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1.0 Konstituering

1.1.a  Godkjenne de frammøtte representantene
Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter. 
Styret i Rogaland Idrettskrets innstiller på at representantene 
godkjennes.
VEDTAK:

1.1.b  Godkjenne fullmakter
Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner 
fullmaktene.
VEDTAK:

1.2 Godkjenne innkalling
Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner 
innkallingen.

1.3 Godkjenne saksliste
Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner 
forslag til saksliste.
VEDTAK:

1.4 Godkjenne forretningsorden

Forslag: 
1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av 
møtet seg imellom. Protokollen føres av de valgte sekretærer.

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de represen-
tanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 5 minutt 
første gang og 3 minutt andre og tredje gang. Representanter 
som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de 
inntegnede talere.

3. Øvrige møtende uten stemmerett: Idrettskretstingets 
oppnevnte utvalg, ledere i samarbeidende organisasjoner, RIKs 
organisasjonssjef og RIKs revisor er underlagt de samme 
bestemmelser.

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være under-
tegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere 
forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag ikke settes fram 
– etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag 
kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte 
stemmer, med de unntak RIKs eller NIFs lov fastsetter. Blanke 
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte 
stemmer for og mot.

7. Idrettskretstinget velger to representanter til å skrive under 
protokollen.

Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner 
forslag til forretningsorden.
VEDTAK:

1.5 Velge dirigent
Idrettskretsstyrets forslag til valg av dirigenter: 
Unn Birkeland og Kåre Strand.
VEDTAK:

1.6 Velge sekretær
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Edvin Hoel og Wenche Salte fra administrasjonen.
VEDTAK:

1.7 Velge representanter til å skrive under møteprotokollen
Idrettskretsstyrets innstilling: 
VEDTAK:

1.8 Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité
Idrettskretsstyrets innstilling: 
VEDTAK: 

1.9 Velge 3 medlemmer til tellekorps
Idrettskretsstyrets innstilling: 
VEDTAK:

2.0 RIKsberetning, regnskap og revisjon 2010 og 2011

2.1 Behandle årsberetninger
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden 
2010–2011.
VEDTAK:

Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram årsberetning for 
perioden 2010–2010 til godkjenning hos tinget.

2.2  Behandle regnskaper  
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2010 og 2011. 
VEDTAK:

Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for 
2010–2011. Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt revisor 
og kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning.

2.3 Engasjere revisor
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere 
statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskretsens 
regnskap.
VEDTAK:

Bakgrunn: I følge NIF-lov § 5-9 (g), idrettskretstinget skal 
engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens 
regnskap.
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2.4 Fastsette revisors honorar
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette 
revisors honorar.
VEDTAK:

3.0 Innkomne saker 

3.1 Lovsaker

3.1.1 Ny lov for Rogaland idrettskrets
Loven er oppdatert iht. Lovnormer vedtatt på idrettstinget. 
Hele loven finner du på side 54.

Følgende er lagt inn:

Lov for Rogaland idrettskrets, stiftet 25. april 1919 med senere 
endringer, senest av 12. april 2008, godkjent av Idrettsstyret 
den 28.11.2011.
 § 11 Idrettskretstinget
(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som 
avholdes året før og etter Idrettstinget i april måned. 
Tingperioden er to år.
 
§ 18 Idrettskretsens styre
(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens 
høyeste myndighet mellom tingene. Idrettskretsens styre består 
av leder, nestleder og 5 – fem - medlemmer, og 1. og 2. vara-
medlem. Lederen innkaller til styremøte.

3.2 Andre saker
3.2.1  Forslag til prioritering av spillemidler i Rogaland
 Se side 68
3.2.2  Forslag til oppdaterte retningslinjer fylkesmidler
 Se side 71

4.0 Langtidsplan og langtidsbudsjett

Idrettskretsstyrets innstilling:
Handlingsplan og budsjett 
Idrettskretstinget vedtar handlingsplan og budsjett for 
2012– 2013 
VEDTAK:

Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram til tinget handlingplan 
med budsjett for 2012–2013. Planen er først og fremst ment 
å være et hjelpemiddel for arbeidet i idrettskretsen. Planen er 
i tillegg en rettesnor for arbeidet i de andre organisasjonsleddene: 
Idrettslagene, idrettsrådene og særkretsene. Det er viktig at 
idretten samler seg om større oppgaver og at disse blir koordinert 
best mulig for å nå nye felles mål.

5.0 Valg

Valgkomiteens innstilling: 
Se hele innstillingen bakerst i brosjyren/PDF-filen

5.1 Idrettskretsstyret
Leder:  Asle Torland
Nestleder:  Heidi Jeanette Nygård
Styremedlemmer: Pete Seglem
  Janne Johnsen
  Jahn Trygve Urrang
  May Brit Harestad Osaland
  Eivind Tysdal
Varamedlemmer: Rune Mantley Løwehr (1. vara)
  Solveig Rossebø Kalstad (2. vara)

5.2 Kontrollkomité
Leder:  Johannes Vold
Medlemmer: Anette Vigrestad
  Kåre Strand
Varamedlemmer: Bergfinn Meling
  Tor Arvid Bruskeland

5.3 Representanter til idrettstinget
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å nevne opp 
representanter til idrettstinget og eventuelt ekstraordinært 
idrettsting
VEDTAK:

5.4 Valgkomite til neste idrettskretsting
Idrettskretsstyrets innstilling på valgkomite til neste 
idrettskretsting i 2012:
Leder:  
Medlem:  
Medlem:  
Varamedlem: 
VEDTAK:

SLUTT
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medlemskapsutvikling

tiåRspeRioden 2000 - 2010

Noen idretter er små. Andre er store. Det finnes totalt 

54 særforbund i Norge, og de aller fleste er representert i fylket 

vårt. Tabellen ovenfor viser medlemskapsutviklingen i Rogaland 

gjennom den siste tiårsperioden. I tillegg til totalen kommer 

bedriftsidretten med sine medlemskap. 

De siste 10 årene har antall medlemskap i Rogaland steget med 

31,4 prosent. I samme periode har befolkningsveksten i fylket 

økt med 12,4 prosent.

Kvinneandelen er bortimot utforandret og har gått fra 40,3 til 

40,8 prosent fra 2000 til 2011. Samtidig gir en økning på 42,8 

prosent økning for kvinner 6-12 år grunn til optimisme.

Ungdom 13-19 har steget relativt i forhold til den totale 

befolkningsveksten på 12,4 prosent. Veksten er på 21 prosent. 

I denne alderen vet vi at mange går fra å ha flere medlemskap 

til å ha ett medlemskap, for de som satser tungt.

13-19 år er gruppe som idretten må og skal følge nøye med på.

Det kan man se ut i fra medlemsskapstallene for alderen 20-26 år. 

Her dropper tallene dramatisk. Kan dette være et resultat 

av å ha fokus på 0 - 19 år?!! 

En annen interessant observasjon er forholdet mellom barn og 

unge i alderne 0- 19 år og de “voksne” på over 20 år. 

Her konstaterer vi at 0 - 19 år representerer 54 prosent av 

medlemskapene mens “de voksne” utgjør 46 prosent. 

Legger vi til bedriftsidrettens rundt 32 000 medlemskap 

forteller det om en veldig stor aktivitet/engasjement blant voksne 

i Rogalandsidretten. 
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Styret for perioden 2010 – 2011 har bestått av:

Funksjon: Navn:

Leder: Asle Torland

Nestleder: Kåre Strand

Styremedlemmer: Ingunn Vika

Odd Atle Urvik

Janne Johnsen 

Silje Bolset

Pete Seglem

tingpeRioden i koRte tRekk 

Med årsmøte i slutten av april 2010 er det kort tid til sommer-
ferien starter. Tradisjonen tro etablerte ikke det nyvalgte styret 
seg ordentlig før etter ferien. Styreseminaret på Røvær ble brukt 
til å etablere relasjoner blant styrets medlemmer, gjennomgå 
langtidsplanen og legge grunnlaget for oppgave- og ansvars-
fordeling for perioden. Her fikk vi med oss kommunikasjonssjef 
Per Tøien fra NIF som fasilitator.

Allerede høsten 2010 startet opptakten til kommune- og fylkes-
tingsvalget i 2011. Samtidig begynte arbeidet med å forsøke å 
fange inntrykk fra organisasjonen til bruk i en framtidig ny felles 
anleggsstrategi for idretten i Rogaland. Videre innhentet vi 
profesjonell hjelp til utredningen av tanken om idrettens kompe-
tansesenter. Samme høst startet også første kullet med Unge Mot 
Toppen, som senere skulle bli omdømt til Talenter Mot Toppen, 
ved St. Svithun videregående skole.
Vi har i perioden fortsatt med regionale samlinger for idretts-
rådene. Her har fylkeskommunen som regel deltatt, og på den ene 
runden med samlinger deltok også flere av idrettskonsulentene 
i kommunene. Dette er gjensidig positivt i forhold til å øke 
kunnskap og kompetanse om hverandre.

Vinkende fra HØYRE ;-)  Ingunn Vika, Odd Atle Urvik, Asle Torland, Silje Bolset, Janne Johnsen, Kåre Strand, Pete Seglem og Rune Røksund

RiksbeRetning
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Vi arrangerte også fellesmøte for både særkretser og idrettsråd 
høsten 2010. Her var hovedtemaet aktivitetsflater for alle. I tillegg 
hadde vi besøk av daværende 1. visepresident i NIF, Børre 
Rognlien. Særkretsene ble invitert til nytt møte i forbindelse med 
Volleyballfesten i Stavanger. Juleavslutningen 2011 omhandles 
egentlig av neste toårsperiode, da denne ble holdt på Stavanger 
Forum januar 2012. 

I 2011 var hovedfokuset kommune- og fylkestingsvalget. Idrettens 
interesser er i denne sammenheng forskjellige fra kommune til 
kommune. Like fullt klarte man gjennom regionssamlinger for 
idrettsråd og den nasjonale idrettsrådskonferansen å samle seg 
om noen utgangpunkt for valgkampen. 

Parallelt med valgkampforberedelsene feiret NIF sitt 150-års-
jubileum. Idrettspresident Tove Paule hadde allerede i 2010 uttalt 
idrettens største fødselsdagsønske: At alle idrettsanlegg som har 
mottatt spillemidler skulle stå åpne. Et ønske med utgangspunkt i 
den kjensgjerning at det er et stort etterslep – også på vedlikehold.
I 2010 og 2011 har det blitt åpnet hele fem store interkommunale 
idrettsanlegg i Rogaland: Ishallen i Haugesund, Tysvær Arena, 
Sørmarka Arena, Sandneshallen og Randaberg Arena. De tre siste 
håndteres gjennom interkommunale selskaper (IKS) under 
paraplyen Folkehallene. Folkehallene har utviklet et samarbeid 
med idrettsrådene og oss i RIK i forhold til brukerforum og som 
høringsinstans på virksomhetsplaner m.m. Vi tror framveksten av 
interkommunale anlegg vil fortsette, og ser at det er viktig å 
etablere noen flere demokratiske spilleregler som sikrer at idretts-
demokratiet blir hørt i forhold til å prioritere hvilke interkommu-
nale anlegg som bør bygges, og prioriteringen av disse.  

Komiteer og utvalg

Styret har ikke opprettet formelle utvalg i perioden. Styreleder 
Asle Torland er oppnevnt som medlem av idrettsstyrets forsk-
ningsutvalg. Han var også med i redaksjonskomiteen under 
idretts-tinget i mai 2011. Styret utpekte i styremøte 14. desember 
2011 hovedkomiteen for Superlekene. Komiteen ble justert i 
styremøte 13. mars 2012. 

Engasjement, involvering og nettverk

RIK har i perioden møtt i Interkommunalt utvalg idrettssektoren 
på Haugaland, og i brukerforum for Randaberg Arena, Sandnes-
hallen og Sørmarka Arena. Vi sitter årlig i hovedkomiteen for 
TV-aksjonen. Vi har partnerskapsavtale med Fylkeskommunen 
i forhold til folkehelsearbeid. I 2011 deltok vi også i regionalt 
samarbeid for å få tak i veiledere til Kronprins Haakons store 
verdiprosjekt, Global Dignity. Vi har deltatt i møter med Region 
Stavanger i forhold til deres strategiarbeid for økt arrangements-
turisme til regionen, og bidratt til å etablere et regionalt sam-
arbeidsforum for idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og 
Stavanger. Vi har også gjennomført arrangementer i samarbeid 
med Universitetet i Stavanger og Antidoping Norge, fylkeskom-
munen og idrettsforbundet sentralt i denne perioden. Førstnevnte 
har vi også inngått en formell intensjonsavtale med, blant annet 
i forhold til Talenter velger Rogaland, gjensidig markedsføring 
og til utredning av ideen om Idrettens kompetanse-
senter. Sist, men ikke minst, har vi på egen hånd, og/eller invitert 
av andre idrettsorganer, deltatt på diverse politiske eller 
administrative nivåer rundt om i kommunene. 

partiprogram For iDrEttEN 

143 976 grunner til å stemme 
på idrettslagene i Rogaland 
etter høstens kommune- 
og fylkestingsvalg

Idrettskretsene over hele 
landet deltok i en 
samordnet kampanje for 
å få satt idrettens 
fanesaker på kartet. 
NIF samlet inn gode 
eksempler fra hele landet 
til inspirasjon i arbeidet.
RIK samordnet regionale 
krav gjennom dialog med 
idrettsorganiasjonen.

Forsiden av brosjyren vår som ble brukt i forbindelse med kommune- 
og fylkestingvalget. Den inneholdt idretten i Rogaland sine viktigste 
krav og dokumenterte idrettens utbredelse, vekst og virksomhet.
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Lørdag 6. mars 2010 åpnet Tysvær Arena. Bare et par uker etter, 
den 20. mars, var det Ishallen i Haugesund sin tur. Sørmarka 
Arena åpnet 2. oktober 2010, Sandneshallen 1. juni 2011 og 
Randaberg Arena 12. januar 2012. I tillegg ble det i denne 
perioden avklart at et framtidig regionalt motorsportanlegg skal 
legges til Sokndal.

Styremedlem Pete Seglem har 
hatt et særskilt ansvar for 
området Aktivitetsflater for alle. 
Han har laget innspill til flere av 
kommunedelplanene som har 
vært rullert i perioden. 

Vi har gjennom hele perioden 
arbeidet med å formidle 
idrettens egenverdi og nytte-
verdi. Idretten i Rogaland har 
hatt en formidabel økning i 
antall medlemskap i løpet av 
2000-tallet. Se nøkkeltall. RIK har gjennom våre kanaler forsøkt å 
få fram dokumentasjon om vår betydning som storleverandør av 
folkehelsearbeid. Vi mener det er avgjørende for å få innflytelse i 
anleggspolitikken. 

I forhold til å kunne mene noe om prioritering av anlegg må vi 
samhandle tett med særkretser og idrettsråd. Dette er i utgangs-
punktet krevende, fordi det opplagt vil være forskjellige syn på 
hvilke anleggsbehov som er størst. Og hvordan kan dette måles? 

54 særidretter med ulike evner og kapasiteter vil opplagt se dette 
forskjellig. 23 idrettsråd trenger nødvendigvis heller ikke se likt på 
hvor for eksempel et nytt interkommualt svømmeanlegg bør ligge. 
Hallidretter, fotball, ski, motorsport og orientering har relativt 
forskjellig syn på hva som er viktigst. Det er også forskjell mellom 
by og land, og mellom de som bygger privat og de som er avhengig 
av at kommunen bygger. I tillegg er det stor forskjell på hvilken 
påvirkningsmulighet enkeltidretter har i forhold til å kunne stille 
krav til idrettsanleggene. 

For idretten totalt sett må det strebes etter å samordne syns-
punkter. Det er avgjørende for at ikke valgene skal bli tatt av 

politikerne. Denne utfordringen har vi sett når vi i perioden har 
jobbet fram forslag til en ny anleggsstrategi, kalt Aktivitetsflater 
for alle (for på den måten også å synliggjøre at dette like mye 
handler om rammevilkårene til surferne på Jæren som fotballen 
i Ryfylke). Fylkespolitikernes mening har betydning for hvilke 

godkjente prosjekter i hvilke 
kommuner som skal innstilles 
til å få spillemidler først. Her 
må idrettskretsen kunne gi et 
best mulig svar på vegne av hele 
idretten i fylket.  

Vi har jevnlig dialog med 
fylkeskommunen, som også 
benyttes som ressurs på kurs. 
Vi har også god erfaring med å 
henvise idretten direkte til 
levekårsavdelingen når det 
gjelder detaljer rundt enkeltan-
legg eller bestemmelser knyttet 

til spillemidler og anlegg. Under regionsmøter med idrettsråd har 
vi så godt som alltid med oss fylkeskommunen. I en av regions-
rundene inviterte vi også med oss de kommunale idrettskonsulen-
tene som sitter på spillemiddelsøknadene rundt om i fylket. 

Vi ser ikke behovet for å ansette en egen anleggskonsulent 
sammen med særkretsene. RIK mener det neste styret bør 
vurdere å opprette en anleggsutvalg med regionale ressurs-
personer som kan brukes som et utvidet nettverk mot idrettslag 
og idrettsrådene. 

Vi mener å ha bidratt positivt i forhold til ettersleps-
problematikken. Vi har god dialog med idrettsråd og fylkeskom-
munen om anleggsbehovene. Vi mener også at vi gjennom dialog 
med både idrettsråd og særkretser har medvirket til rettferdig 
fordeling av anleggsmidler. I samarbeid med fylkeskommunen 
har vi også tilbudt samlinger og kurs som gir idretten i Rogaland 
anledning til å øke sin kompetanse.

våRe FiRe idRettspolitiske målsettingeR

aktivitetsFlateR

Summen av kostnader for å bygge alle idrettsanlegg fra Rogaland som er forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet 
(KUD) har per 2011 kommet opp i rundt 2,5 milliarder kroner. Summen som tildeles Rogaland i spillemidler er 
relativt uforandret i perioden. Egeninnsatsen fra de som bygger anleggene øker i takt med veksten i prosjekter. Mens 
den største økningen i kronebeløp som legges ned i idrettsanlegg skyldes kommunal investeringsvilje. Kanskje 
spesielt i de store interkommunale prosjektene i nord- og sørfylket. Se nøkkeltall.



sberetning 2010/11 13

FolkeHelse

Idrettens kjernevirksomhet er folkehelsearbeid. Når det 
i Norge finnes 24 000 årsverk med frivillighet som hver 
uke leder, finansierer, organiserer, motiverer og trener 
våre medlemmer i ukentlig fysisk aktivitet, gir dette et 
positivt bidrag til samfunnet som er unikt. 

Det er naturligvis ikke folkehelseperspektivet som utgjør den 
indre motivasjonen for alle som løper fra jobb og middagsbord 
rundt om i Rogaland for å lede aktiviteter. Noen trigges av 
samhold og vennskap. Noen av følelsen av mestring eller 
forbedring av prestasjoner. Noen av resultater. Og heldigvis: 
Noen drømmer om OL-medaljer. 

Med over 170 000 medlemskap blant en befolkning på 435 000 
innbyggere utgjør våre medlemmer i Rogaland et tverrsnitt av 
befolkningen. Summen av dette frivillighetsfenomenet gir oss noe 
av den unike styrken som denne organisasjonen representerer. 

Utover kjernevirksomheten driver veldig mange av våre 547 
idrettslag med integreringsarbeid mot ulike målgrupper. Også her 
fordi noen er foresatte til medlemmer med særskilte behov. Eller 
fordi de mener det er viktig og meningsfullt – ikke fordi det er 
vedtatt på idrettstinget. 

Når idrettens egne tillitvalgte likevel har definert tilleggsmål-
sett-inger om aktivt å bidra til inkludering, betyr det at man også 
her ønsker å arbeide målrettet. Som regel i samarbeid med det 
offentlige.

RIK har i perioden fulgt planen om å videreutvikle 
folkehelseprosjektet Folkepulsen. Dette er et samar-
beidsprosjekt mellom fylkeskommunen, idrettsforbundet 
sentralt og oss selv. Fylket bidrar årlig med 700 000 
kroner, NIF og RIK med hver sine 375 000 kroner. 
Dette gir et totalbudsjett på 1 450 000 kroner. 

Mål og målgruppe
Målgruppen for Folkepulsen er inaktive voksne, nye landsmenn 
og funksjonshemmede. Målet er å skape økt aktivitet. 

Organisering
Prosjektet ledes av en prosjektleder som har daglig leder i 
idrettskretsen som arbeidsleder. Videre er daglig leder og fagsjef 
i levekårsavdelingen til fylket, Åge Olsen, operativ ledergruppe for 
Folkepulsen. Eiergruppen består av to fylkestingspolitikere samt 
generalsekretær i NIF og styreleder i RIK. 

Ny prosjektleder
Kurt Veland valgte rett før sommeren 2011 å takke ja til ny jobb 
da det kun gjenstod ett år av prosjektet. Dette utløste behovet for 
at eiergruppen måtte ta stilling til hva man så for seg i forhold til 
nyansettelse. Etter å ha sett på de foreløpige resultatene ble alle 
tre eierne enig om at man ønsket å forlenge prosjektet med tre nye 
år. Etter at fylket vedtok å bli med, fikk vi i november tilsatt Silje 
Undheim som ny prosjektleder.  

Status
Folkepulsen har gjennom styringsgrupper avtaler med 8 kommuner. 
Vi har i tillegg 5 enkeltstående avtaler med særkrets/klubber. Til 
sist har vi to synlighetsarrangement: Superlekene og Paralympisk 
skoledag. Videre har vi gjennom Folkepulsen støttet arbeidet som 
pågår i friidrettskretsen i forbindelse med Friiidrettsforbundets 
forsøk på å få EM i friidrett for funksjonshemmede til Sandnes 
i 2014. 

Fra starten av høsten 2009 og  fram til i dag har vi økt utbetalin-
gene progressivt. I 2009 hadde vi 1 029 000 ubrukte kroner igjen 
av budsjettet. I 2010 var ubrukte midler 176 000 kroner. I 2011 
gikk vi for første gang i minus, og kunne begynne å ta av avsetnin-
gene. Samtidig ser vi at det i 2012 vil være behov for rundt 
300 000 kroner mer til utbetaling i prosjektene enn det vi har. 
Dermed vil vi måtte øke nedbetalingen fra avsetningene de neste 
to årene, noe som selvsagt er positivt. 

Et annet viktig poeng er at vår finansiering også skal generere 
utbetalinger fra kommunene, eller særidrettskretsene, som vi 
samarbeider med. Det kan skje gjennom direkte utbetalinger, 
ved å øremerker personell eller på andre måter.
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Vi mener å ha utviklet Folkepulsen videre i svært positiv retning. Vi mener videre at vi i perioden har framskaffet, distribuert og 
markedsført fakta som har bidratt til å øke kjennskapen til og kunnskapen om idretten i Rogaland som en av de største bidragsyterne 
innen forebyggende folkehelsearbeid. 

egeRsund 

I Egersund er det etablert et samarbeid for å skape muligheter 
for integrering og ukentlig fysisk aktivitet for innvandrere. I dette 
prosjektet er det ansatt en person fra EIK i 50 % stilling som 
arbeider med å skape samarbeid mellom idrettslagene i Egersund. 
Målet er at flest mulig av idrettslagene skal kunne ta i mot målgrup-
pen i et eget tilbud der målsettinger er integrering 
i eksisterende tilbud. (Bildet er fra Styrkeløftavtalen i Stavanger.)

supeRlekene

Superlekene er et årlig idrettsarrangement for psykisk utviklings-
hemmede. Her er det håndball, fotball, friidrett og boccia som 
gjennomføres. Målsettingen med Superlekene er å skape et 
aktivitetstilbud og motivere til ukentlig aktivitet blant målgruppen. 
Det er målsetting om at Superlekene skal motivere idrettslag til 
å utvikle ukentlig tilbud til målgruppen.

luRa kaRateklubb

Lura Karateklubb tilbyr ukentlig trening for inaktive voksne med 
lettere psykiske lidelser. Prosjektet består av karatetrening kombi-
nert med kurs i sosial ferdighetstrening. Det finnes nybegynner og 
videregående grupper. Brukere i prosjektet blir inkludert i andre 
trening i klubben. Prosjektet rekrutterer til integrering og økt fysisk 
aktivitet bland brukerne.

Hå

I Hå er Folkepulsen godt etablert. Det finnes flere ukentlige 
lavterskeltilbud til inaktive voksne og innvandrere. Idrettslagene og 
klubber har forsterket eller utviklet nye aktiviteter rettet mot 
målgruppene. Det er mulig å bli med på golf, slyngetrening, styrke, 
rask gange, jogging og organisert gruppetrening. Avtalen er med å 
stimulere idretten i Hå til å være med og bidra i folkehelsearbeidet.

Eksempler på aktivitet
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kompetansesenteRet

Arbeidet med å utrede et mulig Idrettens kompetanse-
senter har pågått sakte men sikkert gjennom perioden. 

Hovdemålet har vært å “kartlegge interessen for et helhetlig 
kompetansesenter” for idrett. Arbeidet kom godt i gang i 2010, da 
vi engasjerte et firma som bistod oss med utredningens første 
fase. De leverte sitt notat ved årsskiftet 2010-2011. 

Dette notatet har i 2011 blitt distribuert vidt omkring for å 
sondere interessen. Ansatte på Idrettens hus, eierne av aksjesels-
kapet, kommunale og fylkeskommunale aktører har fått tilgang til 
denne. Og UiS har inngått en intensjonavtale med RIK om å bidra 
til å utrede prosjektet videre. Det eksisterer nå en arbeidsgruppe 
som består av representanter fra styret i RIK, UiS, Rogaland 
fylkeskommune og Stavanger kommune. Denne gruppen skal 
gjennomføre en realitetsvurdering av prosjektet med utgangs-
punkt i en mulig lokalisering på universitetsområdet på Ullandhaug.

Elementene som kan inngå i en eventuell samlokalisering er et 
nytt idrettsanlegg, et testanlegg for UiS, et treningsstudio “light”, 
en kurs- og konferansedel samt de ansatte på Idrettens hus, 
Viking Stadion. 

Parallelt er det kjent at bedriftsidretten i Rogaland driver sin egen 
studie knyttet til et mulig bedriftsidrettssenter i området Sola/
Forus. 

Det er allment kjent at det tar lang tid fra idé til realisering for 
idrettsanlegg. Tanken om et mulig Idrettens kompetansesenter 
foreslås i ny handlingsplan som et langsiktig mål, da vi innser at 
dette trenger tid og modning. Kanskje skal dette stå klart til RIKs 
100-årsjubileum i 2019?

Det er avdekket ulike syn internt i idretten i forhold til tanken om 
å utvikle et Idrettens kompetansesenter. Det er positive signaler 
fra flere særkretser som eier/leier på Idrettens hus AS. Det er 
innhentet en profesjonell betenkning, men det foreligger så langt 
ikke et fullstendig beslutningsgrunnlag. 

Vi fikk nylig positivt svar  fra ledelsen ved UiS om å delta i 
prosjektet. Det er også gitt positive signaler til fra det offentlige 
til å delta i neste fase. 

Vi mener det samlet sett finnes gode grunner for å videreføre 
ambisjonen om utredning av Idrettens kompetansesenter 
i neste handlingsplan. 
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talenteR velgeR Rogaland 

Målsettingen om at Talenter velger Rogaland er et 
langsiktig hovedmål som rommer mange delmål. Det er 
mye god næringspolitikk i å tiltrekke seg Rogalands 
beste utøvere slik at de i mindre grad eksporteres ut av 
fylket. Velger man seg “hårete mål” kan man på sikt også 
satse på å importere idrettstalenter fra andre steder av 
landet gjennom målrettet arbeid med tilrettelegging.

talenteR mot toppen (tmt)
Målsetningen om å etablere et “toppidrettsgymnas” i Rogaland 
var på mange måter innfridd allerede ved inngangen til denne 
perioden. Satsingen på “Unge mot toppen”, som senere har blitt 
omdøpt til ”Talenter mot toppen”, var allerede avtalt før idretts-
kretstinget på Sola. Høsten 2010 startet 26 utøvere fra 10 idretter 
opp sin skolegang ved den skolen som Rogaland fylkeskommune 
hadde valgt, nemlig St. Svithun videregående skole.

Avtalen som ble inngått mellom Rogaland fylkeskommune, 
Olympiatoppen Vest Norge (OLT VN) og RIK sikrer muligheten 
for at “morgendagens utøvere” – slik OLT definerer det – får et 
toppet tilbud. Her fasiliterer RIK uttak og engasjerer trenere, alt 
etter hvilke behov utøverne/elevene har. 

Morten Eklund er RIK sin sportskoordinator i forhold til TMT 
og holder dialogen med særforbund, eller særkretsene –  som selv 
rangerer sine utøvere. Det samme prinsippet gjelder når markedet 
for potensielle trenere skal utforskes. Etter at elevene er tatt ut 
og RIK har engasjert trenerne er det klart for skolestart. Gjennom 
skoleåret følger Eklund opp trenerne og utøverne. Trenerne følger 
deretter opp utøver og foresatte.

For å utføre denne oppgaven har RIK engasjert Morten Eklund 
i 30 prosent stilling som sportsskoordinator. Eklund har daglig 
leder som arbeidsleder, og OLT VN som faglig foresatt. Han er 
selv mangårig svømmetrener både på klubb- og landslag, og har 
på bakgrunn av samarbeidet vårt med OLT VN også blitt engasjert 
av dem i en 10 prosent stilling. Dette er gjensidig gunstig for både 
OLT VN og RIK. Toppidrettssjef Roger Gjelsvik, OLT VN, står 
ellers ansvarlig for å sikre det idrettsfaglige tilbudet, og coacher 
Eklund til faglig. 

Det finnes 11 fylkeskommunale videregående skoler med en eller 
annen form for idrettslinje i Rogaland. I tillegg har vi Wang i 
Stavanger og Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) i nordfylket. 
De fleste idrettslinjetilbudene på de forskjellige videregående 
skolene har oppstått ut fra enkeltklubbers behov, noen via 
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forbund. Toppvolley på Sauda videregående skole, avd. Sand, er 
for eksempel en landslinje for volleyball. Et samarbeid mellom 
forbund, kommune, fylkeskommune og kraftselskapet i kommunen. 

Vi mener det er svær positivt at det finnes et mangfold av 
“idrettslinjer” i fylket, og at gjensidig “konkurranse” mellom både 
offentlige og private aktører er positivt for utviklingen av tilbudet 
til idrettens unge utøvere/elever. 

uis
Mai 2011 signerte rektor og direktør ved UiS og styreleder i RIK 
en intensjonsavtale som inneholdt fire satsinger. En av disse er å 
videreføre tankegangen som ligger bak Talenter mot toppen ved 
St. Svithun vgs. Tidligere hadde RIK tre studieplasser ved 
idrettslinjen til Humanetisk fakultet (HEF). I samarbeid med UiS 
fant vi på grunnlag av erfaringer ut at det var mer hensiktsmessig 
å utvikle et fordelsprogram for Talenter mot toppen – også ved 
universitetet. 

Dette arbeidet er i skrivende stund ikke fullført, men i årets 
studiekatalog fra UiS finner man på side 60 ambisjonen forankret. 
Det foreligger utkast til innhold i et fordelsprogram for studenter 
som fyller kravene til Talenter mot Toppen. Når dette skrives, 
ligger utkast til fordelsprogram hos UiS for kommentar. Vi har 
stor tro på at dette over tid kan bli et viktig bidrag til å bedre 
rammevilkårene – også for morgendagens utøvere. Videre har UiS 
nylig utpekt sin representant til det videre utredningsarbeidet ifm 
Idrettens kompetansesenter.  

tReneRne
Treneren er sannsynligvis den aller viktigste enkeltbrikken 
utenom utøverne. Noen driver alene. Andre har større nettverk. 
Enkelte håndterer utøvere i verdenstoppen. Noen opererer i 
Norgestoppen. RIK har i perioden forsøkt å skape nett-
verksmuligheter for trenere i toppen. Topptrenerforum har vært 
avholdt tre ganger. Thorir Hergeirsson (damelandslaget i 
håndball), Atle Kvålsvoll (trener for Thor Hushovd), Leif Inge 
Tjelta (UiS) og Tor Einar Aasen (fysisk trener i Viking FK) har 
vært foredragsholdere for et utvalg trenere på høyt nivå. Og selv 
om det er krevende å finne datoer for slike samlinger, ser vi for oss 
å fortsette dette arbeidet i neste periode. Tilbakemeldingene fra 
samlingene er positive og vi tror at det på sikt også kan være mulig 
å utvikle idrettsfaglige samlinger for “nivået under” – på tvers av 
idrettene, og svært gjerne sammen med særkretsene i fylket. 

idRett og sFo
RIK har ikke til hensikt å gå foran i arbeidet som skjer ute i 
kommunene. Vi stiller imidlertid gjerne opp når idrettsråd eller 
idrettslag måtte ønske det. Vi vet for eksempel at idrettsrådet i 
Stavanger arbeider med muligheten for å skape tilrettelegging for 
talenter på ungdomsskolenivå. Videre vet vi at enkeltklubber 
mange steder samarbeider godt med skolene. 

Vi mener RIK har bidratt positivt til å bedre rammevilkårene for 
at våre talenter i enda større grad skal kunne velge Rogaland. 
Vi har i perioden begynt arbeidet med å løfte Talenter mot Toppen 
til et helhetlig syn på hva som må til for å tilrettelegge enda bedre. 
Vi tror også denne ambisjonen kan virke skjerpende på de mange 
andre gode tilbudene som finnes i fylket.
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kommunikasjon

RIK har skiftet grafisk kommunikasjonsplattform i løpet av 
tingperioden. 17 av 19 idrettskretser har nå tatt i bruk NIF sitt 
kommunikasjonskonseptet. Dette har mange fordeler. En av 
fordelene er at vi nå framstår mindre fragmentert enn tidligere. 
Det skal være lettere både for idrettslagene og omverdenen å 
skjønne at RIK er en del av en helhetlig idrettsbevegelse sin 
geografiske representasjonslinje – fra kommune/idrettsråd via 
fylkeskommune/idrettskrets til nasjonalt nivå/NIF sentralt.

Samtidig er det viktig å presisere at RIK i forhold til NIF sentralt 
fortsatt er et selvstendig organisasjonsledd med et selvstendig 
styre. Profilendringen til RIK er også i tråd med den utvikling 
mange særforbund har vært gjennom. 

Foruten det personlige møtet med organisasjonsleddene er våre 
viktigste informasjonskanaler internett, SMS-varsling og mail-
utsendelser. VI utgir også et nyhetsbrev med ujevne mellomrom. 
Vi er like fullt helt avhengig av kvaliteten på input fra idrettsregi-
streringen for å nå fram til organisasjoner og enkeltpersoner. 
Med en omløpshastighet på ledere på under to år og opp mot 
600 idrettslag, sier det seg selv at det fra tid til annen kan ligge 
igjen en og annen feil adresse i databasene våre. 

I den senere tid har vi også forsøkt å etablere oss på Facebook. 
Vi ser for oss å utvide vårt nettverk gjennom denne kanalen. 
Hovedsakelig vil vi promotere kurs og dagsaktuelle saker og 
meldinger som skal raskt ut.

idRettens Hus

Idrettens hus Rogaland AS eier 840 kvadratmeter med adminis-
trative lokaler i Viking Stadion. Selskapets eierstruktur framgår 
av tabellen. Lokalene våre huser rundt 30 personer på hel- eller 
deltid. Disse representerer i alt 9 særkrets- eller regionsledd, ett 
særforbund og RIK. Særidrettene på Idrettens hus representerer 
rundt 59 prosent av idrettsmedlemskapene i fylket. Tar vi med 
bedriftsidretten i totalen, stiger tallet til 68 prosent. De ansatte 
har sine formelle ansettelsesforhold i  særforbundene. RIK-an-
satte er formelt ansatt i idrettsforbundet. 

Organisasjonssjef/daglig leder i RIK er daglig leder for selskapet. 
Sammen med administrasjon- og kommunkasjonskonsulenten 
skal vi bidra til at det skapes gode arbeids- og organisasjons-
kulturer på tvers av faglige ansvars- og arbeidsområder. 

Eiere - Idrettens hus Eierandel

Rogaland idrettskrets 47,29 %

Rogaland fotballkrets 26,65 %

NHF Region Sørvest Norge 12,44 %

Rogaland Mosjons- og bedriftsidrettskrets 8,70 %

Norges Squashforbund 4,84 %

Rogaland volleyballkrets 0,08 %

administRasjonen

Administrasjonen består av fire fast ansatte og to prosjektstillinger. Anne Østbø Frafjord har ansvar for administrasjon 
og for kommunikasjonskanalene våre. Wenche Salte leder utdannings- og kompetansearbeidet. Edvin Hoel er første 
instans på alle lovsaker. Rune Røksund er arbeidsleder for staben og følger også opp de forskjellige politiske 
kontakt-flatene til idrettskretsen samt media. Silje Undheim er nytilsatt prosjektleder for Folkepulsen i 100 prosent 
stilling. Morten Eklund har en 30 prosent stilling som sportskoordinator hos RIK. I tillegg har han en 10 prosent 
stilling som Olympiatoppen Vest Norge sin stedlige representant i Rogaland.

Fra venstre: Anne Østbø Frafjord • Edvin Hoel • Morten Eklund • Rune Røksund • Wenche Salte • Silje Undheim
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idRettsRegistReRing

Den årlige idrettsregistreringen er obligatorisk for alle idrettslag 
i Norge. Registreringen gjennomføres normalt i januar måned. 
Dette er NIF-linjens eneste obligatoriske rapportering. Dette er en 
tidkrevende prosess hvor tre av våre ansatte samhandler under 
forberedelser, gjennomføring og ikke minst ved oppfølging i 
februar. Samtlige lag som unnlater å registrere, skal følges opp 
etter faste rutiner. I verste fall kan manglende registrering ende 
med nedleggelse av idrettslaget. 

Hovedhensikten med idrettsregistreringen er å sikre kvalitet og få 
oversikt over medlemskapsutviklingen i fylket. Tallene er 
naturligvis viktige når økonomiske midler skal fordeles. Mest 
kjent er sannsynligvis de lokale aktivitetsmidlene (LAM) som 
idrettsrådene innstiller og RIK godkjenner før utbetaling fra Oslo. 
Hvert år følger RIK opp idretten med medlemsundersøkelser med 
forskjellige motiver. Dette gjøres på bestilling fra NIF sentralt 
eller på eget initativ, ofte i en kombinasjon. 

Medlemskapstallenes utvikling på 2000-tallet
I 2011 kunne vi hente ut tallene fra de siste 10 årene. Det er store 
tall og interessant å se litt nærmere på de store utviklingstrek-
kene. I perioden steg medlemskapstallene med 31 prosent. I 
samme periode steg befolkningen i Rogaland med 12,4 prosent. 
Se tabell under Nøkkeltall.

elixia
Antall medlemmer i Elixia-avtalen doblet seg i forrige tingperiode. 
Det samme har gjentatt seg i denne perioden. I 2007 var det totalt 
70 hel- eller halvårsavtaler. I dag er totalantallet steget til 251 
hel- eller halvavtaler. 

Avtalen som reforhandles årlig er inngått mellom RIK og Elixia. 
Den gir reduserte priser på ressurstrening. 

Målgruppen for avtalen er utøvere som spiller i elite eller 1. 
divisjon innen ball- og lagidretter, samt individuelle utøvere som 
hevder seg blant de fem beste i nasjonale mesterskap (UM, NM 
eller høyere nivå) i sin klasse eller årsklasse. Avtalen gir utøverne 
rett å til å trene i Elixias lokaler på Madla, St. Olav, Trim Towers 
Forus, Havanna og lokalene på Bryne.
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utdanning

Arbeidet med kurs og kompetansetiltak er en kjerneoppgave. 
Vi opplever at RIK sitt utdanningstilbud har “satt seg” i denne 
tingperioden. Som det framgår av tabellen har vi omtrent samme 
antall kursdeltakere i 2010 og 2011 som i 2009. Dette er vi 
fornøyd med, kanskje spesielt siden vi i denne tingperioden har 
hatt langvarig sykefravær i “utdanningsavdelingen”. 

De faglige kurstilbudene våre fungerer bra og har, som tabellen til 
høyre viser, god oppslutning. Det er også verdt å framheve at vi 
har hatt suksess gjennom å samarbeide med andre om å lage 
kurs og konferanser. 

Sammen med Antidoping Norge og fylkeskommunen laget vi et 
stort seminar om dopingmisbruk hos vår samarbeidspartner UiS. 
I tillegg til Antidoping Norge deltok politiet, tollvesenet og 
helsevesenet. 

Ernæring er et hyperaktuelt tema. Under sandvolleyfesten 2011 
samarbeidet vi igjen med fylkeskommunen, NIF sentralt, 
Olympiatoppen og Næringsforeningen om et større seminar om 
kosthold og helse. Her deltok næringsministeren og ernærings-
eksperter med forskjellig ståsted. 

Tabellen under viser at det er variert spenn i kurs- og kompe-
tansetilbudet til RIK. Idrettspolitisk dokument (IPD) angir 
hovedretningen for vår satsing. Samtidig er det viktig at RIK 
forsøker å møte etterspørselen fra idrett og samfunnet rundt oss. 
Noe fungerer fint, mens andre team slår mindre godt an.

Særforbundene og NIF har sammen bestemt at Klubbutvikling 
er et satsingsområde.  På dette området må RIK bli enda bedre. 
Vi har i denne perioden forsøkt oss på klubb-besøk for å komme 
i dialog med idrettslagene og avdekke behov. Dette har vært 
vellykket, men vi oppfatter at det sitter lenger inne å skulle samle 
en representativ gruppe fra fleridrettslaget for å drøfte strategier 
og utvikle handlingsplaner enn å ta fagkursene våre.

Ifølge IPD skal vi også være vertskap for veiledere i fylket, 
uavhengig av om de kommer fra idrettskrets eller særforbund. 
Vi har i denne perioden ikke lykkes i å få  avholdt noen felles-
samling med andre veiledere enn våre egne. 

2010 Kurs Tiltak

Tiltak/kurs Kurs Tiltak

Basistrenerkurs 2 37

Ernæring 2 25

HMS Daglig Leder (6t) 1 21

Idrettskade 2 32

Hvorfor gjør ikke Kari og Pål det jeg 
sier på trening?

1 75

Idrettspsykologi 1 31

Idrettsråd og Særkrets Utviklingssamling 1 32

Idrettsrådsmøte 2 24

Klubb besøk 24 304

Kurs i idrettsregistrering 2 16

Lov, organisasjon og retningslinjer 4 50

Nettverksamling klubbveiledere 1  

Oppfølgingsmøter 11 74

Regionsmøte IL,IR og kommune 4 76

Salaktivitet 2 33

Møteledelse 1 6

Startmøte 11 142

Work shop i organisasjonsplan 2 22

Økonomistyring i idrettslag 3 76

  77 1076

Ernæringssamlingen og antidopingsseminaret; to gode eksempler 
på samarbeid mellom det offentlige og idrettsorganisasjonen.
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2011 Kurs Tiltak

Aktivitetsleder Barneidrett 1 10

Antidopingseminar 1 56

Basistrenerkurs 3 39

Dialogmøte idrettsråd, særkrets/region 2 28

Dialogmøte idrettsråd, særkrets/region 1 9

Dialogmøte, veiledere i RIK 1 7

Dialogmøte, Årsmøte 1 7

Idrettskade 4 117

Møteledelse 3 39

Hvordan kan idretten møte barn med ADHD 
og Aspergers syndrom

1 36

Idrettsregistrerings kurs 1 12

Idrettsrådsbesøk 5 55

Klubbbesøk 24 184

Konflikthåndtering 1 4

Lederkurs for ungdom  15 -19 år 1 26

Lover, regler og retningslinjer for idretten 3 20

Mental trening:Praktisk kurs for å fremme 
prestasjoner

1 17

Momsproblematikken for idrettslag hva er 
rett og hva er galt

1 29

Oppfølgingsmøte 5 37

Organisasjonsplan 2 15

Samling for styret i fleridrettslag 1 13

Startmøte 18 203

Styrearbeid i idrettslag 1 16

Tilskuddsordninger: Årets mest lønnsomme 
kurskveld!

1 35

Work shop i sponsorarbeid 1 39

Økonomistyring for idrettslag  36

84 1089
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lov og oRganisasjon

Dette er ryggmargen i idrettskretsenes virke. RIK skal i henhold til 
idrettens lovbestemmelser forvalte våre fellesbestemmelser slik de 
er vedtatt av særforbund og idrettskretser på idrettstinget, som 
avholdes hvert fjerde år. 

Med i underkant av 600 idrettslag og en omløpshastighet på 
idrettslagsledere på under to år sier det seg selv at det er stort 
behov for å øke kjennskap og kunnskap til idrettens egne lover. 

Lovsakene vi behandler spenner fra det mer bagatellmessige til 
større konflikter. Veldig ofte viser det seg å handle om manglende 
formelle og forankrede prosesser i organisasjonsleddet. Ofte 
knyttet til ulik oppfatning av mål og visjoner. Dersom det heller 
ikke finnes konkrete handlingsplaner som er vedtatt på årsmøtet, 
dannes det grobunn for uenighet. Typiske saksområder kan være 
økonomi, valgbarhet, kjønnsfordeling, sponsoravtaler eller 
uenighet mellom formelle og uformelle maktstrukturer. Flere av 
sakene er tidkrevende og pågår gjerne over lang tid. Uansett 
størrelse forsøker RIK å bidra med råd, vink, sparring 
og forhandlinger. 

Prosedyrer for opprettelse av idrettslag er blitt mer standarisert. 
Selve søknaden gjøres via internett. I forbindelse med opprettelse 
forsøker RIK å avholde møter med de som planlegger å starte 
idrettslag, og i enkelte tilfeller finner de som planlegger å etablere 
idrettslag at det er bedre å etablere en gruppe i et eksisterende 
fleridrettslag. 

Rogaland har relativt store idrettslag i forhold til medlemskaps-
antallet. Avgang og tilgang handler i hovedsak om særidrettslag. 
Fortsatt er det slik at rundt en tredel av idrettslagene er fleridretts- 
lag. Disse representerer rundt halvparten av medlemskapene.

Årlig gjennomfører vi undersøkelser blant idrettslagene. Noen 
undersøkelser er nasjonalt initierte, mens andre gjøres på 
grunnlag av tips og innspill. Dette er et viktig arbeid for å 
kvalitetssikre de formelle forholdene slik at idrettslag ikke blir 
brukt som skalkeskjul for næringsvirksomhet, eller at enkelte 
idrettslag jukser på en måte som går ut over de andre lagene. 

Vi oppfatter at dette i de fleste tilfeller blir møtt med forståelse. 

Arbeidet med den årlige Idrettsregistreringen er en viktig oppgave 
som danner underlag for fordeling av goder blant idrettsalgene i 
fylket. Her virker det som om idrettslagene etter hvert blir bedre 
og bedre. Men det er fortsatt en utfordring å sikre erfaringsover-
føringen fra gammel til ny leder i enkelte idrettslag. Idrettsregis-
treringene er den eneste plikten som påhviler alle idrettslag i 
forhold til NIF. 

Arbeidsområder lov og organisasjon                                                            2010 2011

Antall stiftede / opptatte idrettslag i NIF 25 19

Antall nedlagte / oppløste idrettslag i NIF 19 11

Gjenopptak av tidligere nedlagte idrettslag 2 3

Sammenslåing av idrettslag 3 2

Opptak av nye grupper i idrettslag  9 9

Nedlegging av grupper i idrettslag 38 8

Endringer av navn på idrettslag 6 2

Oppdatering / godkjenning av lover i 
idrettslag

38 46

Medlemsundersøkelser i idrettslag 34 20

Møter i idrettslag innen områdene lov og 
organisasjon

19 26

Antall saker av mer omfattende saksarbeid i 
idrettslagssaker

17 23

Behandling av søknader tilknyttet NIFs lov § 
2-4 om kjønnsfordeling

8 10

Behandling av søknader tilknyttet NIFs lov § 
2-5 om valgbarhet m.v.

- 1

NIF-kontroll på vare- og tjenestekompensas-
jon (momsrefusjon)

2 1

Deltakelse på stiftelsesmøter i idrettslag 6 7

Ordensgrad i medlemsmassen/IL etter 
avsluttet idrettsregistrering det enkelte år:                                                         
(2009: 0,08) 

0,06 0,03

Siste: 2012 tallene viser at vi for 2011 har en ytterligere forbedring 
av ordensgraden. Den er nå nede på 0,02 mot 0,08 I 2008. 
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Opptak av nye idrettslag som medlem i NIF 2010

12.2. Karmøy Freestyleklubb. Karmøy. Dans. 
Stiftet 11.1.2010.

12.2. Lund Karateklubb. Lund. Kampsport. 
Stiftet 8.8.19.90.

12.2. Rennesøy Sykleklubb, Rennesøy. Sykling. 
Stiftet: 28.1.2010.

24.2. Stavanger Snowboardklubb. Stavanger. Snowboard. 
Stiftet 21.1.2010.

19.3. Klepp Cykle Club. Klepp. Sykling. Stiftet 15.2.2010.

19.3. Stavanger AKXE Jiu – Jitsu Klubb. Kampsort. 
Stiftet 10.12.2010.

15.4. Egersund Racketklubb. Eigersund.

18.3. Suldal Motorsportklubb. Suldal. Stiftet 24.2.2010.

30.4. Siddis Badmintonklubb. Stavanger. 
Stiftet 10.2.2010. 

3.5. Ryfylke Båtsportklubb. Strand. Stiftet 15.2.2010. 

11.5. Strand Hestesportklubb. Strand. Rytter. 
Stiftet 23.8.83.   

7.6. Stavanger Storm Lacrosseklubb. Stavanger, 
stiftet 2.5.2010.  

20.5. Stavanger Titan Fotballklubb. Stavanger, 
stiftet 2.1.2010. 

21.5. Isafold Islandshestforening, Sandnes. 
Stiftet 1.10.1971.

27.7. Nedstrand Kjøre- og Rideklubb. Tysvær. 
Stiftet 23.11.92. Tidl. oppløst 7.6.10. 

28.7. Strand Hestesportklubb. Tidligere Strand Rideklubb 
sammenslått med Nordre Strand Kjøre- og Ridelag 
21.1.2010.  Godkjent av RIK 11.5.2010. 

28.7. Eigerøy Hestesportsklubb. Eigersund. 
Stiftet 3.3.2010.   

5.8. Brodd Badmintonklubb. Stavanger. 
Stiftet 15.6.2010. 

6.8. Brodd Håndballklubb. Stavanger. Stiftet 15.6.2010. 

6.8. Brodd Innebandyklubb. Stavanger. 
Stiftet 15.6.2010.  

17.8. Bogafjell Sykleklubb. Sandnes. Stiftet 6.8.2010.  

1.9. Suldal Sykkelklubb. Suldal. Stiftet 9.6.2010. 

7.10. Stavanger Cheersport Klubb. Stavanger. 
Stiftet 30.8.2010. 

8.10. Randaberg Fri-idrettslag. Randaberg. 
Stiftet 10.8.2010. 

29.11. Sørmarka Curlingklubb. Stavanger. Stiftet 02.10.10. 

Sammenslåtte idrettslag i 2010

21.1. Strand Rideklubb, Strand, sammenslått med Nordre 
Strand Kjøre- og Ridelag, som endret navn til 
Strand Hestesportklubb.

21.1. Nordre Strand Kjøre- og Ridelag, Strand, 
sammenslått med Strand Ridelag.

26.7.  Vikedal idrettslag (volleyball), Vindafjord, ble 
sammenslått med Vindafjord idrettslag 24.2.2006. 
Formell organisatorisk sammenslåing ble registrert 
i idrettskretsen / NIFs medlemsregister 26.7.10. 

Navneendringer 2010

21.1. Nordre Strand Kjøre- og Ridelag, Strand, endret 
navn til Strand Hestessportklubb.

16.2. Gjesdal Skytterlags Miniatyrgruppe, Gjesdal, endret 
navn til Gjesdal Miniatyrskytterlag.

19.2. Bryne Svømmeklubb, Time, endret navn til Bryne 
Symjeklubb.

19.4. Randaberg Hesteklubb, Randaberg, endret navn 
til Randaberg Ryttersportsklubb.

29.4. Friskis & Svettis Stavanger, Stavanger, endret navn 
til Friskis&Svettis Stavanger-Sandnes.

3.5. Siddis Hockey 2000, Stavanger, endret navn 
til Siddis Hockey.

2010
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Oppløste / nedlagte idrettslag som medlem i NIF 2010

3.2. Egersund Racketklubb – squash vedtok 3.2.10 
å oppløse idrettslaget som allianseidrettslag 
organisert av allianseidrettslagt Egersund Racket-
klubb med tennis, til gruppe i idrettslaget. Egersund 
Racketklubb, som ble tatt opp som medlem i NIF 
15.04.10.

3.2 Egersund Racketklubb - tennis vedtok 3.2.10 
å oppløse idrettslaget som allianseidrettslag og 
omgjort til idrettslag / fleridrettslag med gruppene 
tennis og squash, godkjent av RIK 15.04.10.

17.3. Haugaland Rugbyklubb. Haugesund. Stiftet .

31.5. Kverneland Innebandyklubb. Time. Ingen aktivitet 
siden 2008. 

31.5. Vest MC Sport, Stavanger. Motorsykkel.
 Stiftet 4.3.2004.

1.6. Sandnes Amerikanske Fotballklubb. Sandnes. 
Stiftet 21.11.91, tidligere Stavanger Amerikanske 
Fotballklubb.

1.6. Pondus Volleyballklubb. Stavanger. Stiftet 18.11.02. 
Oppløst etter avtale med NVBF reg. Sør-Vest 
01.06.10.

4.6. Randaberg Taekwon-Do Klubb. Randaberg. 
Stiftet 1.9.03. 

7.6. Nedstrand Kjøre- og Rideklubb. Tysvær. 
Stiftet 23.11.92. 

22.7 Araber Bowlingklubb. Haugesund, stiftet 1.1.93. 

22.7. Riska Svømmeklubb. Sandes. Stiftet 1.3.63. 

22.7. Riska Turn. Sandnes. Stiftet

21.7. Sauda Nanbudoklubb. Sauda. Stiftet 21.9.02. 

22.7. Stavanger Danseklubb. Stavanger. Stiftet 13.3.06. 

28.8. KFUM-kameratene Aksdal. Tysvær. 
Stiftet 22.03.99.  

6.5. Sandnes Roadracing Klubb. Motorsykkel. Sandes. 
Stiftet 23.2.1996. Gjenopptatt 8.9.1999. 
Oppløst 29.7.2010.

31.7. Team Stavanger. Svømming. Stavanger. 
Stiftet 10.4.95. 

16.8. Hjelmeland Orienteringslag/O-lag. Hjelmeland. 
Stiftet 13.02.96. 

26.7. Vikedal Idrettslag, Vindafjord. Stiftet 26.01.32. 

Gjenopptatte idrettslag som medlem i NIF 2010

20.7. Sandnes Bowlingklubb. Sandnes. Stiftet 11.12.65.

27.7.  Nedstrand Kjøre- og Rideklubb. Stiftet 22.2.1993. 
Oppløst 8.6.10. 

Opptak av nye grupper i idrettslag 2010

22.2. Dirdal idrettslag. Gjesdal. Sykkelgruppe.

8.3. Stavanger Døves Idrettsforening. Stavanger. 
Bowlinggruppe 

17.3. Aktiv Kickboxing og Kampsportklubb. Stavanger. 
Judogruppe.  

25.3 Stavanger Triathlon Klubb. Stavanger. Sykkelgrup-
pe.  

25.5. Mastra Idrettslag. Rennesøy. Volleballgruppe.

28.5. Stegaberg idrettslag. Tysvær. Vedtatt opprettelse 
25.3.10. 

16.8. SK Vats 94. Vindafjord. Svømmegruppe.  

2.12. Hylsfjorden IL. Suldal. Skigruppe. 

18.11. Vassøy IL. Stavanger. Volleyballgruppe.

2010
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Nedlagte grupper i idrettslag 2010

22.4. Bryne Fotballklubb. Idrettskolen.

22.4. Helleland IL. Idrettsskolen. 

22.4. Egersund Idrettsklubb. Idrettsskolen.

22.4. Stavanger Skøyteklubb. Idrettsskolen. 

22.4. Sportsklubben Frisinn. Idrettsskolen.

22.4. Rosseland Ballklubb. Idrettsskolen.

22.4 Gjesdal IL. Idrettsskolen.  

22.4. Sportsklubben Haugar. Idrettsskolen.

22.4. Haugesund Svømmeklubb. Idrettsskolen.

22.4. Havørn Alliansedrettslag. Idrettsskolen. 

22.4. Hervik IL. Idrettsskolen.

22.4. Hjelmeland IL. Idrettsskolen. 

22.4. Julebygda IL. Idrettsskolen. 

22.4. Mastra IL. Idrettsskolen.  

22.4. Vindafjord IL. Idrettsskolen. 

15.6 Idrettslaget Brodd. Badminton-, håndball og 
innebandygruppe 15.6.2010. 

1.9. Hinna IL Allianseidrettslag. 
Trim- og mosjonsgruppe. 

15.9. Ganddal IL. Badmintongruppe. 

1.12. Hundvåg Allianse IL. Volleyball. 

1.12. Sjernarøy IL. Volleyball. 

16.11. Bjerkreim IL. Volleyball. 

26.11. Talgje IL. Volleyball. 

26.11. Hervik IL. Basketball. 

29.11. Orre IL. Volleyball. 

29.11. Finnøy IL. Badminton. 

29.11. Buøy IL. Håndball. 

17.11. Brusand IL. Orientering. 

25.11. Moi IL. Orientering. 

25.11. Stegaberg IL. Skøyter. 

18.11. Frisinn Sportsklubb. Volleyball. 

18.11. Julebygda IL. Volleyball. 

18.11. Mastra IL. Volleyball. 

18.11. Talgje IL. Volleyball. 

18.11. Moi IL. Volleyball.

18.11. Hana IL. Basketball. 

18.11. Bjerkreim. Håndball. 

25.11. Voll IL. Vektløfting.  

2.12. Erfjord IL. Fotball. 

Opptak av nye idrettslag som medlem i NIF 2011

17.1. Cykleklubben Haugaland. Tysvær. 
Stiftet 9.12.2010.

19.1. Karmøy innebandyklubb. Karmøy. 
Stiftet 1.10.10.

7.2. Hillevåg turnforening. Stavanger. 
Stiftet: 7.10.10. 

22.2. Stangeland og omegn cykle club, Sola. 
Stiftet 18.11.10.

8.3. Jørpeland klatreklubb. Strand. 
Stiftet: 13.10.10.

11.3. Time basketballklubb. Time. 
Stiftet 20.2.11.

6.4. Lura sykkelklubb. Sandnes. Stiftet 23.2.11.

7.4. Haugesund idrettslag Friidrett. 
Stiftet 27.2.11.

7.4. Haugesund idrettslag Orientering, 
Stiftet, 27.2.11.

14.4. Randaberg skiklubb. Randaberg. 
Stiftet: 26.2.11.

15.4. Sonkei karateklubb Sandnes. Sandnes. 
Stiftet: 3.3.11.

18.5. Sandved og Julebygda håndballklubb. 
Sandnes. Stiftet 28.3.11.

15.9. Stavanger Surfklubb. Stavanger. Stiftet 
16.6.11.

3.11. Tasta & omegn sykkel klubb. Stavanger. 
Stiftet 29.5.11.

3.11. Sandnes rugby klubb. Sandes. Stiftet 
13.6.11.

4.11. Paradis fotballklubb. Stavanger. 
Stiftet 13.7.11.

5.12. Hommersåk basketball klubb. Sandnes. 
Stiftet: 17.11.11.

8.12. Krokhøl innebandyklubb. Strand. 
Stiftet 15.11.2011.

14.12. Haugaland bueskytterklubb. Haugesund. 
Stiftet 27.9.11.

Sammenslåtte idrettslag i 2011

28.3. Laland Rideklubb, Klepp, sammenslått 
med Isafold Islandshestforening, Sandnes. 
Isafold Islandshestforening overtok anlegg 
til Laland RK på Laland i Klepp kommune.

2011
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Gjenopptatte idrettslag 2011

21.3. Sunde Innebandyklubb. Stavanger.

28.7. Egersund Bordtennisklubb. Eigersund.

19.10. Riska Svømmeklubb. Sandnes.

Oppløste / nedlagte idrettslag i 2011

17.1. Vindafjord sykleklubb. Stiftet 7.1.2008.

17.1. Karmøy cykleklubb. Stiftet 24.6.1984.

9.2. Godalen idrettsforening. Stiftet 1962.

30.5. Bokn danseklubb. Bokn. Stiftet 1.9.2003.  

19.10. Kvalbein rideklubb. Hå. Stiftet 4.2.2004.

23.11. Tysvær og Karmøy danseklubb. Tysvær. 

24.11. Indre Ryfylke rideklubb. Sauda. 
Stiftet 1. 3.2002.

24.11. Riska basketballklubb. Sandnes. 
Stiftet 2.2.2000.

25.11. Fiskebekk fotballklubb/FK. Gjesdal. 
Stiftet 15.1.1998.

25.11. Haugaland døvesport. Haugesund. 
Stiftet 31.1.1991.

28.11.  Sola ryttersportklubb. Sola. 
Stiftet 30.8.1993. 

Navneendringer 2011

7.2. Haugesund idrettslag vedtok navneendring 
til Haugesund idrettslag allianseidrettslag.

20.3. Idrettslaget Eiger vedtatt navneendring til 
Eiger Fotballklubb 24.2.10. 

Opptak av nye grupper i idrettsalg 2011

17.3. Sviland idrettslag. Sandnes. Sykkelgruppe.

31.3. Haugesund Turnforening. Haugesund. 
Cheerleadinggruppe.

5.4. Skudenes Ungdoms- og idrettslag. 
Karmøy. Sykkelgruppe.

5.4. Falkeid idrettslag. Tysvær. Sykkelgruppe.

12.4. Idrettslaget Skjoldar. Vindafjord. 
Håndballgruppe. 

3.6. Ølen idrettslag. Vindafjord. 
Svømmegruppe.

12.9. Utsira IL. Utsira. Petanque.

13.10. Kopervik IL. Karmøy. Bandy- / 
innebandygruppe.

28.11. Julebygda idrettslag. Sandnes. Bandy / 
innebandygruppe.

Nedlagte grupper i idrettslag 2011

23.2. Voll Idrettslag. Vektløftergruppe.

27.2. Haugesund Idrettslag. Friidrettsgruppe.

27.2. Haugesund Idrettslag. Orienteringsgruppe.   

17.3. Idrettslaget Eiger. Mosjonsgruppe.

23.3. Kåsen Idrettsalg. Innebandygruppe.

28.3. Aktiv Kickboxing og Kampsort Klubb. 
Judogruppe. Vedtatt 19.3.11. 

6.4. Lye Idrettslag. Gymnastikk- og turn-
gruppe. Vedtatt på 24.2.11. 

26.5 Brusand idrettslag. Orienteringsgruppe. 
Vedtatt 28.2.11.

2011
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inneHaveRe av Rogaland idRettskRets innsatspokal 1965 - 2011

År Navn Idrettslag Idrett

1965 Åge Storhaug Klepp Idrettslag Turn

1966 Kjell Bjørnsen Stavanger Vektløfterklubb Vektløfting

1967 Olav Nilsen Viking Idrettslag Fotball

1968 Terje Haugland Haugesund Idrettslag Friidrett 

1969 Tore Bjørnsen Stavanger Vektløfterklubb Vektløfting

1970 Tone Svarsted Sandnes Idrettslag Turn

1971 Dag Birkeland Egersund Idrettsklubb Friidrett

1972 Sigbjørn Slinning Viking Idrettslag Fotball

1973 Svein Kvia Viking Idrettslag Fotball

1974 Tor Magne Larsen Frisinn Sportsklubb Svømming

1975 Arne Gilje Stavanger Roklubb Roing

1976 Erling Trondsen Sola Idrettslag Svømming 

1977 Lars Ivar Pettersen (Løge) Sandnes Turn Turn

1978 Jarle Halsnes Sauda Idrettslag Ski, alpint

1979 Arne Larsen Økland Bryne Idrettslag Fotball

1980 Tore Christian Sviland Stavanger Golfklubb Golf

1981 Maren Berner Hafrsfjord Seilklubb Seiling, brettseiling 

1982 Ingrid Kristiansen Idrettslaget Skjalg Friidrett, løp

1983 Svein Fjælberg Viking Idrettslag Fotball

1984 Erik Thorstvedt Viking Idrettslag Fotball

1985 Jarl Gaute Aase Egersund Idrettsklubb Friidrett, løp

1986 Espen Karlsen Stavanger Idrettsforening Håndball

1987 Bjørg Storhaug Klepp Idrettslag Fotball

1988 Stein Rønning Stavanger Karateklubb Karate

1989 Rune Erland Viking Håndballklubb Håndball

1990 Morten Alstadsæter Stavanger Karateklubb Karate

1991 Ingen tildeling -

1992 Kjetil Undseth Stavanger Roklubb Roing 

1993 Anette Sikveland Figgjo Idrettslag Skiskyting

1994 Bjørn Måseide Austrått Idrettslag Volleyball, sand-v.b. 

1995 May Britt (Våland) Hartwell Sola Cykleklubb Sykling, banesykling

1996 Steffen Skår Størseth Stavanger Roklubb Roing

1997 Mariann Fjeldheim Tysvær Kano- og Kajakklubb Kajakk, maraton

1998 Gunn-Rita Dahle Sandnes Sykkelklubb Sykling, terrengs.

1999 Tore Torgersen Stavanger Bowlingklubb Bowling

2000         Silje Jørgensen og Ingeborg 
Hovland

Klepp Idrettslag Fotball

2001 Nils Olav Fjeldheim Tysvær Kano- og Kajakklubb Padling

2002 Andreas Hustveit Vindafjord Idrettslag Paralympics, ski

2003 Kjetil Strand Stavanger Håndballklubb Håndball

2004 Cecilie Drabsch Stavanger Handikapidrettslag. Paralympics, svøm.

2005 Susanne Wigene Tjalve Idrettsklubb (Haugesund). Friidrett, løp. 
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2006 Hildeborg Juvet Hugdal Sauda Idrettslag Vektløfting

2007 Ane Stangeland Horpestad Klepp Idrettslag Fotball

2008 Anne Margrethe Hausken Halden Skiklubb Orientering

2009 Brede Hangeland FC Fulham (Viking FK) Fotball

2010 Sarah Louise Rung Madla Svømmeklubb Svømming

STATUTTER  
• ”Innsatspokalen” tildeles den kvinne/mann som i kalenderåret har utført en utmerket idrettslig prestas-
jon.
• Pokalen kan ikke tildeles samme kvinne/mann mer enn en gang.
• Pokalen deles ut det påfølgende år. 

ledeRe i Rogaland idRettskRets 1919 – 2012

År Navn Idrettslag

1919 – 1928 C. Nic. Pettersen Viking Idrettslag, Stavanger

1928 – 1940 Rasmus Waldeland Terje Viken Roklubb, Stavanger

1940 – 1940 Paul Ingebriktsen Viking Idrettslag, Stavanger

1940 – 1947 Harald Hansen Skjalg Idrettslag, Stavanger

1947 – 1952 Olav Rostrup Sandnes Idrettslag, Sandnes

1952 – 1953 John Sæbøe Stavanger Miniatyrskytterlag, Stavanger

1953 – 1959 Magne Lura Sandnes Svømme- og Livredningsklubb, 
Sandnes

1959 – 1961 Sigurd Kristiansen Stavanger Golfklubb, Stavanger

1961 – 1965 John Magnus Larsen Skjalg Idrettslag, Stavanger

1965 – 1973 Magne Lura Sandnes Svømme- og Livredningsklubb, 
Sandnes

1973 – 1975 Johannes Grødem Randaberg Idrettslag, Randaberg

1975 – 1977 Magne Westerheim Sandnes Idrettslag, Sandnes

1977 – 1983 Odd Fladen Ulf Fotballklubb, Sandnes

1983 – 1988 Audhild Ulland Vindafjord Idrettslag, Vindafjord

1988 – 1993 Thor Henning Larsen Taxisport Bedriftsidrettslag, Stavanger

1993 – 1995 Leif Skandsen Egersunds Idrettsklubb, Eigersund

1995 – 1997 Einar Johan Skandsen Nærbø Idrettslag, Hå

1997 – 1999 Magnar Haga Tysvær Kano- og Kajakklubb, Tysvær

1999 – 2003 Kåre Strand Ganddal Idrettslag, Sandnes

2004 – 2005 Hans Olav Braut Orre Idrettslag, Klepp

2005 -  2008 Unn Birkeland Ålgård Svømmeklubb, Gjesdal

2008 -  2010 Tor Arvid Bruskeland Sola Fotballklubb, Sola

2010 -  2012 Asle Torland Ogna Golfklubb, Hå
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RogalandsidRettens æRespRis

År Navn Sted

1976 Gustav Aadnesen Stavanger

1977 Harald Herredsvela Ganddal, Sandnes

1978 Einar Sæbø Haugesund

1979 Halvor Sivertsen Stavanger

1980 Magne Lura Sandnes

1981 Johannes Grødem Randaberg

1982 Odd Fladen Sandnes

1983 Reidar B. Thu Bryne, Time

1984 Harry Warhaug Stavanger

1985 Sverre Meling Haugesund

1986 Åge Skogen Stavanger

1987 Palmer Stangeland Stavanger

1988 Gunnar Hjertaas Skudeneshavn

1989 Mary Johannessen Stavanger

1990 Anders B. Erga Orre, Klepp

1991 Johannes Marvik Sand, Suldal

1992 Petter Egil Seglem Egersund, Eigersund

1993 Ola Randeberg Randaberg

1994 Per Mattingsdal, Vigrestad, Hå

1995 Egil Karbøl Sauda

1996 Jan Medby Moi, Lund

1997 Gaute Rostrup Sandnes

1998 Per Rullestad Tysvær

1999 Else Karin Stangeland Voll, Klepp

2000 Alf Hansen Sandnes

2001 Torbjørn Hinna Stavanger

2002 Jon Kvinen Helleland, Eigersund 

2003 Hartti Kristola Stavanger

2004 Tone Døvre Stavanger

2005 Einar Søndeland Sola

2006 Erling Bleie Finnøy

2007 Oddbjørn Austad Nærbø, Hå

2008 Edvard Sternhoff Haugesund

2009 Arthur Abrahamsen Stavanger

2010 Harald Monsen Sandnes

2011 Tor Helge Skretting Sola

Tildelingskriterier:
”Æresprisen skal tilfalle en person som i løpet av året, eller 
over en årrekke, har gjort en betydelig og uegennyttig innsats for 
å fremme idrettens sak og utøving av idrett på bredt grunnlag 
i Rogaland.”

Prisen deles vanligvis ut i januar i det påfølgende år. 
I komiteen for denne prisen sitter representanter fra SpareBank 1 
SR-Bank og Rogaland idrettskrets og NRK Rogaland.

Sekretariatsleder: Arne Geir Larsen, SpareBank1 SR-Bank
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tallenes tale - Regnskap
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2012 2013

INNTEKTER

RFK grunntilskudd 800000 825000

RFK tiltaksstøtte 1500000 1550000

NIF grunntilskudd 2300000 2350000

NIF aktivitetstilskudd

Treningsavgift, Elixia 450000 450000

Momskompenasjon 200000 200000

RIK Elevtimetilskudd 0 0

Kursinntekter 100000 100000

Andre inntekter 50000 50000

Sum driftsinntekter 5400000 5525000

KOSTNADER

Administrasjon

Personalkostnader 2450000 2500000

Husleie 180000 180000

Fellesutgifter Idrettens hus 130000 130000

Datakostnad NIF 150000 150000

Kontorkostnader 240000 250000

Møter og reiser 90000 90000

Markedsføring 50000 50000

Kontingent og gaver 40000 40000

Styret 60000 60000

Idrettsmerke, netto 2000 2000

Sum administrasjon 3392000 3452000

Aktivitet Kompetanse

Klubbutvikling 300000 300000

Idrettsrådsutvikling 135000 135000

Basistiltak 60000 70000

Lov og org 0 0

Idrettskretsting 200000 100000

Idrettspolitisk arbeid 90000 90000

SK-samarbeid 70000 70000

Utvalgsarbeid 65000 65000

Elixia 450000 450000

Sum aktivitet 1370000 1280000

2012 2013

Tilskudd

Andel barn og unge 0-19 0 205000

Admtilskudd 320000 240000

30 Minus 30000

Elevtimetilskudd 300000 300000

Større arrangement 50000 100000

Leir/samlinger 70000 100000

Reisestøtte 50000 0

Stipend 40000 40000

Idrettens hus bedriftsidrettslag 15000 15000

Sum tilskudd 845000 1030000

Sum kostnader 5607000 5762000

Driftsresultat -207000 -237000

Finansinntekter 400000 400000

Resultat før prosjekter 193000 163000

Prosjekter

Folkepulsen

Eksterne inntekter 1175000 1175000

Interne overføringer RIK 375000 375000

Kostnader 1800000 1800000

Resultat Folkepulsen -250000 -250000

Bruk av tidligere avsetninger 250000 250000

Sum Folkepulsen 0 0

Talenter velger Rogaland

Inntekter 1400000 1400000

Kostnader 1400000 1400000

Sum TVR 0 0

Resultat før avsetninger 193000 163000

budsjett
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Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk dokument 
(IPD) som ble vedtatt av særforbundene og idrettskretsene på 
idrettstinget i Oslo 2011, og som gjelder perioden 2011 – 2015. 
Handlingsplanen bygger på NIFs lov for idrettskretser, og i tillegg 
må idrettskretsen forholde seg til nasjonal- og fylkeskommunal 
idrettspolitikk. Men først og fremst skal RIK følge opp de behov 
og ønsker som framkommer fra idrettsråd og særkretser/
- regionene som møter på idrettskretstinget.  

Rogaland idrettskrets (RIK) sin handlingsplan baserer seg på 
Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2011-2015. 

NIFs lovhefte, Kapittel 5: Idrettskretser § 5-2 definerer oppgavene 
til alle idrettskretser. www.idrett.no

Olympiatoppen Vest (OLTV) skal ivareta vår region. Langtids-
planen tar utgangpunkt i en felles forståelse med OLTV om hvilke 
oppgaver det er hensiktsmessig, og de har kapasitet til, å følge opp 
fra Bergen. www.olympiatoppen.no

De fire første punktene er idrettspolitiske målsettinger som 
styret svarer for. De tre neste er kjerneoppgaver som er tillagt 
administrasjonen. Styret definerer etter idrettkretstinget den 
interne ansvarsfordeling i styret, og mellom styret og 
administrasjonen. Styrets leder er arbeidsleder for organisasjons-
sjef/daglig leder, og bestemmer hvilken støtte administrasjonen 
skal gi styret i forhold til de idrettspolitiske målsettignene. 
Dette gjøres ut i fra tilgjengelig kapasitet og kompetanse i styret 
- og i administrasjonen.

Handlingsplan

visjon: 
idRettsglede FoR alle

FoRRetningsidé: 
vi bidRaR til å bedRe 
RammevilkåRene 
FoR idRetten i Rogaland

veRdieR: 
åpen og inkludeRende

Rik skal:

sikRe aktivitetsFlateR FoR alle

bedRe FolkeHelsen

bidRa til at talenteR velgeR 
Rogaland

styRke FRivilligHetens vilkåR

tilby utdanning 

oppRettHolde lovbestemmelsene

væRe inFoRmasjonskilde
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: sikRe aktivitetsFlateR FoR alle

Hovedmål           Delmål

Arbeide for å fjerne etterslepet 
av spillemidler

Sikre idretten formell innflytelse i anleggspolitikken

Holde dialog med Rogalandsbenken og de politiske partiene 
i fylket

Understøtte nasjonale strategier og arbeid i regi av NIF

Overvåke anleggsbehovene Årlig diskutere anleggsprioriteringen i fylket med SK og IR

Årlig evaluere hvilke anlegg som gir mest aktivitet, for flest mulig, 
til lavest mulig pris

Sikre arealer til idrettsanlegg, bl.a. gjennom dialogmøter med 
regionale myndigheter

Bidra til rettferdig fordeling 
av anleggsmidlene, med best 
mulig samsvar mellom 
idrettens og regionale 
myndigheters prioriteringer

Motivere IR til å sende inn årlig rapport med avvik mellom 
idrettens og kommunens prioriteringer

Samkjøre idrettens og fylkeskommunens aktivitetstall som 
grunnlag for fordelingen

Årlig dialogmøte med fylkeskommunen ifm tildeling av 
spillemidler

Arbeide for å øke idrettens 
interne anleggskompetanse

Opprette et anleggsutvalg med regional representasjon

Tilby årlige kurs for IR, SK og IL med tema anlegg

: bedRe FolkeHelsen

Hovedmål Delmål

Øke forståelsen for at idrett ER 
folkehelsearbeid

Understreke idrettens samfunnsmessige betydning.

Spre budskapet innad i idretten, og utad mot samfunnet

Bruke media, møter og egne informasjonskanaler

Videreutvikle Folkepulsen Finansiere satsingen på målgruppene funksjonshemmede, 
innvandrere og inaktive voksne sammen med RFK og NIF

Være arbeidsleder for prosjektleder

Synliggjøre resultatene internt og eksternt

Arbeide for å styrke den 
fysiske aktiviteten i skole 
og barnehage

Synliggjøre viktigheten av fysisk aktivitet i skole og barnehage

Støtte lokale initiativ med råd og veiledning
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: bidRa til at talenteR velgeR Rogaland

Hovedmål Delmål

Videreutvikle skoletilbudet 
for idrettstalenter ved 
videregående skoler

Videreutvikle  tilbudet for Talenter Mot Toppen (TMT) 
ved St. Svithun vgs

Sammen med fylkeskommunen og Olympiatoppen Vest Norge 
bidra til økt samarbeid mellom de øvrige idrettslinjene ved de 
videregående skolene i fylket

Etablere Talenter Mot Toppen 
ved høyskole/ universitet

Arbeide for økt fleksibilitet og tilrettelegging for studenter som 
satser på idrett

Stimulere til økt samarbeid mellom idretten og studiestedene

Samarbeide med UiS sine idrettsfaglige miljøer

Søke å bedre rammevilkårene 
for fylkets beste trenere 

Bidra til å skape flere arbeidsplasser for trenere i skolen

Tilby tverrfaglige møteplasser som arena for erfaringsutveksling 
og kompetanseheving

: styRke FRivilligHetens vilkåR

Hovedmål           Delmål

Arbeide for å øke trenerkom-
petansen blant trenere for 
barn og unge

Tilby tverrfaglige basistrenerkurs

Etablere regionale basistreningstilbud for ungdom

Støtte særkretsenes arbeid med trenerutvikling

Øke kunnskap og kjennskap om barneidrettsbestemmelsene

Synliggjøre frivillighetens 
positive betydning i samfunnet

Forsyne idrettsråd og særkretser med fakta og argumenter fra 
idrettsregistreringen og offentlige data (KOSTRA)

Arrangere dialogmøter med  fylkeskommunen og kommunene* 
(*sammen med idrettsråd)

Bruke media aktivt

Være en regional 
utviklingsaktør 

Delta aktivt i relevante nettverk for å promotere idrettens 
rammevilkår og aktivitetsmuligheter

Videreutvikle det gode samarbeidet med Rogaland 
fylkeskommune

Drifte Idrettens hus AS I henhold til selskapets vedtekter

Videreutvikle visjonen om 
å etablere Idrettens 
kompetansesenter

Utarbeide beslutningsgrunnlag sammen med UiS, Rogaland 
fylkeskommune, Stavanger kommune, idrettens egen organer 
og leietakerne ved Idrettens hus
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: tilby utdanning

Hovedmål: Delmål:

Tilby tverrfaglige kurs- og 
kompetansetiltak ovenfor 
idrettslag

Besøke styremøter

Tilby klubbutviklingsprosesser

Avholde kurs innen:
• Økonomi
• Lov og organisasjon
• Anlegg
• Styrearbeid
• Daglig ledelse
• Valgkomitéarbeid
• Områder som etterspørres, og som ikke dekkes av 
særforbundenes tilbud (markedstilpasset)

Tilby idrettsfaglige kurs- 
og kompetansetiltak  for 
trenere og utøvere

Tilby særkretsene mulighet for samarbeid om å etablere 
relevante nettverkssamlinger

Avholde kurs innen:
• Basistrening
• Basisinstruktørutdanning
• Trening av barn og unge
• Aktivitetsledelse
• Idrettsskader
• Førstehjelp
• Kosthold/ernæring
• Områder som etterspørres, og som ikke dekkes av 
  særforbundenes tilbud (markedstilpasset)

Bidra til utvikling av veiledere Arrangere nettverkssamlinger for veiledere i særkretser 
og fra eget nettverk

Tilby kompetansehevende 
nettverkstiltak for 
idrettsråd og særkretser

Største delegasjon på nasjonal Idrettsrådskonferanse

Avholde skoleringshelg for for idrettsråd

Regionale dialogmøter med idrettsråd (og særkretser)

Idrettsrådsutvikling

Årlige nettverksmøter for særkretser
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: oppRettHolde lovbestemmelsene 

Hovedmål           Delmål 

Levere god saksbehandling Veilede og informere idrettslag og idrettsråd i lov- og 
organisasjonssaker

Innarbeide effektive, kvalitetsmessige og oversiktlige rutiner 
og systemer i saksbehandlingen

Påse at bestemmelsene blir innfridd i forbindelse med valg og 
representasjon

Følge opp at sentrale vedtak blir effektuert

Følge opp den årlige 
idrettsregistreringen

Informere idrettslagene i forkant  

Følge opp manglende rapportering i etterkant

Årlig gjennomføre minst 20 medlemsundersøkelser i IL

Arbeide for å oppnå best mulig ordensgrad hos ILene

Ta opp og legge ned idrettslag Informere om lover og bestemmelser

Delta på flest mulige stiftelsesmøter

Oppfordre til gjennomføring av startmøter og grunnleggende 
lov- og organisasjonskurs 

Påse at rutiner blir fulgt ved oppløsning

Ha gode rutiner i forhold til idrettsråd og særforbund ifm opptak

Tilby kompetansetiltak Bistå idrettskretsens øvrige virksomhet med faglig kompetanse 
for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte

Oppfordre idrettsrådende til gjennomføring av lov- 
og organisasjonskurs for idrettslagene i kommunen

Delta på idrettsforbundets årlige saksbehandlings- 
og lov- og domsseminar for faglig oppdatering

: væRe inFoRmasjonskilde

Hovedmål           Delmål 

Aktivt informere og veilede 
organisasjonsleddene   

Videreutvikle- og velge hensiktsmessige informasjonskanaler for 
toveis intern kommunikasjon fra og til idrettens organer

Jevnlig tilby media  
informasjon

Etablere og opprettholde god kontakt med media om aktuell 
idrettspolitikk, vår samfunnsbetydning og utviklingstrekk
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valgkomitéens innstilling

Valgkomitèens forslag til nytt RIK-styre og -kontrollkomitè for perioden 2012-2014:

Rik-styRet

Navn Valg Funksjon Idrettslag Region

Asle Torland er sittende styreleder i RIK (2010 til 2012). Asle er direktør 
ved Jæren Distrikstspsykiatriske Senter. Han er mangeåring medlem av 
trener- og utviklingskomiteen i Fotballkrets, og satt i en årrekke som leder av 
Hå idrettsråd. 

Gjenvalg Leder Ogna 
golfklubb

Jæren

Heidi Jeanette Nygård er Commercial Manager ved Region Stavanger BA. 
Hun har vært toppidrettsutøver innen sprangridning, har vært veldig aktiv i 
rytterforbundet, og er dommer i ”ungt entreprenørskap”. Hun er også med i 
Rogaland Grand Prix (sykkel landevei). 

Ny Nestleder Randaberg 
idrettslag

Stavanger

Pete Seglem har vært i RIK-styret fra 2010-2012. Han har også tidligere 
vært med i styret til RIK. Pete er salgssjef i Dalane Energi, æresmedlem i IL 
Eiger, medlem av Egersund golfklubb - og har ”alltid” vært med i idrettsrådet 
i Egersund. 

Gjenvalg Medlem Egersund 
golfklubb

Dalane

Janne Johnsen har vært i RIK-styret fra 2010-2012. Hun er fylkesordfører 
i Rogaland og representerer partiet Høyre. Janne har sin idrettsbakgrunn i 
fra fotball og turn, både som trener og utøver. 

Gjenvalg Medlem Stavanger 
turnforening

Stavanger

Jahn Trygve Urrang  er markedsjef på OBS. Han har lang erfaring fra 
politikken som høyrepolitiker. I siste 4 års periode har han vært leder for 
kommunens planutvalg, samt leder for interkommunalt utvalg idretts-
sektoren - på Haugalandet. Han satt også i gruppen som planla Haugesund 
ishall og har vært med i styret til Haugesund tennisklubb. 

Ny Medlem Haugesund 
ishockey-
klubb

Haugalandet

May Brit Harestad Osaland er ingeniør i Boye og Waage & Co. AS. Hun 
har i en årrekke vært trener og leder i Tasta Turn. Hun er nestleder 
i Stavanger idrettsråd  hvor hun har vært med i 10 år. 

Ny Medlem Tasta turn Stavanger

Eivind Tysdal Eivind jobber som leder i Bandyforbundets utviklings-
avdeling, og er aktiv både som utøver og trener. Han sitter også i idrettsrådet 
i Sandnes.

Ny Medlem Hommersåk 
inne-
bandyklubb

Sandnes

Rune Mantley Løwher Rune er rådgiver ved UIS. Han var med og startet 
opp ”Superlekene” for funksjonhemmede. Har også vært aktiv i Stavanger 
kajak-klubb

Ny 1.vara 
(fast 
medlem)

Stavanger 
kajakklubb

Stavanger

Solveig Rossebø Kalstad er ass. rektor ved Haugaland vgs. 
Hun har spilt fotball på toppnivå i Norge, vært trener for Haugars damelag 
i 1.divisjon og trener for aldersbestemte lag de siste årene. Solveig har også 
vært sportslig leder i SK Haugar, og har en periode i bystyret for 
Arbeiderpartiet. Har hovedfag i idrett fra Idrettshøgskolen.

Ny 2.vara SK Haugar Haugalandet

kontRollkomitée

Navn Valg Funksjon Idrettslag

Johannes Vold Gjenvalg Leder Vigrestad idrettsklubb

Anette Vigrestad Gjenvalg Medlem Vigrestad idrettsklubb

Kåre Strand Ny Medlem Gandal idrettslag

Bergfinn Meling Gjenvalg Vara Mastra idrettslag

Tor Arvid Bruskeland Gjenvalg Vara Sola fotball



www.idRett.no/Rogaland 

bevegelse eR Roten til alt godt


