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Idretten skal! 
Troms og Finnmark 
idrettskrets 2020-2022 

                

 

 

Strategisk plattform 

Visjon: Idrettsglede for alle 

Virksomhetside: Troms og Finnmark idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Troms og 

Finnmark 

Troms og Finnmark idrettskrets skal alltid opptre i tråd med norsk idretts lovfestede verdier: 
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Strategiske satsningsområder 
I tråd med «Idretten vil!» - Langtidsplan for norsk idrett i perioden 2019-2023, utarbeider 

idrettskretsene egne fireårige strategiplaner for kommende tingperiode: «Idretten skal!» 

Formålet med «Idretten skal!» er å operasjonalisere norsk idretts langsiktige mål og strategi i 

konkrete strategiske satsningsområder og tiltak i Troms og Finnmark. 

 

 

 

Hva man skal oppnå innenfor hvert av de strategiske satsingsområdene må kunne 

konkretiseres i noen få hovedmål. Disse målene skal være retningsgivende, må kunne 

konkretiseres og gjøres om til relevante tiltak for hele organisasjonen gjennom de fireårige 

strategiplanene – «Idretten skal!» 

Troms og Finnmark idrettskrets vil arbeide med følgende fire strategiske satsningsområder: 

Livslang idrett 

Bedre idrettslag 

Flere og bedre anlegg 

Samhandling og utvikling 
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Livslang idrett 

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må 

det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Deltakere, foreldre og 

idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på Fair Play, med 

rettferdighet, samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning. Å delta i den aktive 

idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet. Livslang 

idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller 

uforholdsmessig forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det 

etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens 

posisjon, størrelse og samfunnskraft slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som 

passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle 

idrettslige nivåer.   

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

1.1 Utvikle idrettslagene slik at de kan tilby attraktive og lett tilgjengelige 

idrettsaktiviteter. 

1.2 Skape gode rammevilkår for alle som ønsker å drive idrett, både bredde og topp. 

 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet basert på våre verdier 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

2.1 Sikre at idrettsaktivitet i Troms og Finnmark drives i henhold til norsk idretts verdier, 

med spesielt fokus på rent idrettslag, barneidrettsbestemmelser og nulltoleranse 

for seksuell trakassering. 

 

 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

3.1 Fremme tiltak for å redusere økonomisk terskel for å delta i idretten 

3.2 Videreutvikle tiltak for rekrutering, aktivisering og inkludering av 

underrepresenterte grupper, herunder også voksenidretten 

3.3 Tilby veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak som tilrettelegger for paraidrett 

i samarbeid med særidrett og idrettslag 

3.4 Stimulere til økt kvinneandel og -deltakelse på alle nivå i norsk idrett 

3.5 Legge til rette for Allidrett i Troms og Finnmark, samt tilby aktivtetslederkurs for 

barneidrett  
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Bedre idrettslag 

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes 

med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik 

at de som ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en 

velfungerende organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et 

koordinert og allsidig tilbud i sitt eget nærmiljø.  

For at idrettslagene skal kunne tilby enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de 

bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, 

økonomi, anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en 

erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være 

frivillig – og å være en frivillig organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og 

rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det 

handler om å etablere egne systemer, kompetanse og strukturer til deling i hele idretten. 

Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av 

idrettslagenes hverdag. 

 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og 

ærlighet 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

1.1 Tilby veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes. 

1.2 Sikre at alle idrettslag driver sin virksomhet i henhold til idrettens lover og regler. 

 

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til det 

beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

2.1 Innføre og implementere effektive løsninger som forenkler det å være frivillig og 

drive idrettslag, blant annet gjennom digitalisering og gode digitale løsninger. 

2.2 Arbeide for at flere ungdommer tar tillitsverv og posisjoner i norsk idrett. 

2.3 Etablere nettverk for unge idrettsledere i styreverv. 

 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det 

kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

3.1 Arbeide for gode rammevilkår til idretten i Troms og Finnmark, slik at all ønsket 

aktivitet kan gjennomføres. 

3.2 Arbeide for at idrettslagene har en forsvarlig og god økonomistyring, gjennom å 

tilby kompetansetiltak innenfor økonomi, samt tilby idrettslag juridisk og 

organisatorisk veiledning.  
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Flere og bedre idrettsanlegg 

Gode anlegg gir god aktivitet. Anlegg er en forutsetning for idrett! Å jobbe for flere anlegg 

handler om en samlet innsats i samarbeid med det offentlige, idrettsråd og særidrett, for å 

sørge for flest mulig og best mulig anlegg over hele fylket. Bedre anlegg handler om 

funksjonelle anlegg for idrettene, men også om nødvendig rehabilitering av gamle, 

umoderne og nedslitte anlegg. Flere og bedre anlegg handler om å bedre rammevilkårene 

for bygging av anlegg, og om å utvikle og bruke den samlede anleggsfaglige kompetansen i 

hele norsk idrett. 

Idretten vil at det skal bygges idrettsanlegg som er tilrettelagt for et mangfold av 

brukergrupper og arrangement. Tilgangen til anlegg er et virkemiddel for å få gjennomført 

ønsket idrettslig aktivitet. Det er viktig å holde kostnadene for å være med i idrettslaget lave. 

Idrettens kostnader ved bruk av idrettsanlegg bør være lavest mulig, uavhengig av om 

anlegget eies og driftes av idrettslaget selv, eller om aktiviteten foregår i et kommunalt eller 

privateid anlegg. 

 

 

Dette strategiske satsningsområdet må sees i lys av den nye anleggspolitikken i norsk idrett, 

som ble vedtatt våren 2019 og er grunnlaget for satsningsområdet i «Idretten vil!». Det er 

utarbeidet en tredelt strategi (se illustrasjon over), samt en overordnet ansvars- og 

rollefordeling i idrettens anleggsarbeid. Denne strategien legger også føringer for de tiltak 

Troms og Finnmark idrettskrets gjennomfører i det regionale anleggsarbeidet.  
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1. Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

1.1 Arbeide for at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen basert på idrettens 

behov og prioritering 

1.2 Skape gode rammevilkår til idrettslag som ønsker å bygge nye idrettsanlegg 

1.3 Sikre samarbeid med særidrett og idrettsråd for en god planlegging og realisering av 

idrettsanlegg 

1.4 Være en kompetent ressurs og yte service til idretten på planprosesser innen 

anleggsbygging  

  

2. Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal reduseres 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

2.1 Arbeide for gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for barn og unge 

 

3. Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg 

Troms og Finnmark idrettskrets skal: 

3.1 Fremme miljøperspektiv i idrettens aktiviteter, arrangement og anleggsbygging. 

3.1.1.  Sikre at de idrettslag som mottar midler fra Troms og Finnmark idrettskrets 

anleggsfond, i forbindelse med plan og prosjektering av idrettsanlegg, 

planlegger og prosjekterer sine anlegg med hensyn til miljø, samt er 

miljøbevisste i driftsplaner. 

 

Samhandling og utvikling 

Troms og Finnmarks strategiplan skiller seg på et punkt fra «Idretten vil!». Norsk idrett har 

valgt Bedre toppidrett som det fjerde strategiske satsningsområdet. Troms og Finnmark har 

utvidet dette strategiske satsningsområdet til Samhandling og utvikling, herunder også 

toppidretten i nord.  

Idretten kan ikke ses isolert fra det samfunnet den er en del av. Det er ikke mulig å se på 

idrettens tilbud isolert fra samfunnets behov. Samfunnsbidraget er stort, idrett spiller en 

viktig rolle i mange menneskers liv. Selv om langtidsplanen for norsk idrett prioriterer noen 

satsingsområder som viktigere enn andre i de nærmeste årene, innebærer det ikke at det er 

det eneste organisasjonen skal jobbe med. Helt overordnet vil det alltid være viktig å jobbe 

med rammevilkår, samhandling og utvikling innenfor idretten. 
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Troms og Finnmark idrettskrets vil være en organisasjon som fremmer samhandling og 

utvikling, både innenfor idrettspolitikk og på tvers av fagmiljø, og skal: 

1. Fremme idrettspolitiske saker for Troms og Finnmark 

 

2. Aktiv samhandling med særidrettene i Troms og Finnmark 

 

3. Arbeide for videreutvikling av Bardufosstun idrettssenter gjennom aktivt eierskap 

 

4. Etablering av kompetansesenter for idrett i nord  

 

5. Være en idrettspolitisk støttespiller og fremme gode rammer for 

idrettsarrangement i Troms og Finnmark 

 

6. Arbeide for videreutvikling av folk-til-folk samarbeidet innenfor idrett i 

Barentsregionen 

6.1 Utvikle og gjennomføre Barents Games 

 

7. Drift og videreutvikling av Idrettens hus i Tromsø og Lakselv 

 

8. Arbeide for gode rammevilkår til Olympiatoppen Nord og toppidretten i Troms og 

Finnmark 
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