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Program for kvelden

• Idretten skal! – flere og bedre idrettsanlegg

• Strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland

• Vestland- og Rogaland Idrettskrets – sammen om flere 
arrangementsarenaer i landsdelen

• Idrettsturisme – kan det forbedre idrettens attraktivitet overfor 
næringsliv og det offentlige

• Anleggs- og arrangementsutvikling – Blir du med å ta eierskap?
diskusjon i plenum



Flere og 

bedre 

idretts-

anlegg







Status Rogaland





Spillemiddeltildeling 2010-2020
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… SØKNADSSUM VS. RAMMEBELØP TIL FORDELING…

År Søknadssum Ramme 

2010 292 231 000 80 775 500

2011 285 059 000 62 974 000

2012 291 158 000 62 707 000

2013 279 972 000 61 527 000

2014 317 506 000 73 848 000

2015 379 016 000 92 301 000

2016 415 578 000 106 325 000

2017 475 200 000 120 171 000

2018 560 366 000 136 005 000

2019 622 161 000 138 938 000

2020 669 245 000 148 573 000





Strategisk viktige 
idrettsanlegg i fylket

• Sone-anlegg

• Nord-sør-anlegg

• Fylkesanlegg

Interkommunalt utvalg for idrettssektoren
Vindafjord, Haugesund, Bokn, Sveio, Karmøy og Tysvær

Folkehallene

Hva skjer?

Hva skjer?

I idretten skjer det at vi 
arbeider med å opprette 
soneansvarlige 
representanter fra 
idrettsrådene i de fem 
sonene. 

Sammen med RIK kan 
disse være en ressurs for 
samhandling.

Hva skjer?





• Aktiv idrettspolitikk

• Effektiv anleggsutvikling 

• God organisasjonsutvikling

• Bedre folkehelse

• Økt idrettsturisme og 
næringsutvikling

• Flere talenter 

• Synliggjøre idrettens samfunnsnytte

RIKs satsingsområder 2020 - 2024



Idrettskretsenes utgangspunkt:

§ 1 Formål og oppgaver

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område som skal 
arbeide med: 

Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten.
Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale 
organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes 
rammevilkår.
Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å 
styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.
Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping.

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud 
uavhengig av særidrettens organisering. 

(3) Idrettskretsen har ansvar for opprettelse, sammenslåing og oppløsing av idrettsråd, og 
fastsetter idrettsrådets grenser. Alle idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd.

(4) Idrettskretsen skal overholde NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for 
idrettskretsen uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov.



Heldige oss:

NM-veka og Idrettsgalla



En 

Historien om et helgetomt hotell på Sola... 
Perspektiver:



På grunn av aktiviteter nesten ingen visste om:

...som var stappende fullt – en helg i januar. 

Pga.:
• NM U19 volleball
• RIKs lederkurs for ungdom
• Gym og turnkretstinget



«En søvnig dag i Stavanger. Skoleferie!!!»
Alle reiser vekk. Byen står tom og forlatt. Eller?



«Ingen er vel hjemme i Sandnes sent i juli?!!»



Turisme

Wikipedia definerer turisme slik

Turisme er klassisk ansett som reiser for hyggens skyld, selv om denne 
definisjonen har utvidet seg de senere årene til også å inkludere andre 

reiser utenom ens normale arbeids- eller bostedsområde.

Turisme utgjør en stor del av næringslivet både direkte 
via reiselivsnæringen og indirekte for forretningslivet generelt

https://no.wikipedia.org/wiki/Reise
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ringsliv
https://no.wikipedia.org/wiki/Reise


Idrettsturisme

Begrepet som RIK etablerte i 2017 er skapt for enda tydeligere å sette 
idrettsarrangementer inn i en næringspolitisk betydning i forhold til 

oppfatninger i det offentlige, næringslivet selv, og internt i 
idrettsorganisasjonene.



Idrettsturisme

Vår egen definisjon

Idrettsturisme er reiser for idrettens skyld, utenom 

normale arbeids- og/eller bostedsområde.

Idrettsturisme utgjør viktig omsetning næringslivet og bidrar til å gjøre 
markedstilbudet til kommuner, fylker og landsdeler mer attraktive.



Mål

RIK vil bidra til at idretten, næringslivet, destinasjonsselskaper og det offentlige 
i Rogaland på ulike nivåer samler seg om ambisjonen om å tiltrekke seg viktige 

mellomstore idrettsarrangementer. 

Ambisjonen skal i tillegg integreres i anleggsstrategien slik at vi bygger anlegg 
som kan huse mellomstore og store arrangement og mesterskap.  

RIK vil i tillegg på samme måte samarbeide med Vestland IK om å utvikle 
tilsvarende ambisjoner for framtidige idrettsarrangementer hvor fylkene hver 

for seg blir for små. 



RIK delmål og oppgaver

RIK vil bidra til å:

• Forankre ambisjonen internt i idretten i Rogaland

• Avdekke en oversikt over viktige beslutningstakere og -påvirkere i fylket

• Etablere et regionalt nettverk på tvers av idretten, næringlivet, 
destinasjonsselskaper og det offentlige

• Øke interessen for og kunnskapen om de muligheter idrettsturisme 
representerer for nettverket

• Avdekke og utvikle en liste over prioriterte arrangementer

• Analysere anleggsparken i fylket sin evne til å betjene disse 
arrangementene

• Bistå søkere i søkerfasen – sammen med destinasjonsselskapene

• Tilby rådgivning og samarbeidsmuligheter for gjennomføring av 
arrangementer til arrangører som har behov for støtte

• Selskap?



Vi tenker enda større?



Idrettsturisme og 
anleggsstrategi

Et nytt og utvidet samarbeidsprosjekt mellom Vestland og 
Rogaland idrettskrets



Bakgrunn:

Vestland (VIK) og Rogaland idrettskrets (RIK) har siden høsten 2019 hatt dialog 
om utvidet samarbeid om to strategisk viktige områder for idretten i de to fylkene.

Anlegg

Begge idrettskretsene har oversikter over strategisk viktige idrettsanlegg i de to fylkene. 
Samhandlingen vil fokusere på mesterskapsarenaer/konkurranseflater med nødvendig 
tilskuerkapasitet.

Idrettsturisme

Begrepet, som RIK etablerte i 2017, er skapt for enda tydeligere å sette idrettsarrangementer inn 
i en næringspolitisk betydning i forhold til oppfatninger i det offentlige, næringslivet og internt i 
idrettsorganisasjonene i de to fylkene.



Mål:

Idrettskretsene skal bidra til å bedre rammevilkårene for idrettslag, særkretser og særforbund:

Samarbeidet skal bidra til at det utvikles flere 
strategisk viktige mesterskapsarenaer i 
landsdelen. Arenaer som vil gi økt attraktivitet 
for norske og internasjonale arrangører.



Tilleggseffekt

Samarbeidet skal bidra til å reposisjonere idretten 
slik at vi også blir oppfattet som en viktig 
samfunnsaktør i et næringsmessig perspektiv

Idrettens egen omsetning og verdien av frivillighet er viden kjent. Idretten er også en stor 
arbeidsplass som gjennom skatteinngangen bidrar til å finanisiere lærere, politi, krisesenter og 
alt det om det offentlige leverer for idrettens skattepenger. Idretten er en del av den «grønne 
næringen». 

Ringvirkningene av idrettsarrangement for omverdenen er for dårlig systematisk dokumentert. 
Dette ønsker vi å gjøre noe med som en del av prosjektet. F.eks. gjennom bruk av 
verdikalkulatorer som er tilgjengelig i samarbeidet vårt med destinasjonsselskapene.

Eksemplene tar Gjert seg av 



Stort eller smått?!!

Ja takk, begge deler

• Idretten leverer minst 75 000 arrangementer i året i 
Rogaland

• 25 000 av disse er arrangementer som involverer 
personer fra andre steder enn Rogaland

• Et OL/PL i Norge skjer hver 40. år

• I mellom disse ytterpunktene ligger vår 
hovedinteresse





Motivasjon

Tilreisende «idrettsturister» legger igjen 
mellom 500 – 4000 kroner per døgn!

Utøver/e • Trener/leder •  Foreldre • Supportere



Hva stimulerer?

Lokalt strategisk politisk ønske

Anleggsutvikling

Medlemsvekst

Utøverutvikling

Klubbutvikling

Økonomisk stimuli



Idrettsturisme

• Sport – topp/bredde

• Anlegg

• Folkehelse

• Organisasjonsutvikling

• Lokale attraksjoner – sjø, vann, fjell, terreng, skog



ISHOCKEY

• Nye anlegg 2012

• Nærmer seg 2000 medlemmer, 75 ansatte

• 130 millioner i omsetning

• Vanlige seriekamper Eliteserien, Oilers 

• 11 lag i landsdekkende serier

• 45 lag i regional serie 

• Nasjonale sluttspill, cuper Regi NIHF

• Ungdomsturneringer, 

• Internasjonale kamper CHL, 

• Internasjonale kamper, landslag 

Idrettsturisme

150-200 15 millioner

• Konsert, StandUp, osv, 6-8 årlig (20 mill)
eks. Brad Paisley 2.500 tilreisende

RIK/gs 2019



HESTESPORT

• Nytt anlegg 2019

• Nærmer seg 350 medlemmer, 2 ansatte + lærling

• 4 millioner i omsetning

• Hovedanlegg NRYF

• Regionalanlegg

• Haugaland Challenge Weeks 4 helger

• Årlig anleggsseminar

• Hestefestivalen sommerferien

• Store mesterskap NM

• Store mesterskap Nordisk, EM, VM

Idrettsturisme

3500 3 millioner

• Konsert ifbm HCW

RIK/gs 2019



NM-VEKA

• Eksisterende anlegg – små oppgraderinger

• Rekrutteringstiltak

• 6 millioner i omsetning (RIK) + klubbene

• 5 dagers arrangement

• Ca 4500 tilreisende

• Ca 7000 kommersielle gjestedøgn

• 22.6 millioner

Idrettsturisme

RIK/gs 2019



• Klepp og Avaldsnes – kvinnefotball, 
nasjonalserie jr., satsing vgs, akademi for jenter

• Tasta Skatepark – sommercamp

• Utendørs, friluftsidretter
camp for familier, bredde, opplæring, sosialt

Idrettsturisme
eks med potensiale

RIK/gs 2019



Suksessfaktorer

• Motiverte mennesker

• Motiverte idrettslag

• Personavhengig

• Belastning på mennesker og anlegg

• Miljø

• Hvem har ansvaret



Tese

Arrangementsutvikling og 
anleggsutvikling må henge 

sammen!



Påstand

• Flere og større idrettsarrangement som vil bidra til 
økt anleggsutvikling av strategisk viktige 
idrettsanlegg.

• Fordi flere idrettsanlegg medfører medlemsvekst, 
klubb- og utøverutvikling



Allerede begynt å tenke stort – og 
utenfor boksen?



Ønsker dere å bli med å utvikle en helhetlig 
strategi og plan for idrettsturisme og 

anleggsutvikling?

NEI? JA!

Takk for oppmerksomheten!
Hvordan går vi videre 

sammen?



Blir du med og tar eierskap?

(Hva gjør vi nu..?)


