							

Idrettsglede for alle

mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

Strategiplan for Møre og Romsdal Idrettskrets 2012-2016 – behandles på tinget lørdag 14. april 2012.
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1. Innledning
Planforutsetninger
”Idrettsglede for alle – mest mulig og best mulig aktivitet
for flest mulig” er vår regionale variant av norsk idretts
overordnede visjon: ”Idrettsglede for alle”, vedtatt av
Idrettstinget 6. mai 2011. Denne visjonen viderefører og
supplerer/forsterker visjonen fra strategiplan 2008-2012:
”En åpen og inkluderende idrett – mest mulig og best
mulig aktivitet for flest mulig.”

Trettifem kommuner sorterer inn under Møre og
Romsdal Idrettskrets sitt virkeområde. Tretti kommuner
har idrettsråd, fem kommuner mangler idrettsråd.
I de sistnevnte fem kommunene ivaretar idrettskretsen
idrettsrådets funksjoner i samarbeid med de lokale
idrettslagene.
Idretten er en utviklingsorganisasjon i kontinuerlig
endring. Kompetanse- og omstillingskravene er tøffe.
Målorientering mot primæroppgaver er avgjørende for å
lykkes, hvilket forutsetter rasjonelle fellesløsninger for å
frigjøre ressurser til prioriteringer mot innsatsområdene:
• Idrett, samfunn og rammevilkår
• Organisasjon og kompetanse

Møre og Romsdal idrettskrets bestod 1. januar 2011 av
498 idrettslag med til sammen 96 252 medlemskap.
40 728 (42 %) av medlemmene er barn og ungdom
mellom 6 og 19 år. Møre og Romsdal Idrettskrets er Møre
og Romsdals største barne- og ungdomsorganisasjon.
I tillegg til våre ordinære idrettslag registrerte bedriftsidretten 85 bedriftsidrettslag med 4 722 medlemskap.
Idretten i Møre og Romsdal er den desidert største
frivillige organisasjonen i fylket.
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idrettsenteret

kompetanseløft

Siste to tingperioder, hvilket vil si hele strategiplanperioden 2008-2012, har arbeidet med alternative
strategier/løsninger rundt driften av idrettssenteret økt i
intensitet. Idrettssenteret/Tribunebygget ligger fortsatt i
et strategisk område hva gjelder idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet i Molde kommune, noe som innebærer at eie-/
driftsformer bør ha et langsiktig perspektiv. I den sammenheng har Molde kommune framstått som en svært
så aktuell eier. Arbeidet med dialog og avklaring rundt
denne problematikken har imidlertid ikke ført til annet
enn gode og luftige ideer som er nedfelt i to prosessrapporter. I 2011 ble det derfor nødvendig å forsterke initiativ som fremmer handling og kontakt med strategiske
aktører. Eiendommen ble som følge av dette lagt ut for
salg på det åpne markedet i regi av Eiendomsmegler 1
første halvdel av juli 2011.

Trykket mot et kompetanseløft for idretten innen
organisasjon og ledelse, klubb- og trenerutvikling,
har økt betydelig siste strategiplanperiode. Møre og
Romsdal idrettskrets har påtatt seg ei aktiv rolle innen
særlig klubbutvikling og ledelse nasjonalt og regionalt i
perioden.
Kompetanseløftet for idrettsråd ble implementert med
landskonferansen for idrettsråd i november 2009. Når
også trenerløypa er i boks, har vi ferdigstilt en komplett
og helhetlig kompetanseplattform for norsk idrett –
idrettsfaglig og organisasjonsfaglig – på tvers av samtlige
særidretter.

idrettsråd
Møre og Romsdal idrettskrets har oppnådd nasjonal
aksept for at idrettsrådene er ”sterke saker.” Vi har
deltatt aktivt i arbeidsgruppe for ”kompetanseløft for
idrettsrådene” og gjennomførte landskonferansen for
idrettsråd 2009 i Molde, i samarbeid med det nasjonale
idrettsrådsutvalget. Kompetanseløftet skal bidra til å
gjøre idrettsråd og idrettskretser maksimalt forberedt
og rustet til fremtidige lokal- og regionalvalg, noe som
betinger at vi fortsatt må være foroverlent, proaktiv og
”lett på tå.”

Felles driftsløsninger
Rasjonelle fellesløsninger innenfor aktuelle områder
utvides kontinuerlig:
• Tilslutning til NIFs konsernkontoordning –
forankret i styrevedtak – implementert 2010
• Idrettens Regnskapskontor – vurderinga av kost/nytte 		
– forberedelser i 2011, implementeres i 2012
• Oppgradering av idrettens felles IT-plattfrom – pågår
kontinuerlig
• Utvidelse av fellesløsninger, slik som skanning av
fakturaer på en plass, tilslutning til felles printsystem –
med skanning og kopi i en og samme maskin –
implementert våren 2010

Idrettsrådet som samfunnsutvikler

IDRETTSLAGET I SENTRUM

IDRETTSRÅDET
I FOKUS
FYLKE
IDRETTSKRETS
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2. Plangrunnlag

Basisoppgaver for idrettskretsene
lokalt nivå. Denne strategien har fått tilslutning
på samtlige idrettskretsting i Møre og Romsdal
siden 2004. Idrettspolitisk Dokument 2007-2011
og 2011-2015 har forsterket denne strategien og
løftet den opp på nasjonalt nivå. Møre og Romsdal idrettskrets har derfor vært i forkant og vist
vei nasjonalt.

En strategiplan er ikke en handlingsplan. Strategiplanen
ligger på et overordnet nivå, den er langsiktig i den forstand at den skal omhandle to tingperioder. Detaljeringsgraden skal være liten, i motsetning til en handlingsplan/
årsplan, som har et kortsiktig perspektiv. Møre og
Romsdal idrettskrets lager årlige handlingsplaner. Disse
er detaljerte, med operative mål og tiltak, forankret i
strategiplanen. Strategiplanen er en tingsak. De årlige
handlingsplanene er styrets ansvar. Målstrukturen blir da
slik:
• Idrettspolitisk dokument. Vedtas på Idrettstinget, som
er norsk idretts høyeste organ.
Siste gang i Oslo 5. – 8. mai 2011.
• Strategiplan for Møre og Romsdal Idrettskrets.
Vedtas på idrettskretstinget og er forankret i
Idrettspolitisk dokument.
• Årlige handlingsplaner. Vedtas av idrettskretsstyret. 		
Forankret i strategisk plan.

I dette strategidokumentet klargjør Møre og Romsdal
idrettskrets sin regionale rolle som bidragsyter i å arbeide
for felles mål for en mangfoldig, åpen og inkluderende
idrett, med ”Idrettsglede for alle” som overordnet
visjon. Norsk idrett er, til tross for sitt mangfold, dybde
og bredde, en organisasjon, som har til oppgave å arbeide
for ”best mulig aktivitet for flest mulig.” For å makte
denne store oppgaven, er det nødvendig å klargjøre og
respektere ulike organisasjonsledds oppgaver,
kompetanse og roller.

I strategiplanene 2004-2007 og 2008-2012 løftet
Møre og Romsdal idrettskrets idrettsrådene opp
til å bli det fremste idrettspolitiske redskapet i
norsk idrett. Overskrifta ”Idrettsrådet – sterke
saker” betyr at vi vil gi idrettsrådene økt status
– ikke bare i norsk idrett – men like mye i lokalsamfunnet og i samspillet med offentlig sektor på

Enkelt sagt er idrettskretsens rolle av organisatorisk og
politisk art. Vår oppgave i forhold til aktivitetsutvikling er
av indirekte karakter; vi er primært tilretteleggere, i mindre grad aktivitetsutviklere. Anlegg, økonomi, organisasjon, kompetanse og politikk er virkemidler for å styrke,
opprettholde og forbedre aktiviteten.
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Strategisk planlegging handler om å nå mål – å vise vilje
og evne til handling i et terreng med raskt skiftende
omgivelser. Når terrenget endrer seg, må kartet
justeres. Hvordan lager vi dynamiske strategi- og
handlingsplaner som tar dette opp i seg?

Idrettskretsenes basisoppgaver kan defineres innenfor
disse innsatsområdene:
• Idrett, samfunn og rammevilkår
• Organisasjon og kompetanse
Dette er nedfelt i Idrettspolitisk Dokument og har
nasjonal aksept og legitimitet både i særforbundslinja og i NIF-linja.

Mellom tingene er det styret i Møre og Romsdal
idrettskrets som må foreta nødvendige strategiske grep for å gjøre organisasjonen operativ i
henhold til endrede rammevilkår/endrede omgivelser. Organisasjoner som ikke er i stand til å tilpasse seg
endrede omgivelser, er ikke levedyktige. Vi kan ikke vente
1-2 år til neste ting eller på at andre skal løse problemene
våre. Dersom vi har et plan og lovverk som ikke tillater en
slik dynamikk, har vi et problem!

Områdene er helhetlige og sammensatte. De må derfor
operasjonaliseres vesentlig – særlig hva gjelder årsplaner,
men også i strategiplansammenheng.
Møre og Romsdal idrettskrets har fortsatt delansvar for
inkludering og tilrettelegging av aktivitet – dvs lavterskelaktiviteter som idrettsmerket, Den Gylne Spaserstokk,
integrering og andre lavterskelaktiviteter innenfor arbeidet med fysisk aktivitet og folkehelse i Møre og Romsdal.
Dette viktige arbeidet inngår i innsatsområdet idrett,
samfunn og rammevilkår og operasjonaliseres i form av
egne operative mål i årsplaner og egen FYSAK plan som
inngår i God Helse programmet i Møre og Romsdal –
herunder også mer og bedre idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet i skolen.

MRIKs innsats innenfor fellesidrettslige områder, slik
som anlegg, inkludering, idrettspolitikk, organisasjon og
kompetanse er – uavhengig av ressurser – nødvendige
forutsetninger for å skape, utvikle og vedlikeholde aktivitet, hvilket innebærer videreføring av følgende grep og
ha fokus på:
• Idrett, samfunn og rammevilkår
• Organisasjon og kompetanse
- Prioritere barn og ungdom, organisasjons- og 		
lederutvikling – med særlig fokus på idrettsråd 		
og fleridrettslag

En strategiplan må være både robust og dynamisk, fordi vi samhandler med stadig skiftende
omgivelser – kommuner og fylkeskommune, NIF
sentralt, idrettsråd, særforbund, særkretser,
regioner, idrettslag, enkeltmedlemmer, frivillige
organisasjoner, samfunnet for øvrig. Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor og
markedet er i stadig utvikling.

organisering av norsk idrett
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3. Innsatsområder
Selv om de strategiske målene i planen er bygd opp mot prioriterte innsatsområder, ønsker vi fortsatt å spisse vårt idrettspolitiske, kompetanseutviklende og organisatoriske arbeid sammen med og
gjennom idrettsrådene. Idrettsrådene er en unik lokal møteplass på tvers av særidretter. Årlig møter
representanter for Møre og Romsdal idrettskrets 300 idrettslag gjennom de lokale møteplassene som
idrettsrådene representerer. Arbeidet rettet mot idrettsråd vil derfor gjenspeiles i begge vide og
helhetlige innsatsområder – idrett, samfunn og rammevilkår, samt organisasjon og kompetanse.

Idrett, samfunn og rammevilkår
Omfatter også arbeidet rettet mot folkehelse, frivillighet, inkludering, tilrettelegging av fellesidrettslige
lavterskelaktiviteter.
Strategiske mål:

Eksempler på operative mål:

• Å styrke idrettens rammevilkår på regionalt og
lokalt nivå.

• Oppstartmøter for kommunale planprosesser
• Idrettens dag i kommunestyret:
Fokus på idrettens samfunnsregnskap
• Regionale informasjonsmøter sammen med
Møre og Romsdal fylkeskommune
• Offensiv aktør i utvikling av frivillig sektor i Møre og 		
Romsdal sammen med fylkeskommunen, Røde Kors og
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) m.fl
• Offensiv aktør i folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal
innen ”FYSAK” – den sentrale, regionale søyla
God Helse programmet, herunder:
- Aktiv på Dagtid (ApD)
- Treningskontakter
- Idrett i SFO og skole
• Idrettsmerket
• Den gylne Spaserstokk
• Videreføring av ”Spenningskurset” i regi av egen
stiftelse, med forankring i regional idrett
• Momskompensasjon – øke bruken av samtlige
ordninger – drift, investering, kulturmoms
• Endring av tippenøkkelen

• Å styrke frivillighet som organisasjonsverdi
innen idretten i Møre og Romsdal
• Å være frivillighetens spydspiss og frontfigur
innen Norges mest offensive frivilligregion

		

• Å øke den fysiske aktiviteten i Møre og Romsdal
ved økt samarbeid med offentlig sektor
• Å bidra til å opprettholde aktiviteten på
fellesidrettslige områder
• Å samarbeide om å inkludere flere mennesker 		
med funksjonshemminger i idretten
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Organisasjon og kompetanse
Omfatter også lovarbeid.
Strategiske mål:

Eksempler på operative mål:

• Å stimulere til organisasjonsutvikling i
idrettslag og idrettsråd

• Bistand i forbindelse med organisering og
omorganisering av organisasjonsledd
• Aktør i utviklingsprosesser initiert av Norges
idrettsforbund sentralt
• Organisatoriske avklaringer i forbindelse med valg, 		
årsmøteavvikling og innen lovtolkning
• Organisatorisk og administrativ service mot særkretser,
idrettsråd og idrettslag
• Være kompetanseorgan for samtlige organisasjonsledd 		
innen området organisasjon og lov
• Utarbeide mal for organisasjonsplaner i idrettslag
• Basismesterskapet
• Barneidrettsskoler og aktivitetslederkurs, utvidet til 		
også å gjelde ungdom
• ”Møteplassen” – årlig kompetansesamling for trenere og
ledere
• Organisasjon og ledelse
- Klubbutvikling
- Idrettsrådsutvikling
- Lederutvikling
• Videreutvikle konsept som kombinerer idrettsfaglig og 		
organisasjonsfaglig kompetanse
• Bygge nettverk
• Aktivt samarbeid med høyskoler og videregående skoler

• Å gi støtte og service til idrettslag, idrettsråd og 		
særkretser
• Å følge opp lovpålagte oppgaver fra
idrettsforbundet
• Å bidra til utvikling av dyktige og dedikerte 		
idrettsledere og trenere

Oppsummering:
Det idrettspolitiske arbeidet er rettet inn mot det regionale nivået (fylkeskommunen) og det lokale nivået (kommunene). Når det gjelder kommunene, så skal arbeidet gå
gjennom og i samarbeid med idrettsrådene.
Organisasjon og lov, idrett og kompetanse, inkludering og
tilrettelegging av aktivitet er rettet både mot lagsnivået,
mot idrettsråd og særkretser. Uten innsats på disse områdene vil organisasjonsleddene forvitre. Forvitring av
organisasjonsledd, særlig på lagsnivå, vil i neste omgang
innebære forvitring av aktiviteten. Det er en sammenheng mellom organisasjon, politikk og aktivitet –
de idrettsfaglige og idrettsspesifikke aktivitetenes
rammevilkår har både ei intern organisasjons- og
idrettsfaglig side og ei mer ekstern idrettspolitisk
side. Begge må pleies.
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4. Anleggspolitiske
retningslinjer
vesentlige virkemidler i så henseende; formelle beslutningsarenaer er folkevalgte organ på regionalt og lokalt
nivå. Idrettens påvirkningsverktøy er kompetanse og evne
til samhandling gjennom relevante fora – lokalt gjennom
idrettsrådene, regionalt gjennom anleggsrådet, organisert og regissert av Møre og Romsdal idrettskrets. Denne
samarbeidsmodellen er unik i Norge og er et forbilde for
samhandling mellom offentlig og frivillig sektor –
nasjonalt, regionalt og lokalt.

Anleggspolitikk er et virkemiddel for å skape mer og
bedre idrett og fysisk aktivitet.
Den samlede anleggsmassen skal:
• legge til rette for allsidig idrett og fysisk aktivitet,
tilpasset ønsket aktivitetsprofil i befolkningen
• idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ, der
kravet om forankring i kommunalt planverk og lokale 		
behov står fast
• fokus i anleggsutviklingen skal være på idrettsanlegg 		
med stort brukerpotensial

Anleggsarbeidet i Møre og Romsdal er et institusjonalisert
samvirke mellom offentlig og frivillig sektor på regionalt
nivå, med positive lokale ringvirkninger i form av omfattende lokal aktivitet og relativt stor tilgang på spillemidler
til anlegg:
1.Involvering i planprosesser. Konsept: oppstartmøte.

• idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at de blir 		
viktige sosiale møteplasser der spesielt barn og ungdoms
interesser og behov ivaretas
• idrettsanlegg skal være tilgjengelig for alle

2.Nettverksbygging.

Åtte årlige, regionale høstmøter
med kommunale saksbehandlere, andre offentlige
etater, idrettsråd, særkretser, idrettslag, andre frivillige
organisasjoner.

Utvikling av anleggssentra, interkommunale anlegg og anlegg med regional karakter og verdi er ønskelig særlig hva
gjelder store, kostbare anlegg. Realismen i disse målene
er nært knyttet til finansieringsvilkår, der endring av tippenøkkelen og sterkere statlig medvirkning er
nøkkelfaktorer.

3.Utvikling

av spesifikk kompetanse. Idrettsfaglig og
anleggsfaglig veiledning inn mot særidretter.

4.Anleggsrådgiving

og dokumentasjon av behov – jamfør
krav om forhåndsgodkjenning av planer/behovsanalyse.

I Møre og Romsdal har idrettskretsen organisert arbeidet
med idrettsanlegg i et eget råd, Anleggsrådet i Møre og
Romsdal. Leder i rådet oppnevnes av idrettskretsstyret.
De øvrige representantene består av sju personer som
oppnevnes av representanter for særidrettene, Forum for
natur og friluftsliv (FNF) og Det Frivillige Skyttervesen
(DFS). I tråd med overordnede mål, der anlegg fungerer
som virkemiddel for utvikling av aktivitet, ønsker vi å
legge til rette for reell brukermedvirkning i anleggspolitikken og forvaltningen av spillemidlene i Møre og Romsdal.

5.Koordinere

bruken av idrettshallene. Samordning for
å unngå kollisjoner mellom særidretter og for å utnytte
idrettshallene optimalt. Årlig hallfordelingsmøte

6.Overføringsverdier.

Markedsføring av gode bygge-

prosjekter og ideer.
7.Drift

av Anleggsrådet.

8.Innstilling

om fordeling av spillemidlene. Årlig sak, der
Anleggsrådet og idrettskretsstyret gir uttale før endelig
behandling i kulturutvalget.

Følgende idretter og øvrige samarbeidspartnere har fast
plass i rådet:
• Fotball, ski, skytter, friidrett og hallidrettene
FNF og DFS

Størrelsen på spillemiddelpotten til Møre og Romsdal er
blant annet avhengig av aktivitet på søkersida. For å si
det enkelt – desto flere godkjente søknader og desto mer
penger det blir søkt om, jo bedre, fordi det innebærer mer
penger til idrettsanlegg i Møre og Romsdal. Punkt en,
planprosesser, er sentralt her – hvordan lage gode planer
som bidrar til å skape mest mulig og best mulig aktivitet,
der anlegg fungerer som et viktig virkemiddel i aktivitetssammenheng og ikke er et mål i seg selv?

• Idrettskretsen ivaretar ledelse, sekretariatsfunksjon og
ansvar for idretter som ikke har egne representanter i 		
rådet.
Idretten i Møre og Romsdal er tjent med lokal og regional
involvering i alt arbeid som har med idrett og fysisk
aktivitet å gjøre. Anlegg og prioritering av spillemidler er
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5. Frivillighet –

idrettens viktigste organisasjonsverdi
Selv om det offentlige bidraget kan betraktes som marginalt i sammenligning med den frivillige innsatsen, så
er de viktige, fordi de er med på å legge til rette for det
frivillige arbeidet. Uten rammevilkår for og anerkjennelse
av det frivillige arbeidet vil det lokale aktivitetstilbudet
bli redusert, fordi ildsjelene vil forsvinne. Derfor er det
idrettspolitiske arbeidet en like viktig forutsetning for å
holde oppe aktiviteten som det organisatoriske arbeidet.

Innenfor idretten i Møre og Romsdal legges det årlig ned
1 500 frivillige årsverk, til en verdi som kan stipuleres
til 616 millioner kroner. Denne innsatsen er om lag 20
ganger større enn de offentlige bevilgningene til idretten
fra kommuner og fylkeskommune – om vi regner netto
pengestrøm, korrigert for bane- og halleie. Regner vi
brutto pengestrøm, er forholdet 1:6. For idrettskrets og
idrettsråd vil det være en prioritert oppgave å sørge for at
de kommunale bidragene til idretten blir økt.

Det er en sammenheng mellom politikk, organisasjon og aktivitet. Sagt på en annen måte:
Politisk og organisatorisk arbeid er grunnleggende forutsetninger for å opprettholde, øke
og utvikle aktiviteten. I Møre og Romsdal er det
Møre og Romsdal idrettskrets som initierer, profilerer og utfører det idrettspolitiske og organisatoriske arbeidet – gjennom og i samarbeid med
idrettsrådene.

I perioden 2000 – 2010 har de kommunale bevilgningene
til idretten i Møre og Romsdal økt fra 51 millioner til 104
millioner kroner (Kilde: Kostra). Disse bedrede rammebetingelsene er et resultat av kontinuerlig idrettspolitisk
arbeid på det lokale nivået, utført av idrettsråd, med
idrettskretsen som støttespiller.
For enkelte idrettsråd vil det være ei utfordring å
bidra til utjevning av rammevilkår i form av økt
støtte til idrett pr. innbygger. Det må ikke bety at
de kommunene som bevilger mest reduserer sine
bevilgninger, men at de kommunene som ligger
lavest, bringes opp på et høyere nivå.
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6. Idrettsrådet – sterke saker
Idrettsrådet er idrettens viktigste idrettspolitiske organ.
Det er den lokale idretten som er viktig, fordi det er der
aktiviteten skjer. Målet med idrett er å skape aktivitet – ikke for at den enkelte skal vinne over
sine medmennesker, men fordi vi ønsker å vinne
hvert enkelt menneske for seg. På den måten gir vi
vårt bidrag til samfunnet i form av å skape velfungerende
mennesker. Like viktig – vi gir vårt bidrag til å utvikle
og opprettholde en idrettsorganisasjon som er åpen
og inkluderende. Begge bidrag er i tråd med så vel
idrettens som statens mål innenfor området.

Idrettsrådene vil vi følge opp ved å:
1.Forsterke og videreføre det som er bra.
2.Fornye

oss for å bidra til å løfte idrettsrådene
høyere opp hva gjelder status, attraktivitet, innflytelse 		
og legitimitet.

3.Prioritere

følgende tiltak:
• Representasjon
• Idrettsrådseminar
• Idrettskretsting
• Oppstartmøter
• Kommunens rolle – hvordan kan kommunen bidra
til å gjøre idrettsrådet godt?
• Initiere samarbeid mellom idrettsråd over
kommunegrensene
• ”Idrettens dag i kommunestyret”
• Årlige, regionvise informasjonsmøter i samarbeid
med fylkeskommunen
• ”Utrulling” av Idrettsrådet Online – det lokale
idrettsrådets hjemmeside. Kursing av hjemmesideansvarlige
• LAM-seminar
• Ansvarliggjøre idrettslagene til å ta idrettsrådet på
alvor
• Kompetanseutvikling i form av temakvelder,
prosesser og moduler
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7. Sammendrag
Denne strategiplanen er ei videreføring og videreutvikling av strategiplaner som ble vedtatt, evaluert og
videreført på idrettskretstingene i Ålesund 2004, Molde
2006, Rauma 2008 og Molde 2010. Den er forankret
i Idrettspolitisk Dokument vedtatt på Idrettstingene i
Skien 2007 og Oslo 2011. Idrettsrådene har fortsatt en
sentral plass i planen, fordi idrettsrådenes strategiske
betydning aldri har vært mer forankret i den organiserte
idretten enn etter siste idrettsting. De utgjøres av idrettslagene i kommunen, med sine særidrettsaktiviteter.
Idrettsrådene er en lokal møteplass på tvers, en arena
der lokale idrettsledere møtes for å utvikle lokal idrettspolitikk. Slik bidrar de til å forsterke betydningen av
idrett og ledelse på tvers av særidretter og til å synliggjøre
idrettens rolle i lokalsamfunnet.

”Idrettsglede for alle – sammen for
en åpen og inkluderende idrett.
Mest mulig og best mulig aktivitet
for flest mulig”

Tilnærmet all aktivitet i norsk idrett foregår i det lokale
idrettslaget. Derfor er den lokale møteplassen senteret
i norsk idrett. Alle andre organisasjonsledd har til oppgave å understøtte den lokale aktiviteten. Ingen andre
organisasjonsledd har egenberettigelse, kun i form av
tilretteleggere og støttespillere for lokal aktivitet for barn,
ungdom, voksne og eldre:
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