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Innledning 

Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles 

interesse for alle idrettene i fylket. Det betyr blant annet å arbeide for å styrke idrettens rolle og bedre 

idrettslagenes rammevilkår gjennom påvirkning og samarbeid med fylkeskommunen, kommunene og 

regionale organer/etater. Sentralt i dette arbeidet er visjonen «Idrettsglede for alle» som skal prege 

organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Norsk idrett vil at alle skal få utøve idrett ut fra sine 

ønsker og behov. 

Sør-Trøndelag Idrettskrets viktigste arbeid er organisasjonsutvikling i og kompetansebygging i 

idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag. Dette gjør vi for å sikre ryddighet og transparens i driften 

i underlagte ledd. Vår praksis og kunnskap om ansvar og forvaltning skal være uangripelig og plettfri. 

Sør-Trøndelag Idrettskrets består av 34 særkretser, 26 idrettsråd, 548 idrettslag og 142 232 medlemmer 

(179 613 inkludert bedriftsidrett) og et stort mangfold av idrettsaktiviteter. Alle 54 særforbund i NIF har 

aktivitet i STIK. 

STIK tar ikke ære for at vi har aktive idrettslag og dyktige utøvere både i lagidrett og individuelt. Men 

det er viktig at vi husker at disse prestasjonene er resultat av gode oppvekst- og treningsmiljøer i 

idrettslagene våre. Dyktige ledere og trenere er hovedgrunnen til at vi har anlegg og aktiviteter der 

unger og ungdom finner det meningsfylt og morsomt å tilbringe tiden sin. All ære til ledere og trenere 

i alle våre idrettslag. 

Morsomt og meningsfullt er flyktige begreper når vi skal forstå hverdagen for barn og unge. Det som 

er bra nok i dag er ikke nødvendigvis det rette i morgen. Vi voksne må utvikle aktivitet og arenaer slik 

at vi vedlikeholder de unike idrettsmiljøene lokalt. Skal vi vekke interessen hos barn og ungdom må vi 

bevare nysgjerrighet og evne til nytenking. Vi må stimulere trenere og ledere til å fokusere på 

individuell utvikling og deretter resultat. Vi må prestere på ledersiden slik at vi bevarer frivillig styrte 

og demokratiske idrettslag. Solid funderte lag utvikler også dyktige idrettspolitikere. Vi må få disse 

idrettspolitikerne inn i posisjoner slik at vi får innflytelse på utviklingen av norsk idrett på kort og lang 

sikt. Neste ambisjon bør være internasjonale fora for idrettspolitikk. Vi skal ikke hvile på gamle 

laurbær, vi skal prestere hver dag. Sør-Trøndelag Idrettskrets tar posisjon.  

 
Leder Sør-Trøndelag Idrettskrets 

 

Kontakt oss 
 

Idrettens Hus 

Klostergata 90, inngang 4 

+47 9023 5000  

sor-trondelag@idrettsforbundet.no 

Besøk oss på nettet:  

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

_________________________________________________________________ 

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

FLEST I BREDDEN – BEST I TOPPEN 

 

Virksomhetsidé  
 

Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) skal arbeide med idrettslags- og 

idrettsrådsutvikling slik at det daglige arbeidet i og driften av disse er så enkel 

som mulig. 

 

Verdigrunnlag 
 

 Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet 
og likeverd 

 All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, 

helse og ærlighet 

 
Hovedmål 
 
 STIK skal bidra til å bevare frivilligheten og legge til rette for en enklere 

hverdag i idrettslagene 

 STIK skal jobbe for at idrettsaktiviteten i fylket foregår i tråd med våre 

verdier og holdninger 

 
Innsatsområder 
 
 Organisasjonsutvikling 

 Rammebetingelser, finansiering og anlegg 
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Idrettsorganisasjonen  
 
Nåsituasjon 
STIK har god kontakt med våre idrettslag, kretser, regioner og kommuner innenfor vårt 
ansvarsområde. Vi opplever i økende grad å bli brukt som rådgivere og partnere i prosesser i 
alle ovennevnte organisasjoner. Vår rolle er å være konstruktive og raske i tilbakemeldinger og 
støtte til de som ber om hjelp og råd. 
Krav til etterrettelighet og demokratisk kontroll i idrettslagene våre krever økt kunnskap om 
lover, regler og korrekt klubbdrift hos idrettsledere. STIK mener at dette er en positiv 
utvikling som imøtekommer sivilsamfunnets og idrettens krav til lovlydighet, transparens og 
demokratisk styring.  
Vi ser utfordringer med å få på plass gode rutiner og god praksis – vi er utålmodige, men 
opplever samtidig at idrettslagene sjøl er svært positive til fokuset på trygg forvaltning og 
demokrati som et grunnfjell for gode idrettslag med god aktivitet for ungene våre. 
Mange idrettsråd fungerer bra, og mange kollegier har erfarne idrettspolitikere som er en stor 
ressurs for oss. Samarbeidet mellom idretten og de fleste kommuner er også formalisert. 
Idretten er i medias søkelys hele tiden – vi må kommunisere bedre - rett budskap og rett 
virkemiddel til rett målgruppe. All kommunikasjon fra idretten må være ærlig. 
 

Sør-Trøndelag Idrettskrets rolle 
 STIK skal koordinere og være pådriver i oppfølging av oppgaver gitt i IPD 

 STIK skal støtte og samhandle med idrettsråd, særidretter og idrettslag om 
organisasjonsutvikling  

 
 

Strategi 2016 – 2019 – jf IPD 2015 - 2019 
 Frivilligheten skal styrkes som den bærende kraften i idrettslagene 

 STIK skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for idrettslagene 
 

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

 
 

Delmål 2016 - 2018 
 STIK skal jobbe med å forenkle hverdagen for idrettsrådene og idrettslagene 

 STIK skal bidra til å styrke frivilligheten gjennom å heve kompetansen på drift av 
idrettslag og idrettsråd 

 STIK skal jobbe for å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse i 
idretten 

 STIK skal bistå idrettsrådene og idrettslagene med å speile mangfoldet i samfunnet i 
idrettslagenes medlemsmasse 

 STIK skal være pådriver for å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller 

 STIK skal jobbe for å ha velfungerende idrettsråd i alle kommuner  

 Holde idrettens grunnverdier i hevd 
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Finansiering og rammebetingelser  
 
Nåsituasjon 
Idrettens andel av spillemidlene nådde målsettingen 64% i 2015, men vi har fortsatt et 
betydelig etterslep på utbetaling til godkjente anlegg. Lokale aktivitetsmidler direkte til 
idrettslagene er oppe i 13% av spillemidlene til idrettsformål – dette er midler som fordeles av 
Idrettsrådene. Den populære Utstyrsordningen og ordningen Inkludering i idrettslag, inkludering av 
innvandrere i idrettslag, er også styrket i 2015. Kompensasjon for MVA på anleggsbygging, 
varer og tjenester er betydelig forbedret. Dette utgjør en betydelig gevinst for idretten i Sør-
Trøndelag. De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene har varierende utvikling. Det er 
avgjørende å arbeide godt politisk for minimum å opprettholde det nivået idretten fortjener. 
 
 

Sør-Trøndelag Idrettskrets rolle 
 STIK skal lede arbeidet med å styrke idrettens rammebetingelser i vårt fylke 

 STIK skal arbeide med å redusere etterslepet på spillemidler til anlegg 
 
 

Strategi 2016 – 2019 – jf IPD 2015 - 2019 
 STIK skal bidra til at idretten gis forutsigbare og rettferdige rammevilkår 

 STIK skal bidra til at spillemidlenes andel av anleggsfinansieringen til 30% 
 
 
 

Delmål 2016 – 2018 
STIK skal: 

 Bidra til et «Idrettsløft» - på minimum én milliard pr år til idrettsanlegg 

 Jobbe aktivt for gratis anleggsleie for barn / unge og for at idrettslag med egne anlegg 
får driftsstøtte  

 Styrke idrettslagenes kompetanse og kunnskap på økonomistyring  

 Bidra til at det bygges fleridrettshall og aktivitetsområder utendørs når nye skoler skal 
bygges 

 Jobbe for at de Lokale aktivitetsmidlene dobles innen 2019 

 Bidra til at det norske spillmonopolet vernes så lenge idrettens finansiering direkte 
berøres  

 Jobbe for at Idretten får full kompensasjon for utlagt merverdiavgift 

 Bidra til at fylke og kommuner har oppdatert kunnskap om idrett og idrettens behov  

 Etablere en formell samarbeidsavtale med STFK 

 Fylkeskommunen skal ta en tydeligere og mer aktiv rolle i arbeidet med 
interkommunale anlegg 

 Være pådriver for at det opprettes et Arrangementsfond 
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