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Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Vi vet alle også at idretten i Rogaland daglig 

leverer «Stolte øyeblikk og bedre folkehelse. Ikke fordi vi må, men fordi vi vil». Den siste 

uka har idretten i fylket lojalt fulgt opp de krav regjeringen og situasjonen krever – av oss 

alle. Gjennom å midlertidig å avstå fra å spre  idrettsglede – og smitte. 

 

Alvoret rundt korona-viruset slo inn over landet vårt tidlig forrige uke, og vi så alle tidlig hvilken vei dette 

gikk. Regjeringen gjorde gode men drastiske grep for det norske samfunn og det private næringsliv. Grep 

som griper inn i de fleste «hus og hytter» over det ganske land. Skoler og barnehager ble stengt, men også 

kulturarrangementer og all idrettsaktivitet ble stanset over natta. Koronaviruset vil for ettertiden stå igjen 

som en historisk hendelse. Som skapte en fortvilet situasjon for verden, for menneskene – men også for 

idretten. 

 

Store økonomiske tap for idretten 

Det er et viktig budskap at vi får fram at vi og andre ser at konsekvensene ikke bare rammer de store 

idrettsklubbene, men også de mange i det vi kaller «bredden». Selve fundamentet i norsk idrett og limet 

rundt om i lokalsamfunnene.  

 

NIF har hatt tett og god dialog med departementet og vår nye kulturminister fra begynnelsen av. I løpet av 

helgen ble idrettskretsene og særforbundene satt til å gjennomføre en rask undersøkelse av konsekvensen 

av kansellering av større idrettsarrangementer rundt om i landet i perioden 5. mars til 31. mars.  

 

Tusen takk til alle særkretser og idrettslag som på strak arm klarte å respondere i tiden mellom lørdag 

ettermiddag og fram til kirketiden (som for øvrig også ble rammet av kanselleringer). 

 

Resultatet av undersøkelsen dere og vi deltok i ble deretter kvalitetssikret av NIF, og vi ser at koronaviruset 

gir et tap som er estimert til 500 millioner kroner i denne korte tidsperioden.  

 

Kompensasjonspakken på 600 millioner  

Trøsten er at regjeringen besluttet å avsette en kompensasjonspakke til idretten og frivilligheten for øvrig, 

på cirka 600 millioner kroner. En god start på idrettspolitisk arbeid under ledelse av NIF. 

 

Mange spør om når disse pengene kommer. I skrivende stund er dette ikke avklart. Lotteri- og 

stiftelsestilsynet mottar nå sin forskrift, og skal utarbeide rutiner. Dette skal deretter koordineres med 

NIF, og høringsfristen vil sannsynligvis være timer, ikke dager og uker. Men ting vil ta noe tid. 
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Idrettslagene får i løpet av noen dager en nasjonal undersøkelse om totale tap 

Idrettens nye digitale plattform gjør det mulig å raskt utvikle en digital undersøkelse for hele idretten. 

Undersøkelsen skal se på de helhetlige konsekvensene og tapene for idrettslagene. Det jobbes dag og natt 

for å få på plass godt innhold i denne. Særforbundene og idrettskretsene fikk presentert forslag til løsning  

 

 

 

torsdag ettermiddag. Men for å presisere: Undersøkelsen er ikke en søknad. Den skal innhente 

faktagrunnlag for videre innsats for å få på plass flere tiltak som kan lette situasjonen for idrettslagene. 

 

Målet er at undersøkelsen skal ut mandag 20. mars. Det er viktig å presisere at dette ikke er en søknad, 

men handler om faktainnhenting. I første omgang uten krav til dokumentasjon. Følg med i innboksen!!! 

 

Lokale idrettspolitiske grep 

Vi ser store tap for idretten i Rogaland og i landet for øvrig. Heldigvis bor vi i Norge, og heldigvis er det 

mulig for nasjonen å gjøre grep for samfunnet vårt, idretten inkludert. Stortinget ser også ut til å så støtt 

bak forslagene og unngår partipolitikk. Dette er viktig for dem men også for oss i idretten i disse tider. 

 

RIK har etablert kontakt med fylkeskommunen og vil følge opp mot våre samarbeidspartnere der.  

 

I tillegg etablerte RIK tirsdag 16. mars kontakt med de aller fleste idrettsrådene i fylket. Noen har allerede 

vært hos ordfører i sin kommune. Andre har kanskje ikke kommet helt i gang. RIK vil nå drøfte situasjonen 

med idrettsrådene via digitale møteplasser. Vi vet det er ulike behov for bistand fra RIK, og vi er klar til å 

bistå hvert enkelt idrettsråd etter behov. Ingenting må være uprøvd! 

 

Det er viktig at hele denne store organisasjonen fortsetter å stå sammen. For det er sammen vi kan finne de 

gode løsningene som kan lindre – gjennom dialog med kommunene. Med utgangspunkt i de ulike 

muligheter for løsninger som finnes. RIK vil følge opp idrettsrådene!  

 

Gode initiativer og ressursutnyttelse 

Idrettsrådet i Stavanger har på sin side tatt et flott initiativ gjennom å tilby å handle for folk etc. Initiativet 

er også distribuert i sone Nord-Jæren; idrettsrådene i Randaberg, Sandnes Sola og Stavanger. Et kreativt og 

godt eksempel til etterfølgelse.  

 

Videre kan vi lese i media om supportergjengen til ishockeyen i Harstad som spontant begynte å kjøpe 

billetter til kansellerte kamper for å hjelpe idrettslaget i deres hjerte. I Aftenposten kunne vi for noen dager 

siden lese at svømmer og OL-håp Henrik Christiansen ikke ville ha særbehandling i forholdt til å få tilgang 

til svømmebasseng. 

 

Idrettens hus 

Da de mange leietakerne, som veldig mange andre i samfunnet, oppfordres til hjemmekontor har vi valgt å 

stenge Idrettens hus inntil videre.  

 

Søk mer informasjon 

I tillegg til å følge med på myndighetenes- og medienes kanaler oppfordrer vi dere alle til å følge med på  

www.idrettsforbundet.no . Det kommer fortløpende ut ny og god informasjon om utviklingen for idrettens 

del. RIK speiler fortløpende denne informasjonen på www.idrettsforbundet.no/rogaland.  
 

RIK er likevel åpent 24/7 (nesten) 
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Vi har daglige stabsmøter internt, og opp til og fra NIF, og de andre idrettskretsene for å koordinere vår 

innsats. Administrasjonen har naturlig nok til dels lagt flere alminnelige oppgaver til side for å arbeide med 

Koronasaken – langt utover de små timer. Samtidig må noen, som alle andre, også stille opp som 

pedagoger for sine håpefulle som er hjemme fra skolen ☺ 

 

Nøl uansett ikke med å ta kontakt med administrasjonen dersom du har spørsmål utover dette.  

Du finner kontaktinformasjon til administrasjonen her. Skulle det være opptatt på mobilen, så send oss 

en mail. Vi skal vi forsøke å svare dere alle i tur og orden! 

 

  

For idrettskretsstyret og administrasjonen i Rogaland 

 

 

 

John Arve Hveding  Rune Røksund 

Styreleder  Daglig leder/org.sjef 
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