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RIKsberetning 2012 – 2014
Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) har i perioden 2012 – 2013 bestått av:



Asle Torland, styreleder
Heidi Jeanette Nygård, nestleder

Styremedlemmer:
 Pete Seglem
 Janne Johnsen
 Jahn Trygve Urrang
 May Brit Harestad Osaland
 Eivind Tysdal
Vara



Rune Mantley Løwehr
Solveig Rossebø Kalstad

Generell del
Beretningen tar utgangspunkt i protokoller som er tilgjengelig på www.idrett.no/rogaland.
Det har vært avholdt seks ordinære styremøter både i 2012 og i 2013. I tillegg er det avholdt
to styreseminarer. Ett i Stavanger og ett i København.
2012
15 mai 2012 avholdt det nyvalgte styret sitt første møte.
Styreseminar i Stavanger
Styret møttes igjen over sommeren til styreseminar på Clarion hotell. Styret fikk en ”flying
start” med forberedelser til NIFs ekstraordinære ledermøte på Stjørdal ifm OL2022.
Her møtte RIK med fire representanter.
Styret drøftet idrettspolitiske saker, og bearbeidet den nye handlingsplanen. I tillegg fordelte
vi faddere for idrettsråd og særkretser blant styrets medlemmer.
Toppidrettens betingelser
I august var hovedsaken rammebetingelser for særforbundenes ”landslinjer”. Saken ble utløst
av Toppvolley Norge (TVN) sine utfordringer med at nære nabofylker ikke ville la elever fra
fylket sitt få meg seg gjesteelevmidler dersom de begynte TVN. Dette er i 17 av 19 fylker
uproblematisk.
Saken ble også fremmet for idrettsstyret som tok saken opp med volleyballforbundet.
Lærdommen i fra saken er at særforbundene må være tydeligere, og ha en forankret strategi
for valg av nasjonale tilbud. Dette er fanget opp i prosessen rundt evalueringen som pågår
etter at Toppidrettsrapporten ble fram lagt på nyåret 2014.

I tillegg viser saken at fylkeskommunene ikke har annet enn en ”gentlemens agreement” i
forhold til å støtte sine egne innbyggeres ønske om å velge skole.
Høydehus-saken
Høydehussaken var på høring høsten 2012. Styrets vurdering var først og fremst at dette var
en faglig vurdering som angikk særforbundene. Styret hadde for øvrig en pragmatisk
holdning til saken.
Alminnelig virksomhet
Utover høsten oppdaterte vi delegasjonsreglementet fra styret til administrasjonen. I tillegg
hadde vi en del tyngre lovsaker inne til beslutning og orientering i styret.
Vi deltok på regionalt idrettsrådssamling i regi av idrettsrådene i Randaberg, Sola, Sandnes
og Stavanger. Dette er et bra initiativ som også ble gjentatt i 2013. Styret setter pris på at
idrettsrådene selv også tar slike regionale initiativ, slik at det ikke alltid er RIK som setter
agendaen på dialogmøtene rundt om i de fire regionene i fylket.
Kompetansesenter – ny giv
I løpet av høsten skjøt ideen om et idrettens kompetansesenter ny fart. UiS kom aktivt på
banen fordi de etter hvert har fått store utfordringer med for lite lokaler. Dette medførte at vi
sammen med UiS ble enige om å dele på en liten investering i arkitekthjelp med å utvikle en
skisse. Fra å kalle prosjektet Idrettens kompetansesenter løftet vi ideen til å kalles Idretts- og
folkehelsenteret, Idrettsparken.
Global Dignity Day (GDD)
GDD er et årlig arrangement på alle videregående skoler i Norge. Dette skjer i tillegg på
samme dag i rundt 50 land. GDD handler om å involvere utenforstående personer som
fasilitatorer i første klasse på videregående skole for å drøfte begrepet verdighet.
HKH Kronprins Haakon er en av tre globale initiativtakere for prosjektet. Rogaland
fylkeskommune har behov for i størrelsesorden 140 veiledere. Idrettsforbundet støtter saken.
Når våre viktigste partnere ønsker vår assistanse valgte vi å stille opp for en god sak.
Prosjektleder Silje Undheim har vært prosjektleder for et flott prosjekt.
Utvalg for aktivitetsflater
På årets siste møte i desember utpekte vi anlegg for aktivitetsflater. Valget av representanter
skulle avspeile både geografi, idretter samt by og land. Vi har ikke lykkes godt nok med dette
utvalget, og det tas på egen kappe. Men. Det har skjedd mye positivt i forhold til ny
regionalplan for idrett. Også på anleggsfronten. Se også avsnitt om aktivitetsflater senere i
beretningen.
Idretten og frivillighetens betydning
Som en del av markedsføringen av idrettens samfunnsmessige betydning fulgte vi opp
inntrykkene fra dialogmøtene i regionen med en betalt markedsføringskampanje ifm julen
2012. Denne dannet på et vis starten på valgkampen som skulle komme i 2013.
Kampanjen slo et slag for idretten og ikke minst frivillighetens betydning. Heldigvis(?) klarte
vi også å forarge en avisleser fra Jæren på uttrykksformen…
Sist, men ikke minst, bør det nevnes at saken om idrett og alkohol på idrettsarenaene dukket
opp. Denne saken ble grundigere behandlet året etter.
Årsoppgjøret for 2012
I forbindelse med årsoppgjøret gikk alle idrettskretser over til et felles regnskapsoppsett.
Dette er bra for sammenligningens del for de som skal samle idrettskretser og særforbunds (?)

regnskaper for sammenligning, men bryter med det regnskaps- og budsjettoppsettet som vi
siden 2008 har lagt opp til. Men dette løser vi gjennom nøkkeltall i beretningen og
redegjørelse for idrettskretstinget.
Resultatet for 2012 var et underskudd på 21 000 kroner i , mot budsjett på 190 000 kroner i
overskudd. Et avvik på 210 000 i en omsetning på 8,7 millioner kroner.
Dette medførte en gjennomgang av budsjettet for 2013. Dette var første gang
administrasjonen varslet en svak bekymring over at kjerneaktiviteten etter hvert vil bli
underfinansiert hvis vi ikke ser på nye inntekter. Prosjektene våre er ikke berørt av dette, fordi
det egne avdelinger som fungerer som nullspill.
2013
Idretts- og folkehelsesenteret på Idrettsgallaen
For å forankre ideen i idrettsforbundet og Olympiatoppen dro en delegasjon bestående av
representanter fra fylkeskommunen, Stavanger kommune og UiS sammen med RIK til
idrettsgallaen på Hamar januar 2013. Ideen ble grundig presentert - og bifalt. Dette var et
vendepunkt som har medført utallige presentasjoner i 2013. Vi har blant annet vært i
fylkestinget, hos Kultur og idrettsstyret i Stavanger og på flere ordførermøter. Ide og konsept
ble også godt mottatt av den ny kulturministeren under EM i Curling i Stavanger høsten 2013.
Idrett og alkohol
Årets første styremøte måtte behandle saken om idrett og alkohol på idrettsarenaene. Saken
var aktualisert av at Stavanger ishockeyklubb, kanskje mer kjent som Oilers (?), ønsket å
utfordre grensene for salg av alkohol av omtanke for publikums behov. Argumenter som
forskjellsbehandling ble også brukt som argument.
Saken fikk omfattende pressedekning i Norge fordi den hadde potensiale til å skape en
uønsket presedens i forhold til vedtatt idrettspolitikk. Idrettsforbundet, RIK og idrettsrådene i
regionen ble etter hvert invitert til høring. RIK stilte seg bak idrettens idrettspolitiske syn og
holdninger, men med en viktig presisering om adskilte lokaler.
Toppidrettsrapporten
Tidlig vår deltok RIK på den åpne høringen til Toppidretts-utvalget. Utvalget stod for den
omfattende evalueringen etter London OL/PL. RIKs hovedbudskap var at, dersom Rogaland
er gjennomsnittlig(?), vil den fylkeskommunale satsingen i Norge i størrelsesorden 100
millioner på spissede toppidrettslinjer.
RIK mente at det må være av interesse for Olympiatoppen. Dette poenget skulle senere vise
seg å bli fanget opp i det forslaget som i skrivende stund foreligger om Kortreist kvalitet. Her
er målet om å gjøre de ”nest beste flere” tatt med.
Dilemma-konferansen
RIK utfordret Global Dignity Day (GDD) til å ta et skritt videre sammen med oss og NIF som
en del av evalueringen. Vi mente det var riktig at også idretten og vårt nettverk skulle få
muligheten til å drøfte verdighet i vår hverdag.
HKH Kronprins Haakon åpnet konferansen på Atlantic hotell i Stavanger hvor et kobbel av
dyktige foredragsholdere drøftet verdier og verdivalg. Arrangementet ble særdeles vellykket
med unisont gode tilbakemeldinger.
Ledermøtet
NIFs ledermøte ble avholdt i Sandefjord 31 mai til 1. Juni. Fra RIK deltok nestleder Heidi
Jeanette Nygård og daglig leder Rune Røksund. Kulturministeren orienterte om

opptrappingen av tippenøkkelen. Videre gikk møtet gjennom handlingsplan og rapporterte om
status for OL2022 og Toppidrettsrapporten.
Avslutning for første TMT-kull
I juni deltok vi på avslutningen av tre års skolegang for TMTs første kull. Det er hyggelig å
registrere at elevene også har lykkes på skolebenken. Det er ikke alle toppidrettsutøvere
forunt å kunne leve av å heve pokaler. Det er lettere å leve av å heve lønn! Dette perspektivet
er grunnleggende for TMT-tankegangen. Årets beste elev ble volleyballspilleren Marie
Vølstad fra UiS Volley.
Homofiles rettigheter vs OL i Russland
Styret valgte å uttale seg om de homofiles rettigheter etter at enkeltutøvere under sommerens
idrettsmesterskap valgte å bruke regnbuefargene til støtte for homofiles rettigheter i Russland.
RIK mente at Russisk politikk ikke var forenelig med det Olympiske Charter og
menneskerettighetene.
Nasjonal Idrettsrådskonferanse
Konferansen ble avholdt i Kristiansand midt i valgkampinnspurten. Syv av idrettsrådene fra
Rogaland hadde funnet veien til Sørlandet med 18 representanter. I tillegg stilte RIK med fire
representanter. Det var en rekke gode innlegg i løpet av helgen. Bjarne Håkon Hansen foredro
om politisk påvirkningsarbeid. Bård Kleppe fra Telemarksforskning tok oss gjennom den
store norske anleggsundersøkelsen i Norge. Håkon Lorentzen fortalte om idrettens betydning
i et folkehelseperspektiv. I tillegg ble Idrettsrådsundersøkelsen og idrettsrådenes rolle i den
norske idrettsmodellen gjennomgått.
Valgkamp
Idretten hadde, og har fortsatt etter valget, tre kjernebudskap til våre politikere.
 Flere anlegg nå. Vi ønsker statlig støtte utover endringen av tippenøkkelen
 En time fysisk aktivitet for alle skoleelever hver dag, tilrettelagt eller ledet av
kompetent personell
 Et idrettsløft for den organiserte idretten, etter modell fra Kulturløftet.
Stortingsvalget gav oss en ny regjering. Og for første gang har vi fått Fremskrittspartiet inn i
den norske regjering. Det blir spennende å se hvordan utviklingen vil bli. Ikke minst i forhold
til utviklingen for den norske enerettsmodellen som gir overskudd til idrett og kultur samt
forutsigbar finansiering mot ønske om liberalisering av spillmarkedet fra deler av den nye
regjeringen.
Styreseminar
Siste helgen i september dro styret til København for å evaluere status og forberede ny
handlingsplan. Vi ble enige om å lage en visjon fram mot 2019 da RIK fyller 100 år.
Prosessen har blitt fulgt opp kontinuerlig fram til presentasjon av ny visjon og handlingsplan
for idrettskretstinget.
Åpne regionale dialogmøter
Vi gjennomførte fra oktober fire regionale dialogmøter for IR, kommuner og andre
interesserte for å avdekke situasjonen på anleggsfronten. Dette gjorde vi sammen med
administrasjonen i fylkeskommunen. Det er store forskjeller mellom by og land. Nord og sør.
Samtidig finnes det fellestrekk. Møtene var svært nyttige for administrasjonene i
fylkeskommunen og RIK.
Det har vært et omfattende samarbeid for å koordinere våre planer slik at dette kan legges
fram som en helhetlig strategi for alle de områder fylket og RIK samhandler om.

Olympiatoppen Rogaland og ny Talentansvarlig
I oktober ansatte Olympiatoppen vår sportskoordinator Morten Eklund som daglig leder for
Olympiatoppen Rogaland med virkning fra 1. Januar 2014. Dette var en gledelig nyhet fordi
det forsterker tilrettelegging og innsats i fylket. Samtidig måtte vi ut å finne Mortens erstatter.
Etter en søkerunde med 16 formelle søkere ble Anne Britt Skjæveland Sandberg tilsatt i 50
prosent stilling som ny sportskoordinator, eller Talentansvarlig som stillingen er døpt om til.
Dette er positivt for å møte veksten ved Talenter Mot Toppen, og i forhold videre
samhandling med UiS.
Fylkets drifts- og tiltaksstøtte
Rogaland fylkeskommune er i skrivende stund i ferd med å gå gjennom sin støtte til
frivilligheten. RIK forvalter fylkesmidlene til idretten på samme måte som Rogaland
musikkråd forvalter denne for sine på fylkesnivå.
Vi har hatt god dialog med fylkeskommunen om muligheter gjennom utkast til regionalplan
for idrett som skal ut på høring i 2014. Endringer vil tidligst komme 2015 slik det ser ut.
Fylkets prosess vil kunne få betydning i forhold til dagens tilskuddsordning fra RIK til
særkretser og regionsledd. Det er fremmet egen sak om denne ordningen til idrettskretstinget
da budsjettet vårt er avhengig av utfallet av prosessen i fylkeskommunen.
Videreutvikling Global Dignity Day
Senhøstes utviklet vi ideen til et pilotprosjekt i samarbeid med Global Dignity Norge. Saken
var til behandling i HKH Kronsprins Haakons styre, og vi er blitt enige om et samarbeide i
perioden 2014 og 2015.
Ideen er at vi gjennom det store nettverket som vi har fra gjennomføring av GDD hver
oktober har fått spørsmål om ikke denne type verdighetsprosesser kan gjennomføres i
næringslivet?
Dette ønsker vi å teste ut. I tillegg har vi foreslått å tilby idrettslag et gratis tiltak hvor vi setter
sammen et program kvalitetssikret av kompetanseavdelingen i NIF. Her ønsker vi å inkludere
temaer som ”Med idretten mot homohets”, Antidopingsdilemmaer og annen kunnskap i et
firetimers program. Næringslivet kan da velge enten å kjøpe kurs til seg selv, eller å
finansiere/sponse idrettslag som ønsker et slikt tilbud.
Motivet er også at dette skal kunne bidra til å opprettholde RIKs virksomhet.
Evaluering TMT
Vi inngikk før jul en avtale med UiS om å gjennomføre en evaulering av TMT med vekt på
organisering og kommunikasjon mellom partene som er en del av konseptet. Etter tre års drift
og en tredobling av antall elever uten økt kapasitet til oppfølging ser vi nødvendigheten for å
identifisere styrker, svakheter og forbedringspunkter. Rapporten vil foreligge våren 2014.
Anbefalingene vil bli gjennomgått i styringsgruppen og evnt. konseptjusteringer blir foretatt
med tanke på skolestart 2014. (Søknaden til neste skoleår er rekordhøy.)
Årsoppgjøret for 2013
RIK har en solid egenkapital, men mens kostnaden med kjernevirksomheten vår følger vanlig
prisutvikling står tilskuddsordningen på stedet hvil. Vi har siden 2009 hatt en aktiv
nedbetaling av tidligere avsatte midler. Men dette nærmer seg slutten.
Prosjektene Talenter Mot Toppen og Folkepulsen drives som egne avdelinger. Dette gjør det
nødvendig for RIK å se etter nye inntekter og i tillegg se på hvordan vi kan få synergier av
ordinær drift og prosjektene.

I neste periode legger vi derfor opp til å belaste både Talenter Mot Toppen og Folkepulsen
med en månedsavgift til RIK. Vi tester ut inntektsbringende muligheter for prosjektet Global
Dignity Rogaland, og ser på hvordan vi sammen med Olympiatoppen kan skape et interessant
tilbud for idrettslinjene innen kompetansefeltet. I tillegg vil vi teste betalingsviljen for
Dilemma 2014 gjennom å innføre en deltakeravgift.
Vi har allerede innført internt budsjettansvar. Vi har siden 2009 sett på kostnader og splittet
dette opp i forhold til hvordan dette var tidligere. Hovedkonklusjonen vår er at dagens
tilskuddsordning fra NIF og fylkeskommunen ikke er bærekraftig på sikt. Dette er spilt inn i
utkast til ny regionalplan for idrett i fylket, og saken er fremmet til ledermøtet for
idrettskretsene våren 2015.
Resultatet for 2013 var et overskudd på 116 000 kroner i , mot budsjett på 164 000 kroner i
overskudd. Et avvik på 48 000 i en omsetning på 8,7 millioner kroner.
Det hersker ingen krisestemning, men det er stadig mer krevende å levere overskudd etter
finansinntekter, som i motsetning til i firmaer, hos oss bevisst benyttes som en del av
budsjettet. Vi vet at andre idrettskretser spiser av egenkapitalen for å holde driften gående.

Idrettspolitiske mål
Sikre aktivitetsflater for alle
Etterslepet er fortsatt den kanskje aller viktigste idrettspolitiske utfordringen idretten har. Selv
om det naturligvis er store forskjeller mellom de ulike geografiske områdene i fylket. Det kan
også se ut til at ikke alle idretter har like store utfordringer på anleggsiden, men driver med et
mer jevnt antall medlemskap år for år.
Endringen av tippenøkkelen vil føre til en økning i spillemidler. Samtidig er det en
kjensgjerning at det er lenge siden spillemidlene utgjorde en tredjedel av finansieringen. Dette
betyr at det fortsatt er kommunene som er den største og viktigste bidragsyteren til realisering
av nye anlegg. Og ikke minst; vedlikehold av eksisterende anlegg. Se Idrettens
samfunnsregnkap.
Pete Seglem har også i denne perioden hatt hovedansvar for dette området internt i styret.
Både han og andre i styret har sammen med administrasjonen deltatt på møter om
aktivitetsflater og anlegg både på fylkeskommunalt-, kommunalt- og idrettslagsnivå.
Vi har også avholdt enkeltmøter med prosjekter som ønsker at vi skal kjenne til søknader,
eller ønsker rådgivning. Seglem har avgitt høringsuttalelser ved rullering av
kommunedelplaner.
Vedtaket om prioritering av spillemidler fra tinget i Haugesund har blitt testet ut og medvirket
til vi også ved dette idrettskretstinget fremmer sak om prinsipper for fordeling av spillemidler
og treningstid i offentlige idrettsanlegg.
Sammen med fylkeskommunen har vi gjennomført åpne regionale dialogmøter med
idrettsråd, idrettskonsulentene fra kommunene og enkeltaktører som går med anleggsplaner.
Dette har ført at idrettskretsstyret har valgt å legge fram en ny sak om fordeling av
spillemidler – og treningstid i offentlige idrettsanlegg.
Hovedpoenget i forslaget er at RIK trenger et mandat for å kunne spille en rolle i
fordelingspolitikken. Se egen sak.
Vi har også gjennom dialogmøtene sett behovet for å drøfte anleggsdøgnet. Eller
utnyttelsesgraden av dagens anlegg.
Hovedprinsippet er at skolene er brukere på dagen. Idrett på ettermiddag og kveld. I tillegg er
enkelte anleggstyper i bruk for publikumsaktivitet.
Det kan for enkelte anlegg skjule seg muligheter for koordinert folkehelsetiltak mot nye
målgrupper i mellom skoletid og oppstart treningstid. Eller til SFO-samarbeid. Samtidig ser vi
at ettermiddagstreningene av hensyn til ”kabalen” enkelte steder starter så tidlig at det blir
enda mer krevende for frivillige trenere å møte opp tidsnok. En annen mulighet sak er å holde
lenger åpent om kveldene for ungdomssegmentet. Kanskje enkelte av våre medlemmer klarer
å trene like lenge som de klarer å sitte oppe å se fotballkamper?
Her er det store forskjeller på ”tradisjoner” når det gjelder å utnytte døgnet og uka.
Svømmerne står opp tidlig, og er vant til å trene før skolen begynner. Andre idretter utnytter
fredager og helger annerledes enn andre. Her kan det ligge ubrukte muligheter for flere, uten
at dette må bli en hvilepute for anleggsutviklingen. Se egen sak.
Samlet sett mener vi å ha fulgt opp målene for perioden.

Bedre folkehelsen
Folkepulsen er vår måte å delta i folkehelsesamarbeid i skjæringspunktet mellom
fylkeskommunen, kommunene, idrettsråd, særkrets og idrettslag. Det er Folkepulsen som gir
oss kapasitet til å være aktiv medspiller i forhold til utvalgte satsinger på integrering og
inkludering av mennesker som ikke av seg selv velger å løse medlemskap i ett av våre 1 010
idrettslag.
Folkepulsen er i skrivende stund midt i sin andre prosjektperiode
Prosjektet eies av idrettsforbundet, fylkeskommunen og RIK. Styringsgruppen består av Anita
Egeli (FrP) og Simon Nesse (Ap) fra fylkeskommunen, Tom Tvedt (idrettsstyret) og Asle
Torland (styreleder RIK). Etter evalueringen sommeren 2012 var vi enige om å prioritere
strengere prosjekter som representerte ”ukentlig” aktivitet, og som hadde en lokal
styringsgruppe.
Styringsgruppene består av representanter fra idrettsråd og kommune (idrettskonsulent og
eller folkehelsekonsulent). I tillegg har prosjektleder for Folkepulsen møterett i alle
styringsgruppene.
Styringsgruppen forvalter kryssfinansiering av midler fra Folkepulsen og kommunen, samt
andre inntekter som for eksempel Storbymidler mot målgruppene.
Målgruppene for alle lokale styringsgrupper skal være en eller flere av følgende:
Inaktive ungdom/(voksne), funksjonshemmede/psyksisk utviklingshemmede og nye
landsmenn.
Per i dag har vi avtaler som inkluderer idrettsrådene i kommunene Egersund, Hå, Time,
Sandnes og Haugesund. I tillegg jobbes det med en ny avtale med Stavanger knyttet til
Folkehallene.
Utover dette har vi et samarbeid med Bandyforbundet om lavterksel innebandy for å
rekruttere ungdom som står utenfor organisert idrett inn i idrettslagene.
I Sandnes har vi også en styringsgruppe mot samarbeidet med Lura karate. Her er det
mennesker med psykiske utfordringer som gjennom fysisk aktivitet får en dokumentert
positivt psykisk utvikling.
Sist, men ikke minst, har vi valgt å fortsette samarbeidet om gjennomføring av Paralympisk
skoledag på Jæren. Dette er en skoledag hvor skoleklasser som har elever med nedsatt
funksjonsevne møtes til dyst i grener hvor de såkalt funksjonsfriske må delta i øvelser hvor de
stiller på ”like fot” med elevene som har nedsatt funksjonsevne. Høsten 2013 feiret dette
arrangementet 5 års jubileum.
Prosjektet har vist at det over tid skaper flere medlemskap. Prosjektet lærer frivilligheten og
kommunen å samhandle. Prosjektet gir økt fysisk aktivitet.
I 2015 skal hovedrapporten produseres og evalueres. RIK sin foreløpige konklusjon er at det
er avgjørende viktig å ha denne type samhandling mellom fylkeskommunen og idrettskretsen
på den ene siden. Og mellom idrettsråd/idrettslag og kommunene på den andre siden. Verdien
av organisatorisk samarbeid er slik vi ser det like viktig som å telle antall hoder som er i
fysisk aktivitet.

Idretten og kommunenes evne til å samarbeid formelt på tvers av sektorene kultur og helse vil
sannsynligvis bli avgjørende for framtidens strukturelle samarbeid i større skala.

Bidra til at Talenter velger Rogaland
Talenter velger Rogaland
TMT er en del av RIK sin strategi om å tilrettelegge for at ”Talenter velger Rogaland”.
Hensikten er å bedre rammevilkårene for morgendagens toppidrettsutøvere samt trener- og
lederapparatet i Rogaland.
RIK ønsker å bidra til at det etableres en helhetlig strategi for toppidrett fra videregående
skole til og med universitet/høyskole. Dette er i tråd med Rogaland fylkeskommune sin rolle
som utviklingsaktør, og UiS sin ”Visjon 2040”.
I 2011 inngikk RIK og ledelsen ved UiS en intensjonsavtale, hvor det blant annet skulle
videreutvikles et ”fordelsprogram” for studenter som går inn under OLT sin definisjon av
”Toppidrettsutøvere”.
Talentansvarlig i RIK og Olympiatoppens representant skal bistå disse utøverne.
Talenter Mot Toppen (TMT)
TMT, som ble etablert i 2010, er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (RFK),
Olympiatoppen Vest Norge (OLTV) og Rogaland idrettskrets (RIK). Fylkeskommunen, som
står for finansieringen av tilbudet, utpekte St. Svithun vgs i Stavanger som arena for utvikling
av tilbudet. Olympiatoppen Vest Norge er ansvarlig for det idrettsfaglige tilbudet. Rogaland
idrettskrets administrerer opptak og engasjerer trenere, etter kriterier fra OLT og i samarbeid
med særforbund/særkretser (SF/SK).
TMT-tilbudet bygger på samme modell som ved Tertnes vgs i Hordaland, men er ytterligere
tilrettelagt i forhold til morgendagens toppidrettsutøvere enn hva som er tilfelle på de
tradisjonelle Toppidrettslinjene.
TMT følges av en styringsgruppe bestående av en representant fra UiS, leder av
Olympiatoppen Rogaland, tidligere fylkesdirektør for utdanning i RFK, rektor og
avdelingsleder ved St. Svithun vgs, daglig leder i RIK og Talentansvarlig. Gruppen har
rådgivende myndighet i forhold til budsjett og konsept basert på avtaleinnhold.
Elever
Som et resultat av bevisst satsing på håndball (gutter og jenter) og ishockey, er disse idrettene
i klart overtall. Av de tradisjonelle idrettene er svømming også dette året sterkt representert,
med blant annet to utøvere som i sommer var tatt ut til European Youth Olympic Festival
(EYOF), som er et arrangement i regi av IOC.
Ved å opprette TMT på yrkesfag har det totale antall søkere øket med omtrent 10 %. Det
antas at flere av disse søkerne ville søkt på St. Svithun dersom ikke yrkesfag hadde stått på
programmet.
Karaktersnittet for å komme inn har siden starten steget fra 4,3 til 4,7 VG1. Antall utøvere har
stabilisert seg på rundt 70-80.
Det er nå i underkant av 80 utøvere fordelt på tre trinn ved St. Svithun vgs. Inkludert ni
hockeyspillere som har fått plass på yrkesfaglinjer på Jåttå vgs.
Vi har pr i dag en overvekt av gutter. Dette henger mest sannsynlig sammen med den bevisste
satsingen på ishockey.

Trenere/støtteapparatet
Skoletrenere til prosjektet blir vurdert i dialog med særkrets, særforbund og/eller
sportssjef/landslagssjef.
Ambisjonen er at vi skal ha de best kvalifiserte trenerne, til våre beste utøvere, som er
tilgjengelige i regionen. Trenerne engasjeres av RIK. Dette gir TMT fleksibilitet i forhold til
jevnlig vurdering av aktuelle idretter. Utøver, trener og støtteapparat er en helhetlig pakke
som må vær tilstede for at man kan tas opp som elev.
Siden oppstarten for tre år siden er nå 25 trenere, skolens lærere, rådgiver, veileder, rektor,
avdelingsleder knyttet opp mot TMT.
Syv av trenerne er basistrenere. Tre av basistrenerne har medisinsk bakgrunn, og alle har
gjennomført Olympiatoppens basistrenerkurs.
I flere idretter har vi landslagstrenere, eller forhenværende landslagstrenere. Noen av
idrettene har lokale trenere (som roing, seiling og padling) og disse følges tett av
landslagstrener.
Sportslige resultater/utvikling
De fleste elevene kan vise til en meget bra sportslig utvikling og fremgang i løpet av de tre
årene. I løpet av de tre siste årene har 17 av elevene debutert ved internasjonale mesterskap.
2013/2014
Håvard K Fjon
Nikolai Bakker
Espen K Johansen
Lotte Miller
Jochim Sandberg
Erik Årsland Gidskehaug
Tim Samuelsen
Even Myreng
Vetle Forgård
Sander Bjelland Bjørnevoll
Audun Starheim
Rudolf Balcers
Tuva Nerland

VM, seiling
VM, seiling
VM, sprangridning
VM, triatlon, London
EM U20, friidrett (400 meter)
Nordisk, svømming
Nordisk, svømming
Landslag (U16), ishockey
Landslag (U16), ishockey
Landslag (U18), ishockey, yngste debutant Oilers
Landslag (U18), ishockey
Landslag (U18, Latvia), Jåttå
A-landslag, ishockey

2012/2013
Håvard K Fjon
Nikolai Bakker
Erik Årlsand Gidskehaug
Tim Samuelsen
Lotte Miller
Tuva Sørlie Nerland
Mariel Vatland
Eirik Skarpeid
Erlend Anfinsen
Line Dølen Berntsen
Kacper Domanski
Audun Starheim
Eirik Hiim Torjussen
Tiril Hole Mohr

EM-jr, seiling (Europamester Europajolle)
EM-jr, seiling
EYOF, svømming
EYOF, svømming
EM-jr, triatlon
VM, ishockey
VM, ishockey
Landslag, stup
Landslag, triatlon
Landslag, ishockey
Landslag, svømming
Landslag (U16), ishockey
Landslag (U16), håndball
Landslag, sykkel

2011/2012
Trygve Aarrestad
Siri Minge
Even Rege
Håvard Fjon:
Petter Mikalsen
Morten Bordevich
Dennis Smith
Maria Vølstad
Rikke Tuxen
Eva Marie W Østerhus
2010/2011
Solveig Fotland Newerman
Jeanett Hjelm
Mariell Vatland

VM-jr, roing, Bulgaria
EM-jr, landevei sykling, Nederland
EM-jr, landevei sykling, Nederland
VM, seiling
EM, golf
World-cup, svømming
Landslag (U16), ishockey, 3. Keeper på Oilers
Landslag, volleyball
Landslag, stup
Mestvinnende utøver under NM-langbane
(svømming) med 5 individuelle gull og tre stafettgull

VM i dressurridning
Ishockey VM
Ishockey VM

Styrke frivilligheten vilkår
Synliggjøre idrettens betydning
Idrettens egenverdi og nytteverdi er RIK sitt kjernebudskap overalt vi ferdes. Verdien av
idrettens 27 000 frivilliges daglige innsats kan omregnes til 12 milliarder kroner årlig.
For å beregne dette for ditt idrettslag kan du gange opp antall medlemskap med kroner 3 800
kroner. Dette tallet er forankret i Kommunenes Sentralforbund i 2007.
Dersom ditt idrettslag har 1 000 medlemmer betyr dette at deres frivillighet er 3 800 000
kroner. Del gjerne dette på en gjennomsnittlig timelønn, og begynn å summer opp innsatsen
til trenere, oppmenn, komitemedlemmer og styret samlede innsats i ditt idrettslag, så vil du se
at dette harmonerer godt.
Egenverdien av idretten vil som regel være hovedmotivet for at vi orker å bruke vår fritid på
at barn og unge skal få positive opplevelser, gode holdninger og prestere innen den idretter vi
er glad i.
Økonomiske hovedstrømmer i norsk idrett:
Inntekter
Spillemidler til anlegg
Spillemidler via NIF
Lokale aktivitetsmidler
Grasrotandelen
Momskompensasjon
Fylkeskommunale tilskudd
Kommunale driftstilskudd
Kommunal fin. Idr.anlegg
Sentralt sponsor/reklame
Sentralt øvr.inntekter
IL sponsor/reklame
IL inntekter(vafler/kont.)

Mill. Kr.
765
566
156
191
236
58
2551
2769
819
978
1871
5605
16565

%
5
3,4
0,9
1,2
1,4
0,4
15
17
5
6
11
34
100,3

Særkretser og –regionsledd sine regnskaper er ikke medregnet i denne oversikten.
Legger man til verdien av frivilligheten på toppen av dette nærmer den samlede
verdiskapning seg 30 milliarder.
Det ”omvendte” samfunnsregnskapet
Nytteverdien er den verdi vår aktivitet har for samfunnet. I forhold til folkehelsa og ikke
minst den store fare som lurer for barn og unge som ikke finner en interesse å ta ut sin energi
gjennom.
Utfordringen med idrettens forebyggende aktivitet er at ”når det virker så er det usynlig”. Det
er krevende å forsøke å regne seg til hvilke konsekvenser et bortfall av hele norsk idrett skulle
bety for samfunnets kostnader. Men man trenger ikke være ”rakettforsker” for å forestille seg
konsekvensen.
Eksemplene er mange. Å holde en – 1 – ”skakk-kjørt ungdom” ungdom i institusjon koster
alene gjerne like mye som driftsbudsjettet for en – 1 – idrettshall.

Samlet sett mener vi at RIK i perioden har vært en proaktiv regional utviklingsaktør i tråd
med handlingsplanen.

Administrasjonen
Generelt
Administrasjonen består av fire fast ansatte og to prosjektstillinger. I tillegg ligger nå
Olympiatoppen administrativt under RIK, men har arbeidsledelse ved utviklingssjefen til
Olympiatoppen Sognsvann.








Anne er administrasjonsleder og har bl.a. ansvar for økonomihåndtering og
kommunikasjon samt oppfølging av Idrettens hus Rogaland AS.
Wenche er utdanningskonsulent og tryllekunster på IT ifm idrettsregistrering.
Edvin har lovsakene våre og følger opp opptak og nedleggelser av idrettslag.
Silje Undheim er prosjektleder for Folkepulsen og har ansvar for Global Dignity Day.
Anne Brit Skjæveland Sandberg kom nettopp om bord. Hun er ny Talentanvarlig og
bindeledd mellom St. Svithun vgs, Olympiatoppen og RIK i 50 prosent stilling.
Resten av tiden tjener hun BI.
Morten har gått over til Olympiatoppen som daglig leder i Rogaland. Foreløpig i 40
prosent stilling. Utøver dette er Morten svømmetrener. Blant annet for gulljenta Sarah
Louise Rung.
Rune er daglig leder og ”potet” – også for styret.

Tilby utdanning
Det har i perioden vært gjennomført en større revisjon av kursrekker og incentivordning fra
NIF sin side. Dette er gjort for å i større grad harmonisere tilbudene som tilbys av
idrettskretsene. RIK har i flere år vært mest opptatt av å gjennomføre tiltak som etterspørres
enn hva som vedtas. Men vi støtter utviklingen. Like fullt medfører dette at vi må dreie litt på
virksomheten og i større grad innføre egenbetaling for å dekke inn noen av kostnadene til
kurs som ikke omfattes av aktivitetstilskudd fra NIF. Denne omleggingen er påbegynt, men
ikke fullført. Det arbeides med å se på hvordan RIK sine ansatte sammen kan tilby kurs mot
nye målgrupper som idrettslinjer og næringsliv – for igjen å gi bidrag til å opprettholde
kjerneaktiviteten. Administrasjonen følger daglig opp henvendelser fra lagene og tilbyr kurs
og skolering innen lov og organisasjon samt fellesfaglige kurstilbud for ledelsen i
idrettslagene.
Oversikt over tiltak
Kurs
Aktivitetslederkurs barneidrett
Basistrening
Coaching og kommunikasjon
”De utfordrende barna i idrettslaget”
Ernæring
Idrettens lovverk
Idrettsregistrerings kurs
Klubb- besøk
Lederkurs for ungdom 15 -19 år
Lederkurs for ungdom del 2
Oppfølgingsmøte

kurs

deltakere
1
1
1
1
2
2
1
16
1
1
6

22
19
14
14
29
27
8
112
26
18
51

Sal-aktivitet
Samling for ansatte i idrettslag
Se meg trener
Sponsorarbeid
Startmøte
Styrearbeid
Styrketrening for ulike aldersgrupper
Særkretsmøte
Tilskuddsordninger- lær å skrive gode søknader
Veiledersamling
Økonomistyring i idrettslag
Totalt

Kurs
Aktivitetsleder barneidrett
Dialogmøte idrettsråd
Dilemma
Ernæring for 24 timers utøveren
Gap analyse
Idrettens lovverk og retningslinjer
Idrettsskade kurs
Idrettsregistrerings kus
klubb besøk
KlubbAdmin - infomøte Haugesund
Kurs i Basistrening
Lederkurs for ungdom 15 -19 år
Lederkurs for ungdom del 2
Norsk Grunnkurs med hjertestarter
Regional idrettsrådssamling
Startmøte
Styrearbeid i praksis - Dalane sykkel
Økonomikurs
Totalt

1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
3

6
34
76
68
13
56
16
22
34
8
34

52

707

Antall kurs
2
3
1
1
1
3
1
1
13
4
1
1
1
2
4
1
20
4
64

Ant. Delt.
22
40
221
16
9
19
30
13
85
78
16
26
17
13
50
9
138
54
856

Opprettholde lovbestemmelsene
Idrettskretsen er pålagt å arbeide med lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for
idretten, og utføre service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og
idrettslag, for å styrke aktivitets- og kompetanseutvikling. Gjennom NIFs
delegasjonsreglement for idrettskretser, har vi utvidet ansvar for å bistå idrettslagene og
idrettsrådene i en rekke saker som angår organisatoriske / juridiske spørsmål.
I større og mer komplekse saker samarbeider administrasjonen på tvers av fagområdene for
økt kunnskap og servicegrad. NIF arrangerer årlig to fagsamlinger hvor NIFs juridiske

avdeling og idrettskretser utveksler og får faglig påfyll. Antall henvendelser og saker har økt i
tingperioden.
De fleste sakene vi får til behandling omhandler gjennomføring av årsmøter, medlemskap,
valgbarhet, kjønnsfordeling, inhabilitet, representasjon, utarbeidelse av organisasjonsplan,
regnskaps- og budsjettbestemmelser, drift ledelse og organisering med videre.
I 2012 og 2013 har det spesielt vært en stor økning i oppdateringer og godkjenning av lover
for idrettslag. Dette antar vi har bakgrunn i NIFs framstøt over for idrettslagene i å legge fram
idrettsstyret vedtatt lovnorm for idrettslag og idrettsråd av 28.11.2011 til vedtak på
årsmøtene.
Vi har i denne tingperioden styrket samarbeidet med noen særforbund og særkretser som
uttale part i saker om opptak av nye idrettslag med mer. Vi registrerer at begge parter trekker
veksler på slikt samarbeid. I saker hvor vi ikke har nok juridisk kompetanse samarbeider vi
med NIFs lovseksjon («lovsaker») for rådføring og veiledning. I perioden har vi oversendt
flere saker til behandling i NIF, som har blitt overført til NIFs domsutvalg og videre til NIFs
appellutvalg for endelig avgjørelse.
Vi registrerer at stadig flere idrettslag engasjerer sivil juridisk bistand i saker som kunne vært
løst internt i samspill mellom idrettslagene idrettskretsen.
Vi har deltatt på flere stiftelsesmøter av nye idrettslag. Det er alltid nyttig. Da sikrer vi at
søknadsdokumentene blir riktig utfylt, og at idrettslagene følger lovens bestemmelser. Noe
som igjen forenkler saksbehandlingen og sparer begge parter for tid.
Idrettskretsen har i flere år tilbudt flere kurs og samlinger for idrettslag innen områdene lov
og organisasjon, styre- og valgkomitearbeid, workshop for utvikling av organisasjonsplaner
osv. Dette har vært til gjensidig nyttige og glede.
I saker som angår opptak og oppløsning av idrettslag, informerer vi idrettsråd, kommune,
særkrets/region og særforbund fortløpende med kopi av opptaks- og
oppløsningsdokumentene.
Idrettskretsen gjennomfører årlig medlemsundersøkelser i idrettslag. Slike undersøkelser har
gjerne utspring i manglende rapportering og etterregistrering ved idrettsregistreringen i januar
måned hvert år, for få valgbare medlemmer over 15 år totalt, få valgbare medlemmer av det
motsatte kjønn til verv i styrer, valgkomite osv.
Andre årsaker til slike undersøkelser kan være på bakgrunn av tips og samarbeid med
idrettsråd, medlemmer, egen eller andres mistanke om organisatorisk eller økonomisk uorden,
andre misligheter, eller at undersøkelsene blir gjennomført som stikkontroller.
Slike undersøkelser kan være svært ressurskrevende. I de fleste tilfeller avdekker vi både
alvorlige og mindre alvorlige saker, både av formaliteter eller økonomisk art. Vi mener å se
et økt behov for gjennomføring av medlemsundersøkelser i idrettslag.
Det har i perioden vært flere store tunge lovsaker hvor idrettslag i intern konflikt har strevd
med å etterkomme finne veien ut av intern uenighet. Det avgjørende for RIK har vært å
identifisere vilje og evne til endring. Idrettsstyret får til våren oversendt forslag om at
idrettskretsene skal få mulighet til å kreve ekstern revisjon. Antall saker er ikke nødvendigvis
så høyt. Men omfanget og alvorlighetsgraden har vært stor i flere saker.
Nedenfor har vi systematisert hovedområdene innen området lov og organisasjon for 2012 og
2013, og hvor nærmere opplysninger finnes på de kommende sider:

Saksbehandling
Saksområde
Antall stiftede / opptatte idrettslag i NIF
Antall nedlagte / oppløste idrettslag i NIF
Gjenopptak av tidligere nedlagte idrettslag
Sammenslåing av idrettslag
Opptak av nye grupper i idrettslag
Nedlegging av grupper i idrettslag
Endringer av navn på idrettslag
Oppdatering / godkjenning av lover i idrettslag
Oppdatering / godkjenning av lover for idrettsråd
Medlemsundersøkelser i idrettslag
Møter i idrettslag innen områdene lov og organisasjon
Antall saker av mer omfattende saksarbeid i idrettslagssaker
Behandling av søknader tilknyttet NIFs lov § 2-4 om kjønnsfordeling
Behandling av søknader tilknyttet NIFs lov § 2-5 om valgbarhet m.v.
NIF-kontroll på vare- og tjenestekompensasjon (momsrefusjon)
Deltakelse på stiftelsesmøter i idrettslag
Ordensgrad i medlemsmassen/IL etter avsluttet idrettsregistrering det
enkelte år: (2009: 0,08) (2010: 0,06) (2011:0,03)

2012
17
7
2
1
9
4
6
38
1
18
23
5
6
4
3
0,09

IDRETTSLAG
Opptak av nye idrettslag som medlemmer i NIF
2012:
24.01. Sola Rideklubb. Sola. Stiftet 19.11.11.
30.01. Stavanger Bokseklubb. Stavanger. Stiftet 15.12.11.
20.02. Stavanger Klatreklubb. Stavanger. Stiftet 18.11.10.
05.03. Ganddal Omegn Sykkelklubb. Sandnes. Stiftet 12.1.12.
14.03. Sokndal BMX og Cykleklubb. Sokndal. Stiftet 6.9.11.
28.03. Sandnes Aikidoklubb. Sandnes. Stiftet 1.6.11.
29.03. Sandnes Cricketklubb. Sandnes. Stiftet 17.2.12.
25.04. Haugesund Triathlonklubb. Haugesund. Stifter 23.1.12.
27.04. Haugesund Curlingklubb. Haugesund. Stiftet 23.4.12.
07.05. Hindal Hestesportklubb. Stavanger. Stiftet 10.3.12.
07.05. Stavanger Modellbilklubb. Stavanger. Stiftet 22.3.12.
08.06. Dysjaland Rideklubb. Sola. Stiftet 9.4.08.
10.09. Forsand Klatreklubb. Forsand. Stiftet 14.5.12.
19.09. Stavanger Rollerderbyklubb. Stavanger. Stiftet 16.7.12.
08.11 Hundvåg Cheerleading idrettslag, stiftet 06.09.12.
07.12. Stavanger friidrettsklubb. Stavanger. Stiftet 3.10.12.
20.12 Rennesøy basketballklubb. Rennesøy. Stiftet 30.8.12.
2013:
14.02. Ålgård Cykleklubb. Gjesdal. Stiftet 10.11.12.
14.02 Gjesdal Fotballklubb. Gjesdal. Stiftet 12.12.12.
21.02. Gausel Judoklubb. Søkt om opptak som Viking. Stavanger. Stiftet 21.11.12.
05.03. Varhaug Sykkelklubb. Hå. Stiftet 25.10.12.
13.03. Sandnes Castingklubb. Sandnes. Stiftet 14.10.12.
22.04. Stavanger Skiklubb. Stavanger. Stiftet 20.3.13.
30.04. Randaberg Bordtennisklubb. Stiftet 22.10.12
08.05. Sola Baseballklubb. Sola. Stiftet 18.10.12.
24.05 Vågen Håndballklubb. Sandnes. Stiftet 18.3.13.
03.07. Straen Gymnastikk- og Turnforening. Stavanger. Stiftet 26.5.13.
23.09. Bekkefaret og Stokka Idrettslag. Stavanger. Stiftet 10.8.2013
24.09. Bokn Pistolklubb. Bokn. Stiftet 12.9.2013

2013
16
5
5
3
2
79
7
7
25
3
10
3
0,09

09.10.
29.10.
15.11.
03.12.
12.12.

Randaberg Innebandyklubb, Randaberg. Stiftet 9.9.2013
Hemmingstad Fotballklubb. Haugesund. Stiftet 30.6.2013.
Gjesdal Dykkeklubb. Gjesdal. Stiftet 5.6.2009.
Orstad Modellflyklubb. Klepp. Stiftet 1.3.2013.
Haugesund Amerikanske Fotballklubb. Haugesund. Stiftet 24.10.2013.

Gjenopptak av idrettslag
2012
14.02. Stavanger curlingklubb. Stavanger.
13.03. Sauda nanbudoklubb. Sauda.
Nedlagte/oppløste idrettslag med dato for nedlegging
2012:
10.07. Jørpeland Badmintonklubb. Strand. Stiftet 10.09.1979. Vedtatt nedlagt 21.06.12.
20.09. Sandnes Trampolineklubb. Sandnes. Stiftet 13.02.05. Oppløst av RIK 14.09.12.
24.09. Stavanger Biljardklubb. Stavanger. Stiftet 05.09.1994. Oppløst av RIK 24.09.12.
24.10. Dingo Bokseklubb. Stavanger. Stiftet 01.12.2000. Oppløst av RIK 24.10.2012.
06.11. Haugaland Sandvolleyballklubb. Haugesund. Stiftet 20.10.2008.
07.12. Randaberg Friidrettslag. Randaberg. Stiftet 10.08.2010.
18.12. Hillevåg Turnforening. Stavanger. Stiftet 7.10.2010.
2013
15.02. Stangeland Fotballklubb. Sandnes. Vedtatt nedlagt 04.12.12.
04.09. Stangeland og Omegn Cykleklubb. Sola. Vedtatt nedlagt 02.05.13.
20.11. Stavanger Klatreklubb. Stavanger. Vedtatt tap av medlemskap i NIF.
22.11. Sauda Nanbudoklubb. Sauda. Nedlagt av idrettskrets med et års karantene.
04.12. Norbygdenes BMX-klubb. Haugesund. Vedtatt nedlagt 25.11.13.
Sammenslåtte idrettslag
2012
04.07. Ryfylke praragliderklubb, Hjelmeland og Jæren hang- og praragliderklubb,
Stavanger.
Navnet Jæren hang- og paragliderklubb vidareføras.
2013
11.12. Sandved og Julebygda Håndballklubb vedtok 15.4.2012 sammenslåing med Sandnes
Håndballklubb. Passivisert i NIF medlemsregister 11.12.13.
Endring av navn på idrettslag
2012
26.01. Haugaland styrkeløftklubb vedtok namneendring på årsmøtet 14.1.2012 til Haugaland
Atletklubb.
29.02. Engøyholmen Ro- og Råseillag vedtok namneendring til Stavanger-Rugier Ro og
Råseil-lag.
21.06. Siddis Hockey vedtok namneendring på ekstraordinært årsmøtet 21.6.12 til
Ishockeyklubben Stavanger.
2013
10.09. Ålgård og Omegn Rideklubb vedtok 14.3.13 namneendring til Ålgård Rideklubb.
Idrettslag med endring av kommune- / idrettsrådstilhøriget:
04.03. Haugaland Klatrelag ble flyttet som medlem fra Tysvær Idrettsråd til Haugesund
Idrettsråd.
GRUPPER
Opptak av nye grupper i idrettslag
2012
20.02. Haugaland Atletklubb. Haugesund. Håndballgruppe. N. Bryteforbund.

09.03.
12.03.
26.03.
27.03.
18.04.
25.04.
05.09.
31.10.
2013
18.04.
19.04.
17.09.
05.11.
11.12.

Sportsklubben Vedavåg Karmøy. Karmøy. Håndballgruppe.
Falkeid Idrettslag. Tysvær. Svømmegruppe.
Orstad Idrettslag. Klepp. Håndballgruppe.
Bokn Idrettslag. Bokn. Friidrettsgruppe.
Hjelmeland idrettslag. Hjelmeland. Sykkelgruppe.
Orstad Idrettslag. Klepp. Cheerleadinggruppe.
Bjerkreim Idrettslag. Bjerkreim. Håndballgruppe.
STIL – UiS (Studentidrettslaget - Universitetet i Stavanger). Stavanger. Lacrosse.
Haugesund Triathlonklubb. Haugesund. Svømmegruppe.
Haugesund Triathlonklubb. Haugesund Sykkelgruppe.
Stegaberg idrettslag. Tysvær. Volleyballgruppe.
Nedstrand Idrettslag. Tysvær. Sykkelgruppe.
Åkra Idrettslag. Karmøy. Cheerleadinggruppe.

Nedlegging av grupper i idrettslag
2012
06.02. Sandnes & Gjesdal Handikapidrettslag. Vedtok 19.5.11 nedlegging av
svømmegruppe.
22.03. Sandnes Skiskytterlag. Vedtok 13.3.12 nedlegging av skigruppe.
28.03. Haugesunds Svømmeklubb. Vedtok 15.3.12. nedlegging av triathlongruppen.
15.06. Vikebygd Idrettslag. Vedtok 13.2.12. nedlegging av friidrettsgruppe.
2013
19.02. Sandved Turn. Vedtok 04.04.13 nedlegging av sportsdrillgruppe.
03.04. Ganddal Idrettslag. Vedtok 07.03.13 nedlegging av volleyballgruppe.
08.05. Nedstrand Idrettslag. Vedtok 07.03.13 nedlegging av volleyballgruppe.
Endring av gruppetilhørighet, som er foretatt av NIF/IT/support
2012
19.10. Sportsdrillklubben Sandnes og omegn endret gruppetilhørighet av sportsdrill fra
Norges Gymnastikk- og turnforbund til Norges Danseforbund. (særidrettslag).
19.10. Sandved turn endret gruppetilhørighet av sportsdrill fra Norges Gymnastikk- og
turnforbund til Norges Danseforbund. (fleridrettslag).
LOVARBEID
Idrettskretsens dato for oppdatering og godkjenning av vedtatte lover i idrettslag
2012
24.01. Sola Rideklubb.
26.01. Bryne Fotballklubb.
26.01. Haugaland Atletklubb.
27.01. Hå pistolklubb.
27.01. Stavanger Cricketklubb.
27.01. Stavanger Ro klubb.
30.01. Stavanger Bokseklubb.
02.02. Sola Pistolklubb.
14.02. Stavanger Curlingklubb
16.02. Stavanger Cricketklubb
20.02. Stavanger Klatreklubb
01.03. Stavanger-Rugier Ro og Råseillag
01.03. Sandnes Karateklubb
05.03. Ganddal Omegn Sykkeklubb
13.03. Sauda Nanbudoklubb
14.03. Sokndal BMX og Cykleklubb
19.03. Dirdal Idrettslag
21.03. Nord-Karmøy Rideklubb

22.03.
23.03.
28.03.
28.03.
29.03.
25.04.
27.04.
07.05.
07.05.
08.05.
21.05.
24.05.
08.06.
24.07.
10.09.
19.09.
08.11.
04.12.
07.12.
18.12.
2013
03.01.
04.01.
14.02.
14.02.
25.02.
26.02.
26.02.
27.02.
28.02.
28.02.
28.02.
05.03.
07.03.
13.03.
13.03.
02.04.
03.04.
09.04.
16.04.
22.04.
30.04.
08.05.
10.05.
23.05.
24.05.
27.05.
29.05.
29.05.
20.05.
29.05.
29.05.
03.07.
09.07.
09.07.

Orstad idrettslag
Friskis&Svettis Stavanger-Sandnes
Sandnes Aikidoklubb
Gandsfjord Seilforening
Sandnes Cricketklubb
Haugesund Triathlonklubb
Haugesund Curlingklubb
Hindal Hestesportklubb
Stavanger Modellbilklubb
Faxi Islandshestforening
Tasta Idrettslag
Ålgård og Omegn Rideklubb
Dysjaland Rytterlag
Ishockeyklubben Stavanger
Forsand Klatreklubb
Stavanger Rollerderbyklubb
Hundvåg Cheerleading Idrettslag
Rogaland Rideklubb
Stavanger Friidrettsklubb
Rennesøy Basketballklubb
Sola BMX Klubb
Sportsklubben Vedavåg Karmøy
Ålgård Cykleklubb.
Gjesdal Fotballklubb
Solastranden Golfklubb
Gausel Judoklubb
Stavanger Døves Idrettsforening
Egersund Racketklubb
Egersund Dykkerklubb
Falkeid Idrettslag
Suldal Sykkelklubb
Varhaug Sykkelklubb
Haugesund Idrettslag orientering (allianse-IL)
Frisk Rideklubb
Sandnes Castingklubb
Bryne Fotballklubb
Orre idrettslag
NMK Egersund
Stavanger Cheersportklubb
Stavanger Skiklubb
Randaberg Bordtennisklubb
Sola Baseballklubb
KFUM Stavanger volleyball
Gjesdal Idrettslag
Vågen Håndballklubb
Haugesund Triathlon klubb
Egersund Seilforening
Heskestad Idrettslag
Austrått Idrettslag
Avaldsnes Idrettslag
Frøyland Idrettslag
Straen Gymnastikk- og Turnforening
Cross Bowlingklubb
Stavanger JuShinKan Aikido

09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
26.07.
16.08.
16.08.
10.09.
12.09.
12.09.
12.09.
13.09.
23.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
26.09.
01.10.
08.10.
09.10.
10.10.
21.10.
21.10.
22.10.
29.10.
06.11.
12.11.
12.11.
14.11.
15.11.
15.11.
03.12.
11.12.
12.12.

Stavanger Turnforening
Stavanger Surfklubb
Klepp Volleyballag
Voll Idrettslag
Kopervik Idrettslag
Tysvær Sportsdykkerklubb
Tasta Turn
Stavanger Kajakklubb
Sandnes Svømme- og Livredningsklubb
Sauda Idrettslag
Orstad Idrettslag
Kvitsøy Idrettslag
Hafrsfjord Pistolklubb
Egersund Racketklubb
Seilforeningen 1928
Vindafjord Idrettslag
Åkra Idrettslag
Stegaberg Idrettslag
Ålgård Rideklubb
Sola Golfklubb
Egersund Golfklubb
Norvegen Golfklubb
Randaberg Golfklubb
Bekkefaret og Stokka Idrettslag.
Haugesund Golfklubb
Bokn Pistolklubb
Stavanger Golfklubb
Havørn Allianseidrettslag
Stavanger Idrettsforening fotball (AIL)
Sunde Idrettslag
Stavanger Storm Lacrosseklubb
Randaberg Innebandyklubb
Torvastad Idrettslag
Nedstrand Idrettslag
Haugaland Judoklubb
Stavanger Idrettsforening Allianseidrettslag
Hemmingstad Fotballklubb
Haugesund Pistolklubb
Riska Svømmeklubb (oppdatering)
Stavanger Seilforening (revisjon)
Stavanger Bokseklubb (anbefalt lov)
Gjesdal Dykkerklubb
Stavanger Vektløfterklubb (oppdatering)
Orstad Modellflyklubb
Klepp RC-klubb
Haugesund Amerikanske Fotballklubb

Oppdateringer og godkjenninger av vedtatte lover i idrettsråd
2012
01.03. Eigersund idrettsråd
2013
12.07. Sauda idrettsråd
15.07. Eigersund idrettsråd (oppdatering)
15.07. Vindafjord idrettsråd
16.07. Stavanger idrettsråd

18.09. Gjesdal idrettsråd
26.07 Haugesund idrettsråd
17.09. Lund idrettsråd
MEDLEMSUNDERSØKELSER I IDRETTSLAG
Idrettskretsen gjennomfører fortløpende medlemsundersøkelser i idrettslag. Oversikten
omfatter kun undersøkelser som ble avsluttet innen 31.12.13. Påbegynte undersøkelser i 2013
er ikke tatt med, da de fortsetter inn i 2014. I tingperioden er følgende undersøkelser
gjennomført:
2012
- Bokn Ride- og Kjøyreklubb, 06.02.12-07.06.12.
-

Dingo Bokseklubb, 03.05.12-24.10.12.

-

Gjesdal Idrettslag, 15.06.12-22.10.12.

-

Haugaland Sandvolleyballklubb, 08.05.12-06.11.12

-

Hillevåg Turnforening, 03.05.12- 06.12.12.

-

Hjelmeland Idrettslag, 06.06.12-25.09.12.

-

Jørpeland Badmintonklubb 16.05.12-21.6.12.

-

Jørpeland Klatreklubb, 03.05.12-30.11.12

-

Oftedal Turnforening. 05.05.12. ok.

-

Orstad Idrettslag, 05.06.12-25.07.12

-

Randaberg Friidrettsklubb, 05.06.12-07.12.12.

-

Riska Idrettsskole, 15.05.12,-15.05.12.

-

Sandnes og Gjesdal Handicapidrettslag, 30.03.11-07.02.12.

-

Sandnes Trampolineklubb, 16.5.12-19.9.12.

-

Stavanger Biljardklubb, 3.5.12-24.9.12.

-

Stavanger Cheersportklubb, 23.10.12-16.11.12.

-

Stavanger Curlingklubb, 14.2.12-14.2.12.

-

Stegaberg Idrettslag, 6.6.12-12.9.12.

2013
- Stavanger Cheersport klubb, 23.10.12-12.04.13.
-

Jørpeland Klatreklubb. Oppfølging av påbegynt undersøkelse 2012. Avsluttet 18.10.13.

-

Stavanger Idrettsforening Allianseidrettslag, 07.05.13-14.10.13.

-

Stavanger Bokseklubb, 05.05.13-14.11.13.

-

Rogaland Rideklubb, 15.03.13-14.11.13.

-

Stavanger Klatreklubb, 05.04.13-20.11.13.

-

Sauda Nanbudoklubb, 17.10.13-22.11.13.

ANDRE ARBEIDSOMRÅDER INNEN LOV OG ORGANISASJON
Saker som har medført omfattende saksarbeid
2012
- Ganddal omegn sykkelklubb. Om navn, formalia søknad osv.
-

Bryne fotballklubb. Om revidering / oppdatering av lov.

-

Stavanger Cricket klubb. Om struktur, valg, medlemskap, årsmøte etc.

-

Engøyholmen ro- og råseillag, om navnegodkjenning.

-

Hillevåg turnforening, medlemsundersøkelse.

2013
- Orstad Modellflyklubb, navnegodkjenning.
-

Rogaland Rideklubb, medlemsundersøkelse.

Behandlede dispensasjonssøknad fra NIFs lov 2-4 om kjønnsfordeling
2012
23.02.
28.02.
07.03.
08.03.
12.04.
23.05.

Tysvær Sportsdykkerklubb. Tysvær.
Jæren Biljardklubb. Time.
Siddis Sportsklubb. Om deltakelse på ting i særforbund.
Friskis&Svettis Stavanger-Sandnes.
Havørn gymnastikk og turnforening. Deltakelse på ting i særforbund.
Forus/Sandnes ishockeyforbund, om sammensetning av styre- og valgkomite.

2013
15.4.
10.5.

Stavanger bordtennisklubb. Om deltakelse på ting i særforbund mai 2013. Avslag.
Isafold islandshestforening. Valg av menn i styret. Innvilget.

Vare- og tjenestemomskontroller i 2012 og 2013:
Idrettsforbundet (NIF) ba idrettskretsen gjennomføre kontroll tilknyttet søknad om vare- og
tjenestemomskompensasjon i idrettslag i 2012 og 2013 for regnskapsårene 2011 og 2012.
Idrettskretsen samler inn nærmere etterspurt dokumentasjon, kontrollerer formaliteter knyttet
til lov- og regnskapsbestemmelser for styret, årsmøter osv., og utarbeidet en skriftlig rapport
til idrettslagene for korrigering og oppfølging. NIF fikk oversendt regnskapene for kontroll av
at riktig omsetningstall var oppgitt som grunnlag for refusjon.
2012 – kontrollerte idrettslag
-

Egersund padleklubb. Eigersund.

-

Kåsen idrettslag. Klepp.

-

Vidar fotballklubb. Stavanger.

-

Rogaland rideklubb. Stavanger.

2013 – kontrollerte idrettslag
- Friskis&Svettis Stavanger- Sandnes. Stavanger.
-

Haugesund Rideklubb. Haugesund.

-

Sandnes & Jæren rideklubb. Sandnes.

Saker oversendt til NIFs lovavdeling og eventuell oppfølging i NIFs domsutvalg og
appellutvalg
Rogaland idrettskrets er behandlingsinstans for saker som har blitt sendt til NIF ved
avdelingen lovsaker for en delelig behandling. Det kan være saker som angår
personanmeldelser, tap av medlemskap for idrettslag, navn på idrettslag, andre ulike
tvistesaker osv. Flere saker har blitt behandlet i idrettsforbundets domsutvalg og til endelig
avgjørelse i NIFs appellutvalg.
Følgende idrettslag har vært involvert i slike saker:
2012
-

Sandnes Judoklubb

-

Egersund Pistolklubb

-

Hillevåg Turnforening

-

Sandnes Fly Casting, senere godkjent og tatt opp som Sandnes Castingklubb.

2013
-

Orstad Modellbilklubb. Idrettslaget søkte om opptak med navnet Jæren RC-klubb.
Jæren godkjennes ikke som egennavn på idrettslag, men forkortelsen RC
(radiocontrolled) ble godkjent som beskrivelse av type idrettslag.

Være informasjonskilde
Vi har i perioden fornyet internettsidene våre etter NIFs omlegging. I tillegg har vi nylig fått
en facebook-side for organisasjoner. Anne har innført et årshjul og samler administrasjonen
jevnlig for å identifisere gode saker å publisere. Vi har tjuvstartet på å melde RIK på i
relevante samfunnsdebatter. Blant annet i OL2022-saken. Kombinert med Twitter ser dette ut
til å skape økt trafikk. Og forhåpentligvis debatt.
Media benyttes, men det er som kjent lettere å få uønsket dekning på konflikter som for
eksempel Hillevåg turn-saken enn ønsket dekning på glad-saker som for eksempel
verdikonferansen Dilemma.
Nettopp derfor tror vi det blir viktig å øve på å bli aktuell via facebook, twitter, epost og eget
nettsted.
I tillegg blir det viktig å fortsette å utvikle gode nettverk hvor vi kan få fram idrettens
betydning, muligheter og av og til; begrensninger 

