 
mange og konkrete tiltak utført av idrettskretsen i samarbeid med Hedmark Fylkeskommune 
 
 
 
 

 HOVEDMÅL FOR HIK I STRATEGIPERIODEN 2016 – 2017 

 

Hovedmål 
                     

 

 

                                                     

                        

 

 

                               

Bakgrunn for hovedmålet  

Det er noen områder som krever større fokus for HIK enn andre. Innenfor området lover, regler og 
korrekt klubbdrift har det skjedd mange endringer og høyere krav/rapporteringer. Vi opplever at 
kontaktomfanget, og det gjelder begge veier, med alle de idrettsbaserte foreninger vi har i fylket på 
langt nær dekker det vi har som ambisjon – og behovet er stort. Det er nødvendig med en proaktiv 
rolle fra kretsen sin side for å dekke alle behovene.    
Kunnskapen om HIK´s rolle og funksjon er også mangelfull, og det er et stort behov for synliggjøring 
av vår virksomhet. Dette gjelder for alle våre samarbeidspartnere, nettverk og de vi er til for 
(særkretser, idrettslag og idrettsråd).  
Noen idrettsråd fungerer bra, men det er flere som ikke helt har funnet sin rolle. Det er derfor behov 
for en tydeliggjøring av deres rolle og en plan for videre arbeid for idrettsrådene. Dette arbeidet bør 
gjøres i samarbeid med kommune og fylket.  
 
Det er også derfor viktig at HIK markerer seg og viser konkret hva vi kan tilby, hvordan vi kan nås og 
hvordan vi kan møtes. Skal vi lykkes med vår ambisjon om å være den viktige støttespilleren for våre 
foreninger, må vi synes i ord og gjerning. 
 

HIK skal være en viktig støttespiller for alle idrettslag og idrettsråd i fylket, slik at det 
daglige arbeidet i og driften av disse er så enkel som mulig. Denne rollen skal vi 
synliggjøre gjennom godt informasjonsarbeid - og å være proaktive.  
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 INNSATSOMRÅDER  

Innsatsområdene viser hvordan vi konkret skal oppnå hovedmålet. 
Vi har pekt ut 2 hovedområder som har fått prioritet i perioden, samtidig som det har vært 
kontinuerlig fokus som ligger i bunn for all aktivitet som gjennomføres:  

 

 

 

 
 
 

5.1 SØRGE FOR ARVEN ETTER OL – UNGDOMMENE    

HIK skal være en pådriver ift å videreføre og videreutvikle mentorprosjektet for å engasjere unge 
ledere. HIK skal også ta initiativ til å skape en modell som kan eksporteres til hele landet for hvordan 
idretten utvikler ungt lederskap og entreprenørskap.  
Hedmark idrettskrets skal stimulere en ny generasjon ledere, trenere og arrangører til å ta ansvar for 
oppgaver i den organiserte idretten. 

 
Fram mot ungdoms-OL Lillehammer2016, har det i Hedmark vært satset mye på å rekruttere og 
skolere unge til påta seg relevante oppgaver innen idretten. Dette har vi lykkes med gjennom et 
samspill mellom Hedmark fylkeskommune, ungdommens kulturmønstring, Høgskolen i Hedmark, 
Norges idrettsforbund og Lillehammer2016. 

 
Det er en stor utfordring å videreføre dette arbeidet etter ungdoms-OL, hvor målet har vært å 
engasjere flere yngre i idrettslagene og til lokale arrangementer.  
Dette har vært og er fortsatt et stort satsningsområde for HIK!  
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5.2 STYRKE BASISFUNKSJONENE I FORENINGENE  

Kunnskap om lover, regler og korrekt klubbdrift er blitt bedre de siste årene, men det er viktig at 
dette får større fokus fra kretsen sin side.  
I henhold til HIK sitt mandat og de oppgaver idrettskretsen skal ha, og ikke minst de krav som nå 
settes til rapportering, osv, må HIK ha nok ressurser og kompetanse til å utføre disse oppgavene.  
 
Samtidig skal vi også:  
Bygge solid strategisk kompetanse i styret, god faglig kompetanse i administrasjon og 
veiledernettverk, og videreutvikle et nettverk av spisskompetanse innen områder vi selv ikke 
behersker. 
 

 
I lys av satsningsområder for Hedmark idrettskrets i perioden, har vi organisert virksomheten i 
5 hovedarbeidsområder.  
De 5 områdene vises i figuren over og vil bli nærere belyst i kapittel 6 – 10; 
-Klubbservice 
-Klubb- og kompetanseutvikling 
-Administrasjon og ledelse 
-Samfunnskontakt/idrettspolitisk arbeid/kommunikasjon 
-Ungdomssatsing 
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Målsetning:  
 
Hedmark idrettskrets skal bidra til at alle idrettslag og idrettsråd driver sin virksomhet i 
henhold til Idrettsforbundets lover og regler.  

 

 KLUBBSERVICE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gjennom NIFs lov blir det beskrevet en rekke oppgaver som idrettskretsen har ansvar for. I tillegg 
vedtok idrettskretstinget i 2016 en langtidsplan for perioden 2016-2020 som legger en del føringer 
for hvilke områder som skal prioriteres i Hedmark idrettskrets. Disse oppgavene har det blitt jobbet 
med i 2016-2017 og beskrives nærmere under. 
 
 

6.1 SERVICE OG STØTTEOPPGAVER 

Dette er i hovedsak oppgaver som løses gjennom daglig drift i idrettskretsen. Det vil si det 
kontinuerlige oppfølgingsarbeidet som utføres med basis i idrettskretsens stillingsramme.  
Dette omfatter blant annet følgende oppgaver: 

• Informasjonsformidling til idrettslag, idrettsråd og særkretser 
• Idrettsregistrering og ajourhold av oversikt over idrettsorganisasjonen i Hedmark – høyt 

prioritert arbeidet med overføring til elektronisk medlemsregistrering.  
• Oppfølging av ulike ordninger for støtte til lokalidretten (LAM og tildeling av 

fylkeskommunale midler) 
• Rådgivende juridisk støtte til idrettslag i Hedmark 
• Saksbehandling av lov- og konfliktsaker i idrettslag i Hedmark 
• Støtte hedmarksidretten med kompetanse innen økonomi og regnskap 
• Bidra i prosessen med fordeling av spillemidler i Hedmark 

 
Hedmark idrettskrets har i 2016 og 2017 hatt stort fokus på å service- og støtteoppgaver overfor 
idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag. Dette er i hovedsak oppgaver som løses gjennom daglig 
drift i idrettskretsen. Dette er et kontinuerlig oppfølgingsarbeid som utføres med basis i 
idrettskretsens stillingsramme. 

1. HIK skal sørge for at alle klubber har godkjent ny lovnorm og organisasjonsplan 

2. HIK skal sørge for at alle klubber rapporterer organisasjonsdata iht NIF 
sine bestemmelser.

3. HIK skal sørge for at alle klubber har et godkjent system for elektronisk 
medlemsregistrering.

4. HIK skal bidra til at alle klubber har kjenneskap til NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser.

5. HIK skal være mer synlig for og utvikle samarbeidet med særkretser. 
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I 2016 kom det nye krav til drift og rapportering av klubbvirksomhet, og dette arbeidet har vedvart 
store deler av 2017 ved fokus på informasjonsarbeid, service og oppfølging av disse områdene. Vi har 
også gjennomført en rekke tiltak i klubbene for å nå målet om å ha veldrevne idrettslag som bidrar til 
å skape gode aktivitetsarenaer for barn og unge.  
 
 

6.2 SAMORDNET RAPPORTERING 

Fra 2016 ble det opprettet nye løsninger og ordninger som ville forenkle idrettslagenes registrering, 
rapportering og søknader. Dette kom som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er 
Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. På Idrettstinget ble NIFs lov endret. I tillegg ble det 
vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene fikk 
færre frister å forholde seg til og at de ville få de nødvendige dokumenter tilgjengelig på 
søknadstidspunktet (for eksempel ved søknad om momskompensasjon). 
De viktigste endringene for idrettslagene førte til at: 
 
1: Ny lovnorm måtte vedtas 
2: Årsmøtet måtte avholdes innen 31. mars 
3: Rapportering av medlemsopplysninger måtte foretas innen 30. april 
3: Elektronisk medlemsregister måtte innføres innen 31. desember 2016 
I tillegg ville idrettslagene få en bedre økonomisk oversikt. 
 

 
For Hedmark idrettskrets innebar dette at vi i 2016 la stor vekt på følgende oppgaver: 
• Informasjon og rådgivning om endret lovnorm  
• Informasjon og rådgivning om gjennomføring av årsmøter 
• Tilrettelegging for at alle klubber fikk gjennomført rapportering 
• Intensivering av opplæring i Klubbadmin, som er idrettens foretrukne medlemsregister 
 
Informasjon har bli gitt via nyhetsbrev, hjemmeside og mailforsendelser kontinuerlig gjennom 2016 
og 2017. 
Opplæring og rådgivning er utført gjennom oppsøkende virksomhet som kurs, klubbesøk og 
temakvelder. I tillegg skjer mye veiledning pr telefonsamtaler, i stor grad ut fra at idrettslag tar 
direktekontakt med idrettskretsen. 
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6.3 INFORMASJONSKANALER 

En av de viktigste punktene under klubbservice er å sørge for at våre organisasjonsledd får nyttig, 
korrekt og hyppig informasjon. For å oppnå dette har vi i stor grad benyttet oss av mail-utsendelser. 
Mail-informasjon vil komme både fra NIF, særforbund/særkretser og oss. 
 
Vi har i tillegg valgt å jevnlig formidle viktig informasjon gjennom våre nyhetsbrev. Her er mange 
saker som er viktig for våre samarbeidspartnere belyst. I 2016 sendte vi ut 15 nyhetsbrev, i 2017 ble 
14 formidlet. Nyhetsbrevene finnes også på vår hjemmeside. 
 
En tredje formidlingskanal er facebook. Dette er vår mest levende kanal, hvor vi informerer om 
viktige frister, viktige regler og retningslinjer, kommende kurs og aktiviteter mm. 
 
Informasjon finnes også på vår hjemmeside www.idrettsforbundet.no/hedmark. Her finnes blant 
annet organinsasjonsinfo, styreprotokoller, nyhetsbrev, kobling til regelverk og retningslinjer, samt 
aktivitetskalender med link til invitasjoner og påmelding. 
 
 

6.4 KONTROLLFUNKSJONER 

Innenfor klubbserviceområdet har vi både en rådgivningsfunksjon og en kontrollfunksjon. 
Rådgivning foregår via nyhetsbrev, mail, telefoni og kurs. 
Selve kontrollfunksjonen består blant annet av oppfølging av 
- samordnet rapportering, med medlemsregistrering, styreregistrering, årsprotokoller mm  
- mva-komp kontroll (stikkprøvekontroll av minimum 10 idrettslag pr år) 
- lovnorm for idrettslag skal godkjennes av idrettskretsen 
- følge opp godkjente dispensasjonssøknader, spesielt vedr kjønnsbestemmelse og utsettelse av 
årsmøter  
-Oppfølging/kontroll av fordeling Lokale aktivitetsmidler LAM 
 
Kretsens kontrollfunksjon avdekker gjerne større og mindre mangler i enkelte idrettslags sin drift, og 
vi har stort fokus på at idrettslagene tilbys kurs/klubbesøk/oppfølging i etterkant. 
 
 

6.5 TILSKUDDSORDNINGER 

Idrettskretsen ønsker å hjelpe våre organisasjonsledd med informasjon og rådgivning om 
tilskuddsordninger. Innenfor flere av ordningene utøver vi saksbehandling og kontroll av søknader. 
Ordninger i regi av og i samarbeid med NIF: 
-Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
-Fylkeskommunale midler 
-Grasrotandel 
-Moms på varer og tjenester 
-Moms på anlegg  
-Spillemidler til anlegg 
-Spillemidler til utstyr    
-Flyktningfond 
-Extrastiftelsen 
-Oppstarts- og utviklingsstøtte idrettsskoler 
-Rabattordninger for idretten 

http://www.idrettsforbundet.no/hedmark
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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 tilgodeses. 
I tabellen under vises LAM-fordeling pr idrettsråd for henholdsvis 2016 og 2017. 
 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) fordelt på idrettsråd i Hedmark i tingperioden: 

IDRETTSRÅD I HEDMARK LAM I KRONER 2016 LAM I KRONER 2017 

      

Alvdal Idrettsråd 163 072 168 551 

Eidskog Idrettsråd 342 805 347 260 

Elverum Idrettsråd 1 245 725 1 319 436 

Engerdal Idrettsråd 77 282 79 008 

Folldal Idrettsråd 93 943 94 434 

Grue Idrettsråd 248 152 258 846 

Hamar Idrettsråd 1 687 081 1 825 841 

Kongsvinger Idrettsråd 1 012 461 1 069 996 

Løten Idrettsråd 438 521 455 990 

Nord-Odal Idrettsråd 293 174 306 627 

Os Idrettsråd 118 404 122 651 

Rendalen Idrettsråd 96 070 103 087 

Ringsaker Idrettsråd 2 082 707 2 203 575 

Stange Idrettsråd 1 198 221 1 243 438 

Stor-Elvdal Idrettsråd 125 140 133 561 

Sør-Odal Idrettsråd 444 902 460 128 

Tolga Idrettsråd 107 060 112 116 

Trysil Idrettsråd 335 360 351 774 

Tynset Idrettsråd 378 964 397 674 

Våler Idrettsråd 188 241 197 520 

Åmot Idrettsråd 254 888 276 905 

Åsnes Idrettsråd 383 927 391 655 

      

Totalsum LAM i Hedmark 11 316 100 11 920 073 
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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. 

 
 
Vi ønsker å belyse utviklingen av søknad på momskompensasjon på varer og tjenester: 

MOMSKOMP.  I HEDMARK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                

Antall søknadsklubber 171 180 205 206 216 266 252 

Momskomp i kroner 7 617 716 7 289 705 11 210 010 14 366 077 13 940 938 14 965 417 15 051 422 

 
 
Vi ser av tabellen at siden ordningen startet i 2010/2011 har søknadsmengden av klubber økt 
betraktelig. Tildelingen til klubber i Hedmark er nærmest doblet i løpet av perioden. 
Selve tildelingsbeløpet fra Kulturdepartementet har økt i perioden, men klubbene har også sett 
nytteverdien av kjærkomne midler og har blitt flinkere til å søke på ordningen.  
HIK har lagt stor vekt på å informere og gi råd til  idrettslagene om denne ordningen.  
 
 
 
Fylkeskommunale tilskudd: 
 
Idrettsanlegg - Tilskudd fra spillemidler til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. 
 
Arrangementsutvikling idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Hedmark fylkeskommune ønsker å 
stimulere arrangørmiljøer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som bidrar til å gjøre Hedmark 
attraktivt for store arrangement. 
 
Tilskudd til friluftslivsaktivitet - Lag og organisasjoner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til 
friluftslivstiltak. 
 
Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde - Tilskudd til å dekke ulike praktiske tiltak som følge av statlig 
sikring av viktige friluftsområder. Kommuner eller interkommunale friluftsråd kan søke. 
 
Sikring av friluftslivsområder - Det viktigste formålet dette er å bedre tilgjengeligheten til 
friluftslivsområder for allmennheten. Ordningen er for kommuner, fylkeskommuner og 
interkommunale friluftsråd. 
 
Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet - Arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale 
forskjeller i Hedmark. Kommunene kan søke alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige 
organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor. 
 
Profilering av «Enkelt å velge sunt i Hedmark» - Tilskuddsordningen omfatter tilskudd til innkjøp av 
frukt og grønt, og tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat. 
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Målsetning:  

HIK skal bidra til å styrke kompetansen i idrettslag og idrettsråd innenfor 

fellesidrettslige områder.  

 

 KLUBB – OG KOMPETANSEUTVIKLING 

 

   

 

 

Kompetanse- og klubbutviklingsområdet er et sentralt område som idrettskretsen jobber med, i 
tillegg til de lovpålagte oppgavene. Dette innebærer at kretsen er tilgjengelig for klubber, lag, 
idrettsråd, særkretser/ regioner for å skape utvikling og bistå lagene når de har spørsmål.  

Målet er å være en pådriver slik at klubber og lag er organisert etter de lover og regler som gjelder 
for idretten, og at kretsen kan bistå disse innenfor fellesidrettslige områder.   

Vi har vært veldig opptatt av å løse kjerneoppgavene våre og bli tydeligere i våre leveranser for 
klubbene. Det har vært behov for å prioritere hvilke tiltak som er de viktigste, basert på hvilke behov 
klubber og idrettslag har signalisert. Likeledes har vi måttet prioritere opplæring i medlemssystemet 
Klubbadmin, noe som gjenspeiler tiltakene.  

Målet var å øke antall kompetanse- og klubbtiltak opp på samme nivå som i 2014 med ca. 150 tiltak i 
2016, og det var noe vi klarte med god margin (165 tiltak). I 2017 gjennomførte vi 160 tiltak, selv med 
reduksjon i antall personer i administrasjonen store deler av året (langtidssykemelding).  

Det er viktig å understreke at vi har hatt høy fokus på klubbutviklingsprosesser og hjelpe klubbene i 
det arbeidet. Vi ser det er stort behov for kompetanseheving hos de som er i ledelsen i klubber og lag 
i Hedmark. Vi har derfor hatt et ekstra blikk på styrene i fleridrettslagene våre. Det har vært 
gjennomført en rekke tiltak i klubbene for å ha nå målet om å ha veldrevne idrettslag som bidrar til å 
skape gode aktivitetsarenaer for barn og unge.  
 
Det skal også nevnes at dette har vært krevende for administrasjonen og i enkelte perioder har 
arbeidspresset vært stort på enkeltpersoner.  
 

1. HIK skal tilby veiledningstjenster for å styrke klubbenes 
kompetanse innenfor organisasjon og ledelse.

3. HIK skal styrke idrettsrådenes kompetanse samt tydeliggjøre 
deres rolle og oppgaver.

4. HIK skal styrke kompetansen hos alle som leder aktivitet for 
barn i klubbene.

5. HIK skal styrke kompetansen til nettverksmedarbeiderne og 
sørge for tilstrekkelig kapasitet.

6. HIK skal informere om samarbeidspartnere innenfor 
integrering og idrett for personer med nedsatt funksjonsevne.

7. HIK skal skape attraktive møteplasser for ide-/erfaringsutveksling 
og utvikling innenfor fellesidrettslige områder.
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7.1 KURS OG TILTAK 

Vi har konsentrert vårt arbeid innenfor disse områdene:   

 Klubbesøk 

 Kurs i Klubbadmin  

 Klubbutvikling (startbesøk)  

 Introkurs i styrearbeid 

 Kurs i Styrearbeid i praksis  

 Kurs i gjennomføring av årsmøter  

 Idrettsrådsbesøk  

 Ungdomsinvolvering  

 Ungdomsinvolvering ifm arrangementer  

 Etablering av Ungdomsutvalg  

 Mentoroppfølging   

 Barneidrett – idemyldringskurs  

 Aktivitetslederkurs 

 Samlinger for daglig ledere   

 Temasamlinger  

 IDRETTSHELGA INNLANDET 2017  

 
Det er spesielt to områder som vi har lyst til å forklare ytterligere, siden dette ikke er «standard-
kurs» utviklet av NIF. Dette gjelder Intro-kurs i styrearbeid og Kurs i gjennomføring av årsmøter.  
Her har vi utviklet to kurs-varianter som varer i 1,5 timer, og har stor suksess med det. Det har vært 
løst på to forskjellige måter: gjennom stormøter med invitasjon til mange klubber og direkte 
klubbesøk. Det har vært stor deltakelse og positive tilbakemeldinger på disse kursene.  
 
I henhold til Virksomhetsplan og de satsningsområder vi har utpekt ser vi at det har vært en betydelig 
økning i antall klubbesøk fra 2016-2017 og det samme gjelder gjennomføring av Klubbadmin-kurs. I 
2017 gjennomførte vi 15 Intro-kurs i styrearbeid, noe vi er meget godt fornøyd med.  
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7.2 TABELL TILTAK 2016 

Plan for 2016 med antall tiltak er beskrevet nedenfor: 

 

Kompetanse og utvikling 

PLAN
Gjennomført i 

2016

Organisasjonsutvikling Antall tiltak Antall tiltak 

Klubbesøk 25 29

Klubbutvikling – Startmøte (4 t) 5 6

Klubbutvikling - Oppfølgingsmøte (4 t) 2 2

Virksomhetsplan (15 t) 2 1

Styrearbeid i praksis 10 10

Klubbadmin 10 9

Frittstående kurs

Økonomi & regnskap 2 1

Frittstående kurs – Anlegg (4 t) 2

Klubbledere - regionale informasjonsmøter (4 t) 2

Idrettsrådsutvikling

Idrettsrådbesøk (2 t )  (Moduler legges inn som "Tema" i rapporten) 19 20

Idrettsrådet – Startmøte (4 t) 2

Idrettsrådet – Oppfølgingsmøte (4 t) 2

Idrettsråd - regionale informasjonsmøter (4 t) 4

Lederutvikling 

Lederkurs for ungdom - del 1 (25 t) 1

Lederkurs for ungdom - del 2 (7 t) 2 3

Samling ressursgruppe Unge ledere 4 7

Mentoroppfølging - regionale samlinger Unge ledere 12 17

Aktivitetet 

Aktivitetslederkurset (16 t)  (inkludert IK-adminstrasjon) 2 3

Moduler Aktivitetslederkurset (eks praktisk gjennomføring av trening) 4 7

Barneidrett – idémyldringskurs (2 t) 10 17

Stimuleringssamling for trenere som trener barn (8 t) 1

Frittstående kurs – Coaching og kommunikasjon (8 t) 1 3

Trenere fellesidrettslig arena for saspill mellom idretter 5 3

Trenere i utvikling (60t)  Seminar fordlet på 4 helger over 1 år 1 1

Ugdomstreneren

Idrettenes tematurne 2

Kompetansesamarbeid Oppland ik/OLTi 1 1

Samling kompetansenettverk 4 4

SÆRKRETS samlinger 2 2

Daglig ledere samlinger 2 2

Temakvelder 10 12

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Vi diskuterer integrering (4 t) 2 3

Tilrettelegging for barn med funksjonshemning (4 t) 5

Modul 3: Motorisk utvikling og læring utviklingshemmede / barn (4 t) 2

Aktivitetslederkurs "Trening av mennesker med utviklingshemning" (12 t)

Totalt 161 165

1

. 

j

a
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7.3 TABELL TILTAK 2017 

Plan for 2017 med antall tiltak er beskrevet nedenfor: 

 

Kompetanse og utvikling 
STATUS

Totalt 

Klubbutvikling
Klubbadmin - kurs (3 t) 10 16

Klubbens styrearbeid i praksis MAL (4 t) 8 3

Økonomikurs – kasserer/regnskapsfører (4 t) + evt. Revisor el. Kontrollkomité 6 1

Daglige ledere i idrettslagene. Samling 2 2

Frittstående kurs – Coaching og kommunikasjon (8 t) 3 1

Temamøter / idékurs #1-#4 (alle på 4 t) 8 8

Introkurs fors styret 1,5 timer 15

Prosesser 0

Klubbutvikling – Startmøte (4 t) 4 3

Klubbutvikling - Oppfølgingsmøte (4 t) 4 2

Klubbesøk ordinært 10 43

Klubbesøk (2t) "MiniStartkveld" 8 4

Klubbesøk (Årsmøte plan. Lover & regler) 20 18

Virksomhetsplan (15 t) 1

Samling kompetansenettverk 3

Idrettsrådsutvikling

Idrettsrådbesøk (2 t )  (Moduler legges inn som "Tema" i rapporten) 15 17

Idrettsrådet - Start- og oppfølgingsmøter (4t) 4

Idrettsråd - regionale informasjonsmøter (4 t) 4

Ungdom
Lederkurs for ungdom - del 1 (25 t) 1 1

Lederkurs for ungdom - del 2 (7 t) 2

Aktivitetslederkurs ungdom (12t) 1 1

Nettvverksamling Unge ledere 3 2

Involvering unge ledere i idrettslaget (klubbutvikling) 4 7

Utviklingsprogram for unge trenere 3 1

Utviklingsprogram Unge arrangører 4

Ungdomsutvalg (Ressursgruppe Unge ledere) 6

Barneidrett
Aktivitetslederkurset (16 t)  (inkludert IK-adminstrasjon) 4

Moduler i Aktivitetslederkurset:

           Modul 1: Barneidrettens verdigrunnlag (3 t) 2

           Modul 2: Barns læring og utvikling (6 t) 3 2

           Modul 3: Hva kjennetegner en god barneidrettstrener (4 t) 3

           Modul 4: Praktisk gjennomføring av aktivitet(3 t) 6 2

Stimuleringssamling for trenere som trener barn (8 t) 2

Regionale Veiledersamlinger (dekkes av resttilskuddet) 2

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser
Kurs Tilrettelegging for utøvere med funksjonshemming 4 1

Totalt 150 160

PLAN 

2017
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7.4 INKLUDERING OG INTERGRERING 

HIK har sammen med Hedmark flerkulturelle råd (HFFR) utarbeidet et spørreundersøkelse som er 
sendt til alle klubber og lag i Hedmark. Vi jobbet sammen om innholdet i undersøkelsen, men HIK 
gjennomførte og analyserte selve undersøkelsen. Det har med andre ord i 2017 blitt opprettet 
kontakt med HIK og HFFR om et mulig samarbeid, og foreløpig har vi gjennomført denne 
undersøkelsen og hatt 2-3 samarbeidsmøter på ulike nivåer.  
Nå skal det nevnes at dette også er en del av vår kjernevirksomhet, og sørge for at klubber og lag har 
dette på agendaen. Det er mange som er flinke i Hedmark til dette arbeidet, og vi ser at den 
organiserte idretten spiller en stor rolle i integreringsarbeidet i en kommune.  
 
Det ble besluttet at i løpet av 1. kvartal 2018 skal det gjennomføres 4 regionale samlinger med 
temaet «Inkludering og integrering». Dette gjør HIK sammen med Hedmark fylkes flerkulturelle råd 
(HFFR).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.5 ARBEIDET MED MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER HEDMARK 

Norges Idrettsforbund har organisert sitt regionale arbeid ved å etablere fagkonsulentstillinger i 
regioner. Fagkonsulenten skal legge til rette for at utøvere med funksjonsnedsettelse er medlemmer 
og driver idrett i idrettslag. Dette innebærer å støtte særforbundene i deres arbeid for å gjøre 
idrettslagene gode samt å bistå idrettslag med å tilrettelegge for idrett for mennesker med 
funksjonsnedsettelse  
 
I Hedmark har Ingunn Fossmellem vært ansatt i et vikariat i perioden 15. september 2016 –  
31. august 2017  
 
Siden arbeidet på fagfeltet i Hedmark tidligere har vært noe varierende og det ikke forelå noen 
gjeldende handlingsplan har arbeidet i hovedsak vært preget av å bli kjent i fylke og kartlegge hvilke 
tilbud som finnes.  
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Resultatene fra Questbacken ble lagt til grunn for videre jobbing i fylket. Alle idrettslagene som 
svarte at de har et tilbud og som ønsket ifølge questbacken besøk, har fått tilbud om dette. I tillegg 
har fagkonsulenten i samarbeid med org sjefen i Hedmark Idrettskrets invitert seg ut til alle 
idrettsrådene i fylket.  
 
Målet med besøkene var å presentere stillingen, samt få en oversikt over tilbud som finnes i 
Hedmark. En oversikt over tilbudet i Hedmark basert på Questbacken høsten 2016 og 
Medlemsregistreringen 2016 er utarbeidet.   
 
Synliggjøring og kompetansehevende tiltak er en viktig del av arbeidet. Fagkonsulenten har bidratt 
med foredrag og informasjon på tverridrettslige møter, seminarer og møteplasser der idrett for 
mennesker med funksjonsnedsettelse har vært tema. Det har også vært samtaler om felles satsning 
mellom Hedmark og Oppland på kompetansehevende tiltak.  
Med andre ord har det med å få ut informasjon til og møte særforbund, brukerorganisasjoner, 
kommuner, idrettsråd, idrettslag og andre samarbeidspartnere vært viktig.  
Fagkonsulenten har i løpet av vikariatet utarbeidet en arkivnøkkel i idrettskontor for de andre 
fagkonsulentene. Tanken med dette var at all arkivering skulle være lik, slik at fagkonsulentene kan 
dra nytte av hverandres arbeid.  
Samarbeid med de andre fagkonsulentene i region øst har vært bra og fagkonsulenten har deltatt på 
møter hvor alle har vært tilstede, i tillegg til møte med fagkonsulenten i Akershus. Et samarbeid med 
Oppland har vært planlagt gjennom to møter med fagkonsulenten i Oppland, på møtene ble felles 
tiltak i løpet av høsten diskutert.  
 
Etablere kontakt og samarbeid med særidrettskretsene og særidrettsforbundene har også vært en 
viktig del av perioden. Det er etablert god kontakt spesielt med fotball, innebandy og ski.  
Hedmark Idrettskrets har vært en viktig samarbeidspartner, de har inkludert fagkonsulenten i møter 
og prosesser som har vært relevant for stillingen.  
  
Oversikt kontrete tiltak: 
Klubbesøk      6 
Idrettsrådsbesøk     3 
Foredrag; interesseorganisasjoner, kommuner  4 
Arrangementsbesøk     1 
 
 
Erfaringene tilsier at det tar tid å etablere 
god kontakt, samt gjøre seg kjent i kretsen i 
en slik stilling. Det har blitt sendt mange 
mailer til idrettslag og idrettsråd for å komme 
på klubbesøk uten at invitasjonen har blitt 
besvart. En del mener de har godt nok tilbud, 
mens andre føler at dette feltet ikke vedrører 
dem. Men det er en viktig jobb som en ikke 
kan slutte å sette fokus på, så i fremtiden er 
det viktig at Idrettskretsen viderefører 
kontakten og arbeidet som er startet. 
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7.6 IDRETTSKONFERANSE 2016  

 

 
 
Bakgrunn for arrangement av konferansen:  
Idretten har for få møteplasser for de som jobber på grasrota og en slik konferanse kunne være med 
å bidra til å samle de frivillige på et sted.  
Det er en kjent problemstilling at idretten har utfordringer med å beholde ungdommen over tid, og 
det er mange årsaker til at de slutter. I Hedmark er det stort fokus og trykk på kompetansearbeidet 
ut mot lokalidretten, idrettsråd, kommuner og regioner. Det er viktig at aktivitetsnivået innenfor 
dette arbeidet ikke senkes. Med positive erfaringer fra Ungdoms-OL, er det et ønske å videreføre 
arbeidet med en ny generasjon idrettsledere og arrangører i fylket vårt. Dette arbeidet går ikke av 
seg selv og vi ser at det er behov for å løfte opp igjen felles innsatsområder som: 

 Arven etter Ungdoms-OL 

 Ungdomsløft for norsk idrett 

 Råd og forslag til tiltak fra ungdom «Ungdom kan, vil og får det til» 
 
Et viktig faktor får å få dette til er å:   

 Etablere gode lokalidrettslige møteplasser for kompetanseutvikling og 
erfaringsutveksling (Kompetanseknutepunkter) med utspring i deres spisskompetanse og 
geografiske idrettstilhørighet. 

 
Det er derfor ønskelig at Hedmark kan arrangere et årlig «toppmøte» som gir inspirasjon og faglig 
påfyll til unge frivillige og alle som gjør en innsats for visjonen «idrettsglede for alle».  
 
Konferansen ble arrangert:  

 19. november 2017 kl. 10-16  

 På Terningen Arena, Elverum  
 
 
Målsetting med konferansen:  
Målsetting med konferansen var å bygge oppunder ambisjonen om å gi barn og ungdom aktivitets- 
og idrettsglede så lenge som mulig. Vi skulle gi gode eksempler på aktivitet i en moderne oppvekst, 
hvordan ungdom kunne gis mulighet til å ta eierskap og utvikle sin egen aktivitet - og idretten som 
fellesskapsarena.  
Vi hadde som ambisjon at deltakerne skal reise derfra og ha med seg tips og ideer i ryggsekken til 
videre jobbing. De skulle ha en opplevelse av gode foredragsholdere som inspirerer, samtidig som de 
har hatt mulighet til erfaringsutveksling og diskusjoner med andre deltakere på konferansen.  
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Tema:  
Lørdag 12. november 2016 ønsket vi å samle idretten i Hedmark til masse faglig påfyll. 
Temaet for dagen var:  

«Hvordan beholder vi de unge i idretten – litt lengre?»  
 
Her fikk vi presentert ulike varianter av arbeidet som gjøres for barn og ungdom i klubbene rundt 
omkring. Vi føler stort ansvar for å bære arven etter Ungdoms-OL 2016 videre, og ønsker å bygge opp 
under ambisjonen om ung aktivitets og idrettsglede lengst mulig! 
 
Idrettskonferansen er et samarbeid mellom Hedmark idrettskrets, Høyskolen i Hedmark, og Hedmark 
Fylkeskommune. 

 

7.7 IDRETTSHELGA INNLANDET 2017 

27.- 28. oktober 2017 arrangerte Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets en konferanse 
sammen på Lillehammer – IDRETTSHELGA INNLANDET 2017. Dette er en nyvinning – målsettingen er 
å legge grunnlaget for en årviss kraftsamling for idretten på innlandet avholdt annet hvert år i 
Oppland og Hedmark 
 
Bak nyvinningen står idrettskretsene i Oppland og Hedmark som, sammen med de respektive 
fylkeskommuner, Høgskolen i Innlandet/Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap, Nettverk og 
Nyskaping (SPINN), Sparebanken Hedmark og Norsk Tipping, inviterte hele idrettsfamilien til 
Lillehammer den siste helga i oktober.  
 
For at dette skulle bli en kraftsamling var alle særidretter med aktivitet i innlandet invitert. Flere la 
sine egne seminarer inntil Idrettshelga Innlandet. NFF Indre Østland, NHF Region Innlandet, 
skikretsene i Oppland og Hedmark, svømmekretsene, Olympiatoppen Innlandet og Norges Ake-, Bob 
og Skeletonforbund.   
 
Hovedtemaene for konferansen i 2017 var Aktivitet, Ungdom og Kompetanse.  
 
Alle erfaringer og tilbakemeldinger tilsier at dette var en stor suksess for både arrangør og deltakere. 
Totalt sett var det ca. 450 personer som var med på ett eller flere arrangementer i løpet av disse 
dagene, noe som er meget bra til at det var første gangen.  
 
Det ble tidlig tegnet et bildet av både tema og ønsket samarbeidende aktører, og bildet under viser 
omfanget av dette:  
 
Konferansen ble arrangert på Lillehammer Hotell den 27. – 28. oktober 2017  
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Konferansens tema ble som følger:  
 

• UNGDOM: 
• Felles ungdomsutvalg OIK/HIK stod for gjennomføring 

• Hovedprogram 
• Idrettsmedisinsk seminar 
• Lyd middag fredag 
• Akkrediteringsløsningen 

• Ung leder kurs 
 

• KOMPETANSE: 
• Idrettsmedisinsk seminar med viktigheten av allsidighet 
• Kurs tilrettelagt aktivitet 
• Hovedprogram: 

• «Å se og aktivisere ungdom» - Marco Elsafadi 
• «Ungdom og ungdomstrender» - Ole Petter Nyhaug 
• SPINN (Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap Nettverk og Nyskaping)   
• «Hvordan jobbe med ungdom i idretten?» - Karina Andersen Aas, coach og 

mentor 
• «Verdier i idretten» – Helge Gudmundsen 

 
• AKTIVITET: 

• Trenerkurs NHF Region Innlandet – unge utøvere 
• Breddesamling ski – unge utøvere 
• «Jenter på Hjul» - unge utøvere 
• Paraidrett på is 
• Olympiatoppens morgendagens utøvere 

 
Det er allerede besluttet at IDRETTSHELGA INNLANDET 2018 skal gjennomføres på  
Hamar 26.- 27. oktober 2018.  
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Målsetning: 
 
Hedmark idrettskrets skal være en synlig, kompetent, tilgjengelig og entusiastisk 
organisasjon både internt og eksternt. 

 

 ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Verdiene er et uttrykk for hva vi ønsker å stå for, og som skal prege oss i alt vi gjør. De er et uttrykk 
for hvordan vi ønsker at våre medlemmer og eksterne omgivelser skal oppfatte oss og hvordan disse 
relasjonene skal håndteres. Verdiene skal være en rettesnor for hvordan vi internt i organisasjonen 
skal forholde oss til hverandre og jobbe sammen. 
Overordnet gjelder idrettsbevegelsens verdier (IPD 2015-2019):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. HIK skal ha en tydelig uttalt lederfilosofi som bygger på kretsens verdigrunnlag.

2. HIK skal ha kompetente ansatte som skal prestere i et trygt og godt 
arbeidsmiljø.

3. HIK skal ha en ryddig og sunn økonomi som er i balanse med våre 
tjenestetilbud.

4. HIK skal ha oppdaterte planer for sin virksomhet..

5. Administrasjonen i HIK skal tilrettelegge for at kretsstyret kan ta de beste 
beslutningene.

6. HIK skal være en attraktiv, trygg og givende arbeidsplass
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For HIK har vi utformet de verdiene som i tillegg er viktig for vår lokale virksomhet i dagens situasjon. 
HIK har derfor lagt til grunn følgende verdier som er viktige for vår virksomhet og som skal bidra til at 
vi når våre mål:  
 

 
 
Verdiene skal forankres i hverdagen i styremøter, administrasjonsmøter, i kontakt med våre 
samarbeidspartnere. Det er viktig at disse verdiene evalueres kontinuerlig.  
 
Det gjennomføre medarbeidersamtaler minst ganger per år, og vi har gjennomført to strategi-
samlinger per år i 2016 og 2017.  
 
Alle i administrasjonen benytter Simployer (tidligere HRessurs) og følger retningslinjene i NIFs 
personalhåndbok. Det ble i 2017 gjort en oppdatering av alle funksjonsbeskrivelser.  
 
Verneombud og HMS-plan.  
Det er utarbeidet en HMS-plan for Idrettens Hus og verneombud på Idrettens Hus er også valgt i 
2017. 
 
HIK er ansvarlig for sosiale arrangementer på Idrettens Hus minst to ganger i året. I både 2016 og 
2017 hadde vi sommer- og juleavslutning hele Idrettens Hus sammen. HIK føler stort ansvar for å 
sikre høy trivsel og fellesskapsfølelse.  
 
Økonomi-rutiner  
HIK skal utarbeide budsjett, og rapporterer kvartalsvis til kretsstyret).  
HIK rapportere årlige nøkkeltall NIF og sørger for at vi søker om mva-kompensasjon.  
Fordele midler til særkretseretter Fylkeskommunal fordelingsmodell 
  
Styrearbeidet  
HIKs årsplan har blitt utarbeidet både for 2016 og 2017 er godkjent av styret. 
Styret har også sørget for at HIKs strategiplan gjennomføres. 
 
I forkant av hvert styremøte har administrasjonen utarbeidet saksgrunnlag med tilstrekkelig 
dokumentasjon som har blitt sendt ut minst en uke i forkant av styremøte. Det har blitt utformet 
protokoller etter hvert møte og administrasjonen sørger for å følge opp kretsstyrets vedtak. 
Følge opp representasjonsoppdrag og fadderordning mot Idrettsråd. 
 
Idrettens Hus  
HIK har ansvaret for aktivt jobbe for å være oppdatert på tekniske og praktiske løsninger  
Vi inngår gode avtaler på felles utstyr og løsninger, og har utarbeidet rutiner/maler for fellesskapet.  
Alle adgangskort lages og leveres ut av HIK.  
 
 

Kvalitet

Lojalitet

Entusiasme

Tilgjengelig

Nyskapende



 

  Side 41 av 68 

 

Målsetning:   
 
Hedmark Idrettskrets skal arbeide for større synlighet, bredere politisk engasjement og 
forbedre rammevilkårene for idretten i Hedmark.   

 

 SAMFUNNSKONTAKT, IDRETTSPOLITISK ARBEID OG KOMMUNIKASJON 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

9.1 IDRETTSPOLITISKE OPPGAVER 
 

 
Hedmark idrettskrets skal gjøre idretten synlig i Hedmark, og herunder bidra til best mulig vilkår for 
idretten. I forhold til dette er dette våre ambisjoner: 
 

• Organisere og gjennomføre fellesidrettslige møter og arrangementer på tvers av idretter 
og lokalpolitiske organer 

• Initiere og delta i ulike prosjekter relatert til folkehelse 
• Fungere som bindeledd mellom idretten i Hedmark på kommunalt/ fylkeskommunalt 

nivå 
• Fremstå som et felles talerør for idretten i Hedmark i forhold til media 
• Bidra til å styrke det fellesidrettslige arbeidet i Hedmark gjennom stimulering av 

samarbeid på tvers av særidretter 
• Møteplasser og samlinger - Administrere og lede ting og ledermøter. Organisere møter 

med klubber og idrettsråd. Organisere og lede andre møter/ konferanser i regi av kretsen 
• Prosjekter - Initiering og involvering i prosjekter relatert til fysisk aktivitet og folkehelse 
• Samfunnskontakt - Prosjekt og tiltakssamarbeid med fylkeskommune, kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, reiseliv og næringsliv 
• Særkretser og regioner - Bidra til samarbeid mellom særkretser og regioner i Hedmark 
• Følge opp kretsstyret(styremøter), følge opp Idrettstinget og NIFs ledermøter 
• Idrettspolitisk påvirkning i forbindelse med valg og enkeltsaker av interesse for idretten 

 

1. HIK skal drive idrettspolitisk arbeid. 

2. HIK skal sørge for god og riktig informasjon og 
kommunikasjon 

3. HIK skal arbeide for at det settes av tilstrekkelig med arealer til 
idrettsanlegg og sørge for å bevare idrettsarealer til idrettsformål. 

4. HIK skal informere og orientere klubbene og idrettsrådene om 
kretsens bistand i anleggssaker og søknadsmuligheter.
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Det har i 2016 og 2017 vært jobbet mye med å skape fellesidrettslige møteplasser og samarbeid på 
tvers av særidrettene.  
 
Kretsstyret er kretsens styrende organ som vedtar saker som administrasjonen jobber med. Det ble i 
2016 protokollført 51 kretsstyresaker og i 2017 var 44 kretsstyresaker.  
 
 

9.2 SPINN-SAMARBEIDET  

Det har i året blitt etablert og videreutviklet et nytt og unikt samarbeid i Hedmark/Innlandet, med 
klart formål om å fremme kompetansen i regionen.  
 
Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap, Nettverk og Nyskaping (SPINN) skal jobbe med 
bevegelsesglede i et livslangt løp, med hovedfokus på barn og unge. Under idrettsvitenskap som 
overordnet samlebetegnelse er idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet definert som senterets 
fagområder. SPINN skal med en praksisrettet profil bidra til at kunnskapsbaserte, innovative og 
motivasjonsskapende tiltak blir utviklet og gjennomført, i et tett samarbeid mellom høgskolemiljøer 
og ulike sektorer i arbeids- og samfunnsliv.  
 

Idrett – som en del av SPINN 
På definerte områder har SPINN en koordinerende rolle for samarbeidet mellom sentrale partnere 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempelvis koordinerer SPINN det overordnede 
kompetansearbeidet for idrett i Hedmark, samt er bindeleddet mellom Høgskolen i Innlandet og 
særforbund om utdanningstilbud og forskning. 
 
Nettverk idrett (NI) er en møteplass for samarbeidspartnere i kompetansenettverket til SPINN. NI 
består av representanter fra Hedmark idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Høgskolen i 
Innlandet (HINN), Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. SPINN leder og koordinerer 
nettverket. Det foregår for tiden en regionprosess som innebærer sammenslåing av Hedmark og 
Oppland fylkeskommune, samt Hedmark og Oppland Idrettskrets fra 01.01.2020. Dette innebærer at 
disse aktørene, som representerer hele Innlandet, vil bli en del av SPINN i fremtiden. I tillegg har 
idrett i SPINN et utvidet nettverk med prosjektledere og -medarbeidere fra idretten både lokalt, 
regionalt og nasjonalt. SPINN er slik sett et «nav» i faglige nettverk som knytter regionale aktører 
sammen, i tillegg til å knytte regionen til nasjonale og internasjonale miljøer. 
 
SPINN har hovedfokus på barn og unge, noe også samarbeidet i Nettverk idrett skal ha. Gjennom et 
sterkt fellesskap med aktører både i og utenfor idretten skal vi bidra til felles målsetninger og styrket 
leveranse av kompetansehevende kurs, utdanninger og møteplasser for blant annet kommuner, 
klubber, lag, foreninger, trenere og ledere – som kommer barn, ungdom og unge voksne til gode. 
Nettverk idrett skal bidra til erfarings- og forskningsbasert kompetanseutvikling innenfor senterets 
fagområder. Vi har Innlandet som et naturlig nedslagsfelt for aktiviteten, men kvalitet og omfang skal 
være av en slik karakter at det medfører nasjonal og internasjonal aktualitet, deltagelse og 
representasjon. 
 
SPINN skal formidle kunnskap gjennom ulike kanaler og legge til rette for fysiske møteplasser for 
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Dette skal skje gjennom utdanninger, kurs og seminarer. 
Samtidig skal SPINN være nyskapende i alt fra enkelttiltak og prosjekter til utvikling og gjennomføring 
av kurs og utdanninger, slik at nye målgrupper kan ta del i kompetansehevende prosesser. SPINN skal 
ta i bruk ny teknologi for å være et digitalt nettverk og møteplass for trenere, lærere, ledere, og 
andre med interesse for aktivitet for barn og unge.  
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Nettverk idrett står sammen om kunnskapsutvikling, kompetanseutvikling og nettverksutvikling for å 
styrke faglig kompetanse og inspirere trenere og ledere. Vi har en felles målsetning om økt fysisk 
aktivitet, aktivitetsglede for alle og gode utviklingsmiljø for utøvere. 
 
 
Hovedmålsetting med samarbeidet I SPINN er bedre kompetanse og mer støtte til trenere, utøvere 
og ledere i idretten. 
 

 Inspirasjon og motivasjon: nettverk/konferanser  

 Kompetanse: kurs/utdanninger  

 Kunnskapsutvikling, forskning og formidling  
 

HIK er en viktig aktør i dette samarbeidet, og har lagt ned mye ressurser i 2017 i dette arbeidet. Det 
vil også være en viktig arena for HIK i fremtiden. For 2017 har samarbeidet resultert i:  

 Flere felles tema-kvelder  

 Utvikling av en Mentor-manual for klubber/lag 

 Sterkere samarbeid mellom aktørene – ved at vi jobber mot felles mål  

 
 

9.3 ANLEGGSUTVIKLING 

 
Hedmark idrettskrets skal bidra til en helhetlig anleggsutvikling i fylket, og stimulere til rasjonell 
utnyttelse av ressursene, herunder fokus på interkommunale anlegg. Dette omfatter blant annet: 

 Oppfølging og ivaretakelse av anleggsutbygging i samarbeid med fylkeskommunen 

 Gjennomføre kurs i anleggsutvikling 
 
Kretsen har dessverre i perioden ikke hatt kapasitet til å gjøre så mye innenfor dette området, men 
har som ambisjon for2018 å opprette et Anleggsutvalg.  
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 ARVEN ETTER OL - UNGDOMMENE 

 
Målsetning:  
 
Hedmark idrettskrets skal bidra til at ungdom skoleres og stimuleres til å ta oppgaver i idretten.  
HIK skal stimulere til rekruttering og skolering av ungdom til å delta i  
klubbaktivitet/ frivillig arbeid i idretten. 

 
 

 
 
 

10.1 ETABLERING OG UTVIKLING AV UNGDOMSUTVALG  

Det er en kjent problemstilling at idretten har utfordringer med å beholde ungdommen over tid, og 
det er mange årsaker til at de slutter. I Hedmark er det stort fokus og trykk på kompetansearbeidet 
ut mot lokalidretten, idrettsråd, kommuner og regioner. Det er viktig at aktivitetsnivået innenfor 
dette arbeidet ikke senkes. Med positive erfaringer fra Ungdoms-OL, er det et ønske å videreføre 
arbeidet med en ny generasjon idrettsledere og arrangører i fylket vårt. Dette arbeidet går ikke av 
seg selv og vi ser at det er behov for å holde fokuset på ungdommene kontinuerlig. Men vi har stor 
tro på at det arbeidet vi gjør har en stor betydning.  
HIK har i løpet av 2017 etablert et Ungdomsutvalget skal bidra til utvikling av arrangement som 
læringsarena for ungdom. Ungdomsutvalget skal også bidra til utvikling/oppfølging av 
mentorprosjekt for unge ledere. Ungdomsutvalget erstatter ressursgruppen Unge Ledere.  
Utvalget har hatt flere samlinger hvor HIK har vært fasilitator for disse møtene.  
 

De har, og skal, gjennomføre flere prosjekter sammen med Ungdomsutvalget i Oppland – og har hatt 
følgende aktiviteter:  

 Konstituert seg selv og valgt leder (Ola Strand) 

 Utviklet et overordnet mandat for utvalget  

 Gjennomført workshop med utvalget i Oppland og Norsk Tipping  

 Ansvarlig for alt det praktiske, logistikk, markedsføring, osv til IDRETTSHELGA INNLANDET  

 Gjennomfører ny workshop under IDRETTSHELGA INNLANDET  

 Planlegge og gjennomføre en samling for ungdom ift Idrettsgalla på Hamar i 2018  

1. HIK skal videreføre og videreutvikle mentorprosjektet for å engasjere 
unge ledere.

2. HIK skal ta initiativ til  å skape en modell som kan eksporteres til 
hele landet for hvordan idretten utvikler ungt 
lederskap, entreprenørskap. 

3. HIK skal arrangere en kompetansesamling av og for unge ledere, 
trenere og arrangører  etter ungdoms-OL

4. HIK skal videreføre ressursgruppen «Unge ledere» 

5. HIK skal gjennom klubbutvikling ta kontakt med klubber som har 
vært representert på Lederkurs for ungdom og/eller har deltatt som 
frivillig under ungdoms-OL

6. HIK skal benytte idrettens tematurne til å synliggjøre suksessfaktorer 
med å engasjere unge ledere, trenere og arrangører 
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10.2 UNGDOMSINVOLVERING IDRETTSHELGA INNLANDET 2017 

I 2016 arrangerte Hedmark idrettskrets, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Høyskolen i 
Hedmark og Norsk Tipping, en Idrettskonferanse som ble gjennomført på Terningen Arena i Elverum. 
Dette var et gratisarrangement og sett i lys av kort planlegging ble det en stor suksess for både 
arrangør og deltakere.  

For 2017 var det et ønske om at Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets arrangerte en slik 
konferanse sammen, og det gjorde vi 27. – 29. oktober på Lillehammer.   

 

Ungdomsutvalgene i 
Hedmark og Oppland 
idrettskrets har i hele 
planleggingsfasen hatt 
stort ansvar ift 
arrangementet og er 
meget involvert i 
gjennomføringen.  

Se beskrivelse av 
arrangementet under 
punkt 5.2.  

 

 

 

 

10.3 ARRANGEMENT AV NYTT LEDERKURS FOR UNGDOM  

Lederkurs for ungdom ble gjennomført i forbindelse med idrettshelga i Lillehammer 27.-29. oktober 
2017. Unge trenere har gjennomført lederutdanning for trenere gjennom seminarrekken «Trenere i 
utvikling» som HIK har gjennomført i samarbeid med Olympiatoppen. 

 

Ressursgruppen unge ledere gjorde en fremragende jobb i 2016, og var sentrale da det ble invitert til 
og gjennomført en større nettverkssamling for ungdom på idrettens hus i Ottestad, primo januar 
2017. Her deltok ressursgruppen Unge ledere og ungdom som har gjennomført Lederkurs ungdom 
og/eller var arrangørfunksjonær under Ungdoms-OL 2016. 

 

Del 2 av Lederkurs for Ungdom blir gjennomført i januar 2018 på Hamar.  

 

HIK er ansvarlig for all planlegging, tilrettelegging, invitasjoner og gjennomføring.  

HIK var delaktig i forbindelse med revidering av lederkurset som ble gjennomgått sammen med NIF i 
oktober i 2017.  
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10.4 INVOLVERING AV UNGDOM I KLUBBUTVIKLINGSARBEIDET  

Det har vært gjennomført flere tiltak og prosesser ute hos klubbene for å øke deres fokus på 
involvering av ungdommene – spesielt rettet mot arrangement. I alle klubbesøk vi gjennomfører har 
vi en egen post på programmet hvor temaet blir presentert. Per 1. november 2017 har vi 
gjennomført 40 klubbesøk og har ca 40 ulike kurs hvor temaet også har blitt berørt.  

 

Temakvelder knyttet til spørsmålet «Hvordan involvere ungdom i klubbarbeidet og i klubbutvikling?» 

Disse kveldene har vært gjennomført i følgende kommuner: Åmot, Alvdal, Kongsvinger, Hamar og 
Trysil.  

 

Når det gjelder Alvdal og Hamar har temaet vært avgrenset til idrettsarrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 

Fra klubbutviklingskveld i Åslia i Åmot 
kommune, 9. februar. 

 

 

Ungdomsutvalget var spesielt involvert i tiltakene i Åmot, Kongsvinger og Trysil. 

 
Oppleggene for temamøtene der man samlet ledere i klubben og ungdommer,  
har bygd på en mal som er utarbeidet av ressursgruppen for ungdom (2016) og ungdomsutvalget 
(2017). HIK har videre vært involvert sammen med fylkeskommunen i rådgiving  
i forkant av arrangementer og i evalueringen i Tolga, Alvdal og i Hamar samt på Tynset. 

 

  

   

 

 

 

 

Foto:  
Fra samling ungdoms involvering i 
arrangement, her NM orientering i Hamar 
22. mai 2017. 
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10.5 VIDEREFØRING AV MENTORPROSJEKET  

Det ble lagt ned en betydelig innsats for involvering av unge aktører i prosessen frem mot ungdoms-
OL i 2016. HIK har i 2017 arbeidet godt med å følge opp dette arbeidet gjennom en ressursgruppe 
«unge ledere» og mentorer.  
 
Mentorer har i 2016 og 2017 vært Preben Stai, Morten Gustu, Ingunn Fossmellem, Mette  
Thorslund og i siste halvdel av 2017, Ruben Kristiansen.  
 
Satsingen i 2017 har i Hedmark vært samlet under begrepet 
UNG SATSING, som har omfatte følgende satsingsområder:  

 Unge ledere i nettverk 

 Unge arrangører 

 Unge trenere 

 Klubbutvikling -involvering av ungdom 

 Nytenkning og samarbeid med arrangementer 

 Lederkurs ungdom 

 Mentorer ungdomsutvalg og oppfølging. 
 

 

 

 

 

 
Ifm SPINN-samarbeidet utvikles det også nå en Mentor-manual 
som skal være et verktøy for klubber og lag i deres arbeid med involvering av ungdom. Målsetningen 
med utviklingen av manualen er å gjøre det enklere å igangsette arbeid med å få med flere yngre i 
idretten, som ledere, trenere og arrangørfunksjonærer. Målet er også at mentorer i klubber, lag og 
foreninger skal være støttespillere, veivisere, nettverkshjelpere og pådrivere for den/de unge 
lederne, trenerne og arrangørene.   

 

10.6 SPEAKERKURS FOR UNGE  

Gjennom arrangementsutviklingen har man vært opptatt av å kunne tenke nytt og utradisjonelt for å 
kunne imøtekomme de unges ønsker og behov. I tillegg har man vært opptatt av kvalitet i ulike deler 
av idrettsarrangementet, eks vertskapsrollen, arenaproduksjon og media/kommunikasjon. 
Ett av tiltakene har vært å rekruttere og skolere unge speakere.  Dessverre ble dette kurset avlyst på 
grunn av for liten deltagelse, til tross for to forsøk både i juni og oktober. 

HIK gjorde en stor markedsføringsinnsats i forkant av informasjon om kursene, men allikevel har det 
vært veldig liten interesse for kurset. Vi er usikre på om det er tema for kurset som ikke er av 
interesse eller om det har vært planlagt gjennomført på et lite gunstig tidspunkt.  
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 ØKONOMI OG REGNSKAP 2016  

Dokumenter som følger på de neste sidene: 
 

 Årsberetning 2016 

 Årsregnskap 2016 med noter 

 Revisjonsberetning 2016 

 Kontrollkomiteens beretning 2016 
 
 
Årsregnskapet for 2016 viser et underskudd på kr 667.100.   
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.  
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 ØKONOMI OG REGNSKAP 2017  

Dokumenter som følger på de neste sidene: 
 

 Årsberetning 2017 

 Årsregnskap 2017 med noter 

 Revisjonsberetning 2017 

 Kontrollkomiteens beretning 2017 
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