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Til 
Særkretser/Regioner 
Idrettsråd 
Særforbund med representasjonsrett 

Kopi 
Revisor, Kontrollutvalget, Norges Idrettsforbund 

25. mai 2020

Varsel om ny dato og påmelding for Idrettskretsting for Trøndelag 
idrettskrets 25. juni 2020

Viser til tidligere utsendte innkalling og varsler herved om ny dato for gjennomføring av 
Idrettskretstinget 2020. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien ble det planlagte tinget 24. 
og 25. april 2020 utsatt. Styret har nå besluttet at kretstinget i Trøndelag Idrettskrets 2020 
gjennomføres digitalt 25. juni 2020 kl. 1700 - 2000. 

• Det digitale møtet foregår via Microsoft Teams. Alle deltakere (representanter,
komitemedlemmer, observatører og gjester) må oppgi en mailadresse i fullmaktsskjemaet.
Dette slik at man skal kunne bli invitert inn i det digitale møtet.

• Et digitalt årsmøte kan medføre at valget av styremedlemmer eventuelt ikke blir
gjennomført etter idrettskretsens lov (i blokk), men at dette valget vil måtte foregå
enkeltvis. Vi ber derfor delegater som IKKE aksepterer valg av styret enkeltvis gir uttrykk
for dette via fullmaktsskjemaet eller i E-post til idrettskretsen.

• Frist for påmelding er 24 timer før tinget starter. Dette fordi at vi skal kunne gi digital
bistand til de som trenger det.

• Fullstendig saksliste for idrettskretstinget blir offentliggjort på idrettskretsens
hjemmeside
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Med hilsen 
Trøndelag Idrettskrets 

Tore Rømo Kjell Bjarne Helland 
Styreleder Organisasjonssjef 

Vedlegg:  
Fullmaktsskjema for representanter 
Oversikt over fordeling av representanter 

Med bakgrunn i Trøndelag Idrettskrets sin lov møter følgende representanter med stemmerett: 
a. Idrettskretsens styre.
b. 75 representanter fra særidrettene og 75 representanter fra idrettsrådene.
i. Fordelingen av representanter er listet opp i vedlegg nedenfor.

Representanter som møter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Det 
presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av representanter hvis man har flere enn 1 
representant som møter.

Idrettskretstingets oppgaver. 
• Godkjenne de fremmøtte representantene.
• Velge dirigent(er).
• Velge sekretær(er).
• Velge to representanter til å underskrive protokollen.
• Godkjenne innkallingen.
• Godkjenne saklisten.
• Godkjenne forretningsorden.
• Behandle beretning for idrettskretsen.
• Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors   
beretning og kontrollutvalgets beretning.
• Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
• Behandle forslag og saker.
• Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
• Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.
• Foreta følgende valg:
a) Styreleder og nestleder,
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter
velges varamedlemmene samlet.

3

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/


Fullmaktsskjema for representanter til 
Trøndelag idrettskrets ting 2020 
 

FULLMAKT 

fra 

........................................................................... 

organisasjonens navn 

 
Representanter:   e-post 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
 
Vararepresentanter/ Observatører  E-post 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
__________________________________ ________________________________________ 
 
 
 
..............................................                                         ………………................. 
underskrift                                                                                                 underskrift 
 
 
Vi aksepterer IKKE at valg av styret gjennomføres enkeltvis. 
(huk av i boksen hvis dere IKKE godtar enkeltvis valg) 
 
 
Fullmaktsskjemaet sendes Trøndelag idrettskrets sin E-post: trondelag@idrettsforbundet.no   
 
OBS!  Fullmaktsskjemaet kan ikke være signert av representanten selv. Husk kjønnsfordelingen 
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Fordelingsoversikt av representanter fra idrettsråd i Trøndelag IK 

Idrettsråd 
Medlemstall 

204017 Min repr Tillegg totalt 

38 37 75 

Trondheim 89543 1 4 5 

Stjørdal 12660 1 3 4 

Steinkjer 10214 1 3 4 

Levanger 9422 1 2 3 

Orkland 8986 1 2 3 

Verdal 7101 1 2 3 

Melhus 7004 1 2 3 

Namsos 6544 1 2 3 

Malvik 5390 1 1 2 

Indre fosen 4246 1 1 2 

Skaun 3707 1 1 2 

Ørland 3394 1 1 2 

Røros 3055 1 1 2 

Oppdal 3045 1 1 2 

Heim 3004 1 1 2 

Inderøy 2876 1 1 2 

Nærøysund 2643 1 1 2 

Midtre Gauldal 2346 1 1 2 

Selbu 2223 1 1 2 

Hitra 1843 1 1 2 

Frosta 1784 1 1 2 

Holtålen 1403 1 1 2 

Overhalla 1311 1 1 2 

Frøya 1306 1 1 2 

Åfjord 1162 1 1 2 

Snåsa 1096 1 1 

Grong 1048 1 1 

Rindal 1046 1 1 

Meråker 945 1 1 

Rennebu 797 1 1 

Lierne 682 1 1 

Høylandet/Hållingen 468 1 1 

Tydal 449 1 1 

Flatanger 360 1 1 

Osen 314 1 1 

Leka 281 1 1 

Namsskogan 198 1 1 

Røyrvik 121 1 1 
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Fordelingsoversikt av representanter fra særidrettene i Trøndelag IK 

Organisasjon Akivitetstall Minimum Tillegg Totalt Fordeling av delegat 

  208334 43 32 75   

Fotball 40957 1 4 5   

Ski   32038 1 4 5 Nord 2 Sør 3 

Bedriftsidrettskrets 22907 1 3 4   

Håndball 19805 1 3 4   

Friidrett   16300 1 3 4 Nord 2 Sør 2 

Studentidrett 10178 1 2 3 Har 3 faste representanter 

Gymnastikk og Turn 8808 1 2 3  
Kampsport 4944 1 1 2   

Svømming   4904 1 1 2 Nord 1 Sør 1 

Golf 4512 1 1 2   

Cykling 4472 1 1 2   

Orientering 3535 1 1 2 Sør 1 nord 1 

Skyting   3333 1 1 2 Sør 1 nord 1 

Bandy 3064 1 1 2   

Klatring 2191 1 1 2   

Dans 2187 1 1 2   

Volleyball 2077 1 1 2   

Skiskyting   1909 1 1 2 Sør 1 nord 1 

Rytter 1845 1   1 Sør 1 

Ishockey 1748 1   1   

Motorsport 1728 1   1   

Dykking  1457 1   1 Sør 1 

Padling 1372 1   1   

Luftsport 1282 1   1   

Basket 1094 1   1   

Skøyter 875 1   1   

Boksing 810 1   1   

Tennis 803 1   1   

Amerikanske idretter 750 1   1   

Vektløfting 628 1   1   

Badminton 610 1   1 Nord 1 

Cricket 609 1   1   

Judo 604 1   1   

Hundekjøring 550 1   1   

Seiling 548 1   1   

Thriathlon 519 1   1   

Bowling 484 1   1   

Curling 425 1   1   

Roing 327 1   1   

Fleridretter 319 1   1   

Bordtennis 310 1   1   

Squash 265 1   1   

Snowboard 251 1   1   
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Idretter med mindre enn 250 aktive og 

dermed ikke stemmerett på Tinget  
Bueskyting 209 

Styrkeløft 201 

Kickboksing 176 

Bryting 122 

Biljardforbund 118 

Rugby 113 

Soft og baseball 75 

Fekting 54 

Casting 48 

Vannski 43 
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
2.ORDINÆRE KRETSTING 

 
 

PROGRAM 
 
 
DIGITALT Idrettskretstingets 25. JUNI 2020  
kl 1700 til 2000  
 

 

1645 - 1700 Møtet åpnes for innlogging via TEAMS. 
 
1700 – 1730 Velkommen ved styreleder Tore Rømo, hilsen til Tinget 

fra Trøndelag fylkeskommune og Norges 
idrettsforbund. 

 
1730 – 1800 Status for tiden 25.april til 25.juni – utsettelsesperioden. 

Informasjon om Idrettens Studieforbund (ISF). 
 
1800 – 1900 Tingforhandlinger. 
 
1900 – 1910 Pause. 
 
1910 – 2000 Tingforhandlinger. 
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
IDRETTSKRETSTING 2020 
 

SAKLISTE 
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
2.ORDINÆRE KRETSTING 

 
S A K L I S T E 

 
 

Trøndelag idrettskrets lov, § 4 Idrettskretstingets 
oppgaver. Idrettskretstinget skal: 

 

Sak 1 
 
Sak 2 

 

Sak 3 
 
Sak 4 

 
Sak 5 

 
Sak 6 

 
Sak 7 

 
Sak 8 

 
Sak 9 

 
 
Sak 10 

Godkjenne de fremmøtte representantene 

 
Velge dirigenter og sekretær samt 2 representanter til 
å underskrive protokollen 

 
Godkjenne den oppsatte saksliste og forretningsorden 

 
Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen 

Behandle langtidsplan for idrettskretsen 

Behandle langtidsbudsjett for idrettskretsen 

Behandle innkomne forslag og saker 

Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

Behandle retningslinjer for fordeling av midler som er 
til disposisjon for idrettskretsen 

 
Foreta følgende valg: 

- Idrettskretsens styre og styre i ISF/T bestående  av 
leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

- Kontrollutvalg på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
- Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representanter 
- Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
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SAKENES BEHANDLING 
 

Sak 1 
 
 
 
Sak 2 

Godkjenne de fremmøtte representantene 
Representasjon i.h.t. TrIKs lov, § 3-2. Representantliste 
presenteres på tinget. 

 

Velge dirigenter, sekretær samt 2 representanter til å 
underskrive protokollen 

 
Idrettskretsstyrets innstilling: 
a) Dirigenter:  Kirsti Jaråker og Terje Wist 
b) Sekretær:  Aud Bjerkan 
c) Representanter til å underskrive protokollen:  

Siv Jørgensen og Lars Svanholm 
 

Sak 3 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden 
 

Sakliste 
Idrettskretstinget er av Idrettskretsstyret innkalt med 3 
måneders varsel. 
Alle forslag som er innkommet senest 2 måneder før tinget er 
tatt med i saklista under sak 7. På grunn av «koronapandemien» 
ble den planlagte tinggjennomføringen utsatt med en 
varslingsfrist på 1 måned i forhold til ny dato. 

 
Saklista er satt opp i.h.t. TrIKs lov, § 4 og utsendt med vedlegg 
minst 1 måned før gjennomføring av tinget. 

 
Saker som ikke står oppført på saklista kan ikke tas opp til 
behandling. 

 
Tinget gjennomføres digitalt. Det vil bli gitt en orientering om 
praktisk gjennomføring av tinget i forkant av 
tingforhandlingene. 

 
Forretningsorden 
Idrettskretstinget ledes av dirigentene som velges av tinget. 
Idrettskretsstyret fremmer forslag på dirigenter. 

 
Protokollen føres av sekretær som velges av tinget. 
Idrettskretsstyret fremmer forslag på sekretær. 

 
På grunn av at tinget gjennomføres digitalt så må alle innlegg 
og forslag meldes inn på den «chattefunksjonen» som er 
tilrettelagt. Det vil bli gitt en orientering om regler og rammer 
for praktisk gjennomføring av dette. 
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Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
Unntatt for innledningsforedraget til de respektive forslag i 
saklista er taletiden 5 minutter første gang og 3 minutter andre 
og 2 minutter for tredje gang. Dirigentene kan foreslå 
ytterligere tidsbegrensning og «strek» for inntegnede talere. 

 
Til forretningsorden tillates kun å ta ordet 1 gang med høyst 
varighet på 1 minutt i hver sak pr. godkjent tingdelegat. 

 
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten via 
trondelag@idrettsforbundet.no og være undertegnet med 
organisasjonens og representantens navn. Fremsatte forslag 
kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke fremmes etter 
at «strek» er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 

 
Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte 
stemmer hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe annet. 

 
Ingen representant har mer enn en stemme og ingen kan avgi 
stemme ved fullmakt. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 

 
Samtlige forslag og vedtak føres inn i protokollen med hvem 
som har hatt ordet og antall avgitte stemmer for og imot. 

 
Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 valgte 
representanter. 

 
Møtets forhandlinger er offentlige. 

 
 
 

Sak 4 Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen 
 
Styret vil i tillegg gi en kort orientering om iverksatte tiltak 
og aktiviteter i tilknytning til «koronapandemien». 

 
Følgende dokumenter er vedlagt tingdokumentene: 
a) Idrettskretsens beretning for perioden 2018 - 2019 
b) Idrettskretsens regnskap 2018 med revisjonsberetning og 

kontrollkomiteens beretning 
c) Idrettskretsens regnskap 2019 med revisjonsberetning og 

kontrollkomiteens beretning 
d) Sagamarsjens regnskap for 2018 og 2019 

Idrettskretsstyrets innstilling: 
a) Beretning for perioden 2018 - 2019 godkjennes 
b) Regnskap for 2018 godkjennes 
c) Regnskap for 2019 godkjennes 
d) Sagamarsjens regnskap for 2018 og 2019 tas til orientering 
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Sak 5 Behandle langtidsplan for idrettskretsen 
 

Forslag til «Langtidsplan 2021 - 2024» er vedlagt 
tingdokumentene. 

 
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Fremlagte forslag til «Langtidsplan 2021 - 2024» godkjennes. 

 

Sak 6 Behandle langtidsbudsjett idrettskretsen 
 

Forslag til «Rammebudsjett 2021 - 2024» er vedlagt 
tingdokumentene. 

 
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Fremlagte forslag til «Rammebudsjett for 2021 - 2024» vedtas 
som retningsgivende for idrettskretsens økonomiske utvikling i 
perioden. 

 

Sak 7 Behandle innkomne forslag og saker 
 

Følgende forslag er fremmet av organisasjonsleddene: 
 

a) ANLEGGSPOLITISK STRATEGI 
vedlegg 1 

 
Forslagsstiller er Idrettsrådet i Trondheim. Forslaget er vedlagt 
tingdokumentene. 

 
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Forslaget har flere sammenfallende elementer med styrets 
forslag til anleggsplan for perioden 2020 - 2024 i sak 7, pkt.c og 
styret foreslår derfor at saken behandles som en del av denne 
saken. 

 

b) KRITERIER FOR FORDELING AV FYLKESTILSKUDD 
vedlegg 2 

 
Forslagsstiller er Idrettsrådet i Trondheim. Forslaget er vedlagt 
tingdokumentene. 

 
Idrettskretsstyrets innstilling: 
Forslaget har direkte sammenheng med sak 9 og styret foreslår 
at saken behandles som en del av denne saken. 
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c) STRATEGIDOKUMENT FOR ANLEGGSUTVIKLING 2020–2024 
vedlegg 3 

Forslaget er vedlagt tingdokumentene. 

Idrettskretsstyrets innstilling: 
Fremlagte forslag til strategidokument vedtas og legges til 
grunn for utarbeidelse av trønderidrettens anleggsplan for 
utvikling av anlegg av regional betydning i perioden 2020 - 
2024. 

 

d)  REPRESENTASJONSORDNING FOR IDRETTSKRETSTINGET 
vedlegg 4 

Forslaget er vedlagt tingdokumentene. 

Idrettskretsstyrets innstilling: 
Styret i Trøndelag idrettskrets gjennomfører i kommende 
tingperiode en utredning som skal legges frem på kretstinget 
2022. Utredningen skal omfatte en vurdering av: 
Styrker og svakheter ved dagens tingsammensetning 
Alternative tingsammensetningsmodeller inkl. styrker og 
svakheter ved disse. 

 

Sak 8 Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

 
KPMG AS v/statsautorisert revisor Svein Aasved har vært 
kretsens revisor i perioden 2018 - 2020. 

 
Idrettskretsstyrets innstilling: 
KPMG engasjeres som revisor for Trøndelag idrettskrets. 

 
Sak 9 Behandle retningslinjer for fordeling av midler som er til 

disposisjon for idrettskretsen 
 

Viser til vedtak i denne saken på Idrettskretstinget 2018. Kopi av 
gjeldende kriterier er vedlagt tingdokumentene. 

 
Idrettskretsstyrets innstilling: 
De kriteriene for fordeling av fylkestilskudd til særkretser og 
idrettsråd som ble vedtatt på Idrettskretstinget i 2018 
videreføres i kommende tingperiode. 
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Sak 10 Valg 
 

Valgkomiteens forslag i pkt a,b og c samt styrets forslag i pkt d 
er vedlagt tingdokumentene. 
Tinget skal foreta følgende valg: 

 
a) Idrettskretsstyre og styre i ISF/TrIK bestående av:  

Leder 
Nestleder 
5 styremedlemmer 
2 varamedlemmer 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. Deretter velges først 
styremedlemmene samlet og til slutt varamedlemmene på 
samme måte. 

 
b) Kontrollutvalg: 

      2 medlemmer 
     2 varamedlemmer 

 
c) Representanter til idrettsting og ledermøter: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til idrettsting 
og ledermøte NIF. 

 
 

d) Valgkomité for Idrettskretstinget 2022 
 

Leder 
2 medlemmer 
1 varamedlem 

 
Valget gjennomføres digitalt. Det vil bli gitt en orientering 
om praktisk gjennomføring og formaliteter knyttet til 
valget. 

 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår 
mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg 
mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved 
loddtrekning. 

 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må 
alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis 
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 
første omgang, anses de valgt som har mer enn halvparten 
av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 
kandidater, og etter denne avstemmingen er de valgt som 
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
BERETNING FOR 2018 OG 2019 

SAK 4
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BERETNING TRØNDELAG IDRETTSKRETS 

2018-2019 

Styrets beretning for 2018-2019 har tatt utgangspunkt i Trøndelag idrettskrets 
strategidokument vedtatt på Kretstinget 5. mai 2018. Styret har i perioden 
avholdt 27 styremøter. Disse har vært gjennomført som møter hvor man fysisk har 
vært samlet et sted og skypemøter hvor man har vært på inntil 12 ulike 
destinasjoner. Det er også gjennomført 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). 

Dette har vært den første tingperioden for nye Trøndelag idrettskrets etter at 
Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets ble sammenslått fra 1. januar 2018. 

Det har i tingperioden vært 161 saker til behandling. Møtene har funnet sted i 
Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Verdal, Frosta, Meråker, Brekstad, Frøya, Røros, 
Stjørdal og Trondheim. Her har man møtt kommune og idrettsråd i tillegg. 

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 i Steinkjer og i Trondheim

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

Vi har en eierandel på 26 % i Trondheim Idrettsklinikk AS og en eierandel på 100% i 
Trøndelag idrettskrets Arrangement AS. 

Trøndelag Idrettskrets visjon: 

FLEST I BREDDEN - BEST I TOPPEN 

1) 

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

TrIK 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. 

TrIK 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 oppvekstsvilkår 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. 

Illustrasjonen nedenfor viser sammenhengen i Norges idrettsforbunds visjoner, 
verdier, satsingsområder og mål. 

2) 

IDRETTENS VERDIGRUNNLAG 
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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 har valgt å organisere seg i utvalg og ulike forum: 

• Ungdomsutvalg 

• Anleggsutvalg 

• Ressursgruppe folkehelse 

• Idrettsrådsforum 

• Særkretsforum 

I tillegg utfører 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 i Steinkjer og Trondheim 

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

3) 

STYRET 
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3.1) 

STYRETS SAMMENSETNING 

Kretsleder Tore Rømo 

Nestleder May Romundstad 

Styremedlem Hanna Blengsli Kværnø 

Styremedlem Terje Rønning 

Styremedlem Jorid Jagtøyen 

Styremedlem Erlend Almåsvold Røste 

Styremedlem Ståle Vaag 

Varamedlem Anne-Lene Fadnes Gregersen 

Varamedlem Rune Johnsen 

Elvran IL 

Byneset IL 

Grong Badmintonklubb 

Skogn IL 

Melhus IL 

NTNUI 

Kyrksæterøra IL 

Kolvereid IL 

Hitterdal-Feragen IL 

Trøndelag idrettskrets har to kontorsteder. Det første er på Idrettens hus i 
Steinkjer. Det ligger i Steinkjerhallen på Campus Steinkjer. 
Det andre er Idrettens Hus i Trondheim i Ingvald Ystgaards veg på Tunga. 

Til sammen er det 11 årsverk i Trøndelag idrettskrets og vi står til tjeneste for 55 
særkretser/regioner, 742 idrettslag og 199 bedriftsidrettslag i Trøndelag fylke. 

4.1) 

ANSATTE 

Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland 

Spesialrådgiver/Controller Bjørn Høgsnes 

Fagkonsulent Økonomi Eva Dyrnes Olsen 

Fagkonsulent Økonomi Torill Kirsti Hansen 

Kontormedarbeider økonomi Aud Solrun Bergin (50%) 

Kontormedarbeider kompetanse 
og organisasjonsstøtte Aud Tronstad Bjerkan (50%) 

Idrettsfaglig rådgiver Jonas Austmo Kolstad 

Idrettsfaglig rådgiver Maj Elin Svendahl 

Idrettsfaglig rådgiver Robert Olsvik 

4) 

ADMINISTRASJON 
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Idrettsfaglig rådgiver Einar Lund 

Idrettsfaglig rådgiver/paraidrett Per Einar Johannessen 

Idrettsfaglig rådgiver Ivan Leraand 

 
4.2) 

TRØNDELAG IDRETTSKRETS I TALL 
 
 
 
 
 

 
2017 2018 

Antall idrettslag 752 742 

Antall medlemmer 201 268 203 072 

Antall kvinner 86 443 87 859 

Antall menn 114 825 115 213 

Antall under 19 år 86 373 87 756 

Antall jenter under 19 år 40 353 41 031 

Antall gutter under 19 år 46 020 46 725 
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Antall lag og medlemmer i kommunene i Trøndelag 

Forklaring av tallene bak kommunenavnet. 

Antall idrettslag i parentes. Eks (12/14) betyr at 12 idrettslag har aktivitet mens 14 
idrettslag er registret. Altså, 2 idrettslag har medlemskap, men har ikke rapportert 
aktivitet. 

Kvinner Menn Totalt 

Kommune 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 
Bjugn 
Idrettsråd 
(12/14) 

23 143 133 28 158 485 33 190 139 43 312 717 1202 

Flatanger 
Idrettsråd (4/6) 

1 10 41 23 51 126 1 10 45 51 127 234 360 

Fosnes 
Idrettsråd (2/4) 

1 12 3 2 31 49 2 9 13 3 33 60 109 

Frosta 
Idrettsråd (7/8) 

12 189 149 33 369 752 9 191 168 96 568 1032 1784 

Frøya 
Idrettsråd 
(11/12) 

36 137 89 42 185 489 21 152 122 78 444 817 1306 

Grong 
Idrettsråd (6/7) 

18 96 100 39 207 460 7 113 125 63 280 588 1048 

Hemne 
Idrettsråd 
(11/13) 

22 238 168 72 608 1108 16 248 185 96 449 994 2102 

Hitra Idrettsråd 
(14/16) 

11 162 131 67 407 778 14 155 205 73 432 879 1657 

Holtålen 
Idrettsråd (7/7) 

27 110 102 46 395 680 19 79 94 78 453 723 1403 

Høylandet 
Idrettsråd/ 
Hållingen IL 
(3/3) 

0 16 56 14 100 186 0 47 51 18 166 282 468 

Idrettsrådet i 
Agdenes (5/6) 

12 61 57 29 169 328 11 66 55 17 213 362 690 

Idrettsrådet i 
Osen (1/1) 

7 15 17 9 84 132 14 33 19 9 107 182 314 

Idrettsrådet i 
Trondheim 
(228/259) 

1365 9651 5849 7477 12
2 
19 

3656
1 

125
8 

1126
6 

7841 8150 22
2 
57 

5077
2 

8733
3 
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Kvinner Menn Totalt 

Kommune 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

Inderøy 
Idrettsråd 
(11/11) 

42 235 259 112 633 1281 48 291 282 140 834 1595 2876 

Indre Fosen 
Idrettsråd 
(20/24) 

117 548 386 107 734 1892 114 563 416 202 105 
9 

2354 4246 

Klæbu 
Idrettsråd 
(7/8) 

14 295 191 48 369 917 12 401 228 76 595 1312 2229 

Leka 
Idrettsråd 
(2/2) 

4 22 17 11 86 140 8 15 16 18 84 141 281 

Levanger 
Idrettsråd 
(27/31) 

162 942 970 464 171 
9 

4257 176 1044 987 531 242 
7 

5165 9422 

Lierne 
Idrettsråd 
(3/4) 

8 37 39 19 199 302 7 38 96 12 227 380 682 

Malvik 
Idrettsråd 
(15/15) 

85 777 499 153 106 
8 

2582 88 700 488 262 127 
0 

2808 5390 

Meldal 
Idrettsråd 
(8/10) 

19 154 150 60 477 860 30 134 142 44 590 940 1800 

Melhus 
Idrettsråd 
(19/21) 

49 699 610 215 160 
8 

3181 69 874 779 318 178 
3 

3823 7004 

Meråker 
Idrettsråd 
(7/9) 

7 69 82 23 220 401 8 65 89 42 340 544 945 

Midtre 
Gauldal 
Idrettsråd 
(11/13) 

39 215 148 89 571 1062 43 260 134 93 754 1284 2346 

Namdalseid 
Idrettsråd 
(4/4) 

13 51 37 23 113 237 15 58 61 30 149 313 550 
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Kvinner Menn Totalt 

Kommune 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

Namsos 
Idrettsråd 
(31/35) 

68 613 524 216 114 
5 

2566 85 680 746 348 146 
0 

3319 5885 

Namsskogan 
Idrettsråd 
(3/3) 

0 19 13 6 61 99 0 26 10 4 59 99 198 

Nærøy 
Idrettsråd 
(10/15) 

40 182 125 49 235 631 35 197 163 85 301 781 1412 

Oppdal 
Idrettsråd 
(17/19) 

44 316 227 55 541 1183 62 377 259 114 105 
0 

1862 3045 

Orkdal 
Idrettsråd 
(19/21) 

47 650 523 151 127 
2 

2643 71 697 621 254 202 
4 

3667 6310 

Overhalla 
Idrettsråd 
(4/4) 

6 128 98 46 266 544 13 115 165 64 410 767 1311 

Rennebu 
Idrettsråd 
(2/2) 

15 62 48 18 198 341 18 77 67 32 262 456 797 

Rindal 
Idrettsråd 
(4/5) 

7 100 74 37 197 415 6 94 92 51 388 631 1046 

Roan 
Idrettsråd 
(2/4) 

14 18 12 9 90 143 10 30 17 16 90 163 306 

Røros 
Idrettsråd 
(16/17) 

26 162 186 138 681 1193 35 201 198 131 104 
9 

1614 2807 

Røyrvik 
Idrettsråd 
(1/1) 

3 18 10 0 36 67 4 10 12 0 28 54 121 

Selbu 
Idrettsråd 
(15/16) 

19 273 226 65 462 1045 16 270 238 80 574 1178 2223 

Skaun 
Idrettsråd 
(10/10) 

42 420 278 134 820 1694 49 496 345 123 100 
0 

2013 3707 
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Kvinner Menn Totalt 

Kommune 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

Snillfjord 
Idrettsråd 
(4/4) 

14 19 19 21 125 198 18 56 77 39 170 360 558 

Snåsa 
Idrettsråd 
(4/4) 

17 91 83 38 256 485 28 91 104 51 337 611 1096 

Steinkjer 
Idrettsråd 
(43/50) 

129 1225 989 341 157 
5 

4259 142 1038 934 462 230 
7 

4883 9142 

Stjørdal 
Idrettsråd 
(47/49) 

153 1339 1087 441 226 
6 

5286 153 1411 1300 634 387 
6 

7374 12660 

Tydal 
Idrettsråd 
(3/3) 

4 14 20 19 123 180 2 6 20 43 198 269 449 

Verdal 
Idrettsråd 
(30/31) 

106 796 600 311 126 
5 

3078 91 838 645 438 201 
1 

4023 7101 

Verran 
Idrettsråd 
(6/7) 

24 91 74 24 280 493 25 90 81 40 343 579 1072 

Vikna 
Idrettsråd 
(5/6) 

35 322 148 42 79 626 11 267 176 39 112 605 1231 

Ørland 
Idrettsråd 
(16/18) 

50 272 197 71 471 1061 30 258 209 108 526 1131 2192 

Åfjord 
Idrettsråd 
(5/8) 

17 104 95 21 146 383 7 97 108 51 210 473 856 

Trøndelag Idrettskrets Aktive medlemmer 2018 

Aktivitetstall Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-19 20- 
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

Amerikanske 
idretter 

0 79 106 134 67 386 0 6 27 146 185 364 750 

Badminton 1 59 41 33 70 204 0 85 68 47 206 406 610 

Bandy 3 232 62 95 451 843 0 670 353 301 897 2221 3064 

Basketball 0 49 78 100 66 293 0 180 285 154 182 801 1094 

Biljard 0 0 2 2 12 16 0 1 7 8 86 102 118 
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Aktivitetstall Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-19 20- 
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

 Boksing 0 20 99 46 111 276 0 55 217 98 164 534 810 

 Bordtennis 0 15 16 3 9 43 0 85 52 33 97 267 310 

 Bowling 5 11 17 20 89 142 5 17 28 40 252 342 484 

 Bryting 0 16 8 5 9 38 0 24 15 11 34 84 122 

 Bueskyting 0 4 28 8 32 72 0 12 27 10 88 137 209 

 Casting 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 44 45 48 

 Cricket 14 23 21 14 66 138 17 54 125 61 214 471 609 

 Curling 0 11 15 8 49 83 1 16 29 26 270 342 425 

 Dans 129 493 223 524 300 1669 11 106 31 172 198 518 2187 

 Dykking 5 37 34 124 216 416 9 50 106 173 703 1041 1457 

 Fekting 0 0 4 6 5 15 0 5 12 8 14 39 54 

 Fleridretter 0 0 5 5 188 198 0 1 3 10 107 121 319 

 Fotball 132 6795 4582 1152 2545 15206 202 10066 7145 2724 5578 25715 40921 

 Friidrett 513 1887 991 759 3429 7579 509 1983 1378 862 3989 8721 16300 

 Golf 2 44 36 45 819 946 2 72 129 271 3092 3566 4512 

 Gymnastikk og turn 833 3855 1035 143 608 6474 553 1119 310 73 279 2334 8808 

 Hundekjøring 14 13 23 32 161 243 18 19 35 37 198 307 550 

 Håndball 57 5354 3593 853 2333 12190 51 3860 1865 453 1386 7615 19805 

 Ishockey 12 76 40 20 63 211 36 467 377 157 500 1537 1748 

 Judo 6 88 35 8 35 172 30 174 87 27 114 432 604 

 Kampsport 11 777 327 152 405 1672 21 1780 523 167 781 3272 4944 

 Kickboksing 0 5 25 9 18 57 0 15 45 16 43 119 176 

 Klatring 32 155 214 157 425 983 27 141 208 191 641 1208 2191 

 Luftsport 0 0 5 18 74 97 2 3 27 149 1004 1185 1282 

 Motorsport 6 66 68 28 146 314 5 276 353 149 631 1414 1728 

 Orientering 53 305 201 216 781 1556 44 347 285 234 1069 1979 3535 

 Padling 3 19 80 50 487 639 6 21 72 50 584 733 1372 

 Ridning 15 78 333 342 849 1617 8 27 33 17 143 228 1845 

 Roing 0 4 22 102 42 170 0 0 17 103 37 157 327 

 Rugby 0 0 0 30 18 48 0 0 4 38 23 65 113 
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Aktivitetstall Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-19 20- 
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

 Seiling 0 23 20 38 87 168 0 13 32 39 296 380 548 

 Ski 1251 4197 1866 850 6024 14188 1381 5081 2438 1152 7805 17857 32045 

 Skiskyting 17 140 142 47 435 781 17 195 236 71 609 1128 1909 

 Skyting 4 50 78 58 211 401 6 92 203 190 2441 2932 3333 

 Skøyter 40 227 68 35 148 518 27 111 48 12 159 357 875 

 Snowboard 0 31 8 33 19 91 0 46 28 49 37 160 251 

 Soft- og baseball 0 0 0 4 5 9 0 4 16 18 28 66 75 

 Squash 0 0 1 35 8 44 0 0 3 116 102 221 265 

 Studentidrett 0 0 1 2938 1653 4592 0 0 2 3358 2226 5586 10178 

 Styrkeløft 1 5 7 15 39 67 2 5 10 34 83 134 201 

 Svømming 298 1400 239 152 272 2361 357 1471 227 130 358 2543 4904 

 Sykkel 8 38 54 31 736 867 11 167 249 232 2946 3605 4472 

 Tennis 0 35 42 89 122 288 5 74 48 160 228 515 803 

 Triatlon 2 17 8 17 111 155 2 31 19 40 272 364 519 

 Vannski 0 1 1 2 23 27 0 2 3 0 11 16 43 

 Vektløfting 2 0 14 79 129 224 2 10 68 83 241 404 628 

 Volleyball 12 131 223 303 301 970 31 120 222 323 410 1106 2076 

Trøndelag Idrettskrets 3481 26865 15141 9969 25304 80760 3398 29159 18130 13024 42085 105796 186556 
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HOVEDMÅL – besluttet på Idrettskretstinget på Stjørdal 2018 

• Trøndelag idrettskrets skal ha veldrevne idrettslag og idrettsråd med god 
kompetanse i styrene 

• Trøndelag idrettskrets skal i samarbeid med særkretser og idrettsråd 
arbeide for bedre rammevilkår for hele trønderidretten 

• Trøndelag idrettskrets skal arbeide for at alle kan delta i idrett uavhengig av 
sosioøkonomisk status 

 
 
For å nå HOVEDMÅLENE delte Trøndelag idrettskrets arbeidet opp i 
to innsatsområder: 

1. ORGANISASJONSUTVIKLING med fire kulepunkter 
2. FINANSIERING OG RAMMEBETINGELSER med fire kulepunkter 

 
 
 
 

Tilbakemelding  på ORGANISASJONSUTVIKLING  

Trøndelag idrettskrets skal: 

Tilby hjelp innen organisasjonsutvikling for fleridrettslagene og idrettsrådene i 
hele Trøndelag, i tett samarbeid med særkretsene/regionene 

TrIK INNSATS: 

Arbeidet med organisasjonsutvikling er det som de ansatte bruker mest tid på. 
Tilbudet på og etterspørselen etter kompetansetiltak er stor i TrIK. Vi har bestemt 
oss for at kompetanse skal være kortreist – det betyr at vi legger tiltakene hjemme 
hos et idrettslag eller i nabolaget til flere idrettslag slik at det TrIK som reiser og 
ikke idrettslagene. Det rene tallmaterialet for organisasjonsutvikling ved 
kompetansetiltak finner du under punktene 8, 9 og 10. 

 
 
Tilby alle idrettslagene og idrettsrådene veiledning og relevante kurs for å 
utvikle kompetente styrer 

TrIK INNSATS: 

Virkemidlene her er et par kurs som heter «Klubbens styrearbeid i praksis» og 
«Kurs i økonomistyring og regnskap». Dette er store kurs som kan tilpasses til 
hvem som skal ha kurset, kunnskapsnivået og tiden til disposisjon. Disse kursene er 
av høy kvalitet og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra de som har hatt 
disse. Sette Idrettsrådene i stand til godt samarbeid med kommunene, samt bidra 
til samarbeid og utvikling i og mellom idrettslagene sammen med 
særkretsene/regionene 
 

5) 

STRATEGISK PLATTFORM 2018 – 2019 
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TrIK INNSATS: 

Vårt viktigste bidrag er gjennom SONE-arbeidet, besøk i kommuner sammen med 
idrettsrådene og de store møteplassene våre (Idrettens Hederskveld, Idrettspolitisk 
Vorspiel og Samspillkonferansen). 

SONE-arbeidet har kommet spesielt godt i gang på SONE Innherred. Her har 
lederne idrettsrådene i Snåsa/Siv M.G.Belbo, Steinkjer/Marit Moe, Inderøy/Per 
Morten Kvam, Levanger/Olav M.Indgaard, Verdal/Paul Elvebø sammen med SONE- 
koordinator Harald Overrein gjort en formidabel jobb. De har laget et system som 
vi bruker som eksempel på hvordan idretten i forskjellige kommuner kan arbeide 
sammen for bedre tilbud til barn, ungdom og voksne. 

Samarbeidet med Trønderske særidretter er meget godt. Trøndersk idrettspolitikk 
både i særkretser/regioner og idrettskrets er preget av en meget åpen dialog 
mellom partene og vi klarer å finne løsninger som er tjenlig for idrettslagene våre. 
Samarbeidet om kompetansetiltak ute i idrettslagene finner sin form, men vi 
trenger mer erfaring før vi kan gjøre vesentlige justeringer av modellen. 

Bidra til at økonomiske, kulturelle og sosiale forhold ikke skal være 
begrensende for deltakelse i idrett 

TrIK INNSATS: 

Dette er et tema som angår hele norsk idrett og som vi har bedt om et nasjonalt 
søkelys på. Dette er et samfunnsproblem og ikke bare et idrettsproblem – vi 
trenger offentlige virkemidler for å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon. 
NIF har laget en rapport om kostnadene i barne- og ungdomsidretten som 
beskriver de økonomiske følgene av vår nåværende barne- og ungdomsidrett. 
Denne rapporten har fått kritikk og vil sannsynligvis bli erstattet eller kraftig 
revidert siden den åpenlyst har beskrevet en virkelighet der flere økonomiske 
faktorer er utelatt. Med andre ord, de er en større økonomisk belastning i å delta i 
barne- og ungdomsidretten enn beskrevet i vår rapport. 
Uansett dette er noe norsk idrett alene ikke kan ordne og vi arbeider på nasjonalt 
nivå for å få bedre virkemidler. 
Lenke til Rapporten finner du her:   
Lenke til Kritikken finner du her:  

Tilbakemelding  på FINANSIERING OG RAMMEBETINGELSER 

Trøndelag idrettskrets skal: 

Arbeide med politisk påvirkning overfor fylkeskommunen og kommunene for 
bedre rammebetingelser gjennom synliggjøring av idrettens samfunnsbidrag 
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TrIK INNSATS: 

1. Faste møter med Trøndelag fylkeskommune – administrativt og politisk 

2. Styremøter i TrIK legges ute i Trøndelags kommuner – vi tar hele fylket i 
bruk 

3. Samspillkonferansen og Idrettens Hederskveld – alle Trønderske kommuner 
til stede 

4. Idrettspolitisk Vorspiel for alle deltakere på Trøndelagsmøtet - i samarbeid 
med Trøndelag fylkeskommune 

 
 
Arbeide med politisk påvirkning overfor fylkeskommunen og kommunene for 
mer og bedre koordinert anleggsutvikling 

TrIK INNSATS: 

1. TrIK har i samråd med Trøndelag fylkeskommune og våre særkretser, 
regioner og idrettsråd utviklet en anleggsstrategi og en anleggsplan som blir 
presentert på Idrettskretstinget 

2. TrIK har gitt tydelige innspill på høringen til fylkeskommunens plan – 
kulturstrategien Balansekunst 

3. Fra idé til virkelighet på Toppidrettsveka. Her arrangerer vi et forum for 
anleggs- og arrangementsutvikling som favner de store mesterskapene på 
de store arenaene. 

 
 
Bistå idrettsrådene med godt politisk påvirkningsarbeid overfor kommunene 

TrIK INNSATS: 

1. TrIK har 99 tiltak ute i idrettsrådene i perioden. Dette er hovedsakelig lokal 
idrettspolitikk og påvirkningsarbeid. 

2. SONE-arbeidet i TrIK har revitalisert idrettspolitikken i idrettsrådene der vi 
har satt inn sonekoordinatorer. 

 
 
Etablere gode møteplasser mellom idrettskretsen, særkretsene/regionene, 
idrettslagene, idrettsrådene og kommunene 

TrIK INNSATS: 

1. TrIK har et knippe faste møteplasser, disse er: 

a. Ledermøtet - for alle særkretser, regioner og idrettsråd i årene det ikke 
er Idrettskretsting 

b. Møteplassen i Steinkjer – fagforum og idrettspolitisk debattforum for 
særidretter og idrettsråd 
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c.  SONE-møter – dialogmøter der idrettens organisasjonsledd møtes og 
partnere i SONE-arbeidet inviteres inn ved behov 

d. TEMA-møter – info- og dialogmøter om anlegg, IT-løsninger, GDPR, 
barneidrett, spillemiddelsøknader, mobbing og trakassering og andre 
saker som er enten akutte eller spesielt aktuelle 

e. ORGSJEFENS frokostmøter – dialogmøter på både idé- og temanivå der 
aktører fra hele IKON-kjeden blir satt sammen rundt bordet og vi 
arbeider fram gode løsninger for Trøndersk idrett. Både med kort og lang 
tidshorisont. 

 
 

 
Oversikt over gjennomførte kompetansetiltak 2018 og 2019 

 
 2018 2019 
Organisasjonskurs Tiltak Tiltak 
KlubbAdmin 6 21 
Klubbens styrearbeid i praksis 10 9 
Lover og regler 1 1 
Økonomistyring og regnskap 4 1 
Div. temamøter i klubb 2 2 
Idrettsrådbesøk og sonemøter 30 28 
   
Prosesser i klubb   
Klubb-besøk 15 8 
Startmøte og oppfølgingsmøte 7 1 
Klubbens virksomhetsplan 3 5 
Veiledersamlinger/kurslærersamlinger 1 1 
   
Barn og ungdom, Para   
Aktivitetslederkurs barneidrett 17 16 
Temakvelder barn og ungdom (kickoff og liknende) 9 12 
Inspirasjonssamling trenere barneidrett 2 5 
Lederkurs ungdom 2 2 
   
Paraidrett 2 1 
   
Diverse fellesidrettslige tiltak   
Samlinger for daglige ledere/ansatte i IL 2 2 
Fagforum for små, mellomstore særkretser 2 2 
Diverse temamøter (inkludering, søknader)  1 6 
   

 
 
 
 
 

 

6) 

KOMPETANSETILTAK 
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Dette har vært den første tingperioden for nye Trøndelag idrettskrets etter at Nord- og 
Sør-Trøndelag idrettskrets ble sammenslått fra 1. januar 2018. 
Styret har i perioden avholdt 27 styremøter. Disse har vært gjennomført som 
møter hvor man fysisk har vært samlet et sted og Skypemøter hvor man har vært 
på inntil 12 ulike destinasjoner. Det er også gjennomført 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). 

Det har i tingperioden vært 161 saker til behandling. Møtene har funnet sted i 
Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Verdal, Frosta, Meråker, Brekstad, Orkanger, Frøya, 
Røros, Stjørdal og Trondheim. Her har man møtt kommune og idrettsråd i tillegg. 

I tillegg til ordinære styresaker har styret vært med og gitt sin uttalelse i alle 
regionale og nasjonale høringer innenfor idretten i Norge. 

 

 
 

8.1) 

BARNEIDRETT 

Aktivitetslederkurs barneidrett 

Idrettskretsen arrangerer aktivitetslederkurs i barneidrett over tre kvelder eller ei 
helg. Det er gledelig å se at stadig flere idrettslag sender deltakere på dette kurset 
regelmessig. 

2018: 11 aktivitetslederkurs avholdt 

2019: 5 aktivitetslederkurs avholdt 
 
 
Aktivitetslederkurs i vgs idrettsfag 

2018: Gjennomført på Grong, Heimdal, Malvik, Olav Duun, Oppdal, Orkdal 
og Strinda 

2019: Gjennomført på Grong, Malvik, Meråker, Oppdal, Orkdal og Strinda 
 
 
Temakvelder barneidrett 

De fleste temakveldene er gjennomført som kick-off i idrettsskole/allidrett, men vi 
har i tillegg hatt barneidrett som hovedtema på møter i Selbu, Verdal og Snåsa. 
Barneidrett er imidlertid et tema som har sin naturlige plass i de fleste fora og 
møteplasser i idrettens regi. Hvordan vi kan redusere økonomiske barrierer for 

8) 

AKTIVITET 

7) 

STYREARBEIDET 
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barns deltakelse i idrett, har vært et viktig tema å løfte fram, det samme gjelder 
barneidrettens verdigrunnlag, nedfelt i Idrettens Barnerettigheter og 
Bestemmelser om barneidrett. 

Idrettsskole/allidrett 

Kick off idrettsskole - besøk i klubb med vekt på barneidrettens verdigrunnlag 
og aktivitetsidéer: 

2018: 10 

2019: 4 

Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskole/allidrett fra NIF: 15 

idrettslag fikk støtte i 2018 

23 idrettslag fikk støtte i 2019 
Trøndelag fikk den største andelen av disse nasjonale midlene både i 2018 og 
2019. 

Til sammenligning så fikk kun 7 idrettslag støtte i kretsen som fikk nest mest i 
2019. 

8.2) 

UNGDOMSIDRETT 

Lederkurs ungdom for ungdom 15 – 19 år gjennomføres én gang pr år, med 
deltakere fra ulike idrettslag og klubber fra hele fylket. Del 1 går over ei helg, mens 
del 2 gjennomføres en lørdag. 

Lederkurs ungdom: 

1 kurs vinter 2018 med 26 deltakere, MOT-campen 

1 kurs vinter 2019 med 17 deltakere, Fonnfjell hotell i Meråker 

Temakvelder ungdomsidrett 

Ungdomsutvalget har stått for størsteparten av tiltakene her, som har vært besøk i 
klubb med tema ungdomsidrett, med særlig fokus på ungdom som ledere. 

Ungdomsutvalget i perioden 2018-2019 

Ungdomsutvalget har i 2018- 2019 hatt 7 medlemmer som har gjennomført 10 
møter/samlinger. Deltakerne har vist stort engasjement og evne til å gjennomføre 
tiltak i tråd med utarbeidet handlingsplan. 

Ungdomsutvalget har gjennomført klubbesøk med tema ungdomsidrett i følgende 
idrettslag: Flatås IL, Byåsen IL, Utleira IL, Orkdal IL, Bokseklubben B30 
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Representasjon fra ungdomsutvalget: 

Nasjonal ungdomskonferanse Sarpsborg 2018, Ledermøtet Trøndelag IK 
2019, Innspillsmøter/Trønderidretten vil, Landsmøte for ungdomsutvalg i 2018 
(Stavanger) og 2019 (Hamar), Lederkurs for ungdom 2020. Her bidro 2 av jentene 
med egne erfaring etter Lederkurset. 

 
 
Tverridrettslig ungdomssamling 

Helgesamling for ungdom i alderen 13-16år. Hovedmålet med samlingen er å 
bevare mangfoldet av idretter og skape en møteplass på tvers av idretter. 
Idrettskretsen er det koordinerende leddet og særidrettene er medarrangører. 150 

deltakere i 2018 og cirka 160 deltakere i 2019. Arrangeres samme helg som 
Trønderidrettens møteplass. 

 
 
8.3) 

VOKSENIDRETT 

Voksenidrett er idrett for unge voksne og voksne. Mosjonsidretten har sin 
forankring i lokalmiljøet, både i idrettslagene og bedriftsidrettslagene. 

Trønderske idrettslag har en lang tradisjon for å legge til rette for både 
egenorganisert og gruppeaktiviteter i våre nærmiljø. Et godt tegn på det er alle 
løypemerkingsgjenger, kloppbyggere, løypekjørere, TRIM-post-entusiaster, 
joggegrupper, stavgangkurs, old-boys and -girlsgjenger vi finner i klubbene våre. 
Mange av disse har også blitt hedret som Ildsjeler på Idrettens Hederskveld. 

Vi skylder også en stor takk til de som arbeider systematisk med voksenidrett av 
alle slag i Trøndelag – Bedriftsidretten. De har et fantastisk aktivitetstilbud og er 
flinke til å samarbeid med vanlige idrettslag. 
Det vi arbeider med er å få til en ordning for registrering av all aktivitet for voksne 
som drives i idrettslagene. Samordnet rapportering har ikke muligheten til å 
registrere all aktivitet for voksne – det er ikke kategorier. Her mister norsk idrett et 
godt måltall for den innsatsen som gjøres i lagene våre. 

 
 

 
9.1) 

STATUS 

En viktig forutsetning for å drive idrett og fysisk aktivitet er tilgangen til anlegg og 
arealer. 

Trøndelag fylke sin anleggssituasjon er sammensatt. Vi har kommuner med god 
anleggsdekning, kommuner med god anleggsdekning med da med bestemt type 
anlegg, kommune og kommuner med svak anleggsdekning. Vi har en stor by 
(Trondheim), flere mellomstore byer og tettsteder for øvrig. Anlegg eid av 

9) 

ANLEGG 
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kommune, fylkeskommune og idrettslag. 

Statistikken viser fortsatt 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. Endringen av Tippenøkkelen 
har ikke hatt den ønskede konsekvensen. Vi ser at søknadssummen har økt 
vesentlig. Tilskuddsandelen har blitt redusert vesentlig de siste 10 årene. Snitt 
ventetid er på over 3 år.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. 

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 har en 
viktig rolle for å sikre en prioritering som sikrer behov og mangfold. 

Anleggskomiteen består av Terje Rønning, May Romundstad og Ståle Vaag 

Ressurs fra administrasjonen er Einar Lund. 

Alle høringer som kom inn til TrIK har blitt sluset ut i våre særkretser/regioner, 
idrettsråd og idrettslag for å få et godt tilfang av tilbakemeldinger. 

Spillemidler er en tematikk vi ofte får spørsmål om i TrIK. Det har vært nødvendig 
for oss å ta tak i dette på en måte slik at kommuner, idrettsråd og idrettslag har 
fått høykvalitets informasjon. TrIK har derfor arbeidet sammen med 
administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune og det har blitt arrangert ti stykk 
Temakveld spillemidler 2018 og 2019. Disse har vært meget populære. 

 
 
9.2) 

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR IDRETTSANLEGG 

Idrettskretsen har i samarbeid med Senter for idrettsanlegg og aktivitet (SIAT) ved 
NTNU startet et arbeid med å utvikle en ide om å etablere et «Regionalt 
kompetansesenter for idrettsanlegg» i Trøndelag. Ideen er presentert for flere 
aktuelle aktører både i det offentlige og i næringslivet, og alle disse har stilt seg 
positive til å utrede saken videre. Det er dermed etablert en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra idrettskretsen, SIAT, Trøndelag Fylkeskommune 
og Trondheim kommune som har laget en ideskisse som grunnlag for et videre 
arbeid i 2020. 
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2018  Totalt 52 tiltak hjemme hos IR’ene 
 

o Årsmøter - 17 

o Møter sammen med IR - 17 

o IR og hjemkommune – 8 

o IR-forespørsel om bistand – 5 

o IR møter sine IL (kontrovers) - 2 

o IR-møter annet - 2 

o Temamøter 

o Sonearbeid - 7 

o Spillemidler og anlegg – 4 (Ivan) + 4 (Einar) - 8 

o Kommunesammenslåing og idretten – 1 

o Styrets arbeid i IR - 1 

o GDPR – 1 
 
2019    Totalt 47 tiltak hjemme hos IR’ene 
 

o Årsmøter - 18 

o Årsmøte ekstraordinært - 1 

o Møter sammen med IR - 15 

o IR møter sine IL – 4 

o IR møter sine IL (kontrovers) - 1 

o IR og hjemkommune – 6 

o IR-møter annet – 2Møteplassen Steinkjer IR-forum - 1 

o Ledermøte 2019 - 1 

o Temamøter - 13 

o Sonearbeid – 5 

o Spillemidler og anlegg - 2 

o Kommunesammenslåing og idretten – 1 

o Arrangement – 5 
 
 
 
 
 

10) 
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Antall aktive utøvere med funksjonsnedsettelse viser en fin økning i Trøndelag. I 
2017 var det registrert 1014 aktive i klubbene, mens tallet for 2018 var 1141. 

Gledelig er det også at antall klubber som har en eller flere utøvere med 
funksjonsnedsettelse øker; fra 118 klubber i 2017 til 135 klubber i 2018. 

Tallene for 2019 blir ikke klare før i midten av 2020. 

Den største økningen av aktive utøvere er i målgruppen utviklingshemmede. Her 
er fotball og håndball de største i Trøndelag. 

Rekruttering er imidlertid ei stor utfordring i.f.t. målgruppene 
bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede. 

Spesielt lagidrettene sliter med rekruttering. Disse vil idrettskretsen ha et økt 
søkelys på videre. 

Som et ledd i arbeidet med å øke rekrutteringen til paraidretten ytterligere i 
Trøndelag, startet Trøndelag idrettskrets i 2019 arbeidet med å se sondere 
muligheten for å få etablert et Paraidrettssenter i fylket. Dette arbeidet 
intensiveres i 2020. 

Trøndelag idrettskrets har ansatt en egen parakonsulent som jobber tett opp mot 
særidrettene, både i forhold til aktivitetsutvikling og kompetansehevende tiltak. 

Mange særforbund har også egne administrative ressurser som jobber med 
paraidrett, i mindre eller større stillinger. 

Dette har i sterk grad bidratt til aktivitetsøkningen innen paraidrett i Norge. 

 

 
 

12.1) 
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 kommuner i fylket, 
toppidrettsprestasjoner, utdeling av idrettsmerker og stipendier fra Trondheim 
kommune og Trøndelag fylkeskommune. I 2019 ble Hederskvelden arrangert 
for tiende gang, og det er ekstra gledelig å se at alle kommuner kommer med sin 
ordfører/varaordfører for å dele ut prisen til sin ildsjel. Arrangementene har hatt 
rekordpåmelding begge årene. 

12.2) 

Samspillkonferansen 2018 og 2019 

Det er etablert en egen Samspillskonferanse hvor TrønderEnergi AS, Trøndelag 

12) 

ARRANGEMENTER – HVILKE GJENNOMFØRT OG HVILKE ER «VUNNET» 

11) 

PARAIDRETT 
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Fylkeskommune, Trondheim kommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen 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 2018 til Roar Hildonen og i 2019 til Anne 
Marit Mevassvik. 

Arrangementene hadde rekordpåmelding begge årene. 

12.3) 

Trønderidrettens møteplass 2018 og 2019 
Grunnstammen i møteplassen er særidrettenes egne forum, som sammen med 
tverridrettslig treningssamling for ungdom totalt samler omkring 350 personer på det 
meste lørdagen. 
Særidrettenes egne forum samles til et fellesforummed påfølgende enkel varm lunsj 
lørdagen. 
Idrettskretsen gjennomførte forum for idrettsråd lørdagen i 2019, og dette er planlagt 
gjentatt og utvidet i 2020. 

12.4) 
Idrettsgalla 2021 

Trøndelag idrettskrets står sammen med NRK som arrangør av Idrettsgalla’n i 
2021. Den vil arrangeres lørdag 9. januar 2021 i Trondheim Spektrum (TS). Det vil 
være ulike arrangement i TS denne dagen og kvelden. Det kommer videre til 
arrangeres flere arrangementer i forkant rundt omkring i Trøndelag. Vi ønsker at 
arrangementet skal ha forsterket fokus på Ildsjelene og deres betydning, samt vise 
Idrettsglede for ALLE i praksis. Hvem er disse ALLE? 

12.5) NM-veka 2021 Vinter 

Trøndelag idrettskrets (TrIK) står sammen med NRK, Norsk Tipping og NIF som 
arrangør av NM-veka vinter 2021. Arrangørene her i Trøndelag er videre Stjørdal 
og Trondheim. NM-veka sommer ble for første gang arrangert i 2018 i Rogaland. 
Dette ble gjentatt samme sted også i 2019. 

Nå i 2020 skulle den arrangeres på Lillehammer, men på grunn av pandemi-trussel 
ble den avlyst torsdag 12.mars 2020. 

NM-veka er et konsept hvor flere særforbund arrangerer sine NM på samme sted 
og innenfor samme uke. NRK dekker de ulike NM med direkte sendinger og 
reportasjer. Selve NM arrangementene gjennomføres og eies av det enkelte 
særforbundet. Vi sikrer at blant annet anlegg og annen infrastruktur stilles til deres 
rådighet. 

NM-veka 2021 Vinter vil bli arrangert i uke 12 2021. 
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Idrettens hus skal være en naturlig møteplass for idretten i fylket. Vi har Idrettens 
Hus i Steinkjer og Idrettens Hus i Trondheim. Vi er leietagere på begge steder. Det 
er svært gledelig å se at kontorlokalene brukes til kurs og møter også på kveld og i 
helger. Dette bekrefter også nytten av et felles Idrettens Hus. 

Hvis Idrettens hus skal bli det kompetansesenteret vi ønsker at det skal være, er 
det viktig at vi etterstreber en bredde og et mangfold hvor de fleste 
særidrettene med egne ansatte er representert enten som kontorsted eller arena 
for felles møter. Alle tilgjengelige kontorer og alt tilgjengelig areal har vært utleid i 
2018 og 2019. Vi har nå en ledig kontorplass i Steinkjer og en ledig kontorplass i 
Trondheim. Vi jobber med å få leid disse to også. 

Idrettens Hus i Steinkjer har adresse Elvenget 16 7716 Steinkjer og Idrettens Hus i 
Trondheim har adresse Ingvald Ystgaards vei 3A 7047 Trondheim. 

 

 
TrIK slipper ut sanitært avløpsvann til kommunalt nett og leverer avfall i 
Steinkjer via Steinkjerhallen AS sin avfallsentreprenør og i Trondheim via Agenda 
Eiendom sin avfallsentreprenør. Utslipp til luft knyttes til reiser med bil og fly for å 
delta på møter i kretsen og sentralt i NIF. 
 

 
 

Toppidrett 

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

TrIK var svært aktive i forbindelse med prosessen rundt etablering av 
Toppidrettssenteret i Granåsen, og på Campus Steinkjer. 

Det er derfor med stor glede og stolthet vi ser at etableringene har blitt en stor 
suksess, som besøkes jevnlig av delegasjoner fra ulike miljøer (lokalt, regionalt, 
nasjonalt og Internasjonalt). 

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

 

 

15) 

OLYMPIATOPPEN MIDT NORGE 

13) 

IDRETTENS HUS 

14) 

YTRE MILJØ 
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16.1) 

TRONDHEIM IDRETTSKLINIKK 
 
Generelt 

Trondheim Idrettsklinikk ble opprettet i 2013 og er et privat fysioterapiinstitutt 
organisert som et AS eid av Trøndelag Idrettskrets og Olympiatoppen Midt-Norge 
med samlet en eierandel på 52% og tre fysioterapeuter med hver sin eierandel på 
16%. Klinikken er lokalisert i Toppidrettssenteret i Granåsen. Selskapet har ingen 
egne ansatte, men til sammen seks fysioterapeuter, en kiropraktor, en 
massasjeterapeut, en testansvarlig, en ernæringsfysiolog og tre fysiske trenere 
jobber i dag som selvstendige næringsdrivende ved klinikken. 

 
Klinikken har fem store behandlingsrom og tilgang på en stor treningssal med 
garderobe og dusj. Et nøkkelkortsystem gjør at klinikkens treningsfasiliteter kan 
benyttes både av pasienter i opptrening og av andre, både i og utenfor instituttets 
åpningstider. Klinikken har et nært samarbeid med Granåsen legesenter som ligger 
vegg i vegg samt med andre leger i Trondheim.Aktivitet. 

Klinikkens fysioterapeuter har god kompetanse innen diagnostikk og kartlegging 
av årsak til smerte, medisinsk treningsterapi, slyngetrening, trening 
med kettlebells, basistrening og styrke- og utholdenhetstrening. Fysioterapeutene 
har lang erfaring med opptrening og rehabilitering etter akutte skader, 
belastningsrelaterte og kroniske lidelser samt etter ortopediske operasjoner. 
Trondheim Idrettsklinikk tilbyr i tillegg kurs og seminarer innenfor fagområdet 
fysioterapi samt områdene kosthold og trening. Klinikken tilbyr også testing av 
oksygenopptak på tredemølle eller sykkel. 
Hovedaktiviteten ved klinikken har vært ulike former for fysikalsk behandling. 
Antall konsultasjoner har vært forholdsvis stabilt, men med en gradvis liten økning 
gjennom 2018 og 2019. Gjennomsnittlig oppdragsmengde i 2019 var på ca. 280 % 
eller en samlet oppdragsmengde for ca. 2.8 årsverk. Målet for klinikken er å ha 5 
årsverk d.v.s. en oppdragsmengde på 500%. 

 
Kurs og seminaraktiviteten har også vært stabil, men kapasiteten er fortsatt større 
enn etterspørselen så her ligger det et potensial. Dette er en aktivitet som er svært 
viktig både for profilering av klinikken og ikke minst for styrking av økonomien i 
selskapet. 

 
Økonomi 

Selskapets største inntektskilder er husleieinntekter fra de leietakerne som til 
enhver tid jobber i klinikken pluss inntekter fra salg av ulike tjenester hvor en avtalt 
andel fra hvert tiltak/aktivitet bidrar til selskapets drift. 

 
Den klart største utgiftsposten er husleie i Granåsen, andre kostnader knyttet til 
driften av klinikken og til kjøp av eksterne tjenester som f.eks. regnskap og noen 
innleide fagpersoner. 

16) 
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Økonomien i selskapet er tilfredsstillende, og regnskapene viser et overskudd etter 
skatt på henholdsvis kr.184 721 i 2018 og kr. 82 488 i 2019. 

 
16.2) 

TRØNDELAG IDRETTSKRETS ARRANGEMENT AS 

Trøndelag idrettskrets arrangement AS er etablert 11. november 2019. Selskapet 
eies 100% av TrIK. Bakgrunnen for etableringen er å skille tydelig mellom det 
som er en del av TrIKs kjernevirksomhet og hva som er større arrangementer. 
TrIK sine omsetningstall vil svinge mye med bakgrunn om vi ett år har flere 
store arrangementer mens andre år det motsatte. 

Det er videre også en grunn at man vil ha all risikoeksponering i dette selskapet i 
stedet for på bunnlinjen til TrIK. 

Selskapet er etablert med eget styre og hvor 2 av 3 er eksterne 
styrerepresentanter. Det utbetales ikke noen form for honorar i forbindelse med 
disse vervene. 

Det har ikke vært noen aktivitet i dette selskapet i 2019. 

I 2020 og forventes det økt aktivitet i selskapet med arrangementet Idrettens 
Hederskveld og forberedelser til Idrettsgalla 2021 og NM veka vinter 2021. 

 

 

SAGAMARSJKOMITEEN har i perioden bestått av: 

Leder/Kasserer: Stein Aksnes 
Nestleder 1: Kjell Woll Sigurdsen Nestleder 2: Ranja Arntzen 

Medlemmer: Karl Eidsvik, Bodil Langåssve, Arnt Tore Lustad, Arve Balgaard, 
Birger Rotmo, Rolf Meland, Odd Arnfinn Pedersen 
Representant for Sul: Arvid Woll 

I perioden er det blitt arrangert to marsjer med et noenlunde stabilt deltakerantall 
hvert år. I 2018 hadde vi 1.089 deltakere fra 15 forskjellige land, og i 2019 hadde vi 
1.128 deltakere fra 16 forskjellige land. 
Sagamarsjen hadde til dels gode værforhold både i 2018 og i 2019, (som regel 1 
dag med fint vær og 1 dag med regn). Vi hadde også i 2018 og 2019 med oss en 
del gode sponsorer som gjør avviklingen av Sagamarsjen mulig for oss. Spesielt 
kan her nevnes (Nord-) Trøndelag Fylkeskommune, Verdal Kommune og 
Sparebank 1. 
Hovedsetet til Sagamarsjen er som før på Stiklestad, marsjens første dag går som 
før over fjellet fra Sverige, mens andre dagen går med ulike løyper fra Stiklestad til 
Stiklestad. De siste årene har korte løyper blitt mer og mer etterspurt, så vi har nå 
løyper fra 5 km. til 32 km. hver dag, noe som gjør at alle kan delta uansett alder, 
trening og tilstand. 
Vi hadde i 2019 er ny langløype opp til Kråksjøhytta, en avstikker fra Karl Johans 
veg og denne fikk meget fin omtale, spesielt blant utlendinger. For øvrig så får vi 
utelukkende meget gode tilbakemeldinger på løypene våre, det er kun noen få 

17) 
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endringer vi skal gjøre før neste års marsj for å gjøre den så perfekt som mulig, det 
er vel egentlig bare været vi ikke har full kontroll over. 
Vi har også startet en dialog med 1O på topp i Verdal for å se om vi kan ha noen 
felles interesser å komme med. Vi har også fått et tettere samarbeide med 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter og hotellene i Verdal. Folk som reiser på 
marsjer i dag er annerledes enn de var for 1 O år siden, de ønsker et tilbud også 
utenom marsjen, samtidig som flere og flere ønsker å ligge på hotell, dette har 
vi nå løst med lokaliseringen på Stiklestad, de fleste hotellene ligger i nærheten. 
Vi drar også veksler på Stiklestad Nasjonale Kultursenter som en profesjonell 
samarbeidspartner på arrangementssiden. 

Arbeidet med Sagamarsjen 2020 har begynt for lengst og vi i komiteen håper vi 
lykkes med å presentere nærområdet til alle utenlandske tilreisende, samt Norske 
til å få flere til å gå i fotsporene til Olav den Hellige og ta del i den fine følelsen 
med å være ute i naturen. 

Generelt 

Idrettens Testsenter ble etablert i 1998 som et ledd i oppstarten av prosjektet 
«Regionalt kompetansesenter for toppidrett i Nord-Trøndelag». Senteret var fra 
første stund eid og drevet av Nord-Trøndelag Idrettskrets med Olympiatoppen 
som faglig samarbeidspartner. Da idrettskretsene ble slått sammen i 2018 ble 
dette eierskapet overtatt av Trøndelag Idrettskrets som i dag er ansvarlig for 
driften og økonomien i senteret. 

Aktivitet 

Hovedaktiviteten i Idrettens Testsenter er fysisk testing av idrettsutøvere, og 
senteret tilbyr ulike former for testing av både utholdenhet og spenst rettet mot 
disse gruppene. I tillegg gir testsenteret tilbud om fysisk testing til andre grupper 
eller enkeltpersoner som måtte være interessert i å få målt sin fysiske form. 
Senteret tilbyr også trening på stor mølle, hvor det samtidig er mulig å filme 
utøvere som ønsker veiledning i løpeteknikk og skiteknikk. 

Aktiviteten har vært stor både i 2018 og 2019, og testomfanget har økt jevnt i 
disse årene. I 2018 ble det gjennomført 1129 tester og i 2019 ble dette økt til 1407 
tester. Antall tester i 2019 er det høyeste noen gang i senterets historie. 

Idretten står for den klart største andelen av disse testene, og samarbeidet med de 
utvalgte utviklingsmiljøene har vært godt. Det hadde imidlertid vært ønskelig at 
enda flere satsingsmiljø og enkeltutøvere fra idretten i Trøndelag hadde brukt 
testsenteret. Det er allikevel gledelig å kunne konstatere at utøvere fra Nordland i 
løpet av 2019 har blitt en stor kundegruppe for senteret. I 2018 og 2019 har 
senteret hatt en betydelig testaktivitet knyttet til prosjektet «Sprek bosetting» 
som har vært gjennomført i samarbeid med Meråker og Steinkjer kommune. Dette 
prosjektet, som inneholdt testing og trening av innvandrere som skulle bosettes i 
disse kommunene, ble avsluttet i 2019. Dette er en type samarbeid som senteret er 
avhengig av for å få den økonomiske siden av virksomheten til å gå opp. Det 
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jobbes nå derfor aktivt for å få på plass et nytt større prosjekt i samarbeid med 
NORD Universitet. 

 
Senteret trenger også å samarbeide med interesseorganisasjoner innenfor 
helseområdet pluss noen større næringslivsaktører. I årene 2017 og 2018 hadde 
senteret et utmerket samarbeid med LHL, Steinkjer om helserelatert testing av 
foreningens medlemmer. Dette samarbeidet ble ikke videreført i 
2019 p.g.a. omprioritering av ressursbruken hos LHL. I 2019 er det jobbet målrettet 
med å få etablert en «næringslivspilot», og dette arbeidet videreføres med mål om 
å få startet et slikt samarbeid i 2020. 

 
Senteret har hele tiden vært Olympiatoppens forlengede arm i regionen, og etter 
en omfattende prosess ble Idrettens Testsenter oppgradert og sertifisert på nytt 
av Olympiatoppen som et av i alt 8 godkjente regionale testsenter for toppidrett i 
2019. 

 
Økonomi 

Idrettens Testsenter har også i 2018 og 2019 vært drevet som et «lavkostkonsept» 
hvor målet har vært å få virksomheten til å gå i økonomisk balanse. Det er ingen 
ansatte i senteret, og det er funksjonen «Testleder», som er en innkjøpt tjeneste 
gjennom en avtale med Floan Idrettskonsult AS, som driver den daglige 
virksomheten. Alle inntektene kommer fra salg av test-tjenester og trening på 
mølle, og de største kostnadene er husleie samt honorar til «Testleder». 
Investeringene i bl.a. det utstyret som finnes i test-senteret i dag er gjort ved hjelp 
av 100% ekstern offentlig finansiering. I perioden 2018 og 2019 er det i tillegg 
investert til sammen ca. 

kr. 230.000 for å tilfredsstille de nye kravene til sertifisering fra Olympiatoppen. 
Disse investeringene er dekket av tilskudd fra Steinkjer kommune og Trøndelag 
Fylkeskommune. Den økonomiske driften av testsenteret i denne perioden har 
gått omtrent som forutsatt, men dessverre fortsatt med et mindre underskudd 
hvert år. 

 
 

Offentlige tilskudd 

TrIK sender en årlig søknad til 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. 

 
Vi har en god dialog med fylkeskommune og også jevnlige møter både på 
administrativt og politisk nivå. Det er også prosesser gang foretablering av en 
Partnerskapsavtale og et nytt Idrettspolitisk manifest for Trøndelag. 
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Den økonomiske statusen til Trøndelag Idrettskrets er god ved utgangen av 2019. 
Idrettskretsen har en solid egenkapital og en likviditet som er godt rustet til å 
håndtere den daglige driften. Årene 2018 og 2019 har til sammen gitt et overskudd 
på litt over kr. 300.000 som er vedtatt brukt til å styrke arbeidet med 
soneutvikling. Bruk av øremerkede midler fra egenkapitalen har gitt bidrag til 
driften i 2019. 
Rammetilskuddene fra henholdsvis Norges Idrettsforbund og Trøndelag 
Fylkeskommune er i 2018 videreført med utgangspunkt i den tildelingen som de to 
tidligere idrettskretsene hadde til sammen i 2017. Tilskuddet fra NIF i 2019 er 
overført med samme kronebeløp som i 2018. Tilskuddet fra fylkeskommunen viser 
en liten økning fra 2018 til 2019 som følge av en indeksregulering. Årlig 
indeksregulering bør være en naturlig minimumsforventning, og dersom dette ikke 
gjøres fremover så vil sviktende rammefinansiering på sikt bli en utfordring i 
forhold til å opprettholde dagens aktivitetsnivå i idrettskretsen. 

 
Det er i tillegg en utfordring for idrettskretsens økonomi at tilgangen på 
prosjektmidler gradvis er blitt kraftig redusert, og for NIFs vedkommende har 
stoppet helt opp. 

 
Det har dermed vært nødvendig å bruke noe av egenkapitalen for å opprettholde 
idrettskretsens aktivitetsnivå i en overgangsperiode i forbindelse med oppstarten 
av den nye kretsen. Styret anser dette for å være et viktig og riktig virkemiddel 
også i neste periode for å gi idrettskretsen tilfredsstillende rammevilkår til å nå 
målet om en balansert utvikling av idretten i hele det nye og store fylket. 

 
Idrettslagene i Trøndelag har i løpet av 2018 og 2019 fått tilført til sammen nesten 
63.7 millioner gjennom ordningen «Lokale aktivitetsmidler» og i overkant av 77.2 
millioner i momsrefusjon for varer og tjenester. Idrettslagenes økonomi er i tillegg 
også i denne perioden styrket gjennom «Grasrotandelen» og momsrefusjon i.f.m. 
bygging av idrettsanlegg. 

 
21.1) 

SPREK BOSETTING 

Et prosjekt i samarbeid med Steinkjer og Meråker kommune der hensikten har 
vært utprøving og videreutvikling av en modell for et fast opplegg for 
helsefremmende tiltak for alle flyktninger som skal bosettes i en kommune. 
Deltakerne i prosjektet var asylsøkere og flyktninger i Steinkjer og Meråker 
kommune. Forprosjektet «Sprek bosettingskommune» som ble gjennomført i og 
for Steinkjer kommune i perioden april 2014 – juni 2016 ga unike data om 
flyktningers helse. Opplæring og videreformidling av kunnskap om 
helsefremmende og forebyggende tiltak ble gitt til flyktningene, der intensjonen 
var at de skulle bruke denne opparbeidede kunnskapen til å ta ansvar for egen 
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helse. Målet var å forberede dem for videre utdanning og et aktivt arbeidsliv, og 
slik også styrke inkludering og integrering i samfunnet. 

Deltakerne i prosjektet var asylsøkere og flyktninger i Steinkjer og Meråker 
kommune. Prosjektet benyttet en to-deling. Del 1 omfattet alle asylsøkere 14 år og 
eldre som ankom mottak i kommunene, mens prosjektets del 2 var alle flyktninger 
14 år og eldre som skulle bosettes i kommunen og da være en del av kommunenes 
«Introduksjonsprogram». I prosjektets del 1 var ca. 350 personer innom en eller 
flere av aktivitetene. I del 2 deltok totalt 68 personer. 

Intensjonen med prosjektet var å utvikle et fast helsefremmende opplegg som alle 
kommuner i Norge kunne ta med i sitt introduksjonsprogram for flyktninger som 
skulle bosettes. 

Trøndelag idrettskrets som eier og prosjektansvarlig var tydelig på at ett av 
målene var å skape en forankring hos de to samarbeidskommunene for slik å 
kunne overføre ansvaret for videreføring av et aktuelt innhold og finansiering til 
disse kommunene. 

Begge samarbeidskommunene opplevde at prosjektet førte til at flere av 
deltakerne på eget initiativ møtes på fritiden for å gå tur eller drive andre 
aktiviteter. Steinkjer kommune valgte etter endt prosjektperiode å fortsette å 
inkludere to økter fysisk aktivitet i uken som en del av deres 
introduksjonsprogram. Meråker kommune besluttet på sin side å ikke 
videreføre tiltaket som følge av nedbemanning og lave bosettingstall. 

 
21.2) 

DEN FYSISKE SKOLESEKKEN 

Den fysiske skolesekken (DFS) «eies» av Trøndelag fylkeskommune, mens 
Trøndelag idrettskrets står for driften av tiltaket. DFS 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. 

Aktivitet i 2018: 12 kurs/deltakelse fra 11 skoler, ca. 200 deltakere 

Aktivitet i 2019: 15 kurs/deltakelse fra 20 skoler, ca. 395 deltakere 

Vi bidro med instruktører på Verdens miljøverndag i 2019, hvor flere hundre barn 
deltok. 

 
21.3) 

MESTERNES MESTER 

Aktivitetsdag for funksjonsfriske elever og elever med funksjonsnedsettelse på 
8.trinn som vi håper skal styrke samarbeidet og satsingen på fysisk aktivitet i 
skolen. Vi ønsker å gi flere barn og unge gode opplevelser og glede ved å være 
fysisk aktive. I skolen når vi alle. Derfor vil vi tilby 8.klassinger ved minst 6 
ungdomskoler i fylket til å delta på en uhøytidelig lagkonkurranse a`la Mesternes 
Mester. Dette skal være en miljøskapende aktivitetsdag med utradisjonelle øvelser 
der alle skal få delta og ha det artig i lag uten konkurransepress. 
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Trøndelag idrettskrets koordinerer tiltaket og aktivitetsdagen ved alle de 
videregående skolene. Idrettsfagslærerne og elevene ved de videregående 
skolene er ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av 
aktivitetsdagen på sin skole, der idrettskretsen er det koordinerende leddet. 
Ca. 380 deltakere i 2019, som var en økning på 180 ungdommer fra året før. 

21.4) 

PROSJEKT «ENERGISMARTE IDRETTSANLEGG» 

Prosjektet «Energismarte idrettsanlegg» har vært gjennomført i tidsrommet 
01.05.2015 – 30.04.2018 i regi av Jämtland Härjedalens Idrottsförbund, 
Västernorrlands Idrottsförbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Nord-
Trøndelag Idrettskrets. Målet med prosjektet var å redusere 
energikostnadene med minst 25 %, frigjøre ressurser til økt fysisk aktivitet, 
skape økt fokus på energieffektivisering i idrettsanlegg og på den måten 
bidra til høyere kompetanse hos anleggseierne på dette området. 

Hovedinnholdet i prosjektet har vært «Energikartlegging og driftsoptimering», 
«Kompetanseutvikling», «Videre utvikling av kartleggingsverktøy», «Etablere 
relevante faglige nettverk» og «Transnasjonal erfaringsutveksling», og med 
utgangspunkt i dette har prosjektet gjort en kartlegging av energisituasjonen i ca. 
50 utvalgte svenske og norske idrettsanlegg. Målet med kartleggingen var å se om 
det var mulig å iverksette tiltak som ville ha en energieffektiviserende effekt, og 
gjennom denne gi en driftsoptimering i anlegget som både skulle redusere 
driftskostnadene og gi en ønsket miljøgevinst. Eventuelle reduserte kostnader til 
drift og leie av idrettsanlegg skulle frigjøre ressu rser som i stedet kunne benyttes 
til idrettslagenes primære oppgave, - nemlig tilrettelegging av et godt lokalt 
aktivitetstilbud. 

Arbeidet i idrettsanleggene ble tilrettelagt i nært samarbeid med kommunene. På 
norsk side ble det gjort et arbeid i 6 utvalgte interesserte kommuner, mens det på 
svensk side ble gjort et arbeid i samtlige 15 kommuner. Ved valg av anlegg ble det 
lagt vekt på at det skulle være med både idrettslagseide og offentlig eide anlegg, 
samt at 
man ønsket en variasjon av type og størrelse på anleggene. Kartleggingen av 
energisituasjonen i anleggene ble gjennomført i regi av prosjektlederne samarbeid 
med energirådgiverne og eier/driftsansvarlig i hvert enkelt anlegg. Resultatene av 
kartleggingen i anleggene ble oppsummert i en egen rapport for hvert enkelt 
anlegg, og disse rapportene ble deretter presentert og diskutert m ed 
anleggseierne for å se om noen av de foreslåtte tiltakene skulle iverksettes.I 
enkelte av anleggene fikk man iverksatt noen tiltak, men ved prosjektets 
avslutning var det satt i gang for få tiltak til at det ble mulig å foreta en spesifikk 
måling av reduserte energikostnader. Noen konkrete resultater er imidlertid 
formidlet gjennom vedlegget” Gode eksempler” til sluttrapporten for prosjektet. 

På norsk side hentet prosjektet nødvendig fagkompetanse og prosjektledelse hos 
«Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), NTNU. På 
svensk side ble tilsvarende kompetanse tilført gjennom bruk av kommunale 
«Klimat- och energirådgivere» mens prosjektledelsen ble ivaretatt av 
egne engasjerte prosjektledere i hvert idrottsförbund. Prosjektet samarbeidet i 
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tillegg nært med norske ENOVA, som bl.a. ga verdifulle faglige bidrag slik at det 
ved prosjektets avslutning ble utgitt en «Veileder i energiledelse» samt et enkelt 
kursopplegg for anleggseiere og driftspersonell basert på denne veilederen. 
Prosjektet har i tillegg bidratt til etablering av nye og verdifulle nettverk inkludert 
kompetanseoverføring mellom eiere og driftspersonell i ulike anleggstyper på tvers av 
landegrensene. 
I tillegg har prosjektet utviklet tilpassede kartleggingsverktøy for senere bruk i form av et 
enkelt verktøy for mindre anlegg og et litt mer avansert verktøy for større om mer 
komplekse anlegg. 

 
21.5) 

SONEUTVIKLING 

Bakgrunn 

For Trøndelag Idrettskrets har det helt siden oppstarten vært et hovedmål å bidra 
til en balansert idrettsutvikling i hele det nye store idrettsfylket. Som et viktig 
virkemiddel i dette arbeidet ble det umiddelbart etter oppstarten satt i gang et 
prosjekt som fikk navnet «IDRETTSSONER I TRØNDELAG». Gjennom dette 
prosjektet ønsket idrettskretsen å utvikle og prøve ut en ny organiseringsform 
gjennom å dele fylket inn i det som til slutt ble 9 idrettssoner. Formålet med 
utprøvingen av denne modellen var å skape mer og bedre lokal idrettsaktivitet 
gjennom å tilby «kortreist» hjelp og støtte gjennom større nærhet til 
idrettslagene. 
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Innhold 

Soneutviklingsarbeidet ble organisert som et 3-årig prosjekt i tidsrommet 

01.09.18 – 31.08.21, og hovedleveransene skulle være kompetanseutvikling, 
organisasjonsutvikling og utvikling av lagenes aktivitetstilbud, - hvor det viktigste 
virkemiddelet skulle være å øke kompetansen i idrettslagene og hos 
idrettsrådene. 

Hovedmålsettingen for prosjektet er at idrettskretsen innen 31.08.2021 skal ha 
etablert inntil 9 operative idrettssoner. 

 
Idrettssonene skulle utvikles til å bli en felles arena for idrettslagene og 
idrettsrådene i de aktuelle geografiske områdene (idrettssonene). I tillegg skulle 
idrettssonen være en arena hvor idrettskretsen og de regionale leddene i 
særidrettene skulle bidra til utvikling av idrettens lokale aktivitetstilbud - hver for 
seg og i fellesskap. 

Følgende områder skulle i utgangspunktet være de mest aktuelle leveransene i 
hver idrettssone: 

• Politikk - idrettspolitikk - idrettspolitiske møteplasser 

• Utvikling av idrettens lokale aktivitetstilbud 

• Organisasjons- og lederutvikling (idrettslag og idrettsråd) 

• Trenerutvikling 

• Tveridrettslig og interkommunalt samarbeid 

• Samarbeid mellom idrett, kultur, offentlig/politikk og næringsliv (IKON) 
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Organisering 

Prosjektarbeidet har i 2018 og 2019 vært ledet av en egen prosjektleder gjennom 
Anders Hoff som innleid konsulent fra NIF i 2018 og deretter fra Hoff Veiledning 
AS i 2019. 

Prosjektet kom etter hvert til å bestå av 5 «prosjektsoner» og 4 «kontrollsoner». 
Soneinndelingen ble gjort bl.a. med bakgrunn i den allerede eksisterende offentlige 
strukturen i regionråd pluss den soneinndelingen som noen særidretter allerede 
var operative i. I tillegg ble det lagt avgjørende vekt på det som kan kalles 
«naturlige aktivitetssoner» - dvs. geografiske områder som enten er eller vil være 
naturlige områder for et fellesidrettslig samarbeid. 

Hver prosjektsone fikk en egen sonekoordinator som har mottatt et lite honorar 
samt fått dekket sine kostnader i forbindelse med utførelse av oppdraget. Sonen 
«Namdal Vest» fikk to sonekoordinatorer for å teste ut om to koordinatorer er en 
bedre løsning i forhold til bl.a. geografiske utfordringer og store avstander. Hver 
sonekoordinator har i tillegg fått støtte av en egen soneansvarlig i idrettskretsens 
administrasjon. De fire kontrollsonene som ikke ble fulgt opp av prosjektet ble 
også fulgt opp av en soneansvarlig i idrettskretsens administrasjon. På den måten 
kan man ved prosjektets slutt få muligheten til å vurdere om bruken av en 
sonekoordinator utgjør en forskjell. 

Aktivitet 

Rekruttering av sonekoordinatorer i hver av prosjektsonene har vært første 
prioritet i arbeidet. Det har vært brukt en del tid på dette, da disse personene ble 
ansett for å være svært viktige i det videre arbeidet. I noen soner fikk vi denne 
ressursen på plass forholdsvis raskt, mens vi i et par soner måtte bruke litt mer tid 
for å finne en god løsning. Alle prosjektsonene har nå fått sin lokale 
sonekoordinator, og den siste kom på plass i 2019. Dette, - sammen med 
kommunesammenslåinger og tilsvarende sammenslåing av de respektive 
idrettsrådene har ført til at vi har fått ulike oppstartstidpunkt på det lokale 
arbeidet i sonene, og dermed også til at vi har fått forskjellig status på utviklingen i 
hver sone. 

Så fort sonekoordinatoren var på plass ble det gjennomført et oppstartsmøte 
sammen med idrettsrådene i hver sone. Vi ønsket at representanter fra alle 
idrettsrådene i idrettssonen skulle være representert på dette oppstartsmøtet, noe 
som både tok tid og krevde flere møter med ulike lokale aktører. Etter hvert klarte 
vi imidlertid å få gjennomført oppstartsmøter i alle prosjektsonene med 
forholdsvis god deltakelse fra idrettsrådene. Utviklingen av samarbeid mellom 
idrettsrådene ble neste viktige post på programmet, og det skulle vise seg at 
svært få idrettsråd hadde særlig erfaring med dette fra før. Dermed ble det et 
behov for flere felles møter hvor alle idrettsrådene i sonen har deltatt for å utvikle 
forståelse og entusiasme for et samarbeid, samt for å konkretisere rammene og 
innholdet i et samarbeid i en ny idrettssone. Sone «Innherred» har kommet lengst i 
denne prosessen, og de har også laget det de kaller en «soneidrettsrådsavtale» 
som grunnlag for det videre samarbeidet i sonen. 
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Særidrettenes medvirkning til aktivitetsutvikling i idrettssonene er av avgjørende 
betydning for om modellen skal lykkes eller ikke. Idrettskretsen har derfor hatt 
møter med de største særidrettene for å styrke deres medvirkning og få på plass 
et samarbeid om utvikling av det lokale aktivitetstilbudet. En viktig faktor i dette 
arbeidet har vært å bedre kommunikasjonen mellom idrettskretsen og 
særidrettene samt særidrettene imellom, slik at idrettslagene i hver sone opplever 
en felles og koordinert agenda på dette viktige området. 

 
Status 

Innledningsvis er det grunn til å minne om at når man jobber sammen med 
idrettens frivillige ildsjeler som bruker fritiden sin på dette arbeidet, så må vi 
akseptere at «ting må få lov til å ta den tiden det tar». I tillegg er det også viktig å 
la ting «modnes» hos alle lokale aktører slik at utviklingen av hver enkelt 
idrettssone får et lokalt eierskap. Vi synes derfor at soneutviklingsarbeidet har 
kommet godt i gang, og at vi kan være tilfredse med utviklingen så langt. Det 
gjenstår fortsatt mye arbeid, men den plattformen som er etablert er et godt 
utgangspunkt for at vi skal få til en reell utprøving av sonemodellen i løpet av 
prosjektet, og at vi skal få et godt grunnlag for å kunne konkludere når 
prosjektperioden er over. 

 
Selv om sonene i dag har noe ulikt ståsted så har besøkene, dialogen og 
erfaringsutvekslingen vært opplevd som svært positiv av alle de involverte 
aktørene. Foreløpig er det kun én sone som har fått på plass en 
«soneidrettsrådsavtale», men flere er i prosess på veg mot en tilsvarende løsning. 
En skriftlig avtale ser ut til å være et viktig virkemiddel for samarbeidet mellom 
idrettsrådene, så arbeidet med å få på plass slike avtaler i alle sonene bør 
prioriteres høyt. Med bakgrunn i ulike geografiske utfordringer samt svært ulike 
idrettslige utfordringer og ståsteder, kan det i tillegg være både fornuftig og 
nødvendig å prøve ut forskjellige strategier og tiltak samt å akseptere ulik 
framdrift i sonene. 

 
Velfungerende idrettsråd er svært viktig for prosjektet. Idrettsrådene skal være et 
støtte- og koordineringsorgan for idrettslagene i hver sone. Derfor er det viktig at 
støtten rundt idrettsrådene styrkes for å sikre at deres oppgaver overfor 
idrettslagene blir fulgt opp regelmessig og så godt som mulig. Idrettsrådene må 
derfor tilføres nødvendig kompetanse for å kunne gjøre denne jobben. 
Sonearbeidet har i tillegg vist at erfaringsutveksling mellom idrettsrådene er et 
godt virkemiddel i arbeidet med å styrke idrettsrådene. 

 
Statusen i hver av idrettssonene ved utgangen av 2019 kan kort oppsummeres 
slik: 

«Namdal Vest» 

Her har jobben med sammenslåing av kommunene og idrettsrådene i Nærøy og 
Vikna tatt mye tid og energi. Det samme gjelder for Namsos og Namdalseid som 
nå er blitt til Namsos Idrettsråd. Arbeidet med disse to prosessene har dermed 
forsinket utvikling av samarbeidet mellom idrettsrådene, og dermed også videre 
utvikling av idrettssonen. I Namdal Vest har det dermed vært fokus på 
sammenslåing av idrettsrådene, utvikling av samarbeidet mellom idrettsrådene og 
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etablering av en felles møteplass. Andre oppgaver og leveranser vil nå komme 
etter hvert. Det planlegges en egen ny felles «Møteplass Namdalen» i samarbeid 
med «Indre Namdal» i 2020. 

 
«Indre Namdal» 

Arbeidet kom først ordentlig i gang først da sonekoordinatoren kom på plass i 
april 2019. Her har det siden vært jobbet med etablering av dialog og samarbeid 
samt en felles møteplass for idrettsrådene i sonen. Dette må på plass før andre 
leveranser er aktuelle. I Indre Namdal er det mange små idrettslag og store 
avstander som utfordrer samarbeidet mellom idrettslagene og idrettsrådene. Det 
planlegges en egen ny felles «Møteplass Namdalen» i samarbeid med «Namdal 
vest» i 2020. 

 
«Innherred» 

Denne sonen var den første sonen som kom i gang med sonearbeidet og sonen 
har dermed kommet langt i sitt arbeid. Her har det vært mange felles møter hvor 
alle idrettsrådene har deltatt. Sonen har gjennom dette etablert et godt samarbeid 
mellom idrettsrådene, og de har også fått på plass en «soneidrettsrådsavtale». 
Sonen har også levert felles idrettspolitiske høringssvar, og er klar for å iverksette 
fellesidrettslige utviklingstiltak. 

 
«Stor-Trondheim» 

Dette er den desidert største sonen i forhold til antall idrettslag og medlemmer. 
Derfor blir innretningen av sonearbeidet noe annerledes enn i de andre sonene. I 
tillegg har idrettsrådet i Trondheim allerede en sentral rolle og en egen 
administrasjon. Flere av de aktuelle leveransene er dermed på plass allerede, -
først og fremst i regi av Idrettsrådet i Trondheim. Sonen kan i tillegg få en rolle 
knyttet til kompetanse rundt anleggsbygging/-utvikling. Dette er imidlertid ikke 
besluttet så langt. Sonen har hatt mange møter og fungerer godt. 
Hovedutfordringen for å komme videre som en felles idrettssone ligger i å få på 
plass en god plattform og en arena for samarbeid mellom Trondheim Idrettsråd og 
de andre idrettsrådene. 

 
 «Orkland» 

Sammenslåing av idrettsrådene i Orkdal, Meldal og Agdenes og en del av Snillfjord 
til et idrettsråd for den nye Orkland kommune har hatt mye fokus så langt. Dette 
er på plass f.o.m. 2020, så dermed består denne sonen nå kun av et idrettsråd. 
Arbeidet med leveranser til den lokale idretten i sonen er under planlegging, og 
våren 2020 vil det bli gjennomført et større felles idrettsarrangement i regi av det 
nye idrettsrådet. Det diskuteres i tillegg om det kan være aktuelt å inkludere et 
idrettsråd til i idrettssone Orkland. 
 

SLUTT 
 

51



TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
REGNSKAP 2018 og 2019 

SAK 4
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 

LANGTIDSPLAN 2021 - 2024 
«Trønderidretten VIL» 

RAMMEBUDSJETT 2021 - 2024 

SAK 5 og 6
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LANGTIDSPLAN 2020 – 2024 

«TRØNDERIDRETTEN VIL» 

VISJON 
«Flest i bredden – best i toppen» 

OVERORDNET MÅL 
Trønderidretten vil styrke idrettslagenes aktivitetstilbud og bidra til at 
FLEST MULIG av innbyggerne i Trøndelag deltar MEST MULIG og LENGST 
MULIG i et variert og koordinert aktivitetstilbud i alle lokalmiljø i fylket.  

PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER 

• LIVSLANG IDRETT
a) Barneidrett

Idretten i Trøndelag vil:
- utvikle et bedre samarbeid mellom særidrettene og mellom

idrettslagene slik at alle barn i fylket skal få et godt og variert
aktivitetstilbud i eller i nærheten av sitt lokalmiljø.

- styrke utdanningen av trenere slik at barneidretten får flere
trenere med relevant kompetanse.

- at lovbestemmelsen om barneidrettsansvarlig i idrettslag må
etterleves og følges opp.

b) Ungdomsidrett
Idretten i Trøndelag vil:
- styrke idrettens tilbud til ungdom gjennom et forbedret

samarbeid mellom særidrettene slik at idrettslagene kan gi et
variert og koordinert aktivitetstilbud til ungdom hvor alle som
ønsker å delta finner sin plass.

- redusere økonomiske barrierer i idretten slik at alle som ønsker
det kan delta i idrettslagenes aktivitetstilbud.

- styrke utdanningen av trenere slik at ungdomsidretten får flere
trenere med relevant kompetanse.
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c) Voksenidrett
Idretten i Trøndelag vil:
- at særidrettene skal videreutvikle og styrke idrettslagenes

tilbud til voksne.
- at det skal etableres nye og alternative tilknytningsformer til

idretten for ikke konkurranserettede aktivitetstilbud til voksne.
- at trim- og mosjonsaktiviteten i idrettslagene skal kunne

rapporteres i samordnet rapportering på lik linje med andre
idrettsaktiviteter.

d) Paraidrett
Idretten i Trøndelag vil:
- etablere et «Paraidrettssenter» i Trøndelag.
- bidra til at flere idrettslag har paraidrett som en naturlig del av

idrettslagets aktivitetstilbud.
- styrke utdanningen av trenere slik at idrettslagene får flere

trenere med relevant kompetanse innen paraidrett.

• BEDRE IDRETTSLAG
a) Frivillighet

Idretten i Trøndelag vil:
- styrke idrettslaget som fellesskapsarena slik at dette blir den

mest attraktive møteplassen i lokalmiljøet.
- at nye og enklere tilslutningsformer til idrettsorganisasjonen

skal gi kortere veg til deltakelse i trønderidrettens
aktivitetstilbud.

- at idrettslagene skal tilføres nødvendig kompetanse om nye
digitale verktøy slik at disse kan tas i bruk for å støtte og lette
det frivillige arbeidet i idrettslagene.

- styrke idrettsrådenes rolle som idrettens fellesorgan i
kommunene gjennom arbeidet med soneutvikling.

b) Kompetanse
Idretten i Trøndelag vil:
- at tillitsvalgte i styrer og andre tillitsverv i idrettslagene skal

tilføres relevant og nødvendig kompetanse for å ivareta vervene
på en god måte.

76



c) Økonomi 
Idretten i Trøndelag vil: 
- styrke idrettslagenes økonomiske rammebetingelser. 
- at idrettslagenes kostnader ved drift av egne idrettsanlegg skal 

reduseres og at all bruk av kommunale og offentlige anlegg skal 
være gratis for barn og unge i alderen 6 – 19 år. 

- at idretten skal få full refusjon av moms på varer og tjenester og 
bygging av idrettsanlegg. 

 
 

• FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG 
Idretten i Trøndelag vil: 

- utarbeide en plan for regionale anlegg i samarbeid med 
særidretter og idrettsråd som sikrer mangfold i et naturlig 
geografisk aktivitetsfellesskap. 

- etablere et «Regionalt kompetansesenter for idrettsanlegg» i 
Trøndelag i samarbeid med relevante eksterne aktører. 

- bidra til forsterket fokus og økt bevisstgjøring om behovet for 
sikring av areal til utbygging av idrettsanlegg i kommunene.   

 
 

• BEDRE TOPPIDRETT 
Idretten i Trøndelag vil: 

- styrke særidrettenes arbeid med toppidrett slik at flere utøvere 
og lag etablerer seg på nasjonalt toppnivå. 

- styrke Olympiatoppen Midt-Norge sin rolle som sentral aktør i 
toppdrettsarbeidet i Trøndelag. 

- videreutvikle dagens omfang av idrettsfaglige studietilbud ved 
de videregående skolene i Trøndelag med spesielt fokus på 
kombinasjonen yrkesfag og toppidrett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77



TRØNDELAG IDRETTSKRETS 

RAMMEBUDSJETT 2021 - 2024 

KOSTNADER 
2020 2021 2022 2023 2024 

ADMINISTRASJON 
Idrettens Hus - drift  2780 2830 2880 3030 3080 
Lønn - pensjon - personal 2600 2675 2950 3225 2900 
Andre kostnader 750 765 780 795   810 
SUM 6130 6270 6610 7050 6790 

AKTIVITET 
Møter - møteplasser 2620 2650 2680 2700 2740 
Kompetanseutvikling  2610 2650 2700 2700 2800 
Soneutvikling 690 710 730 750   780 
Anleggsutvikling 100 110 120 130   140 
Idrettsfaglig aktivitet 4320 4350 4380 4390 4440 
Idrettens Testsenter 430 440 450 460   470 
Prosjekter (Paraidrett/Idrettsanlegg) 80 2500 2500 2500   115 
Paraidrett 870 890 910 930   950 
Olympiatoppen Midt- Norge 9750 9800 9850 9900 9950 
SUM 21420 24100 24320 24460 22385 

SUM KOSTNADER 27600 30370 30930 31510 29175 

INNTEKTER 
Rammetilskudd - NIF 4145 4230 4315 4405 4490 
Andre tilskudd - NIF 635 840 890 950   750 
Rammetilskudd - Trøndelag Fylke 7060 7200 7345 7495 7645 
Andre tilskudd - Trøndelag Fylke 200 700 700 700   100 
Salg 500 510 520 530   540 
Refusjoner   1900 1940 1980 2020    2060 
Renteinntekter     150 160 170 180      190 
Tilskudd fra andre     770 2300 2400 2500      800 
Andre inntekter   1650 1800 1850 1900    1700 
Paraidrett     870 890 910 930      950 
Olympiatoppen Midt-
Norge   9750 9800 9850 9900    9950 
SUM INNTEKTER 27600 30370 30930 31510 29175 

ENDRING EGENKAPITAL 0 0 0 0       0 
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BUDSJETTKOMMENTARER 
 
- Idrettskretsens årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020 er 

utgangspunkt for rammebudsjettet i perioden 2021 - 2024. I tillegg er 
prioriteringene i Langtidsplan 2020 – 2024 «Trønderidretten VIL» tatt 
inn i budsjettet. 
 

- Ordningen med styrehonorar og møtegodtgjørelse videreføres i.h.t. 
vedtak på Idrettskretstinget 2018.  

 
- Faste kostnader og inntekter fra salg/refusjoner er indeksregulert med 2 

% årlig.  
 
- Antall faste ansatte forutsettes opprettholdt på dagens nivå i hele 

perioden. Det er forventet en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 3 % pr. 
år. 

 
- En økning idrettskretsens pensjonskostnader i 2022 og 2023 skyldes 

ekstraordinære utgifter i forbindelse med innføring av en lovbestemt 
egenandel for arbeidsgiver i pensjonsforsikringen i Statens 
Pensjonskasse.  
 

- Rammetilskudd fra NIF er budsjettert med tildelt brutto beløp i 2020 og 
økes deretter med en årlig indeksregulering på 2 % pr. år i perioden. 

 
- Rammetilskudd fra fylkeskommunen er budsjettert med tildelt beløp i 

2020 og økes deretter med en årlig indeksregulering på 2 % pr. år i 
perioden. 

 
- Prosjektene «Paraidrettssenter» og «Regionalt kompetansesenter for 

idrettsanlegg» er lagt inn som 3-årige prosjekter med oppstart i 2021 
med en estimert samlet årsomsetning på 2.5 millioner.   

 
- Arbeidet med «Soneutvikling» planlegges tilrettelagt innenfor rammene 

av ordinær drift f.o.m. 2020 og videreføres ut planperioden. 
 
- Tilskudd til aktivitetsutvikling i særkretsene videreføres i.h.t vedtak på 

tinget. 
 
- Tilskudd til utvikling av idrettsrådene videreføres i.h.t. vedtak på tinget. 

 
- Tilskudd til Olympiatoppen Midt-Norge videreføres i.h.t. vedtak på 

tinget. 

- «Idrettens Testsenter» videreføres som en del av idrettskretsens 
driftsbudsjett. Det forventes at testsenteret skal gå i balanse. 
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- «Idrettens Hederskveld» og «Idrettens møteplass» videreføres som felles
møteplasser og arenaer for profilering av idretten.

- Salg av regnskapstjenester skal ha en inntjening på kr. 510.000 i 2021 og
deretter
en liten gradvis økning med bakgrunn i prisjusteringer planperioden.

- Avdelingene «OLT MN» og «Paraidrett» finansieres av andre og er lagt
inn med inntekter og utgifter i balanse.
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

SAK 7
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NOTAT 

TIL: Trøndelag idrettskrets 

FRA:  Idrettsrådet i Trondheim 

EMNE: Sak til idrettskretstinget - anleggspolitikk 

KOPI:  Styret IRT 

FORSLAG TIL SAK TIL IDRETTSKRETSTINGET FOR TRØNDELAG 

Bakgrunn 

Idrettsrådet i Trondheim (IRT) viser til Norges idrettsforbund sin anleggspolitikk som ble vedtatt på 
idrettstinget i 2019. Med bakgrunn i denne må Trøndelag idrettskrets etablere sin politikk for 
hvordan arbeidet med anleggsrealisering og prioritering skal gjøres.   

Vedlagt følger eksempel på anleggsstrategi for Idrettsrådet i Trondheim og kriterier for prioritering 
som ender opp i den årlige prioritetslista. 

Forslag 

Trøndelag idrettskrets etablerer en egen anleggsstrategi. Anleggsstrategien bør som minimum ha 
fokus på hvordan realisering av flere anlegg skal gjennomføres hvor arrangement, geografi, 
mangfold, økonomi og kapasitet er sentrale tema som må ivaretas. 

Trøndelag idrettskrets etablerer kriterier for prioritering av anlegg som skal danne grunnlag for en 
anleggsplan. Anleggsplanen vedtas av styret i idrettskretsen basert på en systematisk prosess årlig for 
revisjon av planen. 

Forslag til kriterier er: 

• Geografi (spredning i fylket)
• Mangfold (dekke opp behovene til 55 særforbund)
• Kapasitet (nøkkeltall på anleggskapasitet må brukes)
• Pressområder (Innherred, Stjørdal, Trondheimsregionen, Orkdal)
• Nye idretter (framtidsbehov)
• Flerbruk bør være forutsetning
• Region/IK
• Kollektivtilgang og bærekraft

VEDLEGG 1
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NOTAT 

TIL: Trøndelag idrettskrets 

FRA:  Idrettsrådet i Trondheim 

EMNE: Sak til idrettskretstinget - fylkestilskuddet 

KOPI:  Styret IRT 

FORSLAG TIL SAK TIL IDRETTSKRETSTINGET FOR TRØNDELAG 

Bakgrunn 

Idrettsråd og særkretser har i tidligere Sør-Trøndelag idrettskrets fått tildelt deler av fylkestilskuddet 
etter gitte kriterier. Denne metoden ble videreført for Trøndelag idrettskrets i vedtak på 
idrettskretstinget i 2018. 

Denne tildelinga er viktig for de fleste idrettsråd og særkretser for å finansiere den aktiviteten som 
det er behov for på idrettspolitisk nivå. 

Forslag 

Trøndelag idrettskrets viderefører praksisen med å fordele deler av fylkestilskuddet til idrettsråd og 
særkretser etter tidligere vedtatte kriterier. 

VEDLEGG 2
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VEDLEGG 3
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Sak til behandling Idrettskretstinget 2020 

Forslagsstiller: 
Trøndelag idrettskrets 

Forslag om utredning: 
Det vises til sak 162/2018-2020 – Trøndelag idrettskrets 
Tittel: 
Utredning tingsammensetting 

Bakgrunn: 
Ved etableringen av nye Trøndelag idrettskrets var en av sakene som lå til behandling 
oppdatering av loven og videre også tingsammensettingen. Med andre ord hvor stor 
skal tingforsamlingen være og hvem skal være representert. 

Det har vært en del strukturelle endringer også i det offentlige i siste periode. 
Dette er blant annet at 48 kommuner nå blitt til 38 kommuner. Dette har også 
medført at idrettsråd har slått seg sammen og flere særkrets har også gjort det samme 
og da blitt regioner. 

Trøndelag idrettskrets foreslår derfor at styret i Trøndelag idrettskrets i kommende 
tingperiode gjennomfører en utredning som skal legges frem for kretstinget 2022. 
Den skal vurdere: 

• Dagens tingsammensetting styrker/svakheter
• Alternativ(er) tingsammensetting styrker og svakheter

Forslag til vedtak: 

Trøndelag idrettskrets foreslår styret i Trøndelag idrettskrets i 
kommende tingperiode gjennomfører en utredning som skal legges frem 
for kretstinget 2022. Den skal vurdere: 
• Dagens tingsammensetting styrker/svakheter
• Alternativ(er) tingsammensetting styrker og svakheter

VEDLEGG 4
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV 
FYLKESTILSKUDD 

SAK 9
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TRØNDELAG IDRETTSKRETS 
IDRETTSKRETSTING 2020 

VALG 

SAK 10
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Innstilling fra valgkomitéen 

Trøndelag Idrettskrets’ og Idrettens Studieforbund i Trøndelags ting 
2020. 

Idrettskretsstyret 

Verv  Navn Idrettslag 
Styreleder Ståle Vaag Kyrksæterøra IL 
Nestleder Siv Merethe Gederaas Belbo Snåsa IL 
Styremedlem Torbjørn Aas Steinkjer Friidrett 
Styremedlem Hanna Blengsli Kværnø Grong Badmintonklubb 
Styremedlem Rune Johnsen Hitterdal og Feragen IL 
Styremedlem Anne-Lene Fadnes Gregersen Kolvereid IL 
Styremedlem Mari Kvaale Sletvold Lensvik IL 
Varamedlem Sara Shafighi Kolstad IL 
Varamedlem Adrian Kristiansen Frøya IL 

Kontrollutvalg 

Medlem Terje Wist Levanger FK 
Medlem Sissel Aarset Nidelv IL 
Varamedlem Arve Withbro Rennebu IL 
Varamedlem Merethe Røthe Namsos løperklubb 

Valgkomitéen foreslår at idrettskretsstyret gis fullmakt til å utpeke representanter fra 
Trøndelag Idrettskrets til Idrettstinget og NIFs ledermøte. 

Trondheim / Stjørdal / Lierne, 20. mars 2020 

Terje Jentoft Roel Ann-Inger Leirtrø /s/ Karl Audun Fagerli /s/ 
Leder Medlem Medlem 

VEDLEGG til punktene A og B
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Styret i Trøndelag idrettskrets fremmer følgende forslag i sak 10 Valg, pkt. c) 
Representanter til idrettsting og ledermøter og pkt. d) Valgkomite: 

Pkt. c): Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ledermøter og idrettsting 
i tingperioden. 

Pkt. d): Valgkomite 
Leder 
Anne Irene Myhr Sparbu IL 

Medlemmer 
Eivind Selven Orkanger IF 
Karl Audun Fagerli Lierne IL 

Varamedlem 
Jorid Jagtøyen Melhus IL 

Steinkjer, 30. april 2020 

Tore Rømo (sign) 

VEDLEGG til punktene C og D
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