
VIRKSOMHETSPLAN 
NORDLAND IDRETTSKRETS
2016 - 2019  

Sammen skaper vi

fremtidens idrettslag!



VIRKSOMHETSPLAN    Nordland idrettskrets 2016 - 20192

MÅL FOR
NORDLAND IDRETTSKRETS

HOVEDMÅL
Sammen skaper vi fremtidens idrettslag!

DELMÅL

1    ORGANISASJONSSERVICE - ”Alle idrettslag er godkjente”

2    ORGANISASJONSUTVIKLING - ”Noen blir morgendagens idrettslag”

3    ANLEGGSUTIVKLING - ”Flere og bedre idrettsanlegg til Nordland”



3

Glede
Fellesskap
Helse
Ærlighet Glede    -    Fellesskap    -    Helse    -    Ærlighet

Sammen skaper vi fremtidens idrettslag!

Innledning
Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument 
(IPD)  2015 – 2019 som er styrende for hele 
den organiserte idretten i Norge. Denne 
virksomhetsplanen beskriver hva idrettskretsen 
skal bidra med for å nå noen av målene i 
IPD, og er det sentrale styringsverktøyet for 
idrettskretsens styre og administrasjon.

Idrettspolitikken idrettskretsen skal formidle, er 
beskrevet i planen ”Idrettspolitisk plattform”. 
Den omtaler hva idrettskretsen mener er 
viktige idrettspolitiske utfordringer, der vi 
også må spille på lag med flere instanser; 
fylkeskommunen, kommunene, idrettsrådene, 
særkretser, NIF m.fl. for å nå våre mål.

Idrettskretsen utarbeider hvert år årlige 
handlingsplaner som vedtas av styret. Disse 
handlingsplanene vil inneholde kvalitative 
og kvantitative mål, samt tiltak innenfor hvert 
delmål i denne virksomhetsplanen.

Hele planverket til idrettskretsen har en 
varighet på fire år. Eventuelle justeringer i 
planverket gjøres på kretstinget som avholdes 
annet hvert år. Idrettskretsen utarbeider 
hvert år i april en årsrapport, som viser hva 
vi har levert året i forveien, innenfor målene i 
handlingsplanen.

Visjon
Idrettsglede for alle i Nordland!
Visjonen ”Idrettslglede for alle i Nordland” er 
en krevende visjon - og skal være den viktigste 
drivkraften for alle som deltar! Den utfordrer både 
den enkelte og fellesskapet.

Vi har først lyktes når alle føler seg velkomne, og 
når samhold og ekte glede preger hverdagen i 
idrettslagene.

Norsk idrett skal gjenspeile mangfoldet i det norske 
samfunnet. Gleden ved å mestre er viktig for alle, og 
alle som deltar er viktige uansett prestasjonsnivå.

Virksomhetsidé
Idrettskretsen er et kompetansesenter 

som utvikler idretten i Nordland
Idrettskretsen er fylkesleddet for Norges 

idrettsforbund og olypiske og paralymiske komité. 

Virksomhetsidéen betyr i praksis at idrettskretsens 
oppgave er å utvikle idrettslag og formidle 

idrettspolitikk.

Verdigrunnlag
Aktivitetsverdier

All idrettsaktivitet skal bygges på grunnverdiene:

Glede - Felleskap
- Helse - Ærlighet 

Organisasjonsverdier

Organisasjonsarbeidet i idretten skal preges av:

Frivillighet - Demokrati
Lojalitet - Likeverd

”Idrettsglede for alle” er 
en krevende visjon
- og skal være den 
viktigste drivkraften 
for alle som deltar!
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Idrettskretsen hovedmål må sees i 
sammenheng med virksomhetsidéen. Vår 
oppdrag er å bistå idretten i Nordland med 
service og utvikling innenfor organisasjon- og 
anleggsarbeidet. Alt vi bidrar med, har som 
mål å legge til rette for mer og bedre aktivitet i 
alle lokalsamfunn i vårt fylke. 

Det er vanskelig å spå hvordan fremtiden for 
idretten vil se ut om 5 eller 10 år, og det er 
heller ikke det som er hensikten bak vårt mål. 

Det er idrettslaget selv som må ønske å bli 
fremtidens idrettslag, og som definerer hva 
det innebærer. Vi skal gjøre det sammen med 
idrettslaget. Det idrettskretsen bidrar med 
er service og utviklingsprosesser til ledere i 
idrettslag, idrettsråd og særkretser, og vi har 
tro på at de med vår kunnskap og veiledning 
vil kunne trå inn i framtiden enda bedre rustet 
enn i dag. 

Alle idrettslag har sin kultur og sin historie. 
Noen er fornøyd med å drifte som de alltid 
har gjort, og skal få god støtte til det fra 
idrettskretsen. Andre ønsker å utvikle seg 
til å bli morgendagens idrettslag. Å skape 
fremtidens idrettslag gjør vi derfor ikke bare 
sammen med idrettslaget. Det oppfordrer 
også til samarbeid med andre partnere, både 
innenfor egen organisasjon, privat og offentlig 
sektor.

For noen idrettslag handler det om å forenkle 
og forbedre strukturene som allerede er der. 
For andre handler det om å tenke helt nytt. 
Noen vil ta i bruk konsepter som idretten i 
fellesskap setter i gang, mens andre utvikler 
helt nye konsepter og modeller som skaper 
mer og bedre aktivitet for sine medlemmer og 
for lokalsamfunnet de er en del av. 

Det vi derimot kan vite noe om, er den tiden 
vi lever i akkurat nå. Vi vet at frivilligheten er 
i endring og at idretten må tenke nytt for å 
henge med i utviklingen. 

HOVEDMÅL
Sammen skaper vi fremtidens idrettslag
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Sammen skaper vi fremtidens idrettslag!

At alle idrettslag er godkjente betyr 
at vi skal legge stor vekt på at alle 
idrettslag i Nordland skal være organisert i 
overensstemmelse med idrettens lovverk.

Idretten mottar hvert år store offentlige 
tilskudd bl.a. kompensasjon for vare og 
tjenestemoms, og støtte til realisering av 
idrettsanlegg. Det er derfor viktig at hvert 
idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet 
og kontroll, ikke bare for samfunnet men også 
overfor idrettslagets medlemmer. 

Ambisjonsnivået kan derfor ikke være lavere 
enn at - alle idrettslag i Nordland skal være 
godkjente.

Idrettskretsens oppgave blir å følge opp 
idrettslag, idrettsråd og særkretser i form av å:

• Gi juridisk veiledning innen lov- og 
organisasjonsarbeidet

• Skolere ledere i god klubbdrift

• Gjennomføre årlige kontroller og 
stikkprøver i idrettslag

• Gi veiledning innen idrettens verdier, 
retningslinjer og barneidrettsbestemmelser

DELMÅL 1: ORGANISASJONSSERVICE
”Alle idrettslag er godkjente”

NORDLAND 
IDRETTSKRETS 
JOBBER MED:

• Opptak og nedleggelse av 
idrettslag

• Konflikthåndtering
• Implementering av ”Enklere 

idrettslag” – samordnet søknad 
og rapportering

• Informasjon og kursing i idrettens 
tilskuddsordninger

• Kurs i økonomistyring/regnskap 
og idrettens lover/regler

• Kurs for styret i idrettsrådene
• Fordeling av Lokale aktivitetsmid-

ler (LAM) til kommuner som ikke 
har idrettsråd

• Kurs i KlubbAdmin
• Å gjennomføre 

medlemsundersøkelse 

OM ORGANISASJONSSERVICE I IDRETTSPOLITISK DOKUMENT:
Norsk idrett skal opptre ryddig, og følge opp idrettens lovverk. Dette innebærer at 
idrettslagene skal drive ansvarlig organisasjonsarbeid, med god økonomiforvaltning 
og demokratiske prosesser.

Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering eller 
trakassering, og det er viktig at rutiner for politiattester følges. Det samme gjelder for 
barneidrettsbestemmelsene. 

De neste årene vil det bli lagt vekt på at det skal bli enklere å drive idrettslag. Norsk 
idrett skal samtidig teste ut nye tilknytningsformer og modernisere organisasjonen på 
flere områder.
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At noen blir morgendagens idrettslag betyr 
at vi setter idrettslaget i fokus, og at alle 
tiltak vi setter i gang har som mål å utvikle 
idrettslaget og dets ledere og trenere.

Noen idrettslag må få støtte til å nå sine 
ambisjoner om å utvikle seg utover det å 
driftes godt og i tråd med lovverket (det 
lovbestemte).

Opplevelsen av hva idrett skal være og bety 
for den enkelte og nærmiljøet, er stadig 
i utvikling. De idrettslag som ønsker å bli 
morgendagens idrettslag må derfor få ekstra 
støtte til dette fra oss.

Idrettskretsens oppgave blir å følge opp 
idrettslag, idrettsråd og særkretser i form av:

• Klubbutviklingsprosesser og kurs i 
styrearbeid

• Kursing og inspirasjon til hele 
Nordlandsidretten gjennom 
”Idrettskonferansen i Nordland”

      o Hovedprogram med inspirasjonsforedrag
      o Kurs for trenere og ledere i samarbeid 
         med særkretsene
      o Samling for daglige ledere og tillitsvalgte 
          i idrettslag
      o Kroppsøvingsseminar for lærere
• Samlinger/seminar for ledere i idrettsråd 

og særkretser
• Kurs for trenere i barneidretten gjennom 

”Aktivitetslederkurs barneidrett”
• Kurs for ungdom i idrettslaget – gjennom 

leder- og aktivitetslederkurs
• Kursing av ”Tur- og treningskompiser”
• Kurs for aktivitetsledere innen idrett for 

mennesker med funksjonsnedsettelse

DELMÅL 2: ORGANISASUTVIKLING
”Noen blir morgendagens idrettslag”

NORDLAND 
IDRETTSKRETS SKAL:
• Utvikle flere strategier innen 

klubbutvikling og ungdomsidretten. 
Vi skal søke tettere samarbeid med 
særkretser, idrettsråd og de andre 
idrettskretsene for å sette i gang 
felles konsepter i norsk idrett

• Engasjere og skolere flere kvinner i 
trener- og lederroller

• Bistå OLT Nord i prosjektet ”Det 
neste steget” 

• Jobbe for flere arrangement:
1. Gjennomføre egne arrangement (i 

regi av NIK og NIF) – bl.a. Grenseløs 
idrettsdag, Barents Games Bodø 
2017 og NIFs kunnskapsturné.

2. 2. Bidra til arrangement i regi av 
våre samarbeidspartnere (NIK sitter 
i styringsgruppe/arbeidsgruppe) 
bl.a. Arctivity, Arctic Race of Norway, 
idrettsgallaer som gjennomføres 
i samarbeid med regionalt 
kultursamarbeid

OM ORGANISAJONSUTVIKLING I IDRETTSPOLITISK DOKUMENT:
Norsk idrett fortsetter sin satsing på ungdom, og 2016 er idrettens ungdomsår. Å engasjere 
ungdom til trener- og lederroller, samt å utvikle nye aktivitetstilbud står sentralt.

Videre skal norsk idrett bli best på treningsfellesskap for voksne. Kvinner skal løftes fram 
som trenere og ledere, og idrettslagene og idrettsrådene skal følges opp i regelmessig 
strategisk ledelse.
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Sammen skaper vi fremtidens idrettslag!

Flere og bedre idrettsanlegg til Nordland 
betyr at idrettskretsen skal bli ekspert på 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Å forbedre anleggssituasjonen for 
idrettslagene handler i stor grad om politisk 
påvirkningsarbeid. Forutsetningene står derfor 
i all hovedsak beskrevet i NIKs Idrettspolitiske 
plattform.

MEN, å realisere flere og bedre idrettsanlegg 
i Nordland vil ikke bli virkeliggjort uten at 
idrettskretsen setter større trykk på området. 
Vi har en stor utfordring når det gjelder å få 
bygd nok anlegg, og det tar ofte lang tid fra et 
behov blir uttalt til anlegget er realisert. 

Idrettskretsens oppgave blir:

• Politisk påvirkningsarbeid
• Kurs og samlinger for idrettslag, idrettsråd 

og særkretser
• Idrettspolitisk kampanje (til fylkes- og 

kommunevalget)
• Seminarer/temakvelder for idrettsråd og 

politikere i kommunene
• Prioritere spillemidler til anlegg ut fra de 

anleggspolitiske føringer som ligger i 
idrettskretsens Idrettspolitiske plattform 
(IPP)

• Veilede idrettslag og kommuner som skal 
bygge anlegg

DELMÅL 3: ANLEGGSUTVIKLING
”Flere og bedre idrettsanlegg til Nordland”

NORDLAND 
IDRETTSKRETS SKAL:
• Jobbe aktivt mot fylket og 

nasjonale myndigheter slik at vi 
reduserer etterslepet i bygging av 
idrettsanlegg

• Få på plass en anleggskonsulent 
som skal gi faglig bistand til 
idrettslag og kommuner som skal 
bygge anlegg i Nordland

• Invitere idrettsråd og særkretser 
til å delta i et anleggsutvalg som 
skal utarbeide ny anleggsplan for 
Nordland. Anleggsplanen skal 
også ha en plan for vedlikehold og 
oppjustering av anlegg

• Jobbe aktivt for å få bygget 
flerbrukshaller som har plass til flere 
småidretter som ikke fra før har 
gratishaller eller annen støtte

MERK! Hvis idrettskretsen skal bli 
ekspert på idrett for anlegg, og 
kunne yte god bistand til idrettslag 
og kommuner som skal bygge, 
er det en forutsetning at vi har en 
anleggskonsulent på plass. Inntil videre 
kan vi bare veilede.

OM ANLEGG I IDRETTSPOLITISK DOKUMENT:
Norsk idrett trenger flere anlegg, og de anlegg som bygges skal realiseres på en 
miljøvennlig og energieffektiv måte. Det er et mål at alle medlemmer får god tilgang 
til idrettsanlegg uavhengig av bosted.

Hvilke anlegg idretten trenger, bestemmes i framtiden blant annet av folkeveksten, 
utnyttelsesgraden, og nye typer aktiviteter.



Nordland idrettskrets
nordland@idrettsforbundet.no
www.idrettsforbundet.no/nordland
www.fb.com/nordlandidrettskrets
www.twitter.com/nordlandidrettskrets
tlf: 757 11 400
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