
Barents Summer Games 2017 – Ung-Frivillig Fond Rapportering 

Rapportering av tiltak og bruk av midler – Nordland Idrettskrets i samarbeid med Troms Idrettskrets 

og Finnmark Idrettskrets. 

 

Barents Summer Games 2017 var et internasjonalt mesterskap holdt i Bodø i helgen 1.-3. september 

2017. Deltagere under Barents Games representerte de Nordlige fylkene fra Norge, Sverige, Finland 

og Russland i alder 15 – 25 år. Barents Summer Games foregår på tvers av 15 ulike sommeridretter.  

Barents Summer Games i Bodø var resultatet av et samarbeid mellom Barents Sports Comittee 

Norway, Nordland Idrettskrets og Bodø Idrettsråd. Nordland idrettskrets sto som arrangør av 

arrangmentet, i samarbeid med lokale idrettslag som hadde ansvar for idrettskonkurransene.  

Nordland idrettskrets og Bodø idrettsråd jobbet i samarbeid for å rekruttere frivillige, og leder av 

Ungdomsutvalget i idrettskretsen jobbet som Frivilligansvarlig for arrangementet. Frivilligansvarlig 

hadde ansvar for å markedsføre og rekruttere unge frivillige og frivillige generelt, sammen med 

administasjonen i idrettskretsen og Bodø idrettsråd. Nordland idrettskrets har ansvar for videre 

oppfølging av unge frivillige i etterkant av arrangementet.  

Idrettskretsen, som teknisk arrangør, hadde som oppgave å rekruttere prosjektmedarbeideren, som 

skulle deretter jobbe sammen med administasjonen i idrettskretsen for å gjennomføre opplæring av 

de unge frivillige i forkant av Barents Summer Games. Jobben gikk ut på å engasjere kursholdere og 

lokaler til de ulike Workshops, samt Lederkurs for Ungdom del 2, og reise og opphold for unge 

frivillige under selve arrangementet.   

Barents Summer Games arrangørkomiteen v/ frivilligansvarlig, var ansvarlig for å fordele oppgavene 

til de unge frivillige underveis i arrangementet.  

Barents Summer Games’ som prosjekt var avhengig av frivillige for å tilfredsstille behov på tvers av 

idrettene; på arenaer, hoteller og transport, samt praktisk roller som matservering og tolker for 

Russiske og Finske deltagere. I løpet av Barents Summer Games 2017 bisto over 300 frivillige til disse 

oppgavene, av disse 24 unge frivillige deltagere i Young Leaders in Barents Games (YLiB) prosjektet 

som fikk støtte fra Ung-Frivillig Fond gjennom tildeling av midler til Nordland Idrettskrets, per søknad 

sendt 1.6.2017.  

Beskrivelse av prosessene 

Som beskrevet i søknaden, ble det opprinnelig tiltenkt seks ulike tiltak som en del av Barents 

Summer Games 2017, der hensikten var å gi ungdommene som var involvert relevant 

arrangementskompetanse som kunne videreføres tilbake til egne idrettslag senere. Som en del av 

denne prosessen, var et mentorprogram også tiltenkt unge frivillige som deltok som en del av YLiB 

og Lederkurs for Ungdom.   

Oversikt over tiltakene beskrevet i søknaden er som følger:  

 Honorar prosjektmedarbeider 



 Lederkurs for Ungdom del 1 og 2 

 Workshops 

 Reisestøtte 

 Overnatting deltagere 

 Young Leaders in Barents Sports (YLiB) 

Av ulike årsaker, var det ikke mulig for idrettkskretsene å gjennomføre alle tiltak beskrevet over og 

det ble derfor ikke benyttet hele beløpet tildelt gjennom Ung-Frivillig Fond. Under planleggingsfasen 

av Barents Summer Games, ble det lagt inn en del arbeid i å søke etter en prosjektmedarbeider som 

var nødvendig for å gjennomføre tiltakene beskrevet over ettersom Nordland Idrettskretsen ikke 

hadde arbeidskapasitet internt til dette arbeidet.  

Prosjektmedarbeideren skulle ha ansvar for planlegging og gjennomføring av Workshops, Lederkurs 

for Ungdom del 2 (i samarbeid med administrasjonen i Nordland Idrettskrets) og deler av 

planleggingen knyttet til frivillige deltagere mellom 15 og 26 år. Målet med denne 

prosjektmedarbeideren var at dette skulle være en person som allerede deltok som frivillig i idretten 

og som hadde kjennskap til idrett i Nord-Norge. 

Denne personen var til slutt vanskelig å finne, og sammen med tidspress knyttet til Barents Summer 

Games ble det krevende å finne en aktuell kandidat. Administrasjonen i idrettskretsen og Barents 

Games komitteen jobbet i tett samarbeid for å finne aktuelle kandidater som kunne bistå gjennom 

sommerferien og videre ut over høsten etter Barents Summer Games var ferdig. Av ulike årsaker, 

besluttet vi at tidspunktet på Barents Summer Games kom i konflikt med skolestart for mange, 

samtidig som andre idrettsungdom flyttet ut av fylket og resultatet av dette var at det ble vanskelig å 

rekruttere noen på kort tid til å ta på seg oppgavene tiltenkt prosjektmedarbeideren.  

Hovedgrunnen til å engasjere en prosjektmedarbeider for å jobbe med unge frivillige var for å 

fordele arbeidsoppgaver ut over administrasjonen i Nordland idrettskrets og Barents Games 

arrangørkomiteen. På grunn av mangelen på prosjektmedarbeideren, i tillegg til at det ble meldt på 

forholdsvis få unge frivillige, ble det resursskrevende for idrettskretsen å gjennomføre flere av 

tiltakene beskrevet i søknaden. 

Tiltak: 

Lederkurs for ungdom 

Siden vi ikke fikk tak i noen prosjektmedarbeider var lederkurs for ungdom ett av tiltakene som ble 

kuttet ut. Idrettskretsen gjennomførte et lederkurs i april, men det var bare en av deltakerne som 

var med i Barents Summer Games som frivillig. Kostnadene ved lederkurset ble dekt av 

prosjektmidler fra Nordland Fylkeskommune og NIF kompetansemidler. 

Workshops 

Tiltenkt som et tiltak rettet mot bruk av sosiale medier gjennom arrangementet. Ungdom skulle bli 

oppfordret til å melde seg som frivillige for å ta del i Workshops og deretter roller i forbindelse med 



deling av arrangementets innhold på sosiale medier. Workshops ble ikke gjennomført på grunn av 

for få ressurser, som nevnt over, og brukte derfor heller ikke noe midler på dette.  

Mentorordning 

Det ble ikke satt i gang noen mentorordning i forbindelse med prosjektet. Årsaken var manglende  

kapasitet til å gjennomføre det. 

Young Leaders in Barents Sports (YLiB) 

Young Leaders in Barents Sports var en gruppeutveksling for idrettsungdom mellom 18-25 år fra de 

nordlige fylkene i Norge og Sverige. I løpet av utvekslingen, ble det lagt opp til faglige moduler i løpet 

av uken i forkant av arrangementet, i tillegg til oppgaver som frivillig i løpet av Barents Games 

helgen. 11 Norske ungdommer deltok i Young Leaders in Barents Sports, og ni av disse deltok som 

frivillige, og to måtte reise hjem tidlig. Deltagerne deltok i oppgaver knyttet til åpningsseremoni og 

en aktivitetskveld, i tillegg til lunsjservering for over 750 deltagere.  

Young Leaders in Barents Sports fikk støtte fra Nordland Fylkeskommune og Aktiv Ungdom/EU 

Erasmus+. Midler vi fikk fra NFK og Aktiv Ungdom/EU Erasmus+ dekket reise, mat og opphold for 

deltagerne, samt en del av honoraret for foredragsholdere.  

Vi søkte Ung-Frivillig fond om midler til kursholder for hele ukens utveksling, som viste seg å være 

for kostbar i forhold til søknaden til Aktiv Ungdom/EU Erasmus+. I løpet av planleggingsfasen, ble det 

gjort avtale med en kursholder som hadde ansvar for hele utvekslingen, men på grunn av 

uforutsette årsaker, ble dette til slutt for kostbart. På grunn av en endring i tankesett rundt 

kursholdere, bestemte prosjektgruppen å fokusere på lokale foredragsholdere som delte på 

modulene i utvekslingen. Dette førte til at utgifter knyttet til engasjement av kursholdere ble 

betraktelig mindre. Vi delte ut moduler til ungdommene involvert i prosjektplanleggingen og dette 

førte også til reduserte kostnader i prosjektet.  

Resultatet av dette var at midlene tildelt fra Ung-Frivillig Fondet, nesten ikke ble benyttet, fordi de 

lokale foredragsholdere hadde mindre antall timer aktivt i prosjektet, samtidig som reisekostnader 

ble holdt lav og det ikke ble behov for overnatting på hotell eller bespisning som opprinnelig tenkt.  

Unge Frivillige – Reise og opphold 

Det siste tiltaket som ble søkt om i forbindelse med Barents Summer Games var for reise og opphold 

for de unge frivillige. Som nevnt over, var det forholdsvis få ungdommer som deltok som frivillige på 

arrangementet, og de som deltok kom stort seg fra lokalområdet, eller var deltagere i Young Leaders 

in Barents Sports. Det ble derfor lite behov for bruk av Ung-Frivillig Fond midler ettersom mange av 

de unge frivillige allerede hadde reise og opphold dekket av Aktiv Ungdom/Erasmus+ midler.  

Evaluering av tiltakene 

Evalueringsskjema ble sendt ut til deltagerne i etterkant av arrangementet, med vekt på erfaringer 

fra ungdommene selv i forhold til utbytte av tiltakene. I løpet av planleggingsfasen ble det opprettet 

informasjonskanaler på sosiale medier for de unge frivillige som brukes aktivt den dag i dag. Her har 

ungdommene dannet sine egne nettverk som benyttes for å veksle erfaringer og kunnskap, samtidig 



som vi ser at ungdommene bruker disse gruppene til markedsføring av egne prosjekter i eget 

idrettslag.  

Deltagere involvert i Young Leaders prosjektet har et nettverk som ble stiftet med ungdommer fra 

de nordlige fylkene i Sverige og dette brukes nå for å rekruttere frivillige fra Norge som skal reise 

over til Luleå i mars 2018 for å delta i Barents Winter Games.  

Beskrivelse av målene for unge frivillige i Nordland idrettskrets 

Nordland idrettskrets har som hovedmål: Sammen skaper vi fremtidens idrettslag. Videre utover 

dette hadde idrettskretsen følgende mål for ungdomsidretten i 2017: 

 Videreutvikle satsingen på unge ledere. 

 Arrangere Lederkurs for ungdom (25t) (Young Active og frittstående kurs). 

 Arrangere Aktivitetslederkurs for ungdom (17t) (Young Active og frittstående kurs).  

 Opprette og drifte ungdomsutvalg. 

Nordland idrettskrets satser stort på ungdom og unge frivillige. År etter år blir det gjennomført tiltak 

med ungdom i fokus, ledet av en fulltidsansatt i 100% stilling. Nordland idrettskrets avsluttet 

prosjektet Young Active i år etter tre år med arbeid som førte til opprettelse av syv YouAct grupper i 

Nordland fylke. Young Active konseptet lever fortsatt i deler av fylket, støttet av idrettskretsen.  

I tillegg til Young Active, har Nordland idrettskrets et velfungerende Ungdomsutvalg som består av 

syv idrettsungdom fra ulike deler av fylket. Ungdomsutvalget har som mål om å støtte lokale 

idrettslag i arbeid knyttet til ungdom, og å være ungdommens politisk talerør i idretten. 

Ungdomsutvalget, i samarbeid med administrasjonen i idrettskretsen, har som mål i 2018 å besøke 

idrettslag for å gjennomføre temakvelder, kurs og møter med andre idrettsungdom.  

  

Erfaringsutveksling og læring foregått underveis 

Barents Summer Games 2017 i Bodø var et arrangement som var avhengig av mange frivillige for å 

kunne fordele oppgaver på arenaer og overnattingslokaler. I løpet av arrangementet ble det fort 

klart at det var mangel på antall frivillige som førte til flere oppgaver per frivillig. I etterkant, ser vi at 

tidspunktet på arrangementet gjorde det vanskelig for ungdom å delta grunnet skolegang eller 

flytting.  

I tilegg til dette, var det en del usikkerhet i form av rollefordeling og arbeidsoppgaver til de unge 

frivillige som kan ha vært en faktor til hvorfor ikke flere ungdom og unge voksne meldte seg som 

frivillige. Hadde vi hatt arrangementet på nytt, kunne vi gjerne ha gått ut med informasjon om 

konkrete oppgaver for å gjøre det forutsigbart for ungdom som er interessert i å delta som frivillige.  

Ungdommene som deltok som frivillige ga utrykk for at det var en god erfaring og opplevelse å være 

del av et stort internasjonalt mesterskap og det vises ved at unge frivillige kom fra andre steder 

utenom Bodø-området for å delta. Det er ikke noe tvil om at ungdommene involvert i Barents 

Summer Games som frivillige fikk møte og jobbe tett sammen med andre idrettsungdom og dannet 

naturligvis et utvidet nettverk fra dette. Det er noe vi må ta med oss videre og sikre at vi styrker 

disse mulighetene til neste arrangement.  



Young Leaders in Barents Games utveklsingen viser at ved å samle flere unge utøver, ledere, 

dommere og andre funksjonærer fra idretten, danner det er naturlig nettverk av likesinnede 

mennesker som har like mål og grunn til å være frivillige. Vi ser nå i etterkant av utvekslingen at 

ungdommene fortsatt er i kontakt med hverandre og deler erfaringer og opplevelser seg i mellom. 

Dette er en svært positiv resultat av arbeidet knyttet til Barents Summer Games 2017. Vi vil nå se om 

de samme ungdommer klarer å samles igjen til neste arrangement i Luleå Sverige i mars 2018.  

 

Plan for evaluering og erfaringsutveksling 

Noen av ungdommene som deltok i YLiB og som frivillige under Barents Summer Games, var også 

med som frivillige i Barents Winter Games i Luleå 16.-18. mars 2018. Det var Kim Andersen, Adam 

Rotnes og Kristian Cabildo fra Norge. 4 av de svenske ungdommene som deltok i YLiB i Bodø var også 

med som frivillige i Luleå. 

Vi har registrert at de fleste ungdommene som deltok i YLiB fremdeles er aktive på ledernivå. Her er 

en oversikt over de norske deltakerne pr mai 2018: 

Navn Fødselsår Verv 

Helene Gåre Bakkevoll 1998 Styremedlem Midt-Troms Hestesportsklubb 

Kim Andre Andersen 2000 
Nestleder i Nordland idrettskrets Ungdomsutvalg 

Deltok under BWG i Luleå 

Adam Rotnes 1999 Deltok under BWG i Luleå 

Kristin Hofseth 1999 
Fungerer som trener og ung leder for et integreringsprosjekt 

som foregår hver sommer i Vadsø 

Maila Risten Bongo 

Dikkanen 
1999 Trener i idrettslaget ILAR i Finnmark 

Ulrikke Rye Josefsen 1999 Trener i Alta IF og dommer i Bossekop UL 

Isabell Valen 1994 
Aktiv funksjonshemmet utøver på høyt nivå i Bossmo & 

Ytteren IL 

Alexandra Valen 2000 Aktiv utøver i ski og skiskyting 

Kristian Cabildo 2000 Trener i YouAct-gruppe i Bodø. Deltok under BWG i Luleå 

Sebastian Henriksen 1997 
Styremedlem i Kvaløysletta Sportsklubb, Tromsø idrettsråd 

og Troms idrettskrets 

Otilie Næss 1999 

Dommer i Tana Ballklubb og ung leder for 

Integreringsprosjektet til Vadsø TF og styremedlem i 

Finnmark idrettskrets 

 

Under Idrettskonferansen i Nordland i oktober 2018 vil vi arrangere Ungdommens Idrettshelg, og da 

vil ungdommene som deltok i YLiB bli invitert og de ungdommene som deltok som frivillige under 

Barents Summer Games. 

Vi vil også ta en runde høsten 2019 for å se hva deltakerne gjør da, og hvilke verv de har hatt i 

mellomtiden. 



Totale kostnader, inkludert evt. Egenandel fra IK og arrangøren 

Inntekter Budsjett Regnskap Kommentarer 

 NIF - UNG-Frivillig Fond        302 362          39 639    

 NIF - kompetansemidler                  -            37 438   Kurs i forkant av YLiB  

 BUF-dir - Aktiv Ung program                  -          122 577    

 Nordland Fylkeskommune                  -            55 578    

 Egenandel Bodø idrettsråd                  -                    -      

 Egenandel Nordland idrettskrets          41 938          12 000    

 Sum:        344 300        267 232    

  
  

  

  
  

  

 Utgifter  Budsjett Regnskap   

 Honorar prosjektmedarbeider          51 300                  -      

 Lederkurs for ungdom del 1 og 2          95 000                  -      

 Workshops          36 000          15 815    

 Reisestøtte          75 000          70 469    

 Bekledning frivillige          12 000          23 598    

 Oppholdsutgifter + bevertning          20 000        149 612    

 YLiB          35 000            7 739   Reiser adm planlegging YLiB  

 Tolker - ungdom          20 000                  -      

 Sum:         344 300        267 232    

 

Her er budsjettallene slik de sto i søknaden, og regnskapstallene.  

Som dere ser ble omfanget av YLiB større enn planlagt, men mesteparten ble dekket av midler fra 

BUF-dir, og noe prosjektmidler fra fylkeskommune. 

Vi fikk et tilsagn fra NIF på kr 270.000,- fra Ung Frivillig-fondet, men har brukt bare 39.639,-. Ubrukte 

midler, kr 230.361,- vil bli tilbakebetalt. 

 

 

Bodø, 29. juni 2018 

 

 
Kristin Setså 

Org.sjef 


