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DET ER BILLIGERE Å FOREBYGGE ENN Å REPARERE!
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EIERGRUPPENS
INNLEDNING
Denne rapporten er laget for å presentere hva Folkepulsen er
og har gjort, både på et overordnet men samtidig detaljert nivå
i 2016.
Rapporten henvender seg til ulike målgrupper og blir dermed
omfattende. Den danner samtidig grunnlag for de mange ulike
rapporter som avgis til fylkespolitikere, NIF (som rapportere
videre til kulturdepartementet), stiftelser og kommuner.
Innholdsfortegnelsen gjør det mulig å velge hva man ønsker å lese
om. I tillegg kan de som måtte ønske et dypdykk i enkeltaktiviteter
selvsagt ta kontakt med leder av Folkepulsen for ytterligere
informasjon.
Eiergruppens intensjon er samtidig at denne rapporten skal gi et
helhetlig inntrykk av det arbeidet Folkepulsen har drevet med
siden etableringen i 2009 og fram til i dag.
God lesing!
Stavanger, 13 juni 2017
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SAMHANDLING OG REGIONAL KUNNSKAP ER NØKKELEN

Folkepulsen ble etablert i 2009, og har siden den gang

Sist, men ikke minst, har vi etablert/styrket arrangementer for

årlig utbetalt midler til gode prosjekter i idrettslag som

målgruppen for å styrke rekruttering og synligheten av at det lar

ønsket å gjøre en ekstra innsats for de som ikke naturlig

seg gjøre å øke aktiviteten for målgruppene. Og at det finnes en

finner veien til idrettslagene.

rekke tilbud – for den som vil.

Det hele kom i stand gjennom en avtale mellom Rogaland

Folkepulsen sin metode forutsetter at vi driver ulike fysiske

fylkeskommune (RFK/fylket), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland

aktiviteter i samarbeide med idrettsrådene og særkretser/særfor-

idrettskrets (RIK).

bundene ut i fra ulike behov. Noe som gjør det mer krevende å
kommunisere, men likevel etter vår mening er riktig.

Metode
Sammen kryssfinaniserer partene midler - som igjen blir kryss-

Samarbeidsmodellen sikrer forutsigbarhet blant frivilligheten, og

finanisert av kommuner og særforbund. Folkepulsen bringer

er effektiv og bærekraftig for alle parter.

sammen parter som har sammenfallende interesse i å skape mer
og/eller ny fysisk aktivitet for målgruppene; nye landsmenn,
mennesker med nedsatt funksjonsevne og inaktive eldre
(etterhvert ble sistnevnt målgruppe dreid mot inaktive unge).
Utgangspunktet den gang, som nå, var at idrettens regionale
kunnskap om kapasiteter i idretten sammen med kommunenes
kunnskap om utfordringsbilder i den enkelte kommune, og at
økonomiske spleiselag gir større muligheter for å oppnå bedre
resultater sammen - enn hva vi kan hver for oss. Dermed får alle
partene mer aktivitet for pengene.

Opprinnelig ble målet definert som følger:
”Målet er at idretten gjennom prosjektet skal ta større ansvar i
arbeidet for en bedre folkehelse, og i praksis vise idrettens viktige
betydning i dette arbeidet”.
Strategien har siden starten vært uforandret:
“Vi skal opprette lokale formelle samhandlingsavtaler mellom
idrettsrådene i kommunene hvor vi stiller med halve finansieringen mot at kommunene stiller med den andre halvparten av
midlene som deretter blir satt inn i skriftlige avtaler mot motiverte
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idrettslag som ønsker å utvikle nye tilbud til målgruppene, basert

ant fra NIF og styreleder i RIK. I tillegg møter en administrativ

på de kommunale utfordringsbildene.”

representant fra fylket og daglig leder i RIK. Leder av Folkepulsen
er sekretær for gruppen.

Totalt har Folkepulsen modellen tildelt motiverte idrettslag som
har gitt tilbud om økt fysisk aktivitet til våre målgrupper rundt

Folkepulsen er kontrollmessig underlagt styret i RIK. Økonomien

16, 5 millioner kroner i perioden 2009 - 20017

føres som eget avdelingsregnskap. RIK har ekstern regnskapsfører, statsautorisert revisor – og selvsagt idrettskretstingets

I takt med økt oppmerksomhet og større etterspørsel søkte vi også

godkjennelse. I tillegg rapporterer RIK til Rogaland fylkeskom-

støtte fra stiftelser. Både Sparebankstiftelsen SR-Bank og

mune og NIF.

Gjensidigestiftelsen har gått inn med midler til vår satsing.
Underliggende organiasjonsledd som mottar støtte plikter å følge
Sparebankstiftelsen SR-Bank har gitt støtte fire ganger.

NIFs lover og bestemmelser. RIK har som overordnet organ, i

Gjensidigestiftelsen har gitt oss en treårig støtte fra 2015-2017.

motsetning til det offentlige, rett til å kreve innsyn i de autonome
idrettslagenes regnskaper og protokoller.

Kontroll og åpenhet
Kontroll og demokrati oppnås gjennom eiergruppen. Her sitter
to folkevalgte representanter fra fylkeskommunen, en represent-

FRAMTID
Etter evalueringen i 2015 vedtok styringsgruppen å gå

I 2016 var det 65 idrettslag i Rogaland som fikk midler

videre med en tredje periode.

direkte fra Folkepulsen til ny aktivitet. Dette ga ca 2500
mennesker et nytt/forsterket ukentlig tilbud inkludert

Fylkeskommunen har lagt støtten inn i sin handlings-

fysisk aktivitet, sosial møteplass, mestring og

plan. NIF har gått gått over til støtte til en halv stilling.

inkludering.

I dag ser partene ikke lenger på Folkepulsen som et

Tildelte midler fra fylket, NIF og diverse stiftelser er

prosjekt, men en varig måte/metode å møte utfordrin-

avtalefestet ut 2017.

gene på.
Styret i RIK og eiergruppen har basert på resultatene –
Folkepulsen opplever økt etterspørsel fra idretts-

og den akkumulerte kunnskapen og nettverket som er

organisasjonen. Stadig flere ønsker å bli med i

etablert – at de ønsker å gå inn for videre drift inn

Folkepulsen og dra nytte av våre erfaringer.

i framtiden.

Folkepulsen svarer direkte på samfunnets stadig

Det er etter tre treårige prosjektperioder ønskelig

økende folkehelseutfordringer, noe samarbeidene

å gå over fra prosjektperioder til en avtale med

kommuner og fylkeskommunen setter pris på.

oppsigelsesmulighet.
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HVA, HVEM, HVORDAN

Hvorfor Folkepulsen?
•

Folkehelseutfordringer: sitting is the new smoking, lettere
psykiske lidelser, eldrebølge, arbeidsledige og

Folkepulsen er et lokalt folkehelseprosjekt som gjennom
spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre

livsstilssykdommer
•

målgrupper som tradisjonelt ikke finner veien til

økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene
inaktive mennesker, våre nye landsmenn og mennesker
med nedsatt funksjonsevne økt fysisk aktivitet.
Hvem er Folkepulsen?
•

Eiere er Rogaland idrettskrets, Rogaland Fylkeskommune
og idrettsforbundet

•

Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen SR-Bank er
sentrale bidragsytere/partnere

Folkepulsen stimulerer idrettslag til å tilby fysisk aktivitet for
idrettslagene.

•

Folkepulsen er idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland.

•

Bidrar til tverrfaglig samarbeid og økt forståelse for idrettens
betydning for folkehelsen

•

Effektiv og enkel modell for idrettslagene

Mål
Visjon:
Idrettsglede for alle

•

Styret og folkevalgte til eiergruppen

•

NIF gjennom en 50 ansattressurs

Langsiktig målsetting:

•

Avtalefestede kommuner og særforbund/-kretser

•

Folkepulsen etablerer seg som en nasjonal modell for
samhandling mellom idrettsforbundet, staten og nasjonale

Hvordan gjør Folkepulsen det?
•

RIK/Folkepulsen driver markedsarbeid for å stimulere til,

stiftelser – Folkepulsen blir en sentral modell
•

og dekke etterspørsel fra rundt 1000 idrettslag, 22 idrettsråd

Skape økt samhandling mellom det offentlige og idretten som
resulterer i nye samarbeidsformer

og 25 særkretser i fylket.
•
•

Vi bidrar til å koble interesserte idrettsråd og særkretser

Kortsiktig målsetting:

i fylket med deres respektive kommuner og særforbund.

•

Deretter etablerer vi skriftlige avtaler mellom Folkepulsen,

voksne, mennesker med nedsatt funksjonsevne og våre nye

idrettsråd og kommuner og/eller mellom Folkepulsen,

landskvinner og –menn

særkretser og deres respektive særforbund. (spleiselaget)
•

Skape økt fysisk aktivitet for målgruppene inaktive unge og

•

Disse partnerne tilbyr deretter idrettslagene å søke om støtte

Bedre rammebetingelser for samhandling mellom motiverte
kommuner og idrettslag.

til tiltak som skaper økt aktivitet for en, eller flere av
•

Folkepulsens målgrupper.

Økonomi og budsjetter

Lokale styringsgrupper som er tverrfaglige

•

Folkepulsen distribuerer totalt 2,1 millioner kroner ut
i prosjekter i 2017. Dette beløpet dobles via våre spleiselags-

Målgrupper for prosjekter/tiltak

avtaler og gir 4,2 millioner kroner til fordeling blant motiverte

•

Inaktive unge og voksne

idrettslag i Rogaland

•

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

•

Nye landsmenn og - kvinner

•

Vår ambisjon ut i fra behovene vi ser i dag er å øke dette til
6,4 millioner kroner.

Etterlatt inntrykk:
Sammen skaper det offentlige og
frivilligheten Stolte øyeblikk og bedre folkehelse
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EIERGRUPPENS RAPPORT 2016
Folkepulsen sin eiergruppe har helt siden 2009 bestått
av oppnevnte representanter fra Rogaland fylkeskommune, Norges idrettsforbund (NIF) og Rogaland idrettskrets (RIK). I tillegg deltar fagkoordinator idrett og
kultur fra fylket og daglig leder/orgsjef RIK. Gruppens
sekretær er leder av avdelingen
Folkepulsen i RIK.
John Arve Hveding

Styreleder RIK

Aasen, Kristin Kloster

1.visepresident NIF

Tove Frantzen

Rogaland fylke, Venstre

Lisbeth von Erpecom Vikse

Rogaland fylke, Høyre

Astri Furumo

Rogaland fylke, vara AP

Aleksander Stokkebø

Rogaland fylke, vara Høyre

Jostein Salvesen

Fagkoordinator RFK

Rune Røksund

Org. Sjef RIK

Gjert Smith

Prosjektleder/Fagkonsulent

Eiergruppen har hatt møter 3. mars, 4. mai og 14. september i
2016. Folkepulsen ligger inne som selvstendig avdeling i RIK sitt
regnskap. Silje Særheim var Folkepulsens prosjektleder fram til
21. april. Silje ble erstattet av Lene Byberg, og Gjert Smith
ansettes 1. mai.
Per. 3/3-2016 er det 5 Folkepulskommuner som har samarbeidsavtale. Eiergruppen godkjenner målet om flere. 4 nye avtaler
signeres i løpet av våren. Folkepulsen kommunene for 2016 har
vært: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Stavanger, Sola, Sandnes,
Klepp, Hå og Egersund.
Folkepulsen hadde med seg inn 3 særforbundsavtaler, Fotball,
Håndball og Innebandy. Målet var å øke disse og i løpet av 2016
ble 2 nye avtaler inngått. Med Norges Ishockeyforbund; kjelkehockey og Norges Judoforbund.
Eiergruppemedlemmene ville øke synligheten og promoteringen
av Folkepulsen, navn og logo.
Styreleder i RIK fremmet forslag om at administrasjonen skal
utarbeide en «forretningsplan» med handlingsplan. Folkepulsen
ide og visjon ble fremlagt og godkjent av eiergruppen på møte
14. september.
Folkepulsen har for perioden 2016 hatt en omsetning på 5 millioner kroner. 4, 2 millioner, som kommer fra stiftelser, kommuner
og særforbund utlyses direkte til idrettslag i Rogaland.
Skifte av ledelse - stolleken
Folkepulsens leder rapporterer til daglig leder/orgsjef i RIK. Året
2016 medførte behov for endringer av naturlige årsaker.
Silje Særheim har hatt denne stillingen siden høsten 2011 da vår
første leder av Folkepulsen gikk over i annen stilling utenfor idretten. Silje sluttet 21. mars og flyttet til Oslo hvor hun nå vikarierer
som generalsekretær i Norges Danseforbund.

Lene Byberg overtok fra samme tidspunkt som leder av Folkepulsen. Lene kom opprinnelig ombord i 50 prosent stilling i forbindelse med underprosjektet Funkisball høsten 2015.
Fra 1.1.2016 fikk hun også en 50 prosent stilling for å dekke
opp for Silje – som fra samme dato også ivartok en halv stilling
som fagkonsulent NIF med ansvar for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Da Silje sluttet overtok Lene Byberg ledelsen av Folkepulsen. For
å dekke manglende ressurser begynte Gjert Smith jr. i april som
Lene Byberg sin høyre hånd.
Han overtok ansvaret for den halve stillingen som rapporterer til
NIF og halve stillingen i Folkepulsen.
Lene Byberg kom i lykkelige omstendigheter og gikk ut i permisjon 1. desember 2016.
Dermed overtok Gjert Smith jr. ansvaret for ledelsen av Folkepulsen fra 1. desember av.
RIK gjorde deretter interne rokkeringer for å frigjøre utdanningskonsulent Wenche Salte som Gjerts høyre hånd i halv stilling ut
2017.
Oppsummert i antall årsverk
Folkepulsen: 1 årsverk
Fagkonsulent NIF: 0,5 årsverk
I tillegg ivaretar RIK/Folkepulsen et halvt årsverk på vegne av
håndballregionen og fotballkretsen for Funkisball.
Stadig like forvirret? Det er det ingen grunn til. Måten vi har gjort
dette på har sikret kontiunitet og overlapping slik at vi ikke har
hatt unødige forsinkelser i driften og utviklingen.

ØKT AKTIVITET GJENNOM SAMHANDLING
Budsjettet for 2016 var på 2,1 millioner kroner ut i
aktivitet. Midlene når idrettslagene gjennom tre kanaler:
Gjennom idrettsråd, særforbund/særkretser eller
gjennom å arrangementer som skaper aktivitet for
målgruppene.
IDRETTSRÅD/ KOMMUNE AVTALER
I løpet av 2016 ble alle de kommune avtalene som lå i budsjett
signert. Vi kom tilslutt opp i 9 avtaler. Og dermed er alle tilgjengelige midler delt ut.
For at det skulle gå opp ble noen avtaler redusert, mens
andre øket. Noen avtaler har blitt justert ned, dette fordi enkelte
kommuner har vært med i Folkepulsen i flere år og det var behov
for nye avtaler. Det var hyggelig å registrere at en av idrettsråd/
kommuneavtalene som fikk sin støtte redusert fra Folkepulsen,
fikk en tilsvarende økning fra kommunen.

8

Folkepulsens pilot Lene Byberg og Eline Øidvin
deltok i 2016 i Nordsjørittet på tandem. Eline er
sterkt svaksynt, men gav full gass gjennom løypa
til en meget sterk tid.

Folkepulsen har hatt en økonomisk vekst. Veksten skyldtes i
hovedsak bidrag fra NIF/ kulturdepartementet, såkalte storbymidler som denne gang også inkluderte Sandnes.

halvannet år. Årsakene til dette er sammensatt. For eksempel kan
det skyldes at saken krever politisk prosess og behandling, eller
lite førstegangssøkere.

I 2016 signerte Folkepulsen avtaler med idrettsråd og kommune fra; Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sola, Stavanger, Sandnes,
Klepp, Hå, Egersund.

For eksempel ble Folkepulsen Sandnes midler overført så sent
som i desember. Dette gjør at også 2017 blir gjennomføringsår.

I samtlige kommuner har vi Folkepulsen styringsgrupper, for
eksempel Folkepulsen Haugesund med lokale medlemmer fra
kommune og idrettsråd, samt RIK.
Vår erfaringer at det beste er om kommunene stiller med to representanter. Eksempelvis folkehelsekoordinator og idrettskonsulent.
Det samme gjelder for idrettsrådene.
På denne måten synkroniseres kunnskap om utfordringer, behov
og muligheter. I tillegg gir det styringsgruppen bedre kapasitet.
Erfaringsmessig er et slikt tverrfaglig samarbeid det beste med
tanke på samhandling, informasjonsflyt og det lokale utfordringsbildet.
Oppstart og resignering skjer på noe ulike tidspunkter i enkeltavtalene. Etter avtalesignering registrerer vi også at felles informasjonsmøter, hvor både idrettsråd og kommunen møter idrettslagene, er en viktig metode for å motivere til innsats og skape økt
interesse for å søke.

SÆRFORBUNDSAVTALER
I løpet av 2016 fikk vi øket antallet særforbundsavtaler fra
3 til 5. Avtalene med fotball, håndball og innebandy er flerårige
og har fortsatt etter samme lest. Likevel har vi vært i utvikling og
fått gjort mindre justeringer i riktig retning.
Samtaler med Norges Ishockeyforbund over lengre tid gjorde at
det i budsjett ble satt av midler til en avtale knyttet til kjelkehockey. Partene måtte imidlertid vente på tildeling fra NIF før
avtalen kunne igangsettes.
I mens vi ventet på at kjelkehockey-avtalen skulle bli signert, ble
vi kontaktet av Stavanger Judoklubb som hadde et interessant
prosjekt via Norges Judoforbund. Ved slutten av året ble begge
avtalene signert og igangsatt. Først judo-avtalen, hvor klubben
fikk gjennomført flere treninger på Tastarustå skole.

Ulike avtaledatoer skyldes også at det er stor forskjell i tiden det
tar fra ide til avtale. Den raskeste avtalen ble gjort på 10 dager.
Den avtalen som tok lengst tid (men var strategisk viktig) har tatt
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SYNLIGHETS OG REKRUTTERINGSARRANGEMENTER
Lavterskel idrettsarrangement hvor særidrettene
kan rekruttere til de av deres idrettslag som gir tilbud
til målgruppene samt idrettslag som allerede er støttet
av Folkepulsen.
Superlekene
20. og 21. mai ble det 8. Superlekene arrangert. Folkepulsen har
støttet dette arrangementet siden starten. Superlekene arrangeres
for utviklingshemmede i Rogaland. I 2016 var det med 5 idretter.
Svømming, fotball, håndball, friidrett og boccia. Arrangementet
starter med innmarsj i Sandneshallen, selvfølgelig akkompagnert
av skolekorps, og avsluttes på kvelden med dans og bankett.
De siste årene har en vært så heldige å ha Olav Grimdalen jr. fra
Tangerudbakken med som trekkplaster og vert.
Antallet påmeldte har stadig økt siden starten og nå er arrangementet oppe i 200 deltakere.
Grenseløs idrettsdag på Nærbø
19. oktober arrangerte vi Grenseløs Idrettsdag, - som en paralympisk skoleidrettsdag.
200 barn og unge fikk prøve på 15 forskjellige idretter. Skoleklasser med en funksjonsnedsatt klassekamerat blir/ble også invitert.
De gjennomfører disse idrettsaktivitetene med samme handikap
som klassekameraten. Hvis denne/eleven behøver f.eks rullestol
så blir alle aktivitetene utført sittende.
Dermed får alle seg en «aha» opplevelse i positiv forstand
Sitat deltaker:
«Endelig kan også jeg få vise at jeg er god i idrett!»
Samtlige deltakere med en funksjonsnedsettelse ble tildelt
aktivitetskort, for utfylling. Her ber vi om informasjon om hvilke
idretter en har prøvd/som har blitt prøvd, om var det gøy, og om
en kunne en tenke seg å begynne med noen av disse idrettene,
samt/i tillegg til kontakt informasjon. Interesserte utøvere kobles
så med idrettslagene sine tilbud.
Kommunikasjon
Folkepulsen eier webadressen www.folkepulsen.no. På denne
webadressen legges all informasjon om Folkepulsen, idrettslag
som gir tilbud til målgruppene og aktiviteter/prosjekter.

I tillegg er Folkepulsen på facebook. Denne siden oppdateres
kontinuerlig i henhold til våre aktiviteter. Samarbeidspartnere,
viktige beslutningstakere og andre oppfordres til å like siden.
•
•
•
•
•

Web – et Google søk på Folkepulsen gav pr 31.12. 2016
3220 resultater. Saker med Folkepulsen lagt ut på web.
Facebook: Folkepulsen 212 følgere, Funkisball 81 følgere
Brosjyrer
Film – vi har laget 6 minutters promofilm for Folkepulsen.
Brukes på Facebook, i presentasjoner, til arrangement.
Mediaomtale. Folkepulsen aktiviteter og klubber støttet av
Folkepulsen har flere ganger fått omtale i papirutgaver, radio
og TV. Team tvilling med Haugesund Triathlon, Karmøy Innebandy, Lura Karate og våre Grenesløs arrangement samt
Superlekene er de som har vært mest omtalt.

Kurs
Hva

Tid

Sted

Antall

Kurs skjulte
6. 9
funksjonsnedsettelser

Sola Aiport
hotel

33

Aktivitetslederkurs

Vikinghallen

12

14.-15.10

Lokale styringsgrupper
Styringen av alle Folkepulsens samarbeidsavtaler skjer
gjennom en lokal styringsgruppe i aktuell kommune eller særforbund/-krets. Styringsgruppene er sammensatt av kommunalt
ansatte (ofte idrettskonsulent og folkehelsekoordinator, kostnadsfritt) og frivillige representanter fra idrettsrådene.
Styringsgruppen utgjør bindeleddet mellom vår prosjektleder
og de lokale idrettslagene. Folkepulsen har plass i alle styringsgruppene.
Styringsgruppens oppgaver: utrede potensialet blant målgruppene, utrede resultatmål, utlysning av tilskudd til idrettslag, tildeling
av tilskudd, oppfølging av tilskuddsmottakere samt besøk,
rapportering til Folkepulsen med bilder, avholde 2-3 styringsgruppemøter per år, innhente halvårlig rapportering fra idrettslagene, informasjonsmøter for motiverte idrettslag og fungere
som en markeds- og informasjonskanal.

Eksempler på pressedekning i lokalmedia. Folkehelse er godt nytt!
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FAGKONSULENT NIF
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Oversikt
I Rogaland er det for tiden registrert 120 idrettslag som gir tilbud
til målgruppen. Totalt 1027 utøvere.

Samarbeid
Via vår modell Folkepulsen har vi systematisk kontakt med lokale
kommunale fagpersoner.

540 er registrert som utøvere i idrettslag med en psykisk
funksjonsnedsettelse, 83 med hørsels-, 35 med syns-, 155 med
skjult- og 214 med fysisk funksjonsnedsettelse.

I forbindelse med Paralympisk skoledag/Grenseløs Idrettsdag er
det utviklet et godt samarbeid med lokale skoler, NAV hjelpemiddelsentralen.

Rundt 190 klubber har i en kombinasjon av egen undersøkelse og
gjennom den årlige idrettsregistreringen et ønske om å gi tilbud
til målgruppen.

Vi er for tiden midt i utviklingen av en ny samarbeidsavtale med
NAV, ved direktør for Rogaland. I forbindelse med våre synlighets
og rekrutteringsarrangement har vi besluttet å inkludere seminar
del. Nå første gang for fylkets fysio- og ergoterapeuter

Bistå/ Følge opp
Vi mottar oppfølgingsskjema via NIF for personer som har vært
på Beitostølen eller lignende habiliteringssentra, og har i perioden
mottatt 6 oppfølgingsskjema.
Alle er kontaktet i henhold til opplysninger påført i skjemaet.
De som har gitt tilbakemelding har fått informasjon om idrettstilbud i nærheten og er bl.a. invitert til Grenseløs Idrettsdag,
19. oktober på Nærbø.
Legge til rette
Vi er via vår folkehelsemodell involvert i gjennomføring av
Superlekene og Paralympisk skoledag/Grenseløs Idrettsdag.
Superlekene (for utviklingshemmede) ble gjennomført 20. og
21. mai og involverer 300 personer, inklusiv deltakere og støttepersonell.
Paralympisk skoledag/grenseløs Idrettsdag ble gjennomført
19. oktober på Nærbø med 350 personer tilstede. Vi gjennomførte
samtidig også et seminar for fysio- og ergoterapeuter
Vi har i perioden også arbeidet med å finne aktører for gjennomførelse av tilsvarende rekrutterings- og synlighets arrangement i
nord fylket.
Dialog
Via vårt engasjement i Superlekene har vi jevnlig kontakt med
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Vi har etablert
dialog med Norges Handicap Forbund (NHF) Vest. Vi har god
kontakt med lokal representant, som også er med i organisasjonsgruppen for Grenseløs Idrettsdag. Likeså har vi hatt møte med
Døves idrettsforening i Stavanger.

Informasjonsarbeid
Vi har initiert et samarbeid med Helse Stavanger og Helse Fonna,
avd for rehabilitering. Her skal vi sammen produsere en informasjonsbrosjyre om fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt
funksjonsevne. Alle idrettslag i Rogaland som gir tilbud til målgruppen vil bli presentert med kontaktinfo. Likeså kjente idrettsarrangement, og selvsagt også idrettsforbundet og idrettskretsen.
Aktivitetstall
Folkepulsen støtter via kommune/idrettsråds- og særforbundsavtalene ca 70 klubber med økonomiske midler. Flere av avtalene
starter og slutter midt i kalenderåret.
I tillegg støtter vi synlighets- og rekrutteringsarrangement/aktiviteter, Superlekene og Grenseløs idrettsdag. Til sammen aktiviserer vi ca 2500 mennesker som ikke hadde fått dette tilbudet uten
Folkepulsens eksistens.
Vi har registrert 120 idrettslag som gir tilbud til mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Disse gir tilbud som følger:
Tilbud til mennesker med

Antall

Synsnedsettelser

35

Hørselsnedsettelse

83

Utviklingshemmede

540

Bevegelsesnedsettelse

214

Skjulte nedsettelser

155

Totalt

1027

Olympiatoppens Sarah Louise Rung, TMT-elev
og kjelkehockeyspiller Emil Watne samt
Folkepulsens Gjert Smith jr. tar en pust
i bakken, på tur langs Gandsfjorden.
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NØKKELTALL FOLKEPULSEN 2016
INNTEKTER

Regnskap

Budsjett

RFK Folkepulsen

700 000

700 000

NIF, Folkepulsen

675 000

735 000

Stiftelser

2 014 000

2 000 000

Tilskudd Funkisball

400 000

-

SUM DRIFTSINNTEKTER

3 789 000

3 435 000

Personalkostnader

-955 228

-1 040 000

Drift

-339 855

-250 000

Møte- og reisekostnader

-71 940

-100 000

Tilskudd IR / IL / SK

-1 555 000

-1 670 000

Grenseløs idrettsdag

-52 068

-

SUM KOSTNADER FOLKEPULSEN

-2 974 091

-3 060 000

Personalkostnad

-292 149

-300 000

Drift

-30 509

-100 000

Møte- og reisekostnader

-12 465

-200 000

Tilskudd Funkisaktivitet

-62 533

-200 000

SUM KOSTNADER FUNKISBALL

-397 656

-800 000

SUM KOSTNADER

-3 371 747

-3 860 000

RESULTAT

417 253

-425 000

Folkepulsen - Avsetning / Bruk av
avsatte midler

10 076

25 000

Funkisball - Bruk av avsatte midler

-402 344

400 000

Resultat

24 985

-

KOSTNADER FOLKEPULSEN

KOSTNADER FUNKISBALL

Innsyn og sikkerhet
Folkepulsen er et avdelingsregnskap i RIK. Styringsgruppen til Folkepulsen
angir strategi og retning. Styret i RIK har det formelle ansvaret for
regnskapet..
RIK har som foresatt for alle underliggende organisasjonsledd i idretten
iht Norsk idretts lover rett til innsyn i alle regnskaper og økonomiske
forhold i idrettslag og idrettsråd.
RIK selv rapporterer til idrettskretstinget, fylkeskommunen og Norges
idrettsforbund. Vi har profesjonell regnskapsfører og statsautorisert
revisor.
RIKsberetning med årsberetning, regnskap, balanse og noter m.m. ligger
på våre nettsider: www.idrettsforbundet.no/rogaland
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IDRETTSRÅDSAVTALER

VI LØSER KOMMUNALE UTFORDRINGER GJENNOM MOTIVERTE
FRIE OG VILLIGE MENNESKER MED
HJERTET PÅ RETT PLASS
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STYRINGSGRUPPERAPPORT EGERSUND 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Egersund
Inger Torgersen

leder

Egersund idrettsråd

Alf Reidar Eik

Styremedlem

Egersund idrettråd

Eivind Galtvik

folkehelsekoordinator

Eigersund kommune

Kari Reianes
Spangen

folkehelsekoordinator

Eigersund kommune

Gjert Smith

RIK/Folkepulsen

Rogaland Idrettskrets

Informasjonsmøte
Det ble avholdt informasjonsmøte tirsdag 23. august på
Grand hotell, Egersund. Rundt 70 stk tilstede fra ulike lag og
foreninger i kommunen. Ordføreren åpnet informasjonsmøte og
var tilstede under hele møtet. Kultur- og oppvekstsjefen i Eigersund kommune holdt innlegg om folkepulsen i Egersund.
Gjert Smith informerte om tilskuddsordningen.
Økonomi
Klubbene kunne søke om totalt kr 200.000. 11 klubber søkte om
støtte til en total søkesum på kr 407.000,-

Egersund Svømmeklubb, Nils Tore Punthervold
«Det ble kjørt en trenings helg for de eldste svømmerne der det var
store menger trening og videre ble det tatt en samling der det ble
lagt vekt på hva som må til for oppnå fremgang i treningen som
riktig kost og søvn. Videre ble de fortalt hvordan en bør unngå
belastning skader ved riktig trening. Svømmerne synes dette var
kjekt og lærerikt.»

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Eiger fotball

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fotballtreninger/turneringer

Sum
50000

I aktivitet
16

Eiger fotball

Forsterket avdeling Grøne Bråden skole

Forskjellige aktiviteter for barn

24000

*

Dalane Sykleklubb

Inaktive Barn og unge
Teknikk-kurs + etablering av universalt
utformet sykkelløype

24000

9

Egersund og Dalane
rideklubb

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Terapiridning

48000

19

Egersund Seilforening

Mennesker med nedsatt funksjonsevne
– inaktive barn og unge

Seile-kurs m.m.

24000

*

Egersund pistolklubb

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging av tilkomstvei

8000

*

Egersund svømmeklubb

Mennesker med nedsatt funksjonsevne
/ inaktive barn og unge

Deltakelse stevne m.m.

19000

75+12

*(midler tildelt, men aktivitetsoppstart i 2017)
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STYRINGSGRUPPERAPPORT HAUGESUND 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Haugesund
Anne Marit Stange

Leder

Haugesund idrettsråd

Kjetil Lande

Idrettskonsulent

Haugesund
Kommune

Ole Kristian
Halvorsen

Leder

Haugesund idrettsråd

Bente Pettersen

Folkehelsekoordinator

Haugesund
Kommune

Anne Engedal

Politisk valgt
representant

Haugesund
Kommune

Lene Byberg/ Gjert
Smith

RIK/Folkepulsen

Rogaland idrettskrets

Informasjonsmøte
Det ble i fjor ikke gjennomført informasjonsmøte for klubbene i
forbindelse med utlysning av midlene til Folkepulsen Haugesund.
Alle klubbene fikk mail om at de kunne søke om midler, det ble
også lagt ut på Haugesund Idrettsråd sin Facebook side og vi
hadde også en artikkel i Haugesund Avis om prosjektet.
Økonomi
Klubbene kunne søke om totalt kr 740.000. For Haugesund
kommune er også midler som kommer fra kulturdepartementet
(via NIF), såkalte Storbymidler, inkludert i summen.

Haugesund Triatklon klubb, Team Tvilling,
Anne Nagell Skogland
«Det er vanskelig å velge, som jeg beskrev litt tidligere har vi
møtt så mye godvilje og støtte at jeg føler hele året har vært en
suksess! Av alle de personlige målene som er nådd og de rørende
øyeblikkene vi har opplevd er det mye å ta av. Likevel tenker jeg at
Ingelin sin historie er en suksess vi kan dra fram. Hun satt inaktiv
i rullestol da hun begynte hos oss som første utøver i januar 2016.
I starten var hun med og satt i en løpestol og var fornøyd med det.
Da en av løperne våre, som er fysioterapeut, bemerket at hun kunne ha utbytte av å delta mer aktivt i treningen selv; Ingelin, du har
jo en frisk overkropp, har du kanskje en håndsykkel? Det hadde
hun. En håndsykkel som hadde stått i boden i mange år. Så ble den
tørket støv av og oljet opp av en kjærlig og nevenyttig far. Og så
startet et nytt og mer aktivt liv for Ingelin, fra da av syklet hun på
treningene våre en til to ganger pr uke. Hun er glad for å kunne
bevege seg for egen maskin og deltok med god tid på Aibelsprinten
10. september. Så fort sykler hun nå at vi har vanskelig for å holde
følge. Nå skal hun søke om ny og bedre sykkel.»

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Sum

I aktivitet

Djerv 1919

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fotball og aktivitesdag

260.000,-

60

Haugesund Trihatlonklubb

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prosjekt Team Tvilling

50.000,-

4

Haugesund Basketball
klubb

Barn og unge med minoritetsspråkligbakgrunn

Basketball

30.000,-

8

Haugar

Inaktive unge

Lavterskel fotball

80.000,-

64

Haugesund Rideklubb

Barn og unge med minoritetsspråkligbakgrunn

Stallgjeng med ridetimer

80.000,-

15

SK VARD

Barn og unge med minoritets
språkligbakgrunn

Fotball

240.000,-

40
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STYRINGSGRUPPERAPPORT HÅ 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Hå
June Ueland

Medlem

Hå idrettsråd

Knut Olai Slettebø

Leder

Hå idrettsråd

Kari Sjursen

Folkehelsekoordinator

Hå kommune

Lars Erling Friestad

Idrettskonsulent

Hå kommune

Vigdis Monsen
Austdal

Kommunalsjef

Hå kommune

Gjert Smith

Folkepulsen

Rogaland Idrettskrets

Informasjonsmøte
Informasjonsmøte om blant anna Folkepulsen blei avholdt for alle
idrettslag i Hå på Holmavatn 27. oktober 2015 og 18. oktober 2016
På informasjonsmøtet møtte det 40 representantar for idrettslag
i kommunen, i tillegg til Hå idrettsråd, ordførar, andre politiske
representantar og kommunalsjef.
Økonomi
Klubbene kunne søke om totalt kr 300.000,-.
5 klubber søkte om støtte og en total søkesum på kr 562.156
(godkjent total søknadssum: 317.603)

Emil Vatne, Nærbø IL kjelkehockey, (17)
Deltaker på alle Grenseløse idrettsdager siden 2009, og første elev
med funksjonsnedsettelser på TMT (Talenter mot toppen – et
utvidet toppidrettstilbud på St. Svithun VGS i samarbeid med
Olympiatoppen sørvest, RIK og fylkeskommunen) og nå landslagsutøver på kjelkehockeylandslaget:
”Grenseløse idrettsdager for meg har vært så og si den kjekkeste
skoledagen hvert år. Det er noe jeg ser frem til hver eneste sommer,
og jeg synes det er et helt utrolig flott arrangement”!

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Vigrestad IK

Innaktive vaksne

Trim for vaksne

Sum
51 287

I aktivitet
9

Vigrestad IK

Integreringstiltak

Saltrening/ballspill

15 084

25

Varhaug IL

Innaktive vaksne

Trim for vaksne

86 101

35

Ogna golfklubb

Innaktive vaksne

Golf for alle

137 346

128

Nærbø IL

Innaktiv ungdom

"Kom i gang"

10 181

25
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STYRINGSGRUPPERAPPORT KARMØY 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Karmøy
Lars Sigvart Hop

leder

Karmøy Idrettsråd

Øyvind Flatebø

Idrettskonsulent

Karmøy kommune

Siri Merete Alfheim

Folkehelsekoordinator

Karmøy kommune

Asbjørn Sevland

Idrettsrådsrepresentant

Karmøy Idrettsråd

Lene Byberg

RIK/Folkepulsen

Rogaland Idrettskrets

Informasjonsmøte
Det ble orientert om Folkepulsen Karmøy ved medlemsmøte i
Karmøy Idrettsråd ved åpningen av første søknadsrunde. Deretter
ble det orientert om Folkepulsen på Idrettsrådets Årsmøter 2015
og 2016.
Ved alle søknadsrunder blir det sendt ut e-post til alle medlemmene i Karmøy Idrettsråd med oppfordring om å søke midler og
om frister og vilkår for å søke. Dette legges også ut på Karmøy
kommunes nettsider og på Karmøy Idrettsråds side på Facebook.
Økonomi
Klubbene kunne søke om totalt kr 200.000,-, men det var også
midler til overs fra tildeling 2015, så rammen var høyere.
6 klubber søkte om støtte og en total søkesum på kr 312.000,-

Hilde Lethinen, Karmøy Badmintonklubb
«Veldig bevegelseshemmet dame kommer jevnlig på trening hos
oss. Til å begynne med deltok hun lite, men har blitt mer og mer
deltagende. Til å begynne med var det bare noen få hun kunne
spille med men nå kan hun spille med flere. Vi ser at hun blomstrer, hun har kjøpt seg nytt treningstøy, flotte sko og også freshet
utseende litt. Hun har gått litt ned i vekt og er blitt mer bevegelig.
Vi er veldig glad for å kunne hjelpe henne til et lettere liv med mer
bevegelse og litt mer sosial omgang med andre.»

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Karmøy badmintonklubb

Barn og unge voksne med ulike utfordringer

Badminton og utvikling av motorikk

Sum
25 000 kr

I aktivitet
8

Karmøy Golfklubb

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Golf Grønn Glede

22 000 kr

35

Kolnes IL

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Håndballag for utviklingshemmede

50 000 kr

16

Skudenes Rytterklubb

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ridning

35 000 kr

15

Karmøy Innebandyklubb

Inaktive voksne

Etablering av kameratinnebandy i
alle 5 soner i Karmøy kommune

100 000 kr

30
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STYRINGSGRUPPERAPPORT KLEPP 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Klepp
Fridtjov Helland

Leder

Klepp Idrettsråd

Elfin Lea

Nestleder

Klepp Idrettsråd

Lene Byberg/
Gjert Smith

Styremedlem

Rogaland
Idrettskrets

Oddvar B. Høyland

Idrettskonsulent/
styremedlem

Klepp kommune

Informasjonsmøte
Det var informasjonsmøte 1. september 2016 i Klepp Rådhus.
Her var alle klubbane/idrettslaga invitert. Det var 15 personar til
stede, mellom anna ordførar og kultursjef. Lene Byberg informerte
om Folkepulsen, og det var medlemmar frå Ogna Golfklubb som
informerte om deira prosjekt.
Økonomi
Klubbene i Klepp kunne søke om totalt 200 000 kroner for 2016.
To av de store klubbene i kommunen søkte om støtte til totalt
tre prosjekter. I tillegg ble Klepp bedtom å overta et prosjekt fra
Frisklivssentralen. Dette ble tildelt 172 00 kroner.

Klepp IL Håndball, Svein Axel Johannessen.
«Klepp har kjørt et treningsopplegg med personlig trener for
inaktive. Spesielt mennesker som ikke har vært involvert i idrett
tidligere og som gjerne også står overfor spesielle utfordringer. Via
NAV og kommunens frisklivssentral får enkeltindivider tilgang til
vår personlige trener som følger opp 2 ganger i uken på individuelt
nivå. Fra tur til hardere styrketrening. Fantastisk utvikling.»

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Sum

I aktivitet

Voll

Nye landsmenn

Infobrosjyre på ulike språk

17 000

Brosjyre

Klepp IL

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kosthaldsrutinar

40 000

30

Klepp IL

Inaktive unge og vaksne utan fast jobb

Personleg trenar

116 000

13
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STYRINGSGRUPPERAPPORT SANDNES 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Sandnes
Vidar Grundetjern

leder

Sandnes Idrettsråd

David Riska

vara

Sandnes Idrettsråd

Lene Byberg/Gjert
Smith

medlem

Rogaland Idrettskrets

Jørn Vølstad

Idrettskonsulent

Sandnes kommune

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Rådgiver

Sandnes kommune

Økonomi
I alt 18 klubber sendte tilslutt søknad til Folkepulsen Sandnes.
Inkludert Storbymidler via NIF var potten i Sandnes på
kr 655.000,-. Totalt ble det søkt om 1.4 millioner kroner
Søke- og tildelingsprosessen ble desverre noe forsinket for
Folkepulsen Sandnes. Dermed ble vi enige om at prosjektene
skulle igangsettes fra og med 1. januar 2017.
Folkepulsen Sandnes, Mestringssenteret og Lura Karateklubb - 20
utøvere, inaktive voksne med lettere psykiske lidelser.

Trond Grønnestad, trener Lura Karate.

(Grønnestad skrev sin master oppgave om prosjektet.)

”Ett innleggelsesdøgn på sykehus koster samfunnet ca. 7000 kr.
En deltaker hadde vanligvis mellom 90 til 150 innleggelsesdøgn
i året. Fra 2014 hadde deltakeren ingen, og sier at dette er et resultat av tilbudet hun får gjennom deltakelse i karategruppen. Dette
sparer samfunnet for store beløp. Denne utøveren har også påtatt
seg ansvar i gruppen. Har ansvaret for gruppen i sommerperioden
når de andre trenerne er på ferie”.
Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Sum

Riska O-klubb

Alle

Stolpejakten tilbud for alle på
Hommersåk

25.000,-

I aktivitet
brosjyre

Ganddal IL

Mennesker med nedsatt funksjonsevne
og innvandrere

Dagtilbud for brukere av Kvål
aktivitetssenter

80.000,-

*

Lura Karateklubb 2

Inaktive unge

Ny gruppe i sammen med
mestringssenteret i Sandnes

95.000,-

*

Hana IL

Innvandrere

Rekrutteringstiltak for flere
fotballdommere

80.000,-

*

Sandnes HK

Innvandrere

Håndballtilbud til jenter

55.000,-

*

Sandnes Tennisklubb

Innvandrere

Tennisskole

25.000.-

*

Sandnes IBK

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

El-innebandygruppe i Sandnes

40.000,-

*

Sandnes IBK

Innvandrere

Lavterskel tilbud

40.000,-

*

Lura IL

Innvandrere, Mennesker med nedsatt
funksjonsevne)

Lavterskeltilbud innvandrere
– etablere lag for utviklingshemmede barn

100.000,-

*

Hommersåk IBK

Inaktive unge og voksne

Lavterskel tilbud til ny gruppe

10.000,-

15-20

Lura Karateklubb 1

Inaktive voksne

Videre drift av eksisterende tilbud

65.000,-

20

*(midler tildelt, men aktivitetsoppstart i 2017)
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STYRINGSGRUPPERAPPORT SOLA 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Sola
Lene Byberg har i 2016 utgjort styringsgruppen alene.
Styringsgruppen ble først opprettet i 2017.
I 2016 var det kun én klubb som mottok støtte.
Sola Fotball har satt i gang følgende:
Sola Fotball har gjennom et samarbeid med Sola Kommune
Avdeling for tilrettelagt fritid i kommunenen nådd ut til gruppen.
Sola kommune har stått for rekrutteringen. Fotballklubben står
for idrettsfaglig innhold og gjennomføring. Et meget vellykket
samarbeid som kan anbefales.
Ellers har det vært fokus på at foreldrene ikke skal være trenere,
men at foreldrene skal kunne være en «heiagjeng» der deres barn
får et tilbud på lik linje med andre barn i kommunen. Det har vært
fokus fra Sola Fotball på at dette laget er en del av klubben og at
de er inkludert i hele organisasjonen.
Friplasser på AFO, tilrettelagt opplegg for elever med spesielle
behov på AFO, Inkludert enslige mindreårige asylsøkere på
3 lag, dette innebærer og å inkludere andre elever med fremmedkulturell bakgrunn i klubben. Her har vi også foreldre som vi har
engasjert for bidra med sine barn og bli inkludert i klubben.

Historien Therese Selvig, Sola Fotball
”Vi har og opprettet et fotballag for barn og unge med funksjonsnedsettelse i kommunen. Laget heter Sola Malaga og består av 6
jenter og 9 gutter i alderen 8-36 år. Det er spillerne selv som har
bestemt navnet på laget. Ledere og foreldre hadde flere forslag til
navn som ikke falt i god jord. En av spillerne kom opp med Malaga, selvfølgelig knyttet til ferie. Forslaget ble likt umiddelbart av
alle og dermed ble laget hetende Sola Malaga. Laget har deltatt på
to turneringer og trener en time i uka.
4 mindreårige asylsøkere er integrert i to ulike lag, og fått
kompiser som de er med på skolen og i fritiden ellers. Et meget
vellykket integreringstiltak.”

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Sum

Sola Fotball

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Opprettelse av fotball-tilbud

150.000,-

I aktivitet
25
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STYRINGSGRUPPERAPPORT STAVANGER 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Stavanger
Arne Thorsen-Eie

Leder

Stavanger idrettsråd

Ståle H. Opedal

Medlem

Stavanger kommune

Hans Roger
Tømmervold

Sekretær

Stavanger idrettsråd

Gjert Smith

Folkepulsen

Rogaland Idrettskrets

Informasjonsmøte
Det ble ikke gjennomført informasjonsmøte med idrettslagene,
men det ble sendt ut e-post med informasjon til alle idrettslag i
kommunen. Det ble senere også sendt en påminnelse om søknadsfristen.
Økonomi
I Stavanger er det tilgjengelig 225 000 kroner. Spesielt i denne
kommunen er at Folkepulsen avtalen gjelder kun tiltak rettet
mot nye landsmenn og kvinner. Via Idrett+ dekker Idrettsrådet i
Stavanger de andre målgruppene. 8 idrettslag søkte.
IL Brodd Fotball, Øyvind Jakobsen
«Det er en stor suksess å se ungdom som nylig har kommet til
Norge få lære grunnleggende om fotball, og så komme inn i
ordinære lag uten å framstå som nybegynnere. Disse har på denne
måten fått seg nødvendig utstyr, lært regler og forstått enkle
øvelser som lagene begynner. De har på denne måten også vært to
og tre inn i et lag, framfor å komme alene. Å få kvinnene til å trene
styrke i Storhaughallen er fantastisk. Her har vi imidlertid mye
mer arbeid igjen med oppfølging. Det viktigste nå var å sikre at
tilbudet ble opprettholdt.»

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Brodd Innebandyklubb

Innvandrere

- Aktivisere «inaktive barn og ungdom» med innvandrer bakgrunn gjennom nybegynnerkurs i innebandy.

Sum

I aktivitet

50 000

240

85 000
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- Inkludere barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i aldersbestemte lag i Brodd IBK og andre innebandyklubber gjennom treninger, samt delta i turneringsspill.
IL Brodd Fotball

Innvandrere

- Opprette introduksjonstreninger fredager – hvor vi også
samarbeider med integreringsutvalget i Brodd – og inviterer
deltakere fra flyktningmottakene – og enslige, unge asylsøkere via Flyktningsseksjonen og Johannes Læringssenter til
personlig oppfølging for å gjøre seg klar til vanlig idrett
- Etablere fast treningsgruppe innendørs og utendørs. Da
både styrketrening og badstu for sosialisering

Stavanger IF Fotball

Innvandrere

Tilrettelegge for fotballaktiviteter for barn og ungdom i bydelen med spesiell vekt på ungdom med innvandrerbakgrunn

40 000

75

Tjensvoll FK

Innvandrere

Sosialisere og integrere personer med innvandrerbakgrunn
gjennom varierte aktiviteter

50 000

25
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STYRINGSGRUPPERAPPORT TYSVÆR 2016
Styringsgruppe, Folkepulsen Tysvær
Ann-Kristin Dahle

Folkehelsekoordinator

Tysvær Kommune

Oddvar Hompland

leder

Tysvær idrettsråd

Geir Stakkestad

Seksjonsleder

Tysvær kommune

Gjert Smith

Folkepulsen

Rogaland Idrettskrets

Informasjonsmøte
22.august 2016 ble det gjennomført informasjonsmøte i bystyresalen med rundt 20 fremmøtte. Dessverre uten politisk deltagelse.
I tillegg ble det sendt ut informasjon til alle klubber via mail og
kommunens facebook gruppe. Informasjon ble også sendt ut gjennom kommunens kanaler.
Økonomi
Folkepulsen Tysvær hadde for 2016 kroner 115 000 til tildeling.
Dette beløpet inkluderte også et restbeløp for 2015 på kroner
15 600. Tre klubber søkte på 4 prosjekter. Det ble søkt om totalt
kroner 194 700.

Indre Haugaland ryttersportklubb, Laila Nemeth
«Vi inviterte via flyktningekoordinator til en bli kjent helg i høst.
15 unge jenter fra 7 ulike nasjoner møtte opp og hadde en strålende
opplevelse sammen med resten av stallgjengen. Har tilbudt disse å
fortsette ukentlig etter nyttår og alle har sagt JA»

Klubber/tildelte prosjekt
Klubber

Målgruppe

Hva

Sum

I aktivitet

Friskis og Svettis

Inaktive unge og voksne

Gratis trening

10 000,-

11

Falkeid IL innebandy

Inaktive unge, 12-18 år

Nytt lavterskeltilbud

14 000,-

*

Falkeid IL treninsboxen

inaktive unge og voksne, innvandrere
og etnisk norske

Nytt gratis lavterskeltilbud,
bevegelsesglede og mestring

25 000,-

*

Indre Haugaland
Ryttersportklubb

Inaktive unge jenter

Ulike tilbud i regi av klubben, bla.
stallfaddere etc

66 600,-

30

*(midler tildelt, men aktivitetsoppstart i 2017)
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SÆRIDRETTSAVTALER
NÅR SÆRFORBUND OG IDRETTSKRETSEN
SAMHANDLER OPPSTÅR SYNERGIER VI IKKE
FÅR TIL HVER FOR OSS.
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RAPPORT FUNKISBALL (fotball/håndball) 2016

KORT OM PROSJEKTET
Navn
Folkepulsen Funkisball - fotball og håndball
Start- og sluttdato
21.09.2015 – 31.12.2017
Prosjekteiere
Norges Fotballforbund (NFF) Rogaland, Norges Håndballforbund
(NHF) Region SørVest og Rogaland idrettskrets (RIK)
Bakgrunn
Mennesker med spesielle behov skal ha mulighet til å drive med
fotball og håndball uavhengig av fysiske og/eller psykiske
begrensinger, og samtidig møte en åpen og inkluderende idrettsarena med rom for mestring og glede.
NFF Rogaland , NHF Region SørVest og RIK ønsker gjennom
prosjektsamarbeidet å vise at de sammen skaper økt ballglede for
alle.
Målgruppe
Målgruppen for Funkisfotball- og håndball er barn, unge og
voksne med nedsatt funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming i Rogaland.
Målsetting
• Forsterke og forbedre tilbudet hvor det allerede er aktivitet
for målgruppene.
• Bygge broer til eksisterende tiltak i klubb, særkrets og
idrettskrets.
• Stimulere miljøer som ønsker å etablere tiltak for målgruppen,
som ikke har midler - eller som mangler kompetanse.

Mål
• Øke rekrutteringen av målgruppen
• Etablere flere nye lag for målgruppen
• Bedre aktivitetstilbudet for målgruppen
Økonomi
• NHF Region SørVest kr. 200 000,• NFF Rogaland kr. 200 000,• RIK/Folkepulsen kr. 400 000,Driftsbudsjett per år
• Administrasjon kr. 400 000,• Tilskudd til bedring av eksisterende tilbud kr. 200 000,• Tilskudd til nyetablering av aktivitet kr. 200 000,Ledelse/ Styringsgruppe
Daglig leder NHF Region SørVest, daglig leder NFF Rogaland og
daglig leder RIK utgjør prosjektets styringsgruppe.
Funkisrådgiver i 50 % stilling har ansvar for prosjektet og å følge
opp fotball og håndball klubber i Rogaland. Stillingen er plassert
i Rogaland idrettskrets.
GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG TILTAK
I det følgende rapporteres det om aktiviteter og tiltak som er gjennomført i 2. periode av 2016.
Dvs. fra 11.06.16 – 31.12.16.
Aktiviteter og tiltak
Klubbesøk
Funkisrådgiver har besøkt Hinna sitt HU-lag, og Sandved IL som
har fått innvilget sin søknad om
tilskuddsmidler fra prosjektet.
Landsturneringen 2016
9-11.september. Funkisrådgiver bidro til at tilreisende barnelag
fikk spille mot andre barn (fra lokale lag) og var tilstede på
arrangementet.
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Kretsmesterskap i fotball
Ble arrangert i Randaberg Arena 16.10.16. Funkisrådgiver var
tilstede på arrangementet.
NFF TOLK (trener og laglederkonferanse)
Ble gjennomført 5-6.november i Bergen. Med fokus på håndball
og fotball hadde funkisrådgiver innlegg om inkluderingsarbeidet
i Rogaland. Både Lene og Annette var tilstede. Konferansen holdt
et høyt nivå med tanke på foredrag og workshops.
Nyttige erfaringsutvekslinger fant sted og konferansen var i det
hele tatt svært lærerik og inspirerende.

Felles håndballrunde
19. november ble det arrangert HU-serierunde i Sysco Arena.
Prosjektets samarbeid med klubbutvikler i Bergen bidro til at tre
lag fra Hordaland også fikk delta.
Rekrutteringstiltak
• Etablering av kontakt med kommune, klubb og andre
aktuelle aktører
• Samarbeid med kommune, klubb, fagkonsulent
• Rådgivning til klubber

KARTLEGGING
Funkisfotball
Antall spillere per klubb rapportert november 2016

Tallene viser en nedgang fra 2015 til 2016, på 13 spillere totalt. Det har imidlertid blitt etablert et nytt lag. Det må også merkes at Djerv 1919,
i 2015, inkluderte helsesportgruppen når de rapporterte om sitt antall. I år har de rapportert antall utelukkende fra fotballaget.

Funkishåndball
Antall spillere per klubb rapportert november 2016

Det blir rapportert om en økning på totalt 18 spillere, fra 2015 til 2016. I tillegg har Hundvåg HK rundt 12 medlemmer i klubben som trener
ukentlig, men som er for svake til å delta i HU-serien. Det samme har Superstaal 15 utøvere som ikke er klare for å delta i HU-serien.
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ØKONOMI OG REGNSKAP
Regnskap 2016

Årsbudsjett

Rest

INNTEKTER
Tilskudd
Bruk avsetninger
SUM DRIFTSINNTEKTER

-200 000,00

0

200 000,00

0

-400 000,00 -

400 000,00

-200 000,00

-400 000,00

-200 000,00

237 837,32

300 000,00

62 162,68

KOSTNADER
Personalkostnader
Drift

28 597,07

100 000,00

71 402,93

Møter og reiser

11 529,52

200 000,00

188 470,48

62 533,00

200 000,00

137 467,00

SUM KOSTNADER

340 496,91

800 000,00

459 503,09

RESULTAT

140 496,91

400 000,00

259 503,09

Tilskudd

Kartlegging av potensial
Potensielle idrettslag for nyetablering av fotball- og
håndballtilbud for målgruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egersund IL
Hundvåg HK + FK
Staal IL
Sandved IL (må følges opp)
Ganddal IL
Lura IL
Orre IL
Sokndal IK
Hjelmeland IL
Finnøy IL

Tilskuddsmottakere
Funkisrådgiver har besøkt alle idrettslagene som har mottatt
tilskuddsmidler.
I 2016 har tre klubber mottatt tilskudd; Sola FK, Hana IL og
Hundvåg HK. Samtlige har rapportert og redegjort for bruk av
tilskuddsmidlene som i alle tilfellene har resultert i økt
rekruttering og/eller økt aktivitet.
Utover disse tre har Sandved IL blitt tildelt kr. 30 000.
Midlene skal hovedsakelig gå til oppstart og
etablering av nytt fotballag for funksjonshemmede barn og unge.
Sandved IL mottar tilskuddet ved oppstart, i mars 2017.
Funkis-rådgiver deltar på første trening og følger opp laget.
PLANEN VIDERE
Tiltak og aktiviteter 2017
Vikarierende funkisrådgiver tar for seg følgende oppgaver i første
halvdel av 2017:
• Oppfølging av lagene som er i en oppstartsfase og/eller
i utvikling
• Klubbesøk for å synliggjøre prosjektet og avdekke behov
• Informasjon om tilskuddsmidler kommuniseres til alle klubber
som har lag i målgruppen
• Informasjon om tilskuddsmidler kommuniseres til klubber
som har et ønske om og/eller potensial til å etablere tilbud
for målgruppen

• Opprette kontakt med- og informere interesseorganisasjoner
om prosjektet
• Rekruttering via kommune, interesseorganisasjoner, skoler og
andre arenaer hvor målgruppen befinner seg.
• Jobbe for mediedekning som kan øke oppmerksomheten rundt
prosjektet og tilbudene som finnes
Grenseløs Idrettsdag 18.februar i Stavanger.
Funkisrådgiver var tilstede for å informere, bygge nettverk og
synliggjøre prosjektet.
Aktivitetsdagen
• For målgruppen planlegges det en aktivitetsdag tilsvarende
Skretting Cup.
• Aktivitetsdagen skal være et lavterskel tilbud for barn og unge
og utgjøre en arena for rekruttering av målgruppen.
Rekruttering via Tine Fotballskole
Funkisball i samarbeid med Folkepulsen, holder dialog med NFF
og ser på rekrutteringsmulighetene som ligger i Tine Fotballskole
- for alle.
OPPSUMMERING
Kort oppsummert har høsten vært preget av mye aktivitet for
målgruppen. Landsturneringen som det store høydepunktet fikk
god mediedekning – noe som forhåpentligvis har bidratt til økt
oppmerksomhet og bevisstgjøring av at det finnes idrettstilbud
for alle.
Prosjektet har bidratt positivt til både rekruttering og økt aktivitet.
Brobygging og dialog med klubber og kommune har gjort at flere
kjenner til prosjektet og hva det kan bidra med.
I året som kommer blir det viktig å fortsette arbeidet med synliggjøring og forankring slik at flere interessenter kan få kjennskap til
prosjektet, samt tilbudene som finnes i Rogaland.
Klubber som ønsker å iverksette positive tiltak for målgruppen må
opplyses om tilgjengelige tilskuddsmidler.
Prosjektet disponerer midler som det er ønskelig at flere klubber
drar nytte av i året som kommer.
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RAPPORT INNEBANDY 2016

KORT OM PROSJEKTET
Navn
Folkepulsen venn- og venninne-bandy
Start- og sluttdato
2013 – 31.12.2017
Bakgrunn
Lavterskel aktivitet for ungdom og voksne. Venn- (gutter) og
Venninne - bandy (jenter) er et lavterskel tilbud og uforpliktende
trening og konkurransetilbud.
Noen slutter med idrett i ungdomsalder fordi idretten og kravene
blir for seriøse. De som ikke er gode nok kan oppleve å bli skjøvet
ut i kulden av et stadig sterkere resultatpress. Ungdomstiden er
en skjør tid. Ungdommer ønsker sjelden å skille seg ut, i hvert fall
ikke i negativ forstand. Uten følelse av mestring eller glede, slutter
man.
Innebandy har lenge vært en av få idretter i Norge med en positiv
frafallskurve. Med dette mener vi at det er flere spillere som begynner med innebandy i alderen 13-19 år, enn det er som slutter.
Innebandy er en lavterskelidrett, uten store krav til fysiske, tekniske
eller taktiske ferdigheter for at spille skal fungere og man opplever mestring. Tvert imot vet vi blant annet i skolen at innebandy
treffer mange av de elevene som ellers ikke liker fysisk aktivitet.
Vi mener at denne populariteten ikke er tilfeldig, men understreker hvilket potensial innebandy har som lavterskelidrett.
Innebandy har vært, og ønsker fortsatt å være, en av idrettene
som rekruttere nye spillere i denne aldersgruppen.
Målgruppe
Inaktive voksne og ungdom
Målsetting
Oppstart av laveterskeltilbud 2(Rogaland)
Økt deltakelse i Venneligaen

Prosjektledelse
Christoffer Bjerkreim vikarierer for Kristine Tysdal.
E-post: Christoffer.bjerkreim@nbfutvikling.no
Mobil: 40016876
Kristine Tysdal har vært ansatt i 75% stilling
E-post: kristine.tysdal@nbfutvikling.no
Mobil: 97187482
GJENNOMFØRTE TILTAK
SOLA IBK
12 deltakere. 1,5 time i uka
Etter en spe oppstart på prosjektet, med 4 deltakere, er vi nå
12 damer/jenter i alderen 14-46 trener sammen. Vi slet med
rekruttering i starten, så vi arrangerte en «treningskamp» mot
Sandnes-Trones sitt ny oppstartede lag. På treningskampen fikk vi
besøk av Solabladet som ønsket en artikkel om det ny oppstartede laget, og SR-Stiftelsen som delte ut diplom på tilskudd. Etter
artikkelen i Solabladet, har vi fått flere nye deltakere. Vi stilte lag
på venninnebandyturneringen i romjulen.
Sandnes-Trones
9 Deltakere, 1 time i uka
Etter besøk på både ungdomsskole og videregående i nærmiljøet,
har det dannet seg en fast gruppe på 9 jenter i alder 13-19 som
trener fast 1 gang i uken, de var med på treningskamp på sola å
syntes dette var veldig gøy. Flere av jentene blir igjen etter trening
for å være med damelaget på trening. Etter oppstart har spillere på
Sandnes ibk sitt damelag tatt over treningene.
Hommersåk J95-99
14 Deltakere, 1 time i uka
Ny gjeng med venninnebandy etter samme mal som suksessen før,
men med nye deltagere. 4 jenter som var med på første runde av
venninnebandy og som nå ønsker å dra i gang for andre. De har
fått en time i gymsal på Hommersåk, som etter hvert har vokst seg
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større og er nå 14 jenter, som allerede etter en liten måned trenger
større plass å trene på.
Hommersåk Damelag:
Prosjektet som startet med venninnebandylag har nå blitt damelag
som for første gang deltar i serien. De er rundt 20 spillere. Stilte
lag i venninnebandyturneringen i romjulen.
Hommersåk 13-19
Jentelag som deltar i nyoppstartet ungdomsserie. Flere av
spillerene kommer fra venninnebandyprosjektet.
Hommersåk Kameratinnebandy
24 deltakere, 2 timer i uka

ANNET
Skal man lykkes i å starte opp et nytt tilbud, er det viktig at
prosjektet er godt forankret i lokal klubb. Å starte opp et nytt venninnebandytilbud hvor det ikke er et etablert innebandymiljø, er
svært utfordrende. Spesielt med tanke på å få tak i gode ansvarsfulle trenere som har forståelse for prosjektets formål, hvor det er
trening og bevegelse i en sosial ramme som er viktig, ikke resultat
og prestasjon. Dette er, slik vi erfarer det, hovednøkkelen for å
lykkes med venninnebandy.
ØKONOMI

Trening for voksne menn, gjennomsnittsalder på deltakerne er
26 år. Vi har vært ca 8-14 på hver trening. Stilte lag på venninnebandyturneringen (Ribbecup) i Romjulen.
Lura innebandy:
10-15 ungdommer/damer som trener en gang i uken. Deltar ikke
i serie men stilte lag på venninnebandyturneringen i romjulen.
Bogafjell:
Trener 1 gang i uken, etter vi startet oppe Bogafjell innebandyklubb ( Bogafjell Rangers), har det også etablert seg et trim lag for
voksen som trener på likt med ungdommene.
Midtbygden IL:
Her er det 12 som trener tirsdager 1800-1900, de trener gutter
og jenter i sammen.
Jørpeland: Krokhøl:
Lag med spillere som kommer fra Venninnebandy deltar nå
i dameserien og er selvgående.
Tilskudds mottakere
Tilskuddet går til prosjektleder i Sør-vest bandyregion som
arbeider for å implementere nye miljøer i prosjektet og følge opp
prosjektet. Folkepulsen og NBF går inn med 200 000kr hver til
prosjektleder.
Høsten 2016 har ca 100 personer som trener fast hver uke på
bakgrunn i prosjektet. I tillegg har vi besøkt 9 skoler og 70 klasser,
her har vi holdt økter for til sammen ca 1700 elever for å rekruttere til nye/eksisterende grupper.
Arrangementer
Vi har «Venneligaen» som er en turneringsbasert serie, hvor det
tas ut påmelding for hver turnering.

Inntekter

Beløp

Kostnader

Beløp

Lønn prosjektleder

200 000

Lønn Prosjektleder

200 000 kr

TILTAK OG AKTIVITETER NESTE ÅR
Våren 2017 er planen å starte opp venninnebandy i:
Egersund: Damer og ungdom
•
•
•
•
•
•

Ålgård: Damer og ungdom
Hinna: Damer og Ungdom
Klepp: Trim
Bryne: Trim
Påfylling Midtbygden IL
Oppstart for utviklingshemmede på Hommersåk og i Sandnes

OPPSUMMERING
Det viser seg at når på dagen og hvilken dag du har trening
spiller inn på hvor mange og hvilken alder det er på deltakerne.
Trening start rundt 18-19 midt i uken virker som den beste tiden
å trene på.
Bruka av sosiale medier og lokale aviser har vist seg som en veldig
bra kanal for å nå ut til folk.
Det tar gjerne 3-4 treninger før det fyller seg på med folk, så viktig
og ikke gi opp etter en laber start.
SUKSESSKRITERIER
• Skolebesøk
• Fokus på det sosiale/ godt miljø i gruppa.
• Lavterskel!! Det skal være gøy.
• Engasjerte personer som tar ansvar rundt laget.
• Klubb som følger opp laget.
• Gratis deltakelse i starten, og lav avgift videre.

Ingen krav til hvor mange turneringer det må deltas på. Det spilles
3 mot 3 på små mål.
Dette er en arena hvor utøvere som driver på mosjonistnivå skal
kunne møte likesinnede til et hyggelig kamptilbud. 29.Desember
hadde vi Romjuls-turnering for ungdom og voksne i EXPO-hallen,
her deltok 22 lag, av disse var 10 påmeldt i venneliga-klassen!
Venneligaen Ognahallen: Det ble i november arrangert venneligaturnering i Ognahallen, her deltok det 4 lag. Ny turnering i
Egersund 15.Januar. Da satser vi på egen dameklasse.
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STYRINGSGRUPPERAPPORT KJELKEHOCKEY 2016

KORT OM PROSJEKTET
Navn
Folkepulsen Kjelkehockey
Start- og sluttdato
21.09.2015 – 31.12.2017
Prosjekteiere
Norges Ishockeyforbund (NIHF), Rogaland Ishockeykrets (RIHK)
og Rogaland idrettskrets (RIK)
Bakgrunn
Mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne, sittende, skal også
ha mulighet til å utøve ishockeysporten og samtidig møte en åpen
og inkluderende idrettsarena med rom for mestring og glede.
Målgruppe
Målgruppen for Folkepulsen Kjelkehockey er barn, unge og voksne
som elsker ishockeysporten, men som har utfordringer med
å utøve denne stående.
Målsetting
Forsterke og forbedre tilbudet hvor det allerede er aktivitet for
målgruppene. Bygge broer til eksisterende tiltak i klubb, særkrets
og idrettskrets. Stimulere miljøer som ønsker å etablere tiltak
for målgruppen som ikke har midler, eller som mangler
kompetanse.

Økonomi
- NIHF kr. 200 000,- RIK/Folkepulsen kr. 200 000,Ledelse/ Styringsgruppe
Folkepulsen, Ansvarlig kjelkehockey NIHF og leder RIHK
GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG TILTAK
Det er ikke gjennomført aktivitet i 2016, kun planlegging og
forberedelser.
Kun demonstrasjon i forbindelse med Grenseløs Idrettsdag på
Nærbø, 19. oktober
Aktiviteter og tiltak
For 2017 er det planlagt følgende aktivitet:
• Demonstrasjon/ informasjon i forbindelse med Grenseløs
Møteplass 18. februar
• Oppstartstrening i Stavanger 5-10 isøkter
• Styrke miljøet på Nærbø på trenersiden
• Gjennomføre fellesøkter
• Invitere til spillerutviklingsaktivitet i Skien i samarbeid
med NIHF

Mål
- Øke rekrutteringen av målgruppen
- Etablere flere nye lag for målgruppen
- Bedre aktivitetstilbudet for målgruppen

29

STYRINGSGRUPPERAPPORT JUDO 2016

30

KORT OM PROSJEKTET

Suksesshistorier

Fått positive tilbakemeldinger fra de ulike lærerne om elever som har
begynt å glede seg til gymtimene og som for første gang er med på
hele gym timen. Elevene får positive erfaringer under treningsøktene
og ser at de mestrer mer en de på forhånd hadde trodd.

Navn
Folkepulsen Judo
Start- og sluttdato
01.09.2016

Ungdom som før skulket gymtimen har nå begynt å se frem mot dem.
Mange og positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

Prosjekteiere
Stavanger Judoklubb
Bakgrunn
Ønsker å tilby folk med handikap et bredere tilbud innen idrett.
Målgruppe
Handikappet ungdom på ungdomstrinnet.

PLAN VIDERE

Målsetting
At Stavanger judoklubb skal tilby judotrening for elever med
funksjonsnedsettelser i skoletiden og tilrettelegge for at flere barn
og unge med funksjonsnedsettelser skal kunne delta på aktiviteter
etter skoletid. Treningene skjer på Tastarusta skole i skoletiden.
Barn ungdom skal forbedre sin koordinasjon og styrke.
Mål
Målet er å få ungdom med handikap interessert i idrett (fysisk
aktivitet). Vi har også et mål om å få flere medlemmer i denne
gruppen inn i klubben.
Økonomi
Lønn trenere for 2016
3 uker a 2.5 timer * 2 trenere * 350

22750

Lønn Grenseløse idrettsdager

7000

Kurs i trening av funksjonsnedsatte

4900

Transport til Nesodden judo

5200

Kjøregodtgjørelse 11 km*3.75*13

536.25

Kjøp av drakter 29000 – fradrag nif

19314

Utgifter klubb bil

3240

Kjøp av matter

Vi har en gutt med cp som var helt avhengig av rullestol når han
startet treningen hos oss etter grenseløs idrettsdag. Denne gutten
var diagnostiert med CP 2. Allerede etter 3 måneder var han klar til
gradering for nytt belte. Han kom gående inn til graderingen før jul.
Og foreldrene informerte oss om at han nå ikke lenger var avhengig
av rullestolen. Han er nå diagnostisert med CP1

Tiltak og aktiviteter neste år
Vi håper å utvide tilbudet til flere skoler.
Vi har som målsetning å kunne tilby judotrening i skoletiden til
andre ungdomsskoler som har avdelinger for særskilt tilrettelagt
opplæring. Utover dette ønsker vi å kunne tilby judo i barneskolen
til enkelte skoler over kortere perioder.
OPPSUMMERING
Tiltaket har for oss vært sendende, Vi ønsker å fortsette med dette
i uoverskuelig fremtid. Vi er av den oppfatning av at dette er et
tilbud som skolene trenger. Vi kommer til å utvide tilbudet til å
gjelde også judo i skolen for alle.
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Sum utgifter

73940.25

Gjennomførte tiltak
• Antall utøvere/deltakere: 17
• Antall treninger pr uke og varighet: en trening på skolen på
dagtid, kl 08:30 til 10:00 og mulighet for to timer i klubben på
kveldstid, på en og en halv time.
• Grenseløs idrettsdag
ØKONOMI
Inntekter

Beløp

Kostnader

Beløp

Folkepulsen

100.000

Lønn

23286.25

Judoforbundet

100.000

Stavanger judoklubb

23654

106.000?
Utgifter

23654
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www.folkepulsen.no

32

www.folkepulsen.no

FOLKEPULSEN RAPPORT 2016

