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Innledning 

RIK fyller 100 år i 2019  

Styret i RIK drømmer ikke om jubileumsbok.  

Vi har så inderlig lyst å få muligheten til å ønske 

Idrettsnorge velkommen til "Idrettsgalla for alle"  

i Stavanger dette året. 

Det gir også RIK anledning til å investere "en 

million kroner" av egenkapitalen til "noko attåt". 

Det som skal skje rundt Idrettsgallaen sitt formelle 

program. Idretten i Rogaland teller nærmere 187 

000 medlemskap fordelt på nesten 1 000 idrettslag, 

(foreløpig) fordelt på 26 kommuner.  

Destinasjonsselskapet Region Stavanger har 15 av 

fylkes kommuner som medlemmer. De har og vil 

være en viktig partner for RIK i forhold til å bygge 

opp organisasjonen og apparatet vårt. De har solid 

erfaring med idrettsarrangementer og har vært til 

uvurderlig hjelp for alt i Sandvolleyfestene, Blink 

og Tour De Fjords mm. 

For bedre å være tilpasset målsetting for 2018-2020 

justeres organisasjonskartet. Idrettsturisme 

plasseres for første gang inn som en del av kretsens 

oppgaver 

Tematikk: Samarbeid og utvikling 

En idrettsgalla og store arrangement som NM-veka 

og internasjonale mesterskap vil naturligvis ha 

fokus på prestasjonene til våre aller beste.  

Samtidig åpner det seg også en unik mulighet for 

samarbeid og utvikling mellom idretten, det 

offentlige og næringslivet. Idretten reiser for å 

konkurrere, heie og se på, trene, kurse og organisere 

seg bedre. Noen bransjer merker det spesielt godt 

og idretten vil være en stor direkte og indirekte 

skattebetaler for kommunene 

Ellers er det verdt å merke seg at Rogaland også er 

det fylket som har mottatt størst andel spillemidler 

til anlegg og dette gjør idretten til en stor aktør også 

innenfor anleggsbygging. 

 

Hovedmål RIK 2018-20 

• Nok idrettsanlegg (Areal og anleggssikring) 

• Bedre organisasjonskulturer  
(Kompetanse/lov og org) 

• Flere talenter (TMT og OLT) 

• Bedre folkehelse (Folkepulsen) 

• Økt idrettsturisme  
(Idrettsgalla og NM-uka +)100 årsjubileet 
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Bakgrunn 

Idéen om å få idrettsgallaen til fylket ble første 

gang lansert for NIF og Olympiatoppens ledelse 

under idrettsgallaen på Hamar i 

2013. I 2015 skjøt prosjektet 

fart. Budskapet vårt var at 

NORGES idrettsforbund, 

NORSK Rikskringkasting og 

NORSK Tipping burde vurdere 

å turnere konseptet rundt om i 

Norge. Videre foreslo vi at man 

testet dette ut ved å flytte 

Idrettsgallaen 2019 til Rogaland 

fordi vi da kunne etablere et 

jubileumsfond for å skape en 

”Idrettsgalla for alle”. Et fond 

som RIK vil benytte til  

”å betale tilbake” til våre 

medlemmer - idrettslagene. 

Med god hjelp av Region 

Stavanger, og etter gjentatte 

møter, besøk og befaringer 

kunne vi i 2017 endelig lansere 

at Idrettsgallaen 2019 skal til 

DnB Arena i Stavanger. 

NM-veka 2018 

I kjølevannet av arbeidet med å 

få Idrettsgallaen til Stavanger 

og tilhørende anleggsbefaring, 

informerte eierne av gallaen 

også om et nytt prosjekt en gikk 

svanger med. 

Ideen var svensk, og «der 

borte» hadde de gjennomført 

dette siden 2009. Et felles 

nasjonalt mesterskap for de 

«mindre» idrettene. De idrettene 

som ikke hadde store TV- og 

markedsavtaler.  

I Sverige gikk det under navnet 

SM-Veckan og startet altså i 

2009 med 5 deltakende idretter i 

vinterversjonen og 11 i 

sommerversjonen. 

I dag har SM-Veckan Vinter 

rundt 25 deltagende idretter og 

SM-Veckan Sommer jevnt over 

50 idretter.  

 

NRK signaliserte en storsatsing 

på produktet. 

3. november 2017 signerte 

Generalsponsor avtale og det 

ble det endelige signalet for at vi starter prosjektet. 

Gjennomføring av et felles Norgesmesterskap i uke 

33, fra onsdag 15. til søndag 19. august. Barnet har 

enda ikke et navn, noen profil eller noen 

kommunikasjons plattform.  

 

Lokalt Vertskap 

RIK blir så valgt til den første 

teknisk arrangør av NM-veka, vi 

blir NIFs forlengede arm. Dette 

hadde vi ikke klart uten en lokal 

økonomisk ryggrad. Heldigvis 

støttet alle regionens kommuner 

sammen med fylkes kommunen 

opp om prosjektet – lokale 

idrettslag. 

RIK startet det forberedende 

arbeidet allerede i september 

2017 med en fellesseanse i 

Sørmarka Arena. Rogaland 

Fylkeskommune, de fire 

kommunene Stavanger, Sandnes, 

Sola og Randaberg med 

tilhørende idrettsråd samlet seg 

om prosjektet og avtalefestet sitt 

engasjement og bidrag. 

Det faktiske arbeidet startet ved 

årsskiftet 2018 og da hadde vi i 

realiteten en forberedelsestid på i 

underkant av åtte måneder, minus 

en sommerferie som kom midt i. 

Hverken navn på prosjektet, 

visjon og verdier, mål, logo eller 

kommunikasjonskanaler var klar 

på dette tidspunktet. 

 

I slutten av januar kom navnet fra 

NRK – NM-veka, og endelig logo 

ble presentert 9. mai. 

Websiden, nm-veka.no ble 

presentert midt i mai og arbeidet 

med å fylle siden med innhold 

startet umiddelbart. Den var ikke 

oppe med fullt innhold før midten 

av juni  

Organisering og forberedende 

arrangementsarbeid startet 

umiddelbart på nyåret. Det ble 

med deltagere fra de fire 

kommunene og Fylket etablert 

Organisasjons komite på politisk 

nivå samt Operativ komite fra 

administrativt nivå. Operativ 

komite inkluderte også de fire 

idrettsrådene. I tillegg ble det 

opprettet en gruppe bestående av 

deltakere fra lokale arrangørklubber. 

NM-veka  
- eies av NIF og NRK, med Norsk 
tipping som hovedsponsor. 
- skal være en egen merkevare. 
- samler de beste av de beste innen 
ulike idretter, store og små. 
- skal kunne arrangeres over hele 
landet. 
- skal både være et publikums-  
og TV-arrangement. 

Skal være: 
- Profilering og synliggjøring av 
idrettsglede. 
- Møteplass for ungdomsengasjement. 
- Prøve på aktiviteter (Learn and 
share). 
- Idrettspolitisk møteplass. 
- Eksponering av nye idretter. 
- Rekruttering 

Målgrupper 
- Utøverne og deltagerne (IL/SF). 
- De sportsinteresserte. 
- Arrangørbyene/kommunene/ 
nærmiljøet. 
- De unge med foreldrene. 
- Folket/folkefest 

Visjon 
Idrettsglede for alle 

Delmål 
- Gode TV-sendinger, streaming og 
nett-tjenester. 
- Fornøyde deltakere (IL og SF). 

- Begeistrede arrangørkommuner. 

Hovedmål 
Økt synlighet for mangfoldet av 
særidrettene, og bedre rammevilkår  
for idrettsarrangement. 
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16. januar var vi på den første anleggsbefaringen i 

de fire kommunene. Sammen med NRK, NIF og 

Norsk Tipping gjennomførte vi flere befaringer for 

å bli kjent med det som etter hvert skulle bli de 15 

arenaene for NM-veka 2018. 

28 idretter var lenge på listene over aktuelle, men 

22. februar møtes de NM-veka 2018 klare idrettene 

på Rosenkildehuset for en første lokal gjennomgang 

av konseptet – 16 særforbund og 24 idretter. 

50 norgesmestre skulle kåres og 8 kongepokaler 

skulle deles ut. 

RIK erfarte en enorm lokal glød, entusiasme og 

vilje for prosjektet fra alle hold, politisk og 

administrativt nivå, fra hall ledelse og betjening, fra 

lokale idrettslag og frivillige. Alle ville hjelpe. 

Vi fikk også lokal økonomisk hjelp fra Lyse og 

Sparebankstiftelsen SR-Bank.  

 

Vi printet 500 plakater og trykte 20.000 stk A6 

informasjonsfoldere som ble distribuert blant de 

lokale arrangørklubbene, men også av de fire 

handelsforeningene i de fire kommunene. I tillegg 

produserte vi bildekor til 300 kjøretøy. Medlemmer 

i klubbene, kommunale kjøretøy, div sponsorer 

kjørte i perioden rundt med reklame for NM-veka, 

informasjon og aktuelle arrangementsdatoer. 

NRK kunne etter hvert presentere sitt sendeskjema 

og det skulle vise nærmere 26 timer direktesendt 

sport fra regionen på NRK1. inkludert også 4 

kveldssendinger fra Vågen i Sandnes, Solastranden, 
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Randaberg sentrum og Vågen i Stavanger. 

 

Lokale medier var flinke til å lage 

forhåndsstoff. Kommuneavisa laget stoff 

om sine lokale helter som skulle delta 

Allerede 1. august var vi i gang med 

rigging av de 15 arenaene. Rundt 600 

frivillige skulle sørge for at i underkant av 

1000 utøvere skulle kunne kjempe om å bli 

en av historiens første NM-veka vinnere i 

sin disiplin. NM-veka ble åpnet for første 

gang på Vågen i Sandnes av Sandnes 

ordfører Stanley Virak, Fylkesvaraordfører 

Marianne Chesak, NRKs Gjermund Eriksen og 

NIFs president Tom Tvedt, onsdag 15. august 2018 

klokken 17:02. 

NM-veka 2018 ble perfekt gjennomført. 

Selvfølgelig var det steg utenfor linjene, men ingen 

så store at det viste på TV sendingene eller for 

publikum. Vi hadde våre utfordringer med været, 

men ikke uhåndterbare. Tilbakemeldinger fra NRK, 

Norsk Tipping og NIF var utelukkende positive og 

RIK fikk enda en gang vist at idretten kan arrangere 

samt skape idrettsglede og stolte øyeblikk.  

I samarbeid med 16 særforbund ble det gjennomført 

24 mesterskap, kåret 50 norgesmestre og delt ut 8 

kongepokaler. I forbindelse med de 4 

kveldsarrangementene ble idrettene presentert på 

stands og det ble gjennomført rekrutteringstiltak 

med «prøve på» aktiviteter. Det ble i tillegg invitert 

til mottakelse i Stavanger Konserthus i forkant av 

NM-veka samt en politisk debatt fredag 17. august.  

Integrering og inkludering 

NM-veka har i utgangspunktet et utpreget 

toppidrettsperspektiv, men målsettingen 

Idrettsglede for alle utvider heldigvis horisonten. 

NM-veka 2018 inkluderte 3 paraidretter som fikk 

stort fokus og mange fans. RIK ønsket å benytte 

denne oppmerksomheten og få satt et folkehelse 

avtrykk. Derfor ble kveldsarrangementene benyttet 

til synlighet og rekruttering. De fleste idrettene på 

stand kunne gi tilbud om fysisk aktivitet til alle. Det 

ble også via RIKs informasjonskanaler informert 

om tilbud for alle og paraidrett spesielt. 

Kveldsarrangementene ble også benyttet til 

premieutdeling. 

Nesten 100 NRK ansatte var på besøk hos oss og 

NRK gjennomførte sin største produksjon for NRK 

Sporten det året. Vi startet første året med 

imponerende 24 idretter og allerede første året 

klarte NRK å få vist alle gjennom TV ruta i henhold 

til tidsskjema. Total direkte sendetid for 2018 ble 

på hele 32 timer.  Spesielt SVT var imponert over 

NRK og NM-veka 2018. SVT har gjennomført SM-

Veckan siden 2009 - Startet med 5 idretter, og de 

har enda ikke klart det NRK 

klarte første året. Det ble 

produsert historiefortelling på 

NRK web med stor leserinteresse 

– 2 av sakene rundt 300 tusen 

sidevisninger 

Det ble i tillegg registrert 106 

presseoppslag skapt av NM-veka 

(fanget opp av MBrain) 

For å kunne sende direkte fra 12 

forskjellige arenaer, inklusiv 

kveldssending ble det i samarbeid med Lyse 

koblet sammen et fibernett. Størrelsen på dette 

nettet, som ble koblet til i en regikontroll plassert i 

Kåfåhallen på Lassa, er det største NRK noensinne 

har gjort. I regikontrollen på Lassa satt NRK og 

regisserte alle sendingene i NM-veka programmet. 

RIK leverte 5 Venue Managere til NRK. Såkalte 

bindeledd mellom NRK og idrettene under 

produksjon og sending. Enormt viktig erfaring for 

idretten og den enkelte. 

 

 

 
Norsk cricket ble virkelig satt på kartet under avvikling 

av semifinaler og finaler under NM-veka i Stavanger. 

Arrangøren la til rette for en god opplevelse for 

ansvarlige og utøvere. Korte avstander, gode 

overnattingsmuligheter, og meget profesjonelle 

arrangører – fra vaktmesteren, idrettslagene via 

kommunen til prosjektansvarlig RIK. 

En god opplevelse som har gitt mersmak. Norges 

Cricketforbund er med både til Hamar og Sarpsborg, og 

håper kommende arrangører tar kontakt med RIK for 

erfaringer, råd og veiledning. 

Dette er et meget godt tiltak for de små idretter – vi blir 

satt på kartet! 

Generalsekretær Norges Cricketforbund 

Gry Bruaas 
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Idrettsgallaen i 2019 
Så vidt ferdige med NM-veka prosjektet rakk vi 

akkurat et draktskifte før Idrettsgallaen 2019 skulle 

gjennomføres i DNB Arena lørdag 4. januar 2019. 

Heldigvis er prosjektledelse fra både NRK og 

Norsk Tipping de samme personene. Dermed drives 

prosjektene videre i samme gode samarbeidsånd. 

DNB arena ble valgt tidlig i prosessen og aktørene 

har vært på befaring flere ganger i forkant. 

Idrettsgallaen eies av NRK, NIF og Norsk Tipping 

og har sin faste form av TV sendingen som vi alle 

kjenner. Norges største TV sending av sitt slag skal 

for første gang gjennomføres utenfor Østlandet. 

Idrettsgallaen 2019 skal også være en del av vårt 

100 års jubileum og inneholde planlagte 

jubileumsarrangement. Vi har heldigvis fått aksept 

for å gjennomføre gallahelgen på «vår» måte. Både 

Idrettsgallaen og NM-veka er, for idretten, gode 

eksempler på at det skapes unike møteplasser. 

Mulighetene ved å skape disse møteplassene har 

vært viktige for RIK.  

Den første møteplassen vi ville inkludere var en 

jubileums konferanse på fredagen, 

RIKskonferansen. Gjennomført i Stavanger 

Konserthus fredag 4. januar mellom klokken 13 og 

17. Konferansier var Harald Minge fra 

Næringsforeningen. Selve konferansen var delt i 

fire deler; Toppidrett, Folkehelse, Anleggsløftet og 

Valg 2019 - med påfølgende undertekst knyttet til 

«Vilje og evne til..». Konferansen hadde i snitt fire 

foredragsholdere per del. Valg 2019 delen bestod i 

dialog mellom Konferansier og Randaberg-

kameratene Iselin Nybø (V), Bent Høie (H) og vår 

egen president Tom Tvedt (Ap). Totalt 800 var 

tilstede i Konserthuset fredag formiddag. 

RIK fikk også muligheten til å inkludere 

Conventors konsert i samarbeid med Unicef som en 

del av vårt jubileumsprogram – RIKskonserten. 

Med artister som Janove, Thomas Dybdahl, Ane 

Brun, Sondre Justad og Stavanger Symfoniorkester 

fylte arrangøren sammen med Stavanger Kommune 

og Rogaland Idrettskrets Expo Forum fredag kveld. 

Et veldig fint supplement til Idrettsgalla helgen. 

Lørdag 5. januar starter med RIKsidrettsdagen. I 

samarbeid med Idrettsrådet i Stavanger, som også 

jubilerer. Idretten inviterer til en «prøve på» dag. 

Tanken er at barn og unge skal få prøve forskjellige 

idretter og se om det kan motivere til mer fysisk 

aktivitet. Målet er selvfølgelig å rekruttere flere til 

sin idrett, sitt idrettslag. 28 idretter, ved sine lokale 

idrettslag, med i overkant av 200 frivillige fikk vist 

seg fram i løpet av denne dagen. Det var i overkant 

av 3000 besøkende i hallen og 1200 aktivitetskort 

ble innlevert i løpet av dagen. Allerede etter kort tid 

ble de rapportert inn 40 nye medlemmer. 

Expo Forum og Stavanger Ishall ble brukt til 

RIKsidrettsdagen. I tillegg gikk en nasjonal 

jenteturnering i ishockey i Siddishallen. 
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Selve Idrettsgallaen 

Siden dagen det ble kjent var den ensidige 

tilbakemeldingen «dette blir utsolgt». Fra eierne, 

NRK, Norsk Tipping og NIF var tonen imidlertid 

en litt annen. De hadde selvfølgelig stor tro på 

prosjektet, men signaliserte at det kanskje ikke ville 

komme like mange gjester fra dem til Stavanger, 

som det normalt kom på Hamar. Vi skred allikevel 

til verket med stor optimisme. Vår arbeidstittel for 

Idrettsgallen 2019 var «Idrettsgalla på tøfler». Det 

betyr at etter at det ble klart at DNB Arena ble valgt 

som hjem for TV sendingen, selve gallaen, var 

Clarion Hotel Energy og Scandic Forum Hotel de 

naturlige valgene for overnatting, møterom, 

vorspiel og nachspiel. Våre samarbeidspartnere 

knyttet til selve Gallaen, DNB Arena og Stavanger 

Oilers, Fazer Foods og ikke minst Clarion Hotel 

Energy tok på seg et stort ansvar og en stor 

arbeidsmengde for oss. Vi er svært takknemlige for 

den hjelpen vi vikk på alle mulige måter. 

Vi ønsket egentlig å kunne starte billettsalget tidlig. 

Av forskjellige grunner fikk vi ikke startet dette før 

19. oktober. Følgende billettkategorier ble valgt;  

1. Vanlige billetter tribune, 2. Losjer og restaurant, 

3. Runde bord på gulvet og 4. Sete gulv med 

bespisning – den såkalte RIKsdelegasjonen. 

 

Det var et mål for RIK at lokalidretten skulle få 

mulighet til å sikre seg billetter. Derfor åpnet vi for 

at idrettslag fra Rogaland kunne forhånds kjøpe 

billetter via billettsystemet. I og med at 2019 var 

kretsens jubileums år ble kommunale ledere fra hele 

fylkets kommuner spesielt invitert. RIK hadde sydd 

sammen en jubileumspakke i forbindelse med 

Idrettsgalla helgen som inkluderte galla, bespisning, 

seminar og konsert - kort sagt en møteplass for 

idrettsinteresserte ledere. Kretsens ønske om 

jubileumsgave var at de nevnte kommunene kjøpte 

tilbudt billettpakke til egen ledelse, lokalt idrettsråd, 

egne ledere for park, kultur og idrettsavdeling og 

lignende. At det var populært vitner antallet som 

kjøpte bespisning i forkant av Idrettsgallaen. 

Sammen med NRK, NIF og Norsk Tipping hadde 

vi 1165 personer til bespisning før galla og 790 til 

nattmat i etterkant. 

Vi hadde en ganske stor jobb med å overbevise 

lokalbefolkningen at det var den «forrektige» 

Idrettsgallaen som var kommet til Stavanger. 

Heldigvis fikk vi etter hvert god salgshjelp fra 

NRK, spesielt etter at de slapp nyheten om hvilke 

artister som skulle opptre - Stavangerkameratene 

og comeback September When. Sakte, men sikkert 

solgte vi alle billettene. Det var faktisk flere 

interesserte som ønsket å være i arenaen som 

dessverre måtte følge gallaen via TV sendingen. 

Totalt solgte vi 3717 billetter, da var DNB Arena 

helt full. Det var 4122 mennesker i arenaer den 

kvelden – dette inkluderte publikum, artister, 

underholdningspersonell og produksjonsstab NRK 

samt mannskap fra DNB Arena/ Oilers og Fazer 

Foods. 

NRK meldte om flere av de nominerte i salen enn 

på lang tid, og heldigvis fikk seertall fra sendingen 

en solid økning fra tidligere nedgang. 

For NIF og Norsk Tipping gjennomførte også 

Rogaland Idrettskrets i løpet av helgen en samling 

for unge ledere. Ung Leder Seminar med 52 

deltakere fra 14 idrettskretser ble gjennomført av 

våre unge styremedlemmer sammen med RIK kurs 

og utdanning i Stavanger Ishall. Deltakerne bodde 

på Hotel Alstor, alt i ånden «Idrettsgalla på tøfler» 

 

 

 

NM-veka 2019 

 
Gjennom å være vertskap for Idrettsgalla og to 

ganger NM-veka har Rogaland virkelig bevist at de 

ønsker besøk. Vi var spente på hvordan nyvinningen 

NM-veka og hjertebarnet Idrettsgallaen skulle bli tatt 

imot.  

Det var ingen grunn til bekymring       

Vi ble tatt imot med åpne armer av positive og  

løsningsorienterte mennesker.  

Det hjelper også å ha 

landets beste samling  

av idrettsanlegg. 

Eventansvarlig  

Norsk Tipping 

Bernt Plassgård 
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Allerede 8. januar var alle spor etter Idrettsgallaen 

fjernet, DNB Arena var rigget for årets første 

hjemmekamp. Forberedelse mot NM-veka 2019 var 

igangsatt. For organisasjonskomiteen, også denne 

gang, med litt for kort tid til forberedning – datoer 

for 2019 er satt til 26.-30. juni. Og det er et stort 

ønske fra NRK om å komprimere geografisk.  

RIK prøver først å få komprimert til 3 

hovedarenaer; Stavanger sentrum, Forum området 

og Sandnes sentrum med Ruten og Vågen.  

Interessen for 2019 er selvfølgelig større fra alle 

våre idretter. Til å begynne med var det 48 idretter 

med sine særforbund som meldte sin interesse. 

Endelig startline ble 39 idretter og 25 særforbund. 

Vi klarte ikke å komprimere som ønsket og endte 

opp med 20 enkelt arenaer i 2019. 

Med 39 idretter ble NM-veka 2019 et større 

arrangement med flere kostnader. Vi er takknemlige 

for at alle vertskommunene samt fylket var positive 

til å øke sine tilskudd med 20 prosent. Lyse Energi 

og Stiftelsen SR-bank var med også dette året, i 

tillegg gav stiftelsen oss en ekstra gave for 2019. 

Vi følte at markedspakken med posters, 

informasjonsfolder, bilstickers samt web fungerte 

fint i 2018. derfor arbeidet vi videre med det 

konseptet og forsterket det. Det ble laget 

idrettsspesifikke stickers til de arrangørklubbene 

som ønsket – da med henvisning til deres sosiale 

medier. I tillegg forsterket vi markedsføringen ved 

bruk av storskjermer. I dagene før oppstart 

forsterket vi informasjonen om NM-veka via 

storskjermer sentralt plassert på Torget i Stavanger 

og på Ruten Sandnes. 

I år ble også de forskjellige arenaene merket med 

store banner. De presenterte idretten/ idrettene som 

konkurrerte i nettopp den hallen du besøkte. 

Bannerne hadde også henvisning til nærmeste andre 

idrettshaller med andre NM-veka idretter og 

konkurranser. 

Også i 2019 ble NM-veka offisielt åpnet i Sandnes, 

onsdag 26. juni, denne gang med ny idrettspresident 

Berit Kjøll. Faktisk ble dette idrettsstyrets aller 

første styremøte lagt til Sandnes og det nye 

Rådhuset denne NM-veka onsdagen.  

16 av idrettene var helt nye, pluss at det var idretter 

som deltok i NM-veka 2018 som nå hadde helt nye 

arrangørklubber. Dermed ble løftet vi gjorde i 2019 

mye tyngre enn forventet i forhold til 2018. men vi 

klarte å gjennomføre også NM-veka 2019 til S i stil, 

mye takket være våre frivillige, arrangørklubbene 

og selvfølgelig et helt fantastisk samarbeid med 

NIF, NRK og Norsk Tipping. 

Det ble kåret 94 norgesmestre og delt ut 15 

kongepokaler. Totalt deltok rundt 2000 utøvere 

pluss trenere og ledere. Disse ble velvillige hjulpet 

gjennom arrangementsdagene av, tett opp imot, 

1000 frivillige. Det ble gjennomført to synlighets 

og rekrutteringsarrangement, Ett i Sandnes 

åpningsdagen og ett i Stavanger lørdag 29. juni. 

Begge steder var det «prøve på» aktiviteter og 

lørdagen i Stavanger hadde også et spesielt fokus 

rettet mot bevegelsesnedsatte – såkalt Paralympisk 

Møteplass. 

Paracamp 

I samarbeid med idrettene Judo, El-innebandy, 

Bryting, Håndbak, Rullestolrugby og Golf ble det i 

løpet av uken gjennomført en Paracamp. Det vil si 

at RIK, i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, hadde 

lyst ut midler til motiverte lokale idrettslag (støttet 

av sitt særforbund) til å skape en «sommercamp» 

for nye og gamle medlemmer i forbindelse med 

NM-veka. Campen skulle også være et 

rekrutteringstiltak til egen idrett.  

Totalt var rundt 260 personer i aktivitet i dagene før 

NM-veka startet.  

Den lokale Cricketklubben gjennomførte også en 

Cricketcamp i forkant av NM-veka. 

NRK var over med samme styrke som i 2018, rundt 

100 personer. Fibernettverket omtrent likt med 

regikontroll plassert i Tennishallen på 

Forumområdet. Spesielt for året var et eksperiment 

knyttet til sendingene fra Golfbanen i Stavanger. 

Med et så stort anlegg var det umulig å binde 

sammen produksjonen med kabler. Det ble dermed 

etablert et IP basert trådløst nettverk over hele 

banen med routere strategisk plassert. Golfbiler 

med kamera fulgte spillerne fra hull til hull mens 

kamera switchet fra router til router. Eksperimentet 

ble kategorisert som vellyket selv om noen 

funksjoner falt ut. Det var f.eks. ikke mulig å vise 

repetisjon. NRK fikk hele Tennishall B til 

regikontroll samt plass til hele sin produksjonsstab. 

I løpet av NM-veka 2019 ble det sendt 37 timer 

direkte fra Stavanger regionen. Det ble produsert 

historier på NRK web med stor leserinteresse, i år, 

2 saker med godt over 100 tusen sidevisninger. 

NM-veka 2019 skapte 211 presseoppslag fanget 

opp av MBrain. 

RIK leverte 6 Venue Managere til NRK. Disse 

skulle være såkalte bindeledd mellom NRK og 

idrettene under produksjon og sending. Enormt 

viktig erfaring for idretten og den enkelte. 
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Anleggene 

Våren 2017 ble det gjennomført en Site Inspection 

på diverse sentrale idrettsanlegg. Dette gjaldt først 

og fremst hvilket anlegg som skulle benyttes under 

Idrettsgallaen, men viste seg også å bli 

utslagsgivende for tildelingen av NM-veka.  

Tildeling/ plassering av arena ble i 2018 av det mer 

tilfeldige slaget. Dette var første gang for oss alle, 

vi fikk påmeldt 24 idretter og samarbeidet med 4 

kommuner. Kriteriet ble; hvor hadde vi den beste 

arenaen for nettopp denne idretten. Vi fikk flotte 

arrangement, gode konkurranser, enormt fine bilder 

på NRK og i medier – men det ble litt for spredt for 

publikum. Og ikke minst for NRK, 24 idretter med 

så mange forskjellige idretter sprengte deres 

kapasitet. Men de klarte å vise alle idrettene. 

Det ble i 2018 benyttet 15 arenaer samt 4 kvelds 

arrangement. Kveldsarrangementene sammen med 

NRKs kveldsending på Vågen i Sandnes, 

Randaberg sentrum, Sola Strandhotell og 

Torget/Vågen Stavanger. 

Til 2018 ble det rigget egne arenaoppsett for; 

Rullestolrugby i Randaberghallen, X-trial på Ruten 

og Aquabike i Vågen. Egen skateplatting for Game 

of Skate i Sandnes sentrum. Blink til 

presisjonshoppingen på Sola, eget design på gulvet 

til danserne i Konserthuset samt egen bane til 

Kajakkpolo i Vågen i Stavanger sentrum. 

For 2019 ble det benyttet totalt 20 enkelt arenaer, i 

tillegg til 2 sidearrangement som ble gjennomført i 

Sandnes, Mauritz Kartevolds plass -Vågen og i 

Geoparken Stavanger. 

Vi gjorde et forsøk på å komprimere arrangementet 

for 2019 og målet var å konsentrere seg om 3 

områder Sandnes sentrum (1), Lassa/Forum 

området (2) og området rundt Geoparken i 

Stavanger sentrum (3). 

Det er gangavstand mellom anleggene i disse 

sonene 

 
 

Det ble rigget egne arenaoppsett for Aquabike i 

Vågen, Rullestolrugby og Rollerderby i Vågen 

Idrettshall. X-trial igjen med helt eget oppsett på 

Ruten. Det ble bygget eget glassbur for Squash i 

Geoparken, helt egen arena for basket, handbak og 

dans i Geoparken. Egen bane for Mounted Games 

på Lassa. Bassenget til Undervannsrugby i 

Stavanger Svømmehall må også nevnes spesielt. 

Faktisk er bassenget i Stavanger Svømmehall så 

unikt for Undervannsrugby at det ble spesielt 

anbefalt til Nordisk i 2020 og EM i 2021. 
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NRK statistikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samarbeidet mellom RIK og NRK oppleves som svært godt. God kommunikasjon hele veien, god forståelse for 

NRKs behov og det ble lagt godt til rette for at vi skulle kunne produsere et best mulig tv-produkt.  

Blide og imøtekommende folk i alle ledd. 

Torbjørn Sarre-Jensen 

Prosjektleder NRK 
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NETT: 
Lesertall fra NM-veka. Langt bedre enn forventet. To saker over 

100.000, men ikke like store topper som i fjor (to saker på rundt 

300.000) 

1. Ingen visste hvorfor Kristine plutselig forsvant – 174.589 

sidevisninger 

2. Arne Thuen - kongen av håndbak - 111.992 

3. Som treåring holdt han på å dø. I dag er Carl Petter (33) Norges 

sterkeste mann – 82.323 

4. Tok NM-gull i styrkeløft – sekunder senere svimte han av – 38.211 

5. – Legene klør seg i hodet og skjønner ikke at jeg fortsatt lever – 

26.357 

6. Hva vet du om idrettene i NM-veka? – 22.008 

7. Supertalentet (17) kom til Norge som båtflyktning i fjor – 18.518 

Totalt: 473.998 sidevisninger  

Gjennomsnitt: 67.714 sidevisninger 

SOME: 
Topp 5 lenkeklikk inn til sporten under NM-veka: 

2. plass: Ingen visste hvorfor Kristne plutselig forsvant. Rekkevidde: 

176,180, Reaksjoner: 639, Lenkeklikk: 17,702 

3.plass: Klar tale fra supertalentet. Rekkevidde: 160,351, Reaksjoner: 

145, Lenkeklikk: 15,748 

4.plass:Arne (65) knuser deg i håndbak. Med høyre, med venstre. Med 

bind for øynene. Når som helst, hvor som helst. Lett. Rekkevidde: 

143,903. Reaksjoner: 889. Lenkeklikk: 11,349 

5.plass: Snakk om å reise seg! Rekkevidde: 143,447. Reaksjoner: 196. 

Lenkeklikk: 12,966. 

SOME VIDEO: 

NM-Veka hadde 4 av 5 topplasseringer for video avspillinger: 

1.plass: Kongen av turn under NM-veka - Sofus Heggemsnes. 

Rekkevidde: 202,192. Reaksjoner: 620. Top audience: Menn 25-34. 

2.plass: Arne er 65, Adelina er 17 år og begge driver med håndbak. 

Rekkevidde: 201,467. Reaksjoner: 327. Top audience: Menn 18-24   

3.plass: Når man får poeng i x-trial, er det bra eller dårlig? Rekkevidde: 

197,221. Reaksjoner: 169. Top audience: menn 25-34. 

5.plass: Han tilbrakte store deler av barndommen på sykehus. Det har 

ikke stoppet Norges sterkeste mann. Rekkevidde: 163,799. Reaksjoner: 

299. Top audience: Menn 18-24. 

 

Markedsandel i prosent 
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 Budsjett for NM-veka og Idrettsgalla 

 

 

 

Utdrag regnskap for NM-veka og 

Idrettsgalla 
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Idrettsturisme 

Under delmålet «Økt idrettsturisme» i 

gjeldende handlingsplan har vi hatt tre 

delmål. Idrettsgallaen og NM-vekene har 

som «prestisjearrangementer» ikke 

unaturlig overskygget de to andre 

målsettingene: 

• Utvikle nettverk for særidretten og 
idrettsrådene og andre aktuelle 
samarbeidspartnere 

• Bistå til at det kommer flere større 
idrettsarrangementer til fylket 

 

Vi har i perioden gjennom galla og NM-veka 

selv utviklet verdifull kunnskap, innsikt og et 

enda større nettverk. Målet med salg defineres 

gjerne som gjenkjøp. Vi har naturlig nok 

allerede lagt inn en prematur søknad om å få 

tilbake både idrettsgalla og NM-veka. 

Framtidige muligheter  

Styret og administrasjonen har samtidig, både 

før - under og - etter disse arrangementene 

drøftet mulige framtidige strategier, oppgaver 

og roller for RIK – innenfor et ufattelig stort 

og viktig mulighetsområde for idretten i fylket. 

Idrettsturisme som begrep er unnfanget av 

RIK, og bare i startgropa. Poenget med RIKs 

framtidige engasjement innenfor Idrettsturisme 

må – som med alt vi gjør – være at vi gjennom 

å engasjere oss innenfor et område direkte eller 

indirekte bidrar til å bedre rammevilkårene til 

idretten i fylket.  

Det være seg økt satsing på strategisk viktige 

anlegg som kan huse arrangement, tilførsel av 

kompetanse og kapasiteter, synergier for 

bredden, flere talenter eller mer inkludering og 

integrering. 

RIK vil fortsette å utforske spennet fra NM-

veka og Idrettsgalla i retning store mesterskap 

på Vestlandet. Like viktig blir det å forsøke å 

få fram verdien av de små og mellomstore 

arrangementene som går under radaren til 

media og de fleste andre. Gjerne også under 

idrettens egen radar. Og får kommunisert dette 

både internt og eksternt. 

Idretten reiser året rundt for å konkurrere, 

trene, heie på, kurse- og organisere seg.  

 

• Bare via SAS reises det årlig på 
Idrettsprisbilletter for over 110 
millioner (i tillegg kommer de som 
reiser via Norwegian og Widerøe samt 
de som reiser via såkalte «billig» 
billetter).  

• Det overnattes på de 2 største 
hotellkjedene i de 5 hotellene i 
Stavanger regionen for 20 millioner 
kroner årlig.  

 

Summerer man bransjene transport, bespisning 

og overnatting for Rogaland får man enorme 

summer i årlig idrettsturisme. Noe som har stor 

ekstern betydning for alt i fra næringslivet til 

skatteinntekter. 

RIK ønsker å fortsette å forfølge to spor: 

1. Få fram fakta i forhold til 
verdiskapingen som skjer i «det 
daglige», kommunisere dette og støtte 
opp om de organisasjonsleddene i 
fylket som ser muligheter og ønsker å 
ta tak i problematikken. 

2. Fortsette å videreutvikle samarbeid om 
idrettsturisme, anleggsutvikling og 
konkurransearenaer i et vestlands-
perspektiv 

 

 

Synergier og verdiskaping 

 
For Riska Motorsykkelklubb har samarbeidet med 

NM-veka fungert upåklagelig 2 år på rad.  

Vi hadde svært god dialog med RIKs prosjektleder  

og fikk sammen til mange gode løsninger som kom 

både publikum og arrangør felleskapet til gode.  

Dette kom spesielt til uttrykk gjennom den flotte 

utviklingen vi fikk til fra år til år. Dette bør gjentas!! 

Arrangementsansvarlig Riska Motorsykkelklubb 

Martin Haga 
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RIK NM-veka 2018 og 2019 omsatte for rundt 3 

millioner kroner hvert år. Beløpet gikk stort sett til 

lokale idrettslag, lokale arrangørklubber eller lokalt 

næringsliv. Det ble for eksempel handlet 

arenareklame lokalt for nesten 1 million kroner i 

forbindelse med NM-veka og Idrettsgallaen. 

NRK og Norsk Tipping budsjetterte årlig rundt 5 

millioner kroner hver på NM-veka. De bodde 

nesten 10 dager i regionen med over 100 personer. 

De 4 vertskommunene tildelte arrangementsstøtte 

til sine arrangørklubber og oppdaterte sine 

idrettsanlegg. Det kom gjester fra fjern og nær, som 

utøvere, trenere eller ledere, familie og fans. Disse 

gjestene overnattet, spiste og ble transportert rundt 

av og hos lokal overnattings-, bespisnings- eller 

transportbedrifter. Handlet frukt og drikke i 

dagligvarebutikken og i arenakiosken.  

Arenautvikling og utøverutvikling generer 

reisevirksomhet til regionen. Mest nasjonalt, men 

også internasjonalt om ønskelig. Dette kan bety 

betydelige summer til lokalt næringsliv og tilslutt 

lokale skattekroner. 

Sammen med Region Stavanger har vi brukt 

Nasjonal arrangementskalkulator utarbeidet av PwC 

og Innovasjon Norge.  

 
 
 
 

RAPPORT  
Nasjonal arrangementskalkulator: Pilot NM-veka 2018 

 
NM-veka ble for første gang gjennomført 14.-19.sept. 2018 i Stavangerregionen. Det ble like etter innsalget 
etablert en gruppe bestående av relevante partnere som var/ble koblet på: Region Stavanger, Rogaland 
Idrettskrets, Randaberg kommune, Stavanger kommune, Sola kommune, Sandnes kommune og Rogaland 
fylkeskommune.  
 
Det ble i planleggingen diskutert et ønske om å måle effekten av NM-veka, både for å kunne se utviklingen 
av arrangementet over tid, men også for å vurdere synergiene for de involverte partnerne og fremtidige 
vertsbyer/-regioner. Som partner i den nasjonale ressursgruppen for arrangementsturisme (Region 
Stavanger), falt valget naturlig på den nasjonale arrangementskalkulatoren benyttet av Norway Convention 
Bureau/Innovasjon Norge.  
 
Litt om kalkulatoren, bakgrunn og oppsummering:  
Arrangementskalkulatoren er utarbeidet av PwC i samarbeid med Norway Convention Bureau (nå 
Innovasjon Norge) og partnerbyene i satsingen, inklusiv Region Stavanger, og viser til økt forbruk blant de 
tilreisende som kommer hit i anledning idrett-og kulturarrangement. Mens en reisende som kom til Norge på 
grunn av et arrangement i 2012 (Menon, 2012) viste et daglig forbruk på 1131 kr., viser de siste års 
eksempler til forbruk på 1940 kr. (Nordsjørittet 2013) for nasjonale arrangement, mens World Cup på 
Skøyter 2016 viser til et forbruk på hele 3292 kr. per person per dag ved internasjonale arrangement.  
 
Region Stavanger har vært involvert i en økende andel av søknadsprosesser de siste årene. Det spissede 
arbeidet mot både idrett- og kulturmiljøene har gitt økende antall konkrete caser i arbeid, og et meget bra 
nasjonalt og internasjonalt nettverk. Bredden og kompleksiteten til de ulike arrangementene man har jobbet 
med, har gjort den økonomiske verdiestimeringen vanskeligere enn for tilsvarende arbeid mot fagkongresser, 
spesielt for det nasjonale markedet. For verdivurdering av internasjonale arrangement har man eksempler fra 
World Cup på skøyter i Sørmarka Arena januar 2016, mens man trenger ytterligere eksempler for nasjonale 
arrangement. Innsalget av NM-veka 2018 og 2019 åpnet for en enestående pilot for nasjonale mesterskap, 
som nå kan bidra til mer nøyaktig rapportering også på nasjonalt nivå.  
 
24 Norgesmesterskap ble organisert i løpet av NM-veka 2018, hvorav 15 mesterskap ble kjørt gjennom 
kalkulatoren. Tallene viste et spekter fra - 100.000,- til 1,1 million kr. per mesterskap og en samlet 

lokal verdiskapning på 5,3 millioner kroner for de 15 målte NM'ene. Beregner man da 24 nasjonale 
mesterskap med gjennomsnittet på 353.333,34,- får man hele 8,48 millioner kroner. Piloten har tatt 
utgangspunkt i de lokale arrangørenes tallgrunnlag.  
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Detaljer om piloten 2018: 

Region Stavanger holdt i pilot-prosjektet og hadde utvidet opplæring av kalkulatoren av PwC i Oslo i forkant 

av NM-veka 2018. Informasjonsmail om piloten ble sendt til de lokale klubbene som arrangerte NM, og data 

ble innhentet direkte fra og i samarbeid med dem. De innsendte skjemaene ble gjennomgått og korrigert 

sammen med arrangørene, deretter ble de innsendte oppgavene sendt til PWC for kvalitetssikring og eventuell 

korrigering. 

Det ble i tillegg til data fra klubbene også innhentet data fra Rogaland Idrettskrets, i et forsøk på å gi en mer 
overordnet vurdering av arrangementet. Man får på denne måten et bedre syn på vertsregionen/-byens 
kostnader og verdiskapning, noe som kan være nyttig for fremtidige vertsbyer. For å komplettere en slikt 
overordnet vurdering vil man måtte vurdere også NRK og NIFs kostnader, samt Norsk Tippings tilskudd til 
arrangementet. Detaljene rundt tilreisende, deltakerne og deres bruk av regionens tjenester og 
overnattingstilbud er dog vanskeligere for prosjektledelsen å ha like godt innsyn i som de lokale NM 
arrangørene, og deres tall viser noe avvik fra dem innlevert fra de lokale klubbene.  
 
De oppgitte tall over er som nevnt ikke alle mesterskapene, dvs 15 av de totalt 24 NMene. Noen av de aller 
minste valgte å slå sammen sine tall. Men man får et noenlunde innblikk i størrelsesorden på mindre NM som 
dette. Det er ganske stor sprik i tallene på alle områder med verdiskapning fra – 100.000,- til positivt på 
1.100.000,-, forbruk per deltaker/tilreisende fra 1709,- til 6455,-, antall deltakere fra 16 til 92 personer, og 
kommersielle gjestedøgn fra 52 til 537. Gjengs over er dog dette mindre NMer da dette er første året NM-veka 
blir arrangert og mange av de større NM ‘ene er besluttet lagt til byer mange år frem i tid. Dersom man også 
får med enkelte større NM med høyt antall deltakere og tilreisende, vil noen få NM kunne endre totalt den 
samlede verdiskapningen. 
 
 

Verdiskapning 
Arrangement                     
NM- veka 2018  

Lokalt Norge  Total  
Forbruk 

per 
person  

Ant. 
deltakere  

Ant. 
tilreisende  

Antall 
kommersielle 

gjestedøgn  

NM-veka 2018                         
Rogaland Idrettskrets  

7,5 0,5 8 7075 624 1060 3615 

                

NM El-innebandy/ 
Innebandy  

1,1 0 1,1 6455 48 170 537 

NM Baseball  0,3 0 0,3 2771 60 76 148 

NM Siluett herrer & 
sportspistol damer  

0,3 0 0,3 3191 87 94 106 

NM X-Trial  0,2 0 0,2 2198 16 91 167 

NM Speedcross  0,3 0 0,3 1844 44 163 341 

NM Rullestolrugby  0,3 0 0,3 4110 27 73 221 

NM Rugby7  0,3 0 0,3 2725 92 110 219 

NM Aquabike  0,1 0 0,1 1709 16 59 71 

NM Styrkeløft  0,5 0 0,5 3173 58 158 365 

NM Sandvolleyball  0,9 0 0,9 4159 54 216 442 

NM Sandbryting  0,2 0 0,2 2349 33 85 101 

NM Senior Judo  0,3 0 0,3 3158 60 95 153 

NM Droneracing & 
Modellfly  

0,2 0 0,2 3702 39 188 332 

NM Undervanns-                           
fotografering  

0,1 0 0,1 4132 16 24 52 

NM Battle (dans)  0,2 -0,1 0,1 2967 38 67 91 

TOTALT  5,3 -0,1 5,2 3243 688 1669 3346 
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Noe som kan leses fra rapportene er at para-idrettene har noe høyere forbruk per deltaker, og for el-innebandy 
betydelig høyere verdiskapning enn de andre. Antall gjestedøgn som er oppgitt over er de kommersielle 

gjestedøgnene. I tillegg kommer en rekke antall gjestedøgn med privat overnatting. Totalt antall 
gjestedøgn er oppgitt for disse 15 NMene til 3664 gjestedøgn, dvs hele 318 gjestedøgn hvor privat 
overnatting er benyttet. Kommersielle gjestedøgn er 3346 for de 15 mesterskapene. Forbruk per 
deltaker/tilreisende per dag er også variabelt, men vi får et snitt på 3243,- per person på de oppgitte 

tallene. Spesielt el-innebandy har et høyere forbruk per person enn de øvrige idrettene. Trekker man ut dette 
mesterskapet fra tallgrunnlaget får man 3013,- i snitt per person. 

 
NM-veka 2019  
For 2019 er det forventet opp mot 40 mesterskap, som med samme tallgrunnlag vil kunne beregnes til 14,1 
millioner kroner. Dette er dog usikre tall å benytte seg av, da størrelsen (antall deltakere, tilreisende og 
forbruk) på hvert mesterskap vil variere fra idrett til idrett, og følgelig fra år til år avhengig av vertsby/-region 
for NM-veka og hvilke NM som organiseres. Piloten for 2018 var i hovedsak noen av de mindre nasjonale 
mesterskap innen idretts-Norge og følgelig bør dette følges opp med flere andre nasjonale mesterskap for å få 
frem hele spekteret innen nasjonale mesterskap.  
 
Region Stavanger oppfordrer alle arrangører av nasjonale og internasjonale arrangement, både innen kultur og 
idrett, til å benytte arrangementskalkulatoren. Kalkulatoren er et nyttig verktøy for arrangører, 
samarbeidspartnere og offentlige instanser til å kunne beregne en økonomisk verdiberegning for et 
arrangement. Transport til/fra Norge og Stavangerregionen er ikke inkludert i verdivurderingen og kommer i 
tillegg. Det samme gjelder forbruk man ellers ville brukt i egen region/by ved nasjonale arrangement, samt 
markedsmessige fordeler som presseomtale og markedsføring av regionen som arrangementsdestinasjon. 
Modellen tar ikke hensyn til subjektive faktorer som glede, merkevarebygging, kompetansebygging osv. 
Kalkulatoren er følgelig en edruelig beregning og god pekepinn på de økonomiske aspektene rundt et 
arrangement. Arrangementskalkulatoren beregner kun de økonomiske aspektene rundt kultur-og 
idrettsarrangement. For arrangører og miljøene selv er dog dette sjelden førende for hvorvidt de ønsker å 
arrangere mesterskap eller ei. Synergier som økende rekruttering, fokus på egen idrett, idrettsglede, 
helseeffekt, engasjement, stolthet, oppmerksomhet, bolyst og livsglede er blant andre årsaker som nevnes av 
de ulike miljøene, men som ikke måles av denne piloten. For å omfatte også disse mer "softe" synergiene, 
kreves helt andre metoder for datainnsamling, f.eks dybdeintervjuer, undersøkelser ol. Dette gjøres med jevne 
mellomrom ved større arrangement, som Tall Ships Races og andre, men krever flere ressurser og 
undersøkelser i tillegg til datainnsamling til arrangementskalkulatoren. 
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Takk for at vi fikk spille på lag med 

Ronaldo 

Rogaland idrettskrets har i løpet av ett år hatt 

gleden av å få være med på å utvikle NM-veka fra 

starten av. Først i august 2018. Deretter fikk vi lov 

til å tilrettelegge for selveste Idrettsgallaen ved 

inngangen på 2019. Som innledning til vårt 100-

årsjubileum. Nå har vi sannelig også bidratt til 

gjennomføring av NM-Veka 2019. For en (opp)tur! 

Tenk å få spille med selveste NRK. Sammen med 

freshe Norsk tipping, og ikke minst nye NIF in the 

making. Det har vært en ære å få oppdragene! 

 

Takk Vestland1 

Takk Rogaland, eller Rågaland som Berit Kjøll, sa 

fint sa det på Oljemuseet ☺  

RIK tillater seg å være litt stolte over at 

fylkeskommunen og de fire kommunene Randaberg, 

Sandnes, Sola og Stavanger som på en proff måte 

har stilt opp, og «hatt trua» hele veien gjennom. 

Fra ide og ambisjon til gjennomføring. Både 

økonomisk og administrativt. Det samme gjelder for 

næringslivet ved Sparebankstiftelsen og Lyse. 

Fylkeskommunen har i mer enn 10 år og tre 

fylkesordførere vist seg å være en trofast og bunn 

solid samarbeidspartner for idretten, på så mange 

hold. Så også når det kom til NM-veker og galla. 

Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes sa under 

mottakelsen at vi er klar for OL i Rogaland og 

idrettstinget i Sandnes! Randaberg kommune stod, 

uten å blunke, ved sitt økonomiske vedtak – selv om 

det ikke ble mulig å legge øvelser innenfor 

kommunegrensen. Stavanger har allerede gjort 

vedtak om å ønske å tilrettelegge for en ny runde 

med Idrettsgalla og NM-veker i anledning deres 

byjubileum i 2025.  

Vi takker og satser på at morgendagens topp-

politikere i regionen lever opp til ambisjonene.  

Takk til alle dere som brøt arbeidsmiljøloven 

Neida. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for alle de 

frie og villige. Puhh! Heldigvis.  

Vi vet alle at de frivillige utgjør grunnmuren vår. 

Men det er slett ingen selvfølge. Takk til de som 

uten tenke etter bare sier ja, uten sure miner. Enten 

det gikk helt eller delvis etter planen.  

For også NM-veka inneholdt behov for 

improvisering – og laaange dager.  

 

Hva skulle vi gjort uten den rosa og grønne hæren 

som holdt ut fem dager til ende. Heldigvis i bedre 

vær enn i fjor.  

Takk for samspillet 

Norsk idrett er Norges største frivillige 

organisasjon. Idretten i Rogaland er et Norge i 

miniatyr. Suksessen vi sammen kan klappe oss selv 

på ryggen for har vært fullstendig avhengig av 

samspillet mellom oppdragsgivere, politisk vilje, 

sponsorer organisering – og frivillighet.  

 

Tusen takk for oss og lykke til videre – ingen er 

viktigere enn laget! 

Bakside 
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