
IDRETTSPOLITISK ERKLÆRING FOR TRØNDELAG 
 
Idrettspolitisk erklæring skal bidra til at alle relevante aktører arbeider mot felles mål for 
idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag.  

Å slutte seg til denne erklæringen innebærer at man erkjenner mål, satsningsområder og 
strategier i erklæringen, -og lar dette påvirke beslutninger og handlinger lokalt. 
 

Overordnet mål: 
Alle skal ha mulighet til å delta i idrett og egenorganisert fysisk aktivitet på ønsket nivå og i 
sitt lokalmiljø. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og unge. 

 

Satsningsområder: 
1. Fysisk aktivitet 
Vi vet at barn og unge er anbefalt å være aktiv 60 minutter daglig, og at det har stor betydning for 
barns helse og trivsel.  
 
Derfor skal vi: 

• Styrke samarbeidet om et allsidig og attraktivt aktivitetstilbud for organisert og 
egenorganisert aktivitet innad i idretten, samt mellom idretten og det offentlige. 

• Sikre inkludering, mangfold og økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet uavhengig av 
funksjonsevne, kjønn, sosial og kulturell bakgrunn. 

• Redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. 
 
 

2. Frivillighet  
Vi vet at foreldre, trenere og tillitsvalgte har stor betydning for barn og unges mulighet til fysisk 
aktivitet og mestringsglede. 
 
Derfor skal vi: 

• Sikre status og gode rammevilkår for frivillig arbeid. 
• Øke rekrutteringen til frivillig arbeid. 
• Sikre at frivillige har relevant kompetanse for å løse sine oppgaver.   

 
 

3. Anlegg  
Vi vet at tilgangen til et mangfold av idretts- og aktivitetsanlegg har stor betydning for barn og unge 
sine oppvekstsvilkår. 
 
Derfor skal vi: 

• Bidra til at anlegg blir viktige fysiske og sosiale møteplasser, som er åpne og tilgjengelige 
for alle. 

• Sikre areal og utvikle bærekraftige og stedstilpassede anlegg som stimulerer til aktivitet. 
• Bidra til realisering av gode og hensiktsmessige anlegg i nærmiljø og kommuner i hele 

fylket. 
 



4. Idrettens plass i samfunnet  
Vi vet at idrett og fysisk aktivitet har positive ringvirkninger for hele samfunnet, -og bidrar til økt 
bolyst, sosial utjevning og gode helsegevinster. 
 
Derfor skal vi:  

• Sikre at idrett, fysisk aktivitet og folkehelse blir ivaretatt i kommunal og fylkeskommunal 
planlegging. 

• Styrke samarbeidet mellom idrett, kultur, offentlig sektor og næringsliv.  
• Legge til rette for at vi også i framtida skal være vertskap for store nasjonale og 

internasjonale arrangement. 
 
 

5. Gode prestasjonsmiljø  
Vi vet at toppidrett og sunne vinnerkulturer har stolte tradisjoner i Trøndelag, og at dette er en viktig 
del av felles kultur og identitet.  
 
Derfor skal vi: 

• Utvikle og kvalitetssikre tilbudene i videregående skole, samt tilrettelegge for å kombinere 
karriere og videre utdanning. 

• Bidra til at Olympiatoppen og særidrettene i Trøndelag utvikler en tydelig strategi for 
toppidrettssatsning. 

• Styrke toppidrettssenteret i Granåsen som regionalt kompetansesenter for toppidrett. 
• Bidra til gode og moderne regionale og nasjonale anlegg i Trøndelag. 
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