
 
 
 
Trøndelag Idrettskrets har startet prosessen med å lage en ny Strategisk 
Plan/Virksomhetsplan for kommende tingperiode, 2018 til 2020. 
Vårt utkast til dokumentet ble sendt ut på høring til alle Idrettsråd, Særkretser/Regioner, 
særforbund hvor det ikke er regionalt kretsledd og Fleridrettslag. 
 
Vi har gjort tilsvarende med sentrale dokumenter tidligere og har erfart at få griper 
muligheten til å være med på å forme Trøndersk idrettspolitikk via innspill til kretsens 
planer. 
Basert på de ulike innspill vurderer styret disse og utarbeider sitt endelig forslag til ny 
Virksomhetsplan/Strategisk Plan 2018-2020 som da fremlegges for behandling på 
idrettskretstinget 5. mai 2018. 
 
Denne gangen har vi registrert 16 tilbakemeldinger. Fra de helt enkle til de grundige. 
Innspillene blir presentert samlet nedenfor og i sin helhet som vedlegg. Det er mange gode 
kommentarer og det er definitivt en del arbeid å gjøre for at Trøndelag idrettskrets skal 
framstå med et tydelig og entydig budskap i planene: 
 

Hvor mange tilbakemeldinger? 
• 16 

 

Hvem har svart? 
• Særforbund 

o Norges Golfforbund 
• Særkretser og Regioner 

o NHF Region Nord 
o NFF Trøndelag 
o NT Skiskytterkrets 

• Idrettsråd 
o Snåsa, Trondheim, Steinkjer, Osen, Verdal, Orkdal, Ørland, Melhus 

• Idrettslag 
o SK Freidig, Namsos IL, Utleira IL, Hovin IL 

 

Hva er tilbakemeldingen? 
Norges Golfforbund 

• Positivt at TrIK ser kretsens oppgaver først og fremst organisasjonsutvikling og 
rammebetingelser 

• Negativt at strukturen er uklar og at virksomhetsidéen er en visjon 

  
  

  

  

  

  

    

  

         

  



NFF Trøndelag 
• Mangel på et tydelig ambisjonsnivå, innhold og retning 
• Særkretsenes rolle underkommuniseres 
• Mangel på nytenkning, innovasjon og riktig fokus innenfor idrettens rammer 

 
NHF Region Nord 

• Positivt i all hovedsak 
• Negativt – noen justeringer i underpunkter for å unngå for runde formuleringer 

 
NT Skiskytterkrets 

• Negativt – vanskelige å vite hva som ligger i begrepet Ordensgrad 
• Være tydelige på at TrIK ønsker allsidighet og samarbeid mellom idretter 

 
Idrettsrådene 

• Snåsa - Snåsa IL/Idrettsråd er opptatt av at Trøndelag er en stor region med et mangfold av 
idrettslag og klubber i alle kommuner og mange grender. Avstandsulempene for klubber/lag i 
rurale områder anser vi som økt etter sammenslåingen til Trøndelag Idrettskrets. Dette 
medfører en reell fare for at klubber/lag som holder til langt fra der administrasjonen holder 
til/ tyngdepunktet av hvor idrettslagene ligger, vil få mindre muligheter til å delta på kurs og 
kompetansehevende tiltak samt formelle møter dersom idrettskretsen ikke er spesielt 
oppmerksom på denne problemstillingen. 

• Snåsa – har kommentarer også i dokumentet – se vedlegg 
• Trondheim – har kommentarer i dokumentet – se vedlegg 
• Steinkjer - Steinkjer idrettsråd er tilfreds med at idrettsrådene har fått en sentral rolle i 

dokumentet.  
Det blir vist til dette i hovedmålet: Trøndelag skal ha veldrevne idrettslag og idrettsråd med 
høy ordensgrad. Vi er noe usikker på hva som ligger i uttrykket «ordensgrad», kanskje nytte 
et annet uttrykk eller spesifisere hva som tenkes? For å nå hovedmålet har en listet opp 
innsatsområder. Her har idrettskretsen sagt at de vil drive organisasjonspleie ved bl.a. å 
besøke fleridrettslagene og idrettsrådene. En god tanke. Under pkt. om finansiering og 
rammebetingelser viser en bl.a. til at kretsen etablerer gode møteplasser mellom 
idrettskretsen, idrettslagene og idrettsrådene og kommunene i sonene. Når det gjelder dette 
med «sonene», kunne en kanskje ha viet dette noen ord/setninger – slik at en er omforent 
med hva somligger i dette uttrykket? 

• Osen - Ingen merknader, men ønsker å ha med respekt som stikkord under «Verdier». 
• Verdal - Idrettsrådet merker seg med tilfredshet føringene som er nevnt for og styrke 

Idrettsrådene. Idrettsrådet vil også spille inn viktigheten av og ha en kort og tydelig plan noe 
som vil bli bedre og følge opp. Har ellers ingen tilføyelser til føringene som er lagt i 
høringsutkastet. 

• Orkdal - Jeg har sendt ut til alle medlemmer i idrettsrådet her. Vi har ingen kommentarer 
nå. Vi sendte jo inn et høringssvar på det tidligere utsendte dokumentet om "enklere 
idrettslag". Det er i grunn det vi er opptatt av: Enklere for klubbene, da det er basert på 
frivillighet! 

• Ørland - Mye bra i utkastet. Liker spesielt at man skal jobbe for å utvikle samarbeidet 
mellom idrettsråd og kommuner. Hos oss savner jeg en kommunal funksjon som flere 
politikere frontet før siste lokalvalg: Idrettskoordinator! I dag er det sånn at ale kommuner 
har f.eks. kulturskole, og bruker ressurser på dette. Da er det et tankekors at den største 
delen av frivilligheten, idrett, i mange kommuner er lite påaktet når ressurser fordeles. 



Kanskje kan vi jobbe langsiktig for å endre dette? 
MÅL: - I alle kommuner med idrettsråd skal det være en kommunalt ansatt 
idrettskoordinator. (dette trenger ikke være en 100% stilling i mindre kommuner, men bør 
være minimum 50-60%.) 
- En slik stilling vil være viktig for å bistå idrettsråd og idrettslag i kommunen. Jeg tror også 
den vil være økonomisk selvbærende ved at man på denne måten kan bistå lagene på en 
måte som skaper større inntekter bl.a. gjennom ulike eksterne støtteordninger.  
- Kanskje kan også en idrettskoordinator også at en del praktiske funksjoner for 
idrettsrådene, sekretæroppgaver o.l.?  det kan gjøre det lettere for engasjerte kvinner og 
menn med en hektisk hverdag å involvere seg i viktig arbeid for idretten. 

• Melhus - «IDRETTSORGANISASJONEN» 
Mål: Trøndelag Idrettskrets skal bidra til veldrevne og robuste idrettslag og idrettsråd 
For å oppnå dette vil vi: 
- drive organisasjonspleie ved bl.a. å besøke fleridrettslagene og idrettsrådene 
- tilby alle styrene i idrettslagene og idrettsrådene Styrekurs og KlubbAdmin, 
(idrettsregistreringen) samt annen kompetanse etter behov 
- sette Idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene, samt bidra til samarbeid 
og utvikling i og mellom idrettslagene og Idrettsrådene 
- finne gode løsninger for barn og ungdom som har begrensede økonomiske ressurser» 

 
Idrettslagene 

• SK Freidig – omfattende og konkret innspill som ligger som vedlegg. Hovedanliggende er at 
TrIKs plan har noe uklar begrepsbruk og noen uklare punkter 

• Namsos IL - Viser til utsendt høringsutkast til Strategisk plan/Virksomhetsplan for 
Trøndelag Idrettskrets 2018-20 
Basert på vedlagt utkast har Namsos IL fotball ingen innvendinger eller ønsker om tilføyinger.  
Flott at satsingsområde er å jobbe godt inn mot enkelte lag/org og skape godt samarbeid opp 
mot de enkelte kommuner/ idrettsråd. 

• Utleira IL - Utleira IL har noen kommentarer til side 5 - Strategisk plattform - 
Virksomhetside 
Trønderidretten; flest i bredden, best i toppen 
 
Det må være best mulig kvalitet for å beholde flest mulig i bredden, og dette er også veien å 
gå for å lykkes til slutt.  
Virksomhetsideen deres setter topp og bredde mot hverandre, i stedet for at best mulig 
kvalitet i arbeidet med breddeidrett i aldersbestemte klasser gir flere toppresultater i 
seniorklassene. Man må ikke sette dette opp mot hverandre ettersom det ene er viktig for 
den andre og motsatt. Med kvalitet i bredden vil man beholde og rekruttere flere. Med flere i 
bredden, men et bedre opplegg vil enda flere bli gode. Synes det er helt feil å si at bredden 
bryr seg om kvantitet og at toppen bryr seg om kvalitet. Det bør nok heller være motsatt, 
ettersom med god kvalitet i bredden vil enda flere nå toppen... 

• Hovin IL – ingen merknader 
 

SLUTT 
 



 

Til Trøndelag idrettskrets 

trondelag@idrettsforbundet.no 

 

         Oslo, 26. februar 2018 

 

Høringssvar fra Norges Golfforbund (NGF) til strategisk plan 2018-2020 
Trøndelag Idrettskrets. 

NGF viser til e-post fra idrettskretsen 8. februar, og ønsker å komme med innspill til 
idrettskretsens høring til ny Strategisk plan 2018-2020 for Trøndelag Idrettskrets. 
 
Det står i oversendelsen at Strategiplanen bygger på bla. NIFs Lov og IPD 2015-2019.  
Innsatsområdene i det tilsendte utkastet, er imidlertid dessverre de samme som i 
strategidokumentet for Sør-Trøndelag idrettskrets 2014-2016 og følger altså ikke nevnte IPD 
sin oppbygging.  Etter vår mening kunne dere med enkle grep knyttet både kjerneprosesser 
og støtteprosesser til vedlagte strategiplan. Dere snakker om politisk påvirkning, anlegg, 
møteplasser og org.utvikling osv. 

Vi oppfatter virksomhetsidé som noe ganske annerledes enn flest i bredden, best i toppen. 
Dette er nærmere visjon/hovedmål enn noe annet. At TIK skal bidra til å bedre 
rammevilkårene for idrettslagene og IR er mye nærmere en virksomhetsidé. 

NGF ser det som meget positivt at idrettskretsens oppgaver først og fremst beskrives i 
tilknytning til organisasjonsutvikling/-pleie og rammebetingelser.  

Med vennlig hilsen 
NORGES GOLFFORBUND 

 
 
 
 

Marit Wiig 
president        Tor-Anders Hanssen (s) 
         generalsekretær 
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Til 

Trøndelag Idrettskrets 

 

Trondheim 13.mars 2018 

 

Tilbakemelding/høringsinnspill til strategiplan for Trøndelag Idrettskrets 2018-2020 

 

Styret i NFF Trøndelag har behandlet høringsutkast til strategiplan for Trøndelag Idrettskrets for 
perioden 2018-2020. 

NFF Trøndelag setter pris på å bli involvert i strategiarbeidet og har behandlet saken i lys av å prøve å 
bidra til en best mulig strategiplan for Trøndelag Idrettskrets.  

NFF Trøndelag mener selv at vi har et godt kunnskapsnivå og en god forståelse for en idrettskrets 
rolle, ansvar og mandat sett blant annet opp mot de mandat og ansvar som ligger i idrettslag, 
idrettsråd og særkretser. NFF Trøndelag har god innsikt i de mål som er satt for norsk idrett gjennom 
«Idrettspolitisk dokument 2015-2019». NFF Trøndelag mener videre at vi har god kjennskap til de 
prosesser som har ført til at man nå har en felles idrettskrets i Trøndelag og hva som status per dato i 
den unge nyetablerte idrettskretsen. 

NFF Trøndelag har, som den definitivt største særkretsen i Trøndelag Idrettskrets, tidligere gitt klart 
uttrykk for at en ny og stor idrettskrets må ha høye og tydelige ambisjoner. Disse ambisjonene må 
strekke seg utover de normale tilnærmingene som er vanlig for en idrettskrets. Vi har tidligere gitt 
klart utrykk for at særkretsene må få mulighet til å prege retningen og innhold i det arbeidet som en 
idrettskrets forestår. 

 

Mangel på et tydelig ambisjonsnivå, innhold og retning 

Det oversendte høringsutkastet mangler etter NFF Trøndelags oppfatning både tydelige og høye nok 
ambisjoner på vegne av trøndersk idrett. Vi tar høyde for at notatet er lagt på et «minstenivå» i 
denne fasen av arbeidet men vi ønsker uansett å signalisere at det ambisjonsnivået som fremvises så 
langt ikke peker tydelig nok på hva man skal jobbe med, hvordan man ønsker å jobbe og hvilket 
ambisjonsnivå man ønsker å ha på ulike områder.  
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Målsettingene fremstår som lave, lite målbare, delvis uforpliktende og uklare ifht. ansvar gitt at 
målsettinger som ikke oppnås bør lede til evaluering og endring. 

 

Særkretsenes rolle underkommuniseres 

Selv om vi tar høyde for forskjellen på mandat, ansvar og oppgaver mellom en idrettskrets og 
særkretsene så synes vi det er oppsiktsvekkende at utkastet ikke ett eneste sted nevner forholdet til 
særkretsene. Vår erfaring de siste årene tilsier at idrettskretsen har vært svært opptatt av å pleie 
forholdet til og jobbe opp mot særkretsene. Det oversendte høringsutkastet fremstår i en slik 
sammenheng som en ny retning og gir motsatte signaler til blant annet til oss som særkrets Vi tar det 
som en selvfølge at ikke idrettskretsen har tenkt at arbeidet sammen med særkretsene skal fortsette 
men uten at det er anført i en strategiplan.  

Etter vår mening spiller særkretsene en nøkkelrolle i å bidra til å bygge og utvikle den nye 
idrettskretsen. Hvordan skal man sørge for en reell samling og utvikling av trøndersk idrett uten å la 
særkretsene få en betydelig rolle ?  

Vi mener at de største særkretsene både i kraft av sitt aktivitetsnivå og ressurser kan og bør spille 
roller både som samarbeidspartnere, premissgivere og virkemiddelapparat for å bygge og utvikle 
trøndersk idrett. 

Vi savner at høringsutkastet anerkjenner betydningen av og behovet for forankring i de 
organisasjonsledd som er tett på selve kjerneproduktet i trøndersk idrett: aktiviteten. Det er viktig 
med møteplasser på politisk nivå for å avklare/forbedre rammebetingelser men uten at man følger 
opp aktiviteten tett nok «så vil kua dø før gresset har grodd».   

 

Mangel på nytenkning, innovasjon og riktig fokus innenfor idrettens rammer 

NFF Trøndelag har i utgangspunktet et positivt syn på blant annet IKON-samarbeidet hvor tidligere 
Sør-Trøndelag Idrettskrets har påtatt seg en betydelig rolle de siste årene. Dog vil vi anføre at dette 
arbeidet ikke må overskygge og ta bort fokus fra det virkelige arbeidet som må prege hverdagen i 
trøndersk idrett.  

Vi mener IKON i gitte situasjoner kan være et positivt forsterkningselement gjennom ulike 
møteplasser men først og fremst må det jobbes innovativt og tydelig innenfor de formelle 
organisasjonsstrukturer som gjelder for norsk og trøndersk idrett. Slik vi ser situasjonen i trøndersk 
idrett så må det gjøres et betydelig nybrottsarbeid i og mellom idretter de neste årene. Både for å ta 
tak i nye utfordringer og ikke minst for å rydde opp i konfliktlinjer som preger hverdagen til 
frivilligheten i og mellom idrettene.  
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De frivillige bruker for mye av sin tid til å håndtere konflikter i egen idrett og mellom ulike idretter. 
Vår erfaring med blant annet Kvalitetsklubb tilsier at det oppstår enda tydeligere kompetanse- og 
interessekonflikter straks en fotballavdeling i et idrettslag blir sertifisert som Kvalitetsklubb. NFF 
Kvalitetsklubb burde blitt ansett som en mulighet for IL’ene og andre idretter.  

Nå er situasjonene oftere og oftere at det gjøres til en trussel. Å ta tak i slike og lignende forhold 
mellom idrettene fordrer et tett samspill mellom idrettskrets og særkretser.            

 

På vegne av kretsstyret  

 

Jan-Roar Saltvik 

Daglig leder  

NFF Trøndelag 

 

 

 

 

 



Vi har hatt en intern høringsrunde og kommet fram til at veldig mye i den tilsendte teksten 
er veldig bra. 
Dog har vi et par innspill; 

Under Innsatsområder / Idrettsorganisasjonen synes vi underpunkt 2 er vel rundt formulert. 
Vi har derfor 
forslag til endret tekst; 
-tilby alle styrene i idrettslagene og idrettsrådene Styrekurs og KlubbAdmin samt bidra til 
kompetanseøkning 
 hos aktørene og tillitsvalgte innenfor idretten. 
 
I tillegg har vi forslag til et ekstra underpunkt under samme (jfr tidl. NTIKs "grønnplakat"); 
-fremme betydningen av et mangfold i aktivitetstilbudet til barn og ungdom i vår kontakt 
med fleridrettslagene. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
leder Klubbservice NHF Region Nord 
Arild Stav 
T: 48 06 81 81 • M: 90832298 
Post- og besøksadresse: Ingvald Ystgaards veg 3A •  
7047 Trondheim 
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Uttalelse fra  Nord-Trøndelag skiskytterkrets: 
 
NTSSK har følgende uttalelse: 

1 

Til hovedmålet: 

Hva menes med ” Ordensgrad..” 

Hvis det er vanskelig å forstå formuleringen av hovedmålet bør dette reformuleres. 

Ordensgrad er vanskelig å forstå. 

 

 2 

Idrettskretsen bør ta initiativ til arbeid med allsidighet og stimulere til samarbeid på 
tvers av særidretter. Det vil være fint om ”grønnplakaten” har 
betydning i idrettskretsens videre arbeide. Samlinger ala tverridrettsamlingen for 
13-16 år og ,idrettens møteplass kan videreføres i en eller annen form.  

 Mvh 

 

Geir Aspenes  

Ntssk 
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Begrunnelsen til Snåsa IL/regionråd er følgende:  

Snåsa IL/Idrettsråd er opptatt av at Trøndelag er en stor region med et mangfold av 
idrettslag og klubber i alle kommuner og mange grender. Avstandsulempene for 
klubber/lag i rurale områder anser vi som økt etter sammenslåingen til Trøndelag 
Idrettskrets. Dette medfører en reell fare for at klubber/lag som holder til langt fra der 
administrasjonen holder til/ tyngdepunktet av hvor idrettslagene ligger, vil få mindre 
muligheter til å delta på kurs og kompetansehevende tiltak samt formelle møter dersom 
idrettskretsen ikke er spesielt oppmerksom på denne problemstillingen.  

Snåsa IL / idrettsråd anser det som meget viktig at presiseringer som vi har skrevet inn i 
forslag til strategisk plan blir tatt inn i endelig plan.  

 --- 

Med vennlig hilsen 
Siv Merethe G. Belbo 
styreleder 
mob 95115258 
Snåsa Idrettslag / Snåsa Idrettsråd 
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STRATEGISK PLATTFORM 
VISJON 
Idrettsglede for alle 

VIRKSOMHETSIDÉ 
Trønderidretten, flest i bredden, best i toppen 

HOVEDMÅL 
Trøndelag skal ha veldrevne idrettslag og idrettsråd med høy ordensgrad. Trøndelag 
idrettskrets skal bidra til bedre rammevilkår for idrettslagene og idrettsrådene i Trøndelag 

VERDIER 
Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd 
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet 

INNSATSOMRÅDER 
IDRETTSORGANISASJONEN 
Mål: Trøndelag Idrettskrets skal bidra til veldrevne og robuste idrettslag og idrettsråd 

For å oppnå dette vil vi: 
- drive organisasjonspleie ved bl.a. å besøke fleridrettslagene og idrettsrådene
- tilby alle styrene i idrettslagene og idrettsrådene Styrekurs og KlubbAdmin,

(idrettsregistreringen) samt annen kompetanse etter behov
- sette Idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene, samt bidra til samarbeid

og utvikling i og mellom idrettslagene
- finne gode løsninger for barn og ungdom som har begrensede økonomiske ressurser

FINANSIERING OG RAMMEBETINGELSER 
Mål: skape bedre rammebetingelser for idretten i Trøndelag – særlig gjennom synliggjøring 
av idrettens samfunnsbidrag 

For å oppnå dette vil vi: 
- arbeide med politisk påvirkning overfor fylkeskommunen og kommunene – med særlig

vekt på synliggjøring av idrettens samfunnsbidrag
- arbeide med politisk påvirkning overfor fylkeskommunen og kommunene for mer og

bedre koordinert anleggsutvikling
- etablere gode møteplasser mellom idrettskretsen, idrettslagene, idrettsrådene og

kommunene (i sonene)
- utvikle Idrettsrådene til å bedre samarbeidet med kommunene

STRATEGISK PLAN 
2018 - 2020

Sammendrag av kommentarer på Snåsa IL.pdf
Side: 1

Forfatter: sivbe Emne: Notat Dato: 01.03.2018 20.16.45 
sett inn ordet "hele" , slik at det står følgende: ..."idrettsrådene i hele Trøndelag"
 
Forfatter: sivbe Emne: Notat Dato: 01.03.2018 20.19.06 
 i tillegg føres på følgende:  
"....idrettsråd i hele Trøndelag". 
 
Forfatter: sivbe Emne: Notat Dato: 01.03.2018 20.21.55 
tillegg også her "i hele Trøndelag". 
 
Forfatter: sivbe Emne: Notat Dato: 01.03.2018 20.23.35 
tillegg her "i hele Trøndelag
 



 

 

 

 

 

HØRINGSUTKAST 
Strategisk plan 2018 – 2020 

Trøndelag Idrettskrets 

 

 
 

  

 

 

 

STRATEGISK PLAN 
2018 - 2020 

 

Sammendrag av kommentarer på IR Trondheim.pdf
Denne siden inneholder ingen kommentarer



Innhold 
1. Planhierarki for Trøndelag Idrettskrets 
2. Forslag til Strategisk Plan 

 

  

Denne siden inneholder ingen kommentarer



Planhierarki for Trøndelag Idrettskrets 

 

 

 
 

 
 

 
 

Norges Idrettsforbund 
LOVHEFTE 

IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 
2015 - 2019 

IDRETTSSTYRET 
planer og vedtak 

 

Side: 3
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.24.06 
Komprimer dette - tok mye plass i forhold til budskapet.
 



 
 

I sine strategiske valg må Trøndelag Idrettskrets ta hensyn til 
dokumentene ovenfor. 

Disse har direkte betydning for Trøndelag Idrettskrets fokus og 
armslag. Vi får følgende planhierarki: 

 

1. Strategisk plan for idrettskretsen 
a. Vedtas av Idrettskretstinget 

2. Handlingsplaner 
a. Vedtas av Kretsstyret 

3. Arbeidsplaner 
a. Vedtas av Administrasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
tildelingsbrev 
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Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.26.04 
Språkvask - idrettskretsting er ikke et særnavn og skal skrives med liten i. Dette gjelder også kretsstyret og administrasjon i pkt 2 og 3. 
 



 

 
 
STRATEGISK PLATTFORM 
VISJON 
Idrettsglede for alle 

VIRKSOMHETSIDÉ 
Trønderidretten, flest i bredden, best i toppen 

HOVEDMÅL 
Trøndelag skal ha veldrevne idrettslag og idrettsråd med høy ordensgrad. Trøndelag 
idrettskrets skal bidra til bedre rammevilkår for idrettslagene og idrettsrådene i Trøndelag 

VERDIER 
Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd 
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet 

INNSATSOMRÅDER 
IDRETTSORGANISASJONEN 
Mål: Trøndelag Idrettskrets skal bidra til veldrevne og robuste idrettslag og idrettsråd 

For å oppnå dette vil vi: 
- drive organisasjonspleie ved bl.a. å besøke fleridrettslagene og idrettsrådene 
- tilby alle styrene i idrettslagene og idrettsrådene Styrekurs og KlubbAdmin, 

(idrettsregistreringen) samt annen kompetanse etter behov 
- sette Idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene, samt bidra til samarbeid 

og utvikling i og mellom idrettslagene 
- finne gode løsninger for barn og ungdom som har begrensede økonomiske ressurser 

 

FINANSIERING OG RAMMEBETINGELSER  
Mål: skape bedre rammebetingelser for idretten i Trøndelag – særlig gjennom synliggjøring 
av idrettens samfunnsbidrag 
 
For å oppnå dette vil vi: 
- arbeide med politisk påvirkning overfor fylkeskommunen og kommunene – med særlig 

vekt på synliggjøring av idrettens samfunnsbidrag 
- arbeide med politisk påvirkning overfor fylkeskommunen og kommunene for mer og 

bedre koordinert anleggsutvikling 
- etablere gode møteplasser mellom idrettskretsen, idrettslagene, idrettsrådene og 

kommunene (i sonene) 
- utvikle Idrettsrådene til å bedre samarbeidet med kommunene 

 

 

 

 

STRATEGISK PLAN 
2018 - 2020 

 

 
Side: 5

Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.27.01 
liten p. Ikke kapitalisering på norsk. Etter norsk rettskriving heter det Trøndelag idrettskrets også.
 
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.28.46 
Rydd opp teksten og sett på punktum på alle setninger.
 

Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.29.31 
Gjelde hele denne sida hvor det mangler masse punktum.
 

Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.27.16 
 
 
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 15.02.2018 15.30.43 
Orden? Jeg synes det heller skal legges vekt på kvalitet i arbeidet. Da er orden en forutsetning.
 
Forfatter: ik16-bjki Emne: Notat Dato: 15.02.2018 15.30.37 
Verdiene bør løftes opp
 
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.30.09 
ikke særnavn: styrekurs
 
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.30.43 
ikke særnavn: idrettsråd
 
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.33.10 
Skal vi finne løsninger? Hvorfor ikke identifisere barrierer for løsninger først og finne tiltak basert på disse funnene?
 
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.38.51 
Nytt pkt: Jobbe for at det i alle kommuner og i fylkeskommunen blir innført en løsning med at saker av betydning for idretten skal følges 
av en uttalelse fra idrettsrådet i kommunen eller av idrettskrets (FK). I saker av betydning for idretten i en kommune som behandles i FK 
skal TrIK innhente uttalelse fra aktuelt IR.  - Ett eksempel hvor vi kunne unngått en giganttabbe her er hallen på Heimdal vdg, hvor idetten 
er sterkt uenig i inngått avtale med  Kolstad IL.
 
Forfatter: Bruker Emne: Notat Dato: 10.02.2018 12.34.33 
Her må det presiseres at dette skal skje i samarbeid med idrettsrådene. Blir alltid litt skeptisk når idrettsrådet ikke blir invitert i møter krets 
har med egen kommune.
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Steinkjer idrettsråd har i sitt styremøte av 26. februar i år, sette på utkastet til plan og har følgende 
kommentarer. 
 
Steinkjer idrettsråd er tilfreds med at idrettsrådene har fått en sentral rolle i dokumentet. 
 
Det blir vist til dette i hovedmålet: Trøndelag skal ha veldrevne idrettslag og idrettsråd med høy 
ordensgrad. Vi er noe usikker på hva som ligger i uttrykket «ordensgrad», kanskje nytte et annet 
uttrykk eller spesifisere hva som tenkes?. For å nå hovedmålet har en listet opp innsatsområder. Her 
har idrettskretsen sagt at de vil drive organisasjonspleie ved bl.a. å besøke fleridrettslagene og 
idrettsrådene. En god tanke. Under pkt. om finansiering og rammebetingelser viser en bl.a. til at 
kretsen etablerer gode møteplasser mellom idrettskretsen, idrettslagene og idrettsrådene og 
kommunene i sonene. Når det gjelder dette med «sonene», kunne en kanskje ha viet dette noen 
ord/setninger – slik at en er omforent med hva somligger i dette uttrykket? 
 
Med vennlig hilsen 
Steinkjer idrettsråd v/leder Marit Moe, 95 22 24 25 marit.moe@ks.no 
 

mailto:marit.moe@ks.no
leraa
Utheving

leraa
Utheving



Hei! 
Ingen merknader, men ønsker å ha med respekt som stikkord under «Verdier». 
 
Mvh Osen idrettsråd 
v/Svein Stjern 



TIL Trøndelag Idrettskrets  
  
Verdal Idrettsråd har behandlet høringsutkastet til ny strategisk plan/virksomhetsplan 
med høringsfrist 2. mars per mail. 
  
Idrettsrådet merker seg med tilfredshet føringene som er nevnt for og styrke 
Idrettsrådene. 
Idrettsrådet vil også spille inn viktigheten av og ha en kort og tydelig plan noe som vil 
bli bedre og følge opp. 
Har ellers ingen tilføyelser til føringene som er lagt i høringsutkastet.  
  
Kopi: Styre 
  
Med hilsen 
Verdal Idrettsråd 
Paul Elvebø 
Leder 
E-post: p.elvebo@vktv.no 
Mob: 95295101 
 

mailto:p.elvebo@vktv.no
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Hei Ivan 
 
Jeg har sendt ut til alle medlemmer i idrettsrådet her. 
Vi har ingen kommentarer nå. 
 
Vi sendte jo inn et høringssvar på det tidligere utsendte dokumentet om "enklere idrettslag". 
Det er i grunn det vi er opptatt av: 
Enklere for klubbene, da det er basert på frivillighet! 
 
Vet det ikke har så mye med strategi å gjøre, men læll 
;-) 
 
Mvh 
Øyvind 
 

leraa
Utheving



Hei Ivan! 
 
Mandag morgen, her kommer en kort tilbakemelding. 
 
Mye bra i utkastet. Liker spesielt at man skal jobbe for å utvikle samarbeidet mellom idrettsråd og 
kommuner. Hos oss savner jeg en kommunal funksjon som flere politikere frontet før siste lokalvalg: 
Idrettskoordinator! 
I dag er det sånn at ale kommuner har f.eks. kulturskole, og bruker ressurser på dette. Da er det en 
tankekors at den største delen av frivilligheten, idrett, i mange kommuner er lite påaktet når 
ressurser fordeles. Kanskje kan vi jobbe langsiktig for å endre dette? 
 
MÅL: - I alle kommuner med idrettsråd skal det være en kommunalt ansatt idrettskoordinator. (dette 
trenger ikke være en 100% stilling i mindre kommuner, men bør være minimum 50-60%.) 
- En slik stilling vil være viktig for å bistå idrettsråd og idrettslag i kommunen. Jeg tror også den vil 
være økonomisk selvbærende ved at man på denne måten kan bistå lagene på en måte som skaper 
større inntekter bl.a. gjennom ulike eksterne støtteordninger.  
- Kanskje kan også en idrettskoordinator også at en del praktiske funksjoner for idrettsrådene, 
sekretæroppgaver o.l.?  det kan gjøre det lettere for engasjerte kvinner og menn med en hektisk 
hverdag i involvere seg i viktig arbeid for idretten. 
 
Mvh Skjalg 
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Melhus Idrettsråd sender inn endringsforslag til Trøndelag Idrettskrets knyttet til ny strategisk plan.  
 
Endringsforslaget innebærer at Trøndelag Idrettskrets ivaretar samarbeid mellom idrettsrådene (nytt 
forslag i rødt): 
 
«IDRETTSORGANISASJONEN 
Mål: Trøndelag Idrettskrets skal bidra til veldrevne og robuste idrettslag og idrettsråd 
For å oppnå dette vil vi: 
- drive organisasjonspleie ved bl.a. å besøke fleridrettslagene og idrettsrådene 
- tilby alle styrene i idrettslagene og idrettsrådene Styrekurs og KlubbAdmin, 
(idrettsregistreringen) samt annen kompetanse etter behov 
- sette Idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene, samt bidra til samarbeid 
og utvikling i og mellom idrettslagene og Idrettsrådene 
- finne gode løsninger for barn og ungdom som har begrensede økonomiske ressurser» 
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INNSPILL TIL STRATEGISK PLAN TRØNDELAG IDRETTSKRETS, 2018-2020 

- Høringsutkast for behandling på idrettskretstinget 05.mai 2018 

Dato: 25.02.2018 

Innsender: Sportsklubben Freidig 

Høringsfrist: 02.03.2018 

Ref. post 2 på HS-møte i Sportsklubben Freidig 12.februar 2018 vedrørende strategidokument 2018-

2020 for Trøndelag idrettskrets som er sendt på høring til idrettslaget i kretsen oversender klubben 

innspill på innhold. Merk: Innspill vil kun ta for seg idrettslagenes anliggende. 

Bakgrunn for innspill 

- På bakgrunn av tidligere saker og dialog mellom Freidig og idrettskretsen rundt koordinering 

av særidrettene, eksempelvis koordinering av konkurransesesong/ samarbeid på tvers/delta i 

flere idretter lengre også på juniornivå så bør det være et prioritert innsatsområde for 

Trøndelag Idrettskrets (TI) å jobbe med denne problematikken.  

 

I strategisk plan for 2018-2020, herunder innsatsområder, er ikke særkrets/regioner  

nevnt. 

 

- Vi ønsker også at TI skal ha et uttalt mål om å bidra til at økonomiske forhold ikke skal hindre 

deltakelse idrett. Herunder å se på flere forhold som er fordyrende for klubb og aktive: Mva. 

komp, administrative rutiner som blir så omfattende at idrettslag må ha betalte 

ressurser/faste ansatte for å håndtere dette, idrettsutstyr, at krav til idrettsanlegg i større 

grad differensieres i henhold til alder/nivå på brukere, økte krav til satsning for yngre som er 

kostnadsdrivende for den enkelte og klubben og risikerer økt frafall fra organisert idrett. 

 

I strategisk plan står det ‘finne gode løsninger for barn og ungdom som har begrensede 

økonomiske ressurser’.  

Det er viktig at dette gjenspeiles under pkt ‘Idrettsorganisasjonene’ mht Styrke 
idrettslagenes økonomiske rammevilkår gjennom tilskuddsordninger og støtte til 
utstyrsordninger. 
 
Og via TIs arbeid for gode rutiner og en god struktur for å forenkle administrasjon av 
idrettslag, sikre kontinuitet og kvalitet i organisasjoner med naturlig gjennomstrøm av 
tillitsvalgte i frivillige verv. 
 

- Å innføre kvalitetsklubb for fleridrettslag/flere idretter for å sikre god kvalitet på 

aktivitetstilbud. 

 

  

leraa
Utheving

leraa
Utheving

leraa
Utheving



2 
 

TIL PLANHIERARKIET 

Den strategiske planen til Trøndelag idrettskrets skisserer et tydelig planhierarki som man kan forvente 

at en idrettskrets følger. Det er viktig at idrettskretsen prioriterer mål og innsatsområder som vil utvikle 

og styrke idretten i kretsen innenfor disse rammene. 

TIL STRATEGISK PLATTFORM OG INNSATSOMRÅDER 

Skissert hovedmål i strategisk plan: 

- Trøndelag skal ha veldrevne idrettslag og idrettsråd med høy ordensgrad. Trøndelag 

idrettskrets skal bidra til bedre rammevilkår for idrettslagene og idrettsrådene i Trøndelag 

Vi leser dette som to hovedmål slik det er skissert under «Innsatsområder» 

1. Trøndelag skal ha veldrevne idrettslag og idrettsråd med høy ordensgrad.  

2. Trøndelag idrettskrets skal bidra til bedre rammevilkår for idrettslagene og idrettsrådene i 

Trøndelag 

TIL MÅL 1: Veldrevne idrettslag og idrettsråd med høy ordensgrad 

Begrepet «ordensgrad» under innsatsområder er uklart, det samme er definisjonen «..veldrevne og 

robuste idrettslag og idrettsråd». Et veldrevent og robust idrettslag er slik vi definerer dette et 

idrettslag som blant annet har: 

- Gode rutiner og en god struktur for å forenkle administrasjon av idrettslag, sikre kontinuitet 

og kvalitet i organisasjoner med naturlig gjennomstrøm av tillitsvalgte i frivillige verv. 

- God økonomistyring og et kostnadseffektivt tilbud av høy kvalitet. 

- Et miljø hvor utøvere, foreldre, foresatte og tillitsvalgte trives 

- Et aktivitetstilbud av høy kvalitet som gjenspeiler medlemmenes ønsker, behov og 

ambisjoner 

- Jevn rekruttering til frivillige verv og dugnadsinnsats. Herunder også som rekrutteringsarena 

for yngre inn i tillitsverv i organisert idrett. 

- God kontakt med respektive idrettsråd, idrettskrets, andre idrettslag og særkretser/regioner 

- Nødvendig kompetanse i alle verv og roller med en sammensetning av alder, kjønn, bakgrunn 

og kompetanse som reflekterer medlemsmassen. 

- Et tydelig og handlingsbetinget verdigrunnlag 

- Sikrer at økonomi ikke er til hinder for deltakelse 

I Trøndelag idrettskrets strategiske plan for 2018-2020 står det at idrettskretsen skal: 

- drive organisasjonspleie ved bl.a. å besøke fleridrettslagene og idrettsrådene  

- tilby alle styrene i idrettslagene og idrettsrådene Styrekurs og KlubbAdmin, 

(idrettsregistreringen) samt annen kompetanse etter behov 

- sette idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene, samt bidra til samarbeid og 

utvikling i og mellom idrettslagene 

- finne gode løsninger for barn og ungdom som har begrensede økonomiske ressurser 

Forslag til endring av ordlyd: Begrepet «organisasjonspleie» er svært uklart og kan gi uheldig 

assosiasjoner. Vi foreslår begrepet endres til «organisasjonsutvikling». Vi savner også bidraget til 

nettverksbygging mellom idrettslag med sammenfallende organisasjon/tilbud. 

Mye av dette blir hensyntatt i rammer og prinsipper for kvalitetsklubb. Vi håper TI kan has om strategi 

å få dette inn i fleridrettslag/andre idretter utover fotball. 
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Flere gode tiltak er skissert i strategisk plan som tar for seg viktige faktorer for å bidra til veldrevne og 

robuste idrettslag. Spesielt gjelder dette punktet om å «bidra til samarbeid og utvikling i og mellom 

idrettslagene». Dette vil innebære en koordinering også på et overordnet nivå med særkretsene (les 

særidrettene). I henhold til paragraf 3 (§3) «Oppgaver» i lovnormen for idrettskretsen, skissert som 

øverste dokument i planhierarkiet, står det under punkt 3c: 

- Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke 

aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen 

Begrepet «særkrets/region» bør være beskrevet i Trøndelag idrettskrets’ strategiske plan under 

innsatsområde «Idrettsorganisasjonen». Å overlate et nødvendig koordineringsarbeid mellom de ulike 

særkretsene til hvert enkelt idrettslag er uheldig og for idrettskretsen sin del en ansvarsfraskrivelse i 

henhold til vedtatt lovnorm og planhierarki. 

Forslag til endring: Punkt 3 kan deles i to ulike punkter med en utfyllende tekst for idrettslagene. 

- Nytt punkt 3: Sette idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene 

- Nytt punkt 4: Bidra til samarbeid og utvikling i og mellom idrettslagene og særkretsene 

Fra samme paragraf (§3) står det under punkt 3d: 

- Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning 

Med bakgrunn i aktuelle saker, beskrevne innsatsområder og utfordringer i norsk idrett som kan 

knyttes til idrettens verdigrunnlag bør arbeidet som ligger i oppgave 3d ref. lovnorm for idrettskretsen 

komme fram som et eget punkt under mål 1. 

Forslag til nytt punkt: Fremme idrettens verdigrunnlag gjennom informasjons- og 

opplysningsvirksomhet  

TIL MÅL 2: Bedre rammevilkår for idrettslagene og idrettsrådene i Trøndelag 

Vi ønsker at TI skal hensyntar våre innspill under MÅL 1 og bakgrunn for innspill for å 

operasjonalisere hvordan de konkret vil jobbe for å bedre rammevilkår for idrettslagene. 
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OPPSUMMERING AV ENDRINGSFORSLAG 

Forslag til endring av ordlyd 

«Organisasjonspleie» erstattes med «Organisasjonsutvikling».  

              Viktig å operasjonalisere hva som menes med robuste og veldrevne idrettslag i Tis  

Forslag til endring 

Punkt 3 under «Innsatsområder – idrettsorganisasjonen» splittes i to ulike punkter: 

Nytt punkt 3: Sette idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene 

Nytt punkt 4: Bidra til samarbeid og utvikling i og mellom idrettslagene og særkretsene 

Under ‘Finansiering og rammevilkår’  

 - Endre tekst om møteplasser til: Etablere gode møteplasser mellom idrettskretsen, 

særkretsene, idrettslagene, idrettsrådene og kommunene 

Forslag til nytt punkt 

Nytt punkt under «Innsatsområder – idrettsorganisasjonen»: 

Fremme idrettens verdigrunnlag gjennom informasjons- og opplysningsvirksomhet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hei 
Viser til utsendt høringsutkast til Strategisk plan/Virksomhetsplan for Trøndelag Idrettskrets 2018-20 
Basert på vedlagt utkast har Namsos IL fotball ingen innvendinger eller ønsker om tilføyinger.  
Flott at satsingsområde er å jobbe godt inn mot enkelte lag/org og skape godt samarbeid opp mot de 
enkelte kommuner/ idrettsråd. 
 
Hilsen Namsos IL fotball  
Bente Skaftnesmo 
 
leder 
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Utleira IL har noen kommentarer til side 5 
 
Strategisk platform - Virksomhetside 
Trønderidretten; flest i bredden, best i toppen 
 
Det må være best mulig kvalitet for å beholde flest mulig i bredden, og dette er også veien å gå for å 
lykkes til slutt.  
Virksomhetsideen deres setter topp og bredde mot hverandre, i stedet for at best mulig kvalitet i 
arbeidet med breddeidrett i aldersbestemte klasser gir flere toppresultater i seniorklassene. Man må 
ikke sette dette opp mot hverandre ettersom det ene er viktig for den andre og motsatt. Med 
kvalitet  bredden vil man beholde og rekruttere flere. Med flere i bredden, men et bedre opplegg vil 
enda flere bli gode. Synes det er helt feil å si at bredden bryr seg om kvantitet og at toppen bryr seg 
om kvalitet. Det bør nok heller være motsatt, ettersom med god kvalitet i bredden vil enda flere nå 
toppen... 
 
Klubbadnin: 
Hvor stor kunnskap har Idrettskretsen til konkurrentene til Klubbadmin? 
Stiller her spørsmål til hvordan klubbadmin skal bidra til veldrevne og robuste idrettslag? 
Utleira IL finner ikke klubbadmin god nok, og ser at det er mange konkurrenter som vil tilby 
idrettslaget mye bedre systemer. 
Vår påstand er heller at klubbadmin begrenser mulighetene for 3. parts løsninger å tilby enda bedre 
løsninger til klubbene. 
 
NIF har brukt og bruker fremdeles alt for mye penger på IT-systemer, i stedet for idrett. Å slippe til 
gode IT-løsninger fremfor å utvikle et program med gårsdagens teknologi, ville gitt klubbene langt 
bedre løsninger for å bli veldrevne og robuste. 
 
 
 
 

 

Pål B. Wahl 
Daglig Leder 
 
Telefon 930 45 500 
E-post leder@utleira.no   |    internett www.utleira.no 

 

mailto:epostadresse@utleira.no
http://www.utleira.no/
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HEI 
 
HOVIN IL har ingen merknader/ kommentarer 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Hovin idrettslag 
 
 
Anders Lehn 
Leder 
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