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STYRETS BERETNING FOR 2016-2017 

Innledning  

Styrets beretning for 2016-2017 har tatt utgangspunkt i Sør-Trøndelag Idrettskrets strategidokument 
vedtatt på Kretstinget 23. april 2016. Styret har i perioden avholdt 20 ordinære styremøter og 4 
ekstraordinære styremøter. De ekstraordinære møtene skyldes saker som har hatt korte tidsfrister, og  
som ikke kunne blitt løst i de ordinære møtene. Disse møtene har vært gjennomført som  elektroniske 
møter (E-post).  

I tillegg har mye av oppmerksomheten til styret i 2017 vært rettet mot regionaliseringsprosessen med 
Nord-Trøndelag idrettskrets. Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets ble sammenslått fra 1. januar 2018 
og da med nytt navn – Trøndelag idrettskrets. 

Dette betyr at styret i «gamle» Sør-Trøndelag idrettskrets fratrådte 31.12.2017. 

Det har pr 31.12.2017 vært 114 saker til behandling. Møtene har fortrinnsvis funnet sted på Idrettens 
Hus i Trondheim/Tunga og i Trondheim Spektrum (før flytting til Tunga). I tillegg har det vært 
styremøter andre steder i fylket; Røros, Gauldal/Støren, Hell, Selbu, Rindal og Lerkendal. 

Styret har valgt å organisere seg i utvalg og ulike forum: 

• Ungdomsutvalg 
• Ressursgruppe folkehelse 
• Idrettsrådsforum 
• Særkretsforum 

I tillegg utfører Sør-Trøndelag Idrettskrets ulike oppgaver av administrativ art: 

• Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten 
• Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets-, 

kompetanse- og anleggsutviklingen 
• Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning 
• Drift av Idrettens Hus 

Idrettskretsen er også involvert i ulike former for arrangement og prosjekter. 

Vi har en eierandel på 26 % i Trondheim Idrettsklinikk AS. 

Sør-Trøndelag Idrettskrets visjon: 

FLEST I BREDDEN - BEST I TOPPEN 

Leder 

 
Sør-Trøndelag Idrettskrets 

 



Idrettens verdigrunnlag  

Idretten skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Idretten skal være en folkebevegelse 
og en positiv drivkraft i samfunnet. 

STIK skal arbeide for at alle skal ha en mulighet til å drive idrett ut fra sine ønsker, forutsetninger, 
behov og ambisjoner - og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Dårlig 
familieøkonomi skal ikke hindre barns deltagelse i idrett. 

Toppidretten skal utvikles slik at det oppnås topp resultater på nasjonalt og internasjonalt nivå. STIK 
skal arbeide for en idrett fri for doping og for ærlighet og Fair Play i alle sammenhenger. 

STIK mener at norsk idrett i sin grunnleggende form er inkluderende og vil arbeide for at dette fortsatt 
skal være kjernen i vårt arbeid. Idretten må tilby et fellesskap basert på sine kjerneverdier: Glede, 
helse, fellesskap og ærlighet. Alle som ønsker det, må gis mulighet til å engasjere seg i idrett ut fra sine 
egne ønsker, behov og forutsetninger. 

Å styrke kjernevirksomheten - aktiviteten i lagene - er idrettens viktigste samfunnsbidrag til å skape 
gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og en bedre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for 
alle aldersgrupper. 

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité sin lov gjelder for alle organisasjonsledd 
og all aktivitet organisert under NIF. Dette danner også grunnlaget for Idrettskretsen sitt arbeid. 

Norsk idrett har åtte grunnverdier som skal ligge til grunn for idrettsorganisasjonens arbeid. 

Aktivitetsverdier Organisasjonsverdier 

 

Idretten skal være en arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser, hvor gleden ved å mestre er 
viktig. 



Visjonen «idrettsglede for alle» innebærer også at alle er like viktige, uansett prestasjonsnivå. 

Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker. Norsk Idrett skal fremme 
fellesskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Helse skal være en positiv konsekvens av at idretten har en helhetlig tilnærming til mennesket, og 
gjennom dette fremmer både utøvernes fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, og opptre redelig og verdig i alle situasjoner. Alle ledere, på 
alle nivåer, har et ansvar for modellatferd. 

 

Styret og administrasjonen  

Styrets sammensetning 

Kretsleder  Terje Roel    Trondheim basketballklubb 
Nestleder  May Romundstad    Byneset IL 
Styremedlem  Maria Bergsrønning Tanemsmo  Klæbu innebandyklubb 
Styremedlem  Olav Noteng    Nidaros ishockeyklubb 
Styremedlem  Bjørn Åge Berntsen    Bruråk hestesportklubb  
Styremedlem  Rune Hagen    Oppdal IL 
Styremedlem  Christine Dahl   Strindheim IL 
Varamedlem  Torhild Aarbergsbotten   Ørland BK 
Varamedlem  Ståle Vaag   Kyrksæterøra IL 

Ansatte  

Organisasjonssjef  Kjell Bjarne Helland 
Fagkonsulent Bjørg Østvik Skauge (60 % - pensjonist fra 1.11.16) 
Økonomikonsulent Eva Dyrnes Olsen 
Idrettsfaglig rådgiver Maj Elin Svendahl 
Idrettsfaglig rådgiver Robert Olsvik (90 %) 
Utviklingskonsulent Ivan Leraand 
Ressurser: 4,9 årsverk 

 

Utvalg i perioden og deltakere  

Ungdomsutvalget: 
Medlem, til aug. 2017 Sigrid Bratsberg Wing orientering 
Medlem, til aug. 2017: Anna Solberg OL Trollelg, TSK kunstløp 
Medlem Atle Rolstadaas Sportsklubben Freidig, alpint 
Medlem Emilie Z. Hansen NTNUI 
Medlem, fra sept. 2016 Erlend A. Røste NTNUI 
Medlem, fra mai 2017 Johannes Løvås Nyborg IL 
Medlem Ane Kathrin Ervik Medlem TSK 
Medlem Christine Dahl STIK-styret, Strindheim IL 
Administrativ støtte:  Maj Elin Svendahl 



Særkretsforum 
Leder:  Terje Roel 
Deltagere:  Alle særkretser 
Administrative støtte:  Kjell Bjarne Helland 
 
Andre utvalg/prosjekter i tingperioden: 
Trøndelag Fotballkrets (initiativtager), Norges Håndballforbund RMN, Sør-Trøndelag Skikrets og Sør-
Trøndelag Idrettskrets har etablert en gruppe med mål om sammen å arrangere kurs, seminarer, 
konferanser innenfor felles utfordringer i alle idretter. 
 
 

Andre fora og møteplasser i tingperioden  
 

Før-kampen seminarer 

Stortingsvalget 2017  – politikerne svarer idretten 

IR-forum – Interkommunale anlegg Trondheimsregionen 

Samspillskonferansen 2016 og 2017 – IKON-samarbeidet 

Utdeling Samspillspris – Stein Vannebo (2016) Marte Snorroeggen (2017) 

Fra IDE til VIRKELIGHET – i forbindelse med Toppidrettsveka 2016 og 2017 

Nasjonal Ungdomskonferanse 2016 

Trondheim 2021 og deretter 2023 VM Ski 

IdrettsregionÉN og StudiebyÉN 

Gode hoder – gode hjerter/Idrett og utdanning 

Energismarte Idrettsanlegg (utrede mulighet for interregionalt samarbeid) 

Trønderidretten i posisjon 

Idrettspolitisk vorspiel – i forbindelse med Trøndelagsmøtet (2016 og 2017)  



Tillitsvalgte/representasjon  
 
Representasjon ledermøte 2016 og 2017 
Terje Roel Kretsleder STIK 
May Romundstad Nestleder STIK 
 
Representant Europeiske Paralympiske Komite 
Visepresident: Terje Roel Kretsleder Sør-Trøndelag Idrettskrets 
 
Representant Søkerkomiteen VM Ski Nordiske grener - Trondheim 2021 - 2023 
Medlem: Terje Roel Kretsleder Sør-Trøndelag Idrettskrets 
 
Representanter til Olympiatoppens ressursgruppe 
Medlem: Terje Roel Kretsleder Sør-Trøndelag Idrettskrets 
Medlem: Kjell Bjarne Helland Organisasjonssjef Sør-Trøndelag Idrettskrets 
 
Styret i Trondheim Idrettsklinikk AS 
Leder: Kjell Bjarne Helland  Organisasjonssjef Sør-Trøndelag Idrettskrets 
Medlem: Trine Løkke  Olympiatoppen Midt-Norge 
Medlem: Gunnvor Halmøy  
Medlem: Gaute Sunde 
Medlem: Øyvind Skarsaune 
 
Kåre Romulslis legat 
Medlem: May Romundstad Sør-Trøndelag Idrettskrets 
 
Representasjon til fylkesaksjonskomiteen for TV aksjonen 
Medlem: May Romundstad Sør-Trøndelag idrettskrets 
 
ArrangementsregionÉN: 
Idrett, fylke, kommune og næringsliv er enige om at regionen skal tiltrekke seg arrangement. Dette 
gjelder både for topp- og breddeidrett, barn - og ungdomsidrett og voksenidrett/bedriftsidrett. 

Det er utarbeidet en arrangementsstrategi for regionen, hvor arrangementshåndbok, tilgang til 
arrangementsfond, arrangementsoversikter og planer som foreligger om fremtidige arrangement er 
viktige faktorer. 

Dette er behandlet og vedtatt i Idretten, næringslivet (NIT), Trondheim bystyre og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. 

Verdens beste region på SAMSPILL mellom Idrett, Kultur, det Offentlige og Næringslivet (IKON) er en 
videreføring av arbeidet rundt arrangementsstrategien. Kjell Bjarne Helland er leder av 
arbeidsgruppen. Det er etablert en egen styringsgruppe der Terje Roel deltar. 

 
 
 
 
 



Plan for tingperioden  

Kretsens styre og administrasjon har brukt Strategidokumentet som fundament for sitt arbeid. STIK har 
i inneværende tingperiode konsentrert sin innsats om to prioriterte arbeidsområder. Hvert prioritert 
arbeidsområde har hatt sine mål, strategier og ansvar. Planen er videre brutt ned til konkrete målbare 
arbeidsoppgaver som styret og administrasjonen måles på. 

De to prioriterte arbeidsområdene er: 

1 Idrettsorganisasjonen 

Sør-Trøndelag Idrettskrets rolle 
• STIK skal koordinere og være pådriver i oppfølging av oppgaver gitt i IPD 
• STIK skal støtte og samhandle med idrettsråd, særidretter og idrettslag om 

organisasjonsutvikling  

 
Strategi 2016 – 2019 – jf IPD 2015 - 2019 

• Frivilligheten skal styrkes som den bærende kraften i idrettslagene 
• STIK skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for idrettslagene 

Våre viktigste virkemidler skal være kompetansehevende tiltak og arbeid for å sikre nødvendige 
rammebetingelser 

 
Delmål 2016 - 2018 

• STIK skal jobbe med å forenkle hverdagen for idrettsrådene og idrettslagene 
• STIK skal bidra til å styrke frivilligheten gjennom å heve kompetansen på drift av idrettslag og 

idrettsråd 
• STIK skal jobbe for å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse i idretten 
• STIK skal bistå idrettsrådene og idrettslagene med å speile mangfoldet i samfunnet i 

idrettslagenes medlemsmasse 
• STIK skal være pådriver for å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller 
• STIK skal jobbe for å ha velfungerende idrettsråd i alle kommuner  
• Holde idrettens grunnverdier i hevd 

 
 

2 Finansiering og rammebetingelser  
 
Sør-Trøndelag Idrettskrets rolle 

• STIK skal lede arbeidet med å styrke idrettens rammebetingelser i vårt fylke 
• STIK skal arbeide med å redusere etterslepet på spillemidler til anlegg 

 
Strategi 2016 – 2019 – jf IPD 2015 - 2019 

• STIK skal bidra til at idretten gis forutsigbare og rettferdige rammevilkår 
• STIK skal bidra til at spillemidlenes andel av anleggsfinansieringen til 30% 

 



Delmål 2016 – 2018 
STIK skal: 

• Bidra til et «Idrettsløft» - på minimum én milliard pr år til idrettsanlegg 
• Bidra til at tilgang til offentlige anlegg blir gratis, og at idrettslag med egne anlegg får 

driftsstøtte 
• Styrke idrettslagenes kompetanse og kunnskap på økonomistyring  
• Bidra til at det bygges fleridrettshall og aktivitetsområder utendørs når nye skoler skal bygges 
• Jobbe for at de Lokale aktivitetsmidlene dobles innen 2019 
• Bidra til at det norske spillmonopolet vernes så lenge idrettens finansiering direkte berøres  
• Jobbe for at Idretten får full kompensasjon for utlagt merverdiavgift 
• Bidra til at fylke og kommuner har oppdatert kunnskap om idrett og idrettens behov  
• Etablere en formell samarbeidsavtale med STFK 
• Fylkeskommunen skal ta en tydeligere og mer aktiv rolle i arbeidet med interkommunale 

anlegg 
• Være pådriver for at det opprettes et Arrangementsfond 

Kjerneoppgaver  

Utdanning 

STIK har tilbudt en rekke utdannings- og kompetansetiltak på forskjellige områder, både innen barne- 
og ungdomsidrett og det som gjelder drift av idrettslag, for eksempel innen økonomi og styrearbeid. Vi 
ser at økt kompetanse om idrettens lover og regler, kan redusere konflikter og gjøre hverdagen 
enklere for klubbene, når det gjelder avvikling av årsmøter, økonomi og andre organisasjonsspørsmål. 
Idrettskretsen har levert kompetansetiltak lokalt, etter den enkelte klubbs ønsker og behov, eller vi har 
arrangert kurs eller temakvelder med åpen påmelding. 

I 2012 etablerte vi et forum for daglige ledere/ansatte i idrettslag for økt kompetanse og 
erfaringsutveksling. Både i 2016 og 2017 har vi hatt to samlinger pr år, en om våren og en om høsten, 
med overnatting. Det er svært gledelig å registrere at deltakerne kommer tilbake, samtidig som nye 
kommer til. 

 I 2016 startet vi opp særkretsforum, spesielt for små og mellomstore særkretser, og her har vi hatt to 
samlinger pr år i perioden. 

Klubbadmin, idrettens eget medlemsadministrasjonssystem, ble lansert høsten 2013, og vi ser at det 
fortsatt er behov  for mer kompetanse og kursing ute i klubbene. Det har derfor vært en rekke Klubb-
Adminkurs også i inneværende periode. 

Nedenfor følger en kort presentasjon av våre utdanningstiltak i perioden, som avsluttes med en 
oversikt over gjennomførte tiltak. 

STIK har i perioden tilbudt følgende organisasjonskurs, som kan tilpasses den enkelte klubbs behov: 

• Klubbens styrearbeid i praksis, 4 timer 
• KlubbAdmin, 4 timer 
• Lover, regler, retningslinjer, 4 timer 
• Økonomistyring og regnskap, ulike moduler  4 timer 
• Temamøter – gjennomføring av årsmøte, revisjon, kontrollkomiteens arbeid m.m. 



I tillegg kommer utviklingsprosesser i klubb; klubbesøk, start- og oppfølgingsmøter og utarbeidelse av 
virksomhetsplan. 

Barne- og ungdomsidrett: 
• Aktivitetslederkurs barneidrett, 14 timer + 2 timer E-læring 
• Temakvelder barn/ungdom - etter idrettslagets/idrettsrådets ønske, 2-4 timer 
• Inspirasjonssamlinger barneidrett/ idékurs, 2-6 timer 
• Skadeforebyggende trening for unge utøvere, 4 timer 
• Lederkurs for ungdom 15-19 år, to helger 
• Samlinger for ungdom/unge voksne  
 
Andre kompetansetiltak: 
• Mat på arrangement 
• Samlinger for daglige ledere i IL 
• Fagforum små og mellomstore særkretser 
• Førstehjelp for IL 
 

Oversikt over gjennomførte kompetansetiltak i 2016 og 2017:  

 2016 2017 
Organisasjonskurs Tiltak Tiltak 
KlubbAdmin 3 8 
Klubbens styrearbeid i praksis 4 7 
Lover og regler 4 0 
Økonomistyring og regnskap 2 5 
Div. temamøter (årsmøte, revisjon, kontrollkomité mm.) 17 17 
Prosesser i klubb   
Klubb-besøk 15 12 
Startmøte og oppfølgingsmøte 1 2 
Klubbens virksomhetsplan  1 
Veiledersamlinger/kurslærersamlinger 2 2 
Barn og ungdom   
Aktivitetslederkurs barneidrett 5 5 
Aktivitetslederkurs barneidrett på idrettsfag, vgs. 5 skoler* 5 skoler* 
Kurs: Skadeforebyggende trening for barn/unge 1  
Inspirasjonssamling trenere barneidrett 1  
Temakvelder barn/ungdom 3 10 
Lederkurs ungdom 1 1 
Samling for jenter – 15-19 år  1 
Nettverk unge voksne – samlinger  2 
Nasjonal ungdomsidrettskonferanse i Trondheim, i 
samarbeid med Idrettsforbundet 

1  

Diverse fellesidrettslige tiltak   
Samlinger for daglige ledere/ansatte i IL 2 2 
Fagforum for små, mellomstore særkretser 2 1 
Temamøte: Mat på idrettsarrangement 1  
Førstehjelpskurs, samarbeid m/Trondheim kommune 2 1 

*Både i 2016 og 2017: Strinda, Heimdal, Orkdal, Oppdal og Malvik vgs 



Idrettsråd - kompetanserettede tiltak  

• Besøk i IR på årsmøter - til sammen 26 i 2016 og 2017 
• Innspill- og samrådsmøter  

o møtt 13 IR ved sonemøter og regionsamlinger 
o intervjuet 12 IR på telefon 
o innspill fra idretten i Snillfjord ved intervju med to største IL, to Ildsjeler og Kultursjef 

• Ledermøte - samling av alle IR samt styret i STIK 
• Temamøter  

o Anlegg – 4 stk med IR og kommune, 3 stk Særforbund/NLF 
o Interkommunale anlegg – 10 stk 
o Lokal idrettspolitikk – 7 stk 
o Nasjonal idrettspolitikk – 1 stk (Stortingsvalg 2017) 
o Idrettspolitikk – regionalisering av særkretser – 1 stk 
o Konflikthåndtering – 2 stk 
o Styrearbeid – ansvarsdeling mellom hovedlag og grener – 1 stk 
o IKON – 1 stk, Ørland kommune + Samspillskonferanse 2017 

 

Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag  

Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag (ISFST) har, som i perioden 2014-2016, ikke hatt noen aktivitet 
i inneværende tingperiode. ISFST er å betrakte som en "hvilende" organisasjon og har verken ansatte, 
eiendeler eller egen økonomi. Det er derfor ikke laget egen beretning, langtidsplan eller regnskap for 
ISFST i perioden. 

ISF ST oppgaver innenfor kurs og utdanning er ivaretatt av Sør-Trøndelag Idrettskrets og vil bli 
omhandlet i denne årsberetningen. 

All den tid ISFST formelt sett eksisterer som egen organisasjon, er det påkrevet å ha eget styre, og 
praksisen med å ha et styre som er personidentisk med styret for Sør-Trøndelag Idrettskrets har 
derved vært opprettholdt. 

 
Ungdomsarbeid i perioden 
  
Ungdomsutvalget har i 2016- 2017 hatt 9 ordinære møter.  

Ungdomsutvalget har vært representert med 3 deltakere  på nasjonal samling for ungdom i 
særforbund og idrettskretser i 2016 og deltok med 2 representanter og en observatør på 
Ungdomsseminar for idrettskretsene i Oslo i 2017.  

I januar 2016 var utvalget ansvarlig for fakkelarrangementet i Trondheim Spektrum, i forbindelse med 
ungdoms-OL på Lillehammer. Ca. 200 ungdomsskole-elever deltok. Dette var et stort arrangement som 
krevde mye planlegging og stor innsats av ungdommene. To av utvalgets medlemmer, Anna Solberg og 
Ane Katrin Langen, deltok som frivillige under hele Ungdoms-OL. 

Høsten 2016 ble brukt til planlegging av neste års tiltak. 

 



Tiltak gjennomført av ungdomsutvalget i 2017: 
• 21. januar: Jentesamling, for aldersgruppen 15-20 år  
• 3.-5. februar: Lederkurs ungdom 15- 19 år, del 1   
• 22. april:   Lederkurs ungdom 15-19 år, del 2 
• 24. april: Kick off for nettverk for unge voksne, 20-26 år 
• 16. september – Hommelvik IL friidrett – foredrag for ungdom (v/utvalgsmedlemmer) 
• 9. oktober: Samling for nettverk for unge voksne, 20-26 år 

 
Ungdomsutvalget har hatt besøk av ulike fagpersoner på møtene; Gina Thrane, Idrettsrådet i 
Trondheim med tema inkludering og Johannes Løvås, Nyborg IL om ungdomsutvalg i et idrettslag. 

 

Trondheim Idrettsklinikk AS  

Trondheim Idrettsklinikk AS ble stiftet høsten 2013. Selskapet driver med fysioterapitjenester og er 
spesialisert innenfor idrettsmedisin. Selskapet har sin plassering i Toppidrettssenteret i Granåsen. 

Selskapets eierstruktur er: STIK (26%), OLT MN (26%), Gunnvor Halmøy (16%), Gaute Sunde (16%) og 
Øyvind Skarsaune (16%). 

Selskapet leverte et lite overskudd i årene etter etableringen. Det er viktig at idretten støtter opp om 
sitt «eget» selskap og også bruker tjenester herfra. 
 

Idrettens Hederskveld  

Dette er et arrangement som ble avholdt første gang i oktober 2010 og er gjentatt hvert år siden. Her 
hedres ildsjeler fra alle 26 kommuner, toppidrettsprestasjoner, utdeling av idrettsmerker og stipendier 
fra Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. I 2017 ble Hederskvelden arrangert for 
åttende gang, og det er ekstra gledelig å se at alle kommuner kommer med sin ordfører/varaordfører 
for å dele ut prisen til sin ildsjel.  

 

Samspillkonferansen 2016 og 2017  

Det er etablert en egen Samspillskonferanse hvor TrønderEnergi AS og Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
er samarbeidspartnere. Denne gjennomføres på dagtid samme dag som Idrettens Hederskveld 
arrangeres. Formålet med denne konferansen er å forsterke arbeidet med å bli/være «verdens beste 
region på SAMSPILL mellom Idrett, Kultur, det Offentlige og Næringslivet (IKON). 

I 2015 ble det innført en egen utdeling av Årets SAMSPILLspris. Hovedkriteriet er at man skal kunne 
vise til samspill med minst 3 av IKON-miljøene og at dette skal ha skapt varig verdi. Prisen gikk i  2016 
til Stein Vanebo, Trondheim Concerts AS og i 2017 til Marte Snoroeggen, MOT. 

 



Folkehelsearbeidet  

Vi har i inneværende periode ikke hatt et eget folkehelseutvalg. I stedet ble det høsten 2016 etablert 
en ressursgruppe folkehelse, hvor utvalgte medlemmer fra styret deltok på det første møtet. Tanken 
var å knytte til seg ressurspersoner etter behov, ut i fra aktuelle tema. Det ble tatt kontakt med Nord-
Trøndelag Idrettskrets for å starte en samordning av arbeidet i begge kretser, med tanke på den 
forestående sammenslåingen. På grunn av at sammenslåingsprosessen i seg selv har vært arbeids- og 
tidkrevende, ble arbeidet i ressursgruppe folkehelse satt på vent.  

Det betyr imidlertid ikke at arbeidet med å få med enda flere inn i idrettsfellesskapet har stoppet opp. 
Høsten 2016 arrangerte vi blant annet introduksjonskurs til norsk barneidrett for innvandrere i Skaun , 
i samarbeid med Enhet for voksenopplæring i Skaun kommune. Vi har også tett dialog med idrettslag 
som har etablert grupper som trenger spesiell tilrettelegging, for eksempel Funkis i Klæbu IL, for å 
nevne noe. 
Idretten driver folkehelsearbeid hver dag gjennom alle våre medlemmer som er aktive ute  i 
idrettslagene. Vi har allikevel en utfordring med å få med enda flere, både når det gjelder nye 
landsmenn og andre grupper som ofte ikke finner sin plass i idretten.  
 

Fysisk aktivitet i skolen  

Sør-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og 
Trondheimsregionens Friluftsråd har i samarbeid utviklet «Den Fysiske Skolesekken» (DFS). Den fysiske 
skolesekken skal bidra til mer og bedre fysisk aktivitet i skolen, gjennom å være en ressurs for 
grunnskolene i fylket, hovedsakelig gjennom kompetansetiltak rettet mot personalet i skole og SFO, og 
i noen grad direkte mot elevene. Dette med bakgrunn i undersøkelser som viser at mange norske barn 
ikke tilfredsstiller myndighetenes anbefalinger om minimum 60 minutters daglig fysisk aktivitet. 

Tiltak i regi av DFS, som idrettskretsen har hatt ansvar for: 

Kurs på skoler  

Kursnavn 2016 2017 
 Kurs Deltakere Kurs Deltakere 
Relasjonsskapende leik 9 202 6 87 
Uteleik 1 10 1 13 
Dans i skolen, nytt 2017   7 120 
Totalt 10 212 14 220 

Vi bidro med aktivitet på fagdag for ansatte i skole/SFO våren 2016 og på Verdens miljøverndag 3.6.16 
Våren 2017 arrangerte vi fagdag for kroppsøvingslærere, sammen med VM på ski/folkehelsegruppa. 
Høsten 2017 samarbeidet vi med Grønt Flagg om fagdag fysisk aktivitet for ansatte i barnehager i 
Trondheim. 

 

Antidopingarbeidet  

Sør-Trøndelag Idrettskrets er medlem av "Rent Idrettslag" i regi av Antidoping Norge. Det er utarbeidet 
en antidoping-policy, hvor vi forplikter oss til å synliggjøre våre holdninger til dette spørsmålet. Vi har 



videre forpliktet oss til å arbeide med å forebygge og forhindre bruk av doping i idretten i Sør-
Trøndelag, i nært samarbeid med Antidoping Norge lokalt. Opplysningsarbeid er derfor viktig. 

 

Toppidrett  

Idrettskretsen er representert i Olympiatoppen avd. Midt-Norges ressursgruppe, i tingperioden ved 
kretsleder Terje Roel og organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland. 

STIK var svært aktive i forbindelse med prosessen rundt etablering av Toppidrettssenteret i Granåsen, 
spesielt med tanke på å sikre forankring blant de ulike idrettene. Det er derfor med stor glede og 
stolthet vi ser at denne etableringen har blitt en stor suksess, som besøkes jevnlig av delegasjoner fra 
ulike miljøer (lokalt, regionalt, nasjonalt og Internasjonalt). 

Det er forøvrig et meget tett og godt samarbeid med OLT Midt-Norge i forbindelse med ulike typer 
arrangement og andre møteplasser med idrettsfaglige tema. 
 

Idrettspolitisk arbeid  

En av kjerneoppgavene til idrettskretsene er å drive idrettspolitikk, spesielt overfor fylkeskommunen, 
regionale organer, etater og kommuner. Målet er å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes 
rammevilkår. 

Dette er en stor og viktig oppgave som det er brukt mye tid på også i denne tingperioden. For å få til et 
godt idrettspolitisk påtrykk rundt om i kommunene, har vi blant annet hatt fokus på idrettsrådene som 
er det lokale idrettspolitiske organisasjonsleddet. 

Det er avholdt flere møter med Trøndelagsbenken samlet og med Sør-Trøndelagsbenken på Stortinget. 

Styreleder og organisasjonssjef har også deltatt på Trøndelagsmøtet i 2016 og 2017. 

I forbindelse med dette møtet er det etablert en ny møteplass som vi har valgt å kalle «Idrettspolitisk 
vorspiel». Etter møteslutt på Trøndelagsmøtet dag 1 har Nord- og Sør- Trøndelag Idrettskrets invitert 
bredt til denne møteplassen; statsråder, stortings- og kommunepolitikere, administrative ledere i fylke 
og kommuner, næringsliv og andre frivillige organisasjoner, ledelse fra NIF og idrettsledere fra ulike 
kretser og forbund. Dette er nå gjennomført de siste 5 årene og sist år møtte det rundt 130 personer. 
Dette er et meget positivt tiltak for å kunne gi en kort statusorientering, skape forventninger for 
fremtiden og ikke minst knytte ytterligere kontakter/nettverk for idretten. 
 
 
Trønderidretten i Posisjon – posisjon innen nasjonal idrettspolitikk 
Det er etablert en egen møteplass for representanter fra idrettsstyret, forbundsstyret, særkretsstyrer 
klubbstyrer, det offentlige og næringslivet for å kunne diskutere felles strategi og saker av spesiell 
betydning for idretten i Trøndelag. 

Det er videre et uttalt mål at Idrettsstyret og alle forbundsstyrer har minst én person med postadresse 
Trøndelag. Her har det vært en meget god utvikling i denne perioden. 



I tillegg er det gjennomført møter med flere av de politiske partier i fylket, enten på forespørsel fra 
STIK, men også på forespørsel fra de ulike partier. 

Det er et godt og tett samarbeid med våre politikere på Stortinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og 
kommunene forøvrig. 

Bedre rammebetingelser 
En av kjerneoppgavene til Idrettskretsen er å jobbe for bedre rammebetingelser for idretten. I løpet av 
tingperioden har vi satt fokus på Idrettspolitiske saker og øvet idrettspolitisk påtrykk overfor både 
offentlige, private og frivillige aktører. Vi har hatt et godt samarbeid og en god samhandling med disse 
aktørene gjennom hele tingperioden. 
 

Offentlige tilskudd 
STIK sender en årlig søknad til Sør-Trøndelag Fylkeskommune hvor vi ber om et driftstilskudd for 
kommende år. Det søkes på vegne av både særidretter, Idrettsråd, bedriftsidrett og toppidrett, og 
tilskuddet fordeles i forhold til en tingvedtatt fordelingsnøkkel. Videre søkes det om offentlige midler 
til både integreringsarbeid og inkluderingsarbeid. 
 

Merverdiavgift  
Det er innført en rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av 
idrettsanlegg. Ordningen omfatter lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemiddeltilskudd 
til idrettsanlegg, hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen. Laget/foreningen skal stå som eier av 
anlegget. 

Anlegget må være ferdigstilt, og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon 
sendes. Dette gjelder anleggselementer berettiget til tilskudd fra spillemidler. 

Anlegg som bygges i regi av kommuner/fylkeskommuner, selskaper eller stiftelser kommer ikke inn 
under den nye kompensasjonsordningen. På samme måte vil lag og foreninger som er registrert i 
merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for sine anleggsinvesteringer, ikke kunne søke 
om kompensasjon av merverdiavgift gjennom den nye ordningen. 

Den økonomiske potten har hvert år blitt for liten i forhold t til søknadssum. Idretten har da gått 
sammen og tilskrevet sine Stortingsbenker, mens NIF/Idrettsstyret har tilskrevet regjeringen for å få til 
en tilleggsbevilgning, samt endre ordningen til en full refusjonsordning. Dette førte til at 
tilskuddspotten ble økt tilstrekkelig, slik at idretten fikk dekt sin sum, men ordningen er fortsatt en 
kompensasjonsordning. Det vil bli jobbet videre med å endre dette til en rettighet og ikke en 
søknadsbasert ordning. 

Det er også innført en vare- og tjenestekompensasjon. Formålet med ordningen er å kompensere de 
kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF) skal administrere ordningen på 
vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og 
rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag), idrettsråd og særkretser/regioner som har driftskostnader på 
under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Dette har vært en meget god ordning for blant 
annet idretten, og det er lovnad om at potten vil øke neste år. 
Ordningen vil bli revidert i 2018 og NIF er koblet på høringsprosessen. 



Anlegg 
 
En viktig forutsetning for å drive idrett og fysisk aktivitet er tilgangen til anlegg og arealer.  
Sør-Trøndelag er det femte dårligste fylket og Trondheim kommune den tredje dårligste 
storkommunen når det gjelder idrettsanleggsdekning. Statistikken viser at de større byene har langt 
dårligere anleggsdekning per innbygger enn landsgjennomsnittet. Vi ser også at befolkningsveksten er 
forventet å komme i disse områdene. 
 
Spillemidlene til idrettsanlegg er fortsatt under press. Tilskuddsandelen har blitt redusert vesentlig de 
siste 10 årene. Sør-Trøndelag hadde i 2014 den tredje lengste ventetiden på spillemidler til 
idrettsanlegg, med 3 års ventetid i snitt. Det er derfor av stor betydning at nye anlegg bygges etter 
grundige behovsanalyser, på riktig sted, og med et størst mulig brukspotensial. I mange tilfeller kan det 
være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge idrettsanlegg. 
Målet er å få flere og bedre anlegg for pengene, gjennom samarbeid og interkommunal anleggs-
planlegging. Anleggssamarbeid mellom kommuner og forsvar av spillemiddelordningen er krevende 
oppgaver, men kan ha avgjørende betydning for barn og unges tilgang til gode og tidsriktige anlegg.  
 
STIK/TrIK har vært og vil fortsatt være pådriver overfor fylkeskommune og nasjonale myndigheter for 
bedre løsninger og finansieringsordninger (tilskudd og kompensasjoner), og vi vil være aktive i støtten 
til våre idrettsråd, som er den viktigste aktøren for å sikre at vi får gode anlegg og fornuftige løsninger i 
kommunene våre. 
 

Lov og organisasjonsarbeid - medlemsregister 

Idrettsforbundet har hatt stort fokus på lov og organisasjonsarbeidet de siste årene. I en organisasjon 
med 2,2 millioner medlemskap må vi ha orden og kontroll både på lag og medlemmer. 

En av idrettskretsens kjerneoppgaver er orden i medlemskap for idrettslagene. Dette krever stort 
omfanget av oppgaver som opptak av lag, utmelding av lag, godkjenning av lover, 
medlemsundersøkelser, oppfølging av MVA- kontroll og ikke minst samordnet rapportering. Det har 
vært en opprydding i registrene men jobben er langt fra ferdig. 
 
Krav om elektronisk medlemsregister har vært prioritert og etterspurt. Mange idrettslag er flinke men 
alt for mange har ikke dette på plass.  
  
Innenfor organisasjon og lovarbeid har konflikthåndtering økt vesentlig de siste årene. I tillegg har vi 
som alltid fokus på utdanning, rådgivning og veiledning rundt lov og organisasjonsspørsmål. Vi 
registrerer også et økende behov for kompetansetiltak rundt utøvelse av styrearbeid og klubbutvikling 
generelt. 
 

Idrettens hus  

Idrettens hus skal være en naturlig møteplass for idretten i fylket. Hvis Idrettens hus skal bli det 
kompetansesenteret vi ønsker at det skal være, er det viktig at vi har en bredde og et mangfold hvor 
de fleste særidrettene som har egne ansatte er representert. Alle tilgjengelige kontorer og alt 
tilgjengelig areal har vært utleid i 2016 og 2017. Vi har fortiden ingen ledige plasser, men samtidig 
forespørsler fra flere som ønsker å leie kontorplasser. 



På grunn av ombygging/utvidelse av  Trondheim Spektrum, flyttet STIK/Idrettens Hus til Ingvald 
Ystgaards vei 3A i Trondheim den 28. mai 2016. Alle som satt i gamle Trondheim Spektrum flyttet inn i 
det nye Idrettens Hus. 
 
Det er inngått en intensjonsavtale med Trondheim Spektrum AS om at vi flytter tilbake når nye 
Trondheim Spektrum er ferdigstilt. Dette forutsetter enighet rundt leiepris og arealløsninger. 

Ytre Miljø 
STIK slipper ut sanitært avløpsvann til kommunalt nett og leverer avfall via Trondheim Spektrum AS sin 
avfallsentreprenør. Utslipp til luft knyttes til reiser med bil og fly for å delta på møter i kretsen og 
sentralt i NIF. 

 

  



Sør-Trøndelag Idrettskrets – tall og fakta  
 
Idrettsmerket 
 

 Kvinner Menn Totalt 

Antall avlagte prøver i 2013: 99 142 241 

Antall avlagte prøver i 2014: 100 132 232 

Antall avlagte prøver i 2015: kommer kommer kommer 

Antall avlagte prøver i 2016: 52 78 130 

    

Antall prisvinnere 2012: 10 18 28 

Antall prisvinnere 2013: 22 29 51 

Antall prisvinnere 2014: 27 25 52 

Antall prisvinnere 2015: 10 10 20 

Antall prisvinnere 2016: 5 5 10 

 

 

Antall lag og medlemmer i Sør-Trøndelag, etter kjønn og alder 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall klubber  524 531 539 548 558 556 

Antall medlemmer 132 441 133 121 135 331 142 232 138283 142868 

Antall kvinner  54 929 55 734 56 777 60 441 59140 61126 

Antall menn 77 524 77 387 78 554 81 791 19144 81742 

Antall under 19 år 59 619 58 204 59 543 61 147 59954 60608 

Antall jenter under 19 år 27 081 26 771 27 291 28 173 27835 28112 

Antall gutter under 19 år 32 538 31 433 32 252 32 974 32119 32568 

  



 

Antall lag og medlemmer i Sør-Trøndelag, fordelt på kommuner 
Kommune Antall lag Antall medlemmer 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Agdenes 5 5 5  646 625 650 803 

Bjugn 11 

 

13 13 14 1 689 1 563 1626 1859 

Frøya 11 12 12 12 1 224 1 672 1408 1358 

Hemne 15 14 14 14 2 691 2 730 2453 2137 

Hitra 15 15 15 16 1 803 1 997 1626 1902 

Holtålen 7 7 7 7 1 257 1 273 1435 1334 

Klæbu 10 10 10 9 2 234 2 208 2085 2212 

Malvik 15 16 16 16 4 842 3 713 5498 5588 

Meldal 11 11 11 10 2 194 2 058 1981 1886 

Melhus 21 21 25 14 5 379 6 823 6585 6534 

Midtre Gauldal 12 12 12 12 2 612 4 136 2659 3349 

Oppdal 18 18 19 19 4 678 3 035 3088 3028 

Orkdal 19 19 19 20 5 513 6 040 6530 6860 

Osen 2 2 2 2 404 385 375 415 

Rennebu 3 3 3 3 952 965 928 883 

Rindal 6 5 5 5 1 051 1 071 1081 1132 

Rissa 15 16 16 16 2 557 2 368 2194 3116 

Roan 5 5 5 5 306 343 326 390 

Røros 18 18 18 17 3 149 3 148 3367 3271 

Selbu 16 16 16 17 3 154 2 566 2883 2471 

Skaun 12 10 10 10 3 653 3 488 3764 3642 

Snillfjord 4 4 4 4 602 535 540 434 

Trondheim 257 268 273 271 79 495 86 050 81863 84994 

Tydal 4 4 4 4 462 371 407 427 

Ørland 15 16 16 16 1 889 2 147 2164 2093 

Åfjord 8 8 8 8 895 922 768 750 

Sum 535 548 558 556 135 331 142 232 138284 142868 

Bedriftslag 461 431 455 419 21 603 37 381 12735 15047 

Totalt 996 979 1013 975 156 934 179 613 151019 157915 

 

  



Aktivitetstall for særidrettene i Sør-Trøndelag 
Akt.nr. Særidrett 

 
 

2013 2014 2015 2016 
110 Aking 2 2 13 3 
560 Amerikansk idretter 601 617 649 650 
120 Badminton 246 305 295 284 
130 Bandy 2463 2443 2657 2801 
140 Basket 568 683 681 702 
570 Biljard 198 202 142 130 
160 Boksing 868 769 628 396 
170 Bordtennis 176 228 227 191 
180 Bowling 275 328 477 437 
190 Bryting 273 333 262 265 
200 Bueskyting 444 377 322 216 
210 Casting 85 100 19 45 
920 Cricet 35 62 253 402 
220 Curling 2118 486 368 352 
510 Dans 1886 1534 1573 1825 
240 Dykking 384 464 457 624 
250 Fekting 73 50 72 56 
640 Fleridretter 447 274 189 207 
260 Fotball 25979 25998 25839 26959 
270 Friidrett 7910 8579 5953 7383 
290 Golf 4336 3235 3242 3329 
300 Gymnastikk og turn 4366 5210 5423 5075 
330 Håndball 11744 11411 12162 12990 
320 Hundekjøring 489 518 286 395 
340 Ishockey 1675 1557 1711 1688 
350 Judo 270 285 269 261 
520 Kampsport 4316 4224 3857 3670 
580 Kickboksing 59 169 92 69 
590 Klatring 1791 1694 981 786 
370 Luftsport 771 881 785 756 
500 Motorsport 1736 1123 833 909 
380 Orientering 2156 2214 2059 1999 
360 Padling 994 1034 985 1024 
400 Ridning 853 976 986 1198 
390 Roing 170 143 174 393 
720 Rugby 93 46 81 120 
410 Seiling 803 783 1510 1341 
420 Ski 23512 22417 23867 21807 
490 Skiskyting 1229 939 1208 1235 
440 Skøyter 792 961 890 931 
430 Skyting 1991 2002 2019 2621 
730 Snowboard 161 174 102 160 
610 Soft- og baseball 108 108 142 79 
540 Squash 146 107 128 275 
620 Studentidrett 8280 8731 8408 9632 
550 Styrkeløft 120 191 242 201 
450 Svømming 3403 3198 2742 2947 
230 Sykkel 4152 4281 4537 3649 
460 Tennis 603 593 570 671 
630 Triathlon 375 243 437 732 
530 Vannski 63 63 6 29 
470 Vektløfting 573 727 723 575 
480 Volleyball 987 952 1168 1327 

 Totalt 125184 125087 123915 126926 

Bedriftsidrettens aktivitetstall = medlemstall (se tabell "Antall lag og medlemmer i Sør-Trøndelag - 
fordelt på kommuner"). 
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