
Sonemodellen 

Idrettskonferansen 30. aug. – 1. sept.

Ålesund



Sonemodellens formål er å skape mere og bedre 
idrettsaktivitet lokalt. Det gjør vi gjennom å:

1. bistå idrettsrådene med å bedre rammebetingelsene 
for lokalidretten

2. levere ‘kortreist kompetanse’ til IR & IL
3. konkretisere ansvar, rolle og samarbeid med 

særidrettene (avtaler)
4. dialog, dialog, dialog…..

Sonemodellens formål



Aktivitet

Idrettskrets

Politikk

Sonemodellens innhold

Politisk påvirkning/ 
rammebetingelser:
• Idrettskrets
• Idrettsråd
• Særkretser

• Følge opp idrettsrådene 
• Organisasjonsområdet
• Ansvar for utvikling av modellen
• Tilrettelegge møteplasser
• Samordne sonearbeidet
• (Styremøter ute i sonene)

• Særidrettenes oppgave å 
følge opp idrettsaktivitetene

• Samordnes med IK og 
organisasjonsutviklingen

• Avtaler TrIK og særidrettene
• Andre aktiviteter i sonen 

(IKON)



9 soner i dag;

5 med koordinator:
• Namdal vest
• Indre Namdal
• Innherred
• Stor-Trondheim
• Orkland 

4 uten (ansatte i IK)

Noen forskjeller??

Hitra

Frøya



Sonekoordinatorene

• Samle idrettsrådene til jevnlige møter (‘Soneidrettsråd’)

• Erfaringsutveksling

• Avtaler

• Fange opp signaler/behov fra idretten i sonen (og formidle til 
idrettskretsen)

• Identifisere relevante og gode møteplasser

• Besøke idrettsråd

• Dialog – dialog - dialog





Erfaringer fra sonearbeidet

• Sone Orkland – kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal og 
Snillfjord

• Kommunesammenslåing fra 01.01.2020

• Stor velvilje fra de involverte

• To aktive idrettsråd, ett idrettsråd besto bare av ett idrettslag og 
ett idrettsråd var ikke aktivt



Erfaringer fra sonearbeidet

• Samle alle tidlig i arbeidet

• Viktig at folk møtes og etablerer en felles forståelse

• Selge inn budskapet om viktigheten av soneenheter

• Sterkere sammen



Små kommuner – store avstander

• Storby vs. småkommuner

• Desto større de geografiske avstandene er, desto viktigere med 
samarbeid idrettsrådene imellom

• Store idrettskretser – profiterer de enda mer på sonemodellen?



Praktiske eksempler

• Etablere et bedre samarbeid mellom idrettene, særlig inn mot 
potensielle konfliktsituasjoner

• Forenkle kontakt inn mot idrettskrets

• Hjelpe idrettsrådene til selv å identifisere behov


