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VESTLAND IDRETTSKRETS

Vestland idrettskrets er paraplyorganisasjonen for idretten i 
Vestland fylke.

Tal frå den siste samordna rapporteringa viser at Vestland idrettskrets består av 1 005 
idrettslag og 225 129 medlemskap. I tillegg kjem bedriftsidretten med 123 idrettslag og 
18 064 medlemskap. Samla sett er det dermed 1 137 idrettslag og 243 199 medlemskap i 
idretten i Vestland. 

Av fylket sine 1 005 idrettslag er 251 fleiridrettslag og 754 særidrettslag. Det vil sei at det 
store fleirtalet av idrettslag i fylket driv kun med ein idrett.  

Samansettinga av medlemmar er slik:
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år Over 25 år Totalt

Kvinner 3 991 30 344 19 010 9 527 32 823 95 695
Menn 3 727 32 156 22 778 13 151 5 6227 129 434
Totalt 7 718 62 500 45 729 22 678 90 445 225 129

Vestland fylke består av 43 kommunar. Alle idrettslag skal vere tilslutta eit idrettsråd, 
som skal arbeide for best moglege forhold for idretten i kommunane. Det er 55 særfor-
bund i Norge. 53 av desse har aktivitet i Vestland. Dei største særidrettane er fotball, 
handball, friidrett, gymnastikk og turn, svømming og ski.   

FØRESETNADER I LOVNORM FOR IDRETTSKRETSAR

§1 Formål og oppgåver 
Idrettskretsen er eit felles organ for idretten innan sitt geografiske område som skal 
arbeide med: 

• Lovpålagte oppgåver og saker av felles interesse for idretten. 
• Idrettspolitiske innsatsområde, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organ/

etatar og kommunane, for å styrke idretten si rolle og betre idrettslaga sine ramme-
vilkår.

• Service- og støtteoppgåver overfor idrettsråd, særkretsar/regionar og idrettslag for å 
styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklinga.

• Informasjons- og opplysningsverksemd om idretten sine verdiar og verdiskaping.  

Strategisk plan for Vestland idrettskrets 2020-2024 gir dei overordna mål og føringar 
for verksemda. 

Desse dokumenta ligg til grunn for planarbeidet: 
• Idretten vil – Langtidsplan for norsk idrett 2019-2023 
• Kultur for alle – Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019-2027 
• Premiss: Kultur – Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025 
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I tråd med «Idretten vil» – Langtidsplan for norsk idrett 2019-2023, utarbeider  
idrettskretsane eigne fireårige strategiplanar.  

Av dei fire strategiske satsingsområda som blei vedtatt på Idrettstinget i 2019,  
vil Vestland idrettskrets legge vekt på desse tre satsingsområda: 

Det fjerde strategiske satsingsområdet, betre toppidrett, er eit satsingsområde som for 
Vestland idrettskrets sin del blir ivaretatt gjennom å: 

• Arbeide for å betre rammevilkåra for toppidretten
• Arbeide for at det blir bygd idrettsanlegg som ivaretar toppidretten sine behov
• Støtte Olympiatoppen Vest sitt arbeid 

Som paraplyorganisasjon for idretten i fylket er idrettskretsen sine nærmaste med-
spelarar i eigen organisasjon idrettsråd og særkretsar. Arbeidet med idrettsråda har 
som målsetting å vidareutvikle desse slik at dei kan styrke si rolle som koordinerande 
ledd for idrettslaga i den enkelte kommune. Viktige element i arbeidet med særkrets-
ane er økonomisk støtte, samt å vidareutvikle Idrettens Hus i Bergen og Førde. 
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Idrettskretsen vil legge stor vekt på å skape møteplassar der idrettskrets, idrettsråd og 
særkretsar utvekslar synspunkt og erfaringar og diskuterer felles problemstillingar. 
Sjølv om langtidsplanen for norsk idrett prioriterer nokon satsingsområde som  
viktigare enn andre i de næraste åra, inneber det ikkje at det er dei einaste organisa-
sjonen skal arbeide med. Det vil alltid vere viktig å jobbe med å betre rammevilkåra for 
idretten. 

Koronapandemien som sette sitt sterke preg på samfunnet i 2020, påverkar også 
idretten sterkt. Den organiserte idrettsaktiviteten slik vi kjenner den blei sett på 
vent frå mars 2020. Dette får konsekvensar for aktivitet, organisasjon og ikkje minst 
økonomi i idrettslaga. Idrettskretsen sitt arbeid for å støtte rammevilkåra må derfor 
styrkast. Vår nærmaste samarbeidspartnar i offentleg sektor er fylkeskommunen. 
Nasjonalt støtter vi opp om Norges idrettsforbund sitt arbeid overfor sentrale sty-
resmakter. I den enkelte kommune har idrettsråda som ei prioritert oppgave å arbeide 
for best mogleg vilkår for idretten.

Det er eit mål at Vestland som fylke og vestlandet som landsdel skal tiltrekke seg fleire 
store idrettsarrangement og konferansar. Viktige element i arbeidet for å nå denne 
målsettinga er anleggsutvikling, arrangementskompetanse og samarbeid med andre 
aktørar både innanfor og utanfor idretten.

FRIVILLIGHEIT

Frivillig innsats er den viktigaste ressursen i norsk idrett. Frivillig arbeid gir 
meining, trivsel og skapar gode sosiale nettverk for den enkelte. Frivillig-
heita skapar positive ringverknader både for den enkelte, idretten og 
samfunnet. 

Innanfor idretten i Vestland blir det årleg lagt ned 4 000 frivillige årsverk med ein 
anslått verdi på i overkant av 2 milliardar kroner. Gode rammevilkår for idrettslaga, 
først og fremst gjennom fleire og betre idrettsanlegg, gode økonomiske vilkår samt 
tilgang til relevant kompetanse, vil vere viktige bidrag for å styrke det frivillige bidraget 
i idrettslaga. 

Vestland idrettskrets vil arbeide for å styrke rammevilkåra for idrettslaga slik at dei 
frivillige kan bruke mest mogleg tid på aktiviteten. Det er eit mål å gjere kvardagen 
for tillitsvalde enklare. Omfanget av frivilligheita må også synleggjerast overfor 
politikarar.

RAMMEVILKÅR
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ØKONOMI

Skal idretten nå målsetjinga om å vere open, inkluderande og gi idretts-
glede for alle, må kostnadsnivået haldast nede. Det må vere mogleg for 
alle å delta. 

Vestland idrettskrets vil arbeide for stabile og føreseielege økonomiske føresetnader 
for idretten i fylket. Vi vil understøtte sentrale målsetjingar om å sikre ein rettfesta full 
kompensasjon for moms på varer og tenester og full kompensasjon for anleggsmoms.  
Spelemidlane er det viktigaste økonomiske bidraget frå nasjonalt hald. Kommunane er 
ein større bidragsytar til idretten enn kva Staten er via spelemidlar. Kommunane sine 
viktigaste bidrag er investering og drift av idrettsanlegg. 

KOMPETANSE

Det er behov for kompetanse på mange ulike område om idrettslaga skal 
fungere optimalt og lukkast med eit godt aktivitetstilbod.

Vestland idrettskrets vil hjelpe idrettslaga i deira leiing- og organisasjonsutvikling.  
Klubbutviklingsprosessar, ulike kurs og seminar er viktige verkemidlar for ein enklare 
og betre kvardag i idrettslaga. Leiarkurs for ungdom vil vere særleg prioritert. Det er eit 
mål at administrasjonen i Vestland idrettskrets skal ha høg og relevant kompetanse for 
idrettsorganisasjonen i fylket. Idrettskretsen vil hjelpe idrettsorganisasjonen med kurs 
og rådgjeving innanfor fellesidrettslege og organisatoriske spørsmål. Blant desse er 
rådgjeving om idretten sitt lovverk og retningslinjer, spørsmål om rekneskapsføring og 
andre økonomiske tema, idrettsanlegg, verdiarbeid og idretten sine digitale løysingar. 
Vi vil også legge vekt på å dele informasjon og kompetanse innan paraidrett og arbeid 
for å nå underrepresenterte grupper. 

KOMMUNIKASJON

Gjennom relevant og målretta kommunikasjon skal Vestland idrettskrets 
sitt arbeid synleggjerast.   

Idrettskretsen sin kommunikasjonsstrategi skal sikre at kommunikasjonsarbeidet 
støttar opp under dei hovudmål som gjeld for norsk idrett som heilskap i ”Idretten vil”. 
NIF sine overordna kommunikasjonsmål er å understøtte visjonen «idrettsglede for 
alle». Idrettskretsen skal jobbe for best mogleg rammevilkår for idretten i Vestland 
gjennom si faglege ekspertise, kompetansedeling i eigen organisasjon og gjennom 
kunnskapsbasert påverknadsarbeid. Kommunikasjonstiltak skal synleggjere 
påverknadsarbeidet. Kommunikasjon vil samtidig vere eit sjølvstendig verkemiddel 
for å oppnå ønska resultat av påverknadsarbeidet vårt. 
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FØRESETNADER

Kompetente kurslærarar og rettleiarar  
Dialog med offentlege etatar og interesse-
organisasjonar
Gjennomføre klubbesøk, og synleggjere gode tiltak,  
rollemodellar og informere aktivt ut i organisasjonen
Tilstrekkeleg anleggskapasitet  
Arbeide for å redusere økonomiske barrierar for 
deltaking  
Informasjon og dialog – møteplassar  
Samarbeid med idrettsråda, særkretsar og regionar og legge 
til rette for informasjon, dialog og møteplassar for organisa-
sjonen vår

VERE MANGFALDIG OG TILRETTELAGT FOR ALLE  
ALDERSGRUPPER  OG NIVÅ

• Relevante og spissa kurstilbod av høg kvalitet for trenarar, leiarar og tillitsvalde
• Motivere idrettslag til å ha tilbod for alle aldersgrupper og nivå, og rettleie i tilrette-

legging for ulike målgrupper
• Støtte opp om idrettslaga sitt arbeid med å rekruttere aktivt frå grupper som lett 

kan falle utanfor
• Tilby rettleiing, kurs og kompetansehevande tiltak som legg til rette for paraidrett  

- i samarbeid med særidrettane
• Oppfordre til samarbeid mellom særidrettar og fleksibel bruk av idrettsanlegg
• Jobbe for godt samarbeid med idrettsråda, særkretsar og ulike offentlege instansar

LIVSLANG IDRETT

Dokumentet er bygd opp av fem element: 
 
Hovudmåla, er satt av Norges idrettsforbund 
i langtidsplanen - Idretten vil. 

Delmåla, er formulert av Vestland 
 idrettskrets og skal bygge opp under hovudmåla 

Tiltak, er konkretisering av kva det skal 
arbeidast med for å nå delmåla 

Føresetnader, er punkt som vi meiner er 
viktige for å kunne nå delmåla 

Resultatmåling, viser korleis administrasjonen 
vil rapportere til styret og styret til tinget.  
Hensikta/Formålet er at det skal dokumen-
terast at det blir arbeidd med måla  og kva 
som er status på arbeidet.
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HALDE PÅ FLEIRE, LENGER   

• Ha fokus på fordelane med eit stort aldersspenn i medlemsmassen
• Arbeide for å redusere økonomiske barrierar for deltaking
• Jobbe for at barn og unge møter eit mangfaldig, allsidig og koordinert idrettstilbod  

i deira nærmiljø
• Bidra til at ungdom kan utvikle seg som trenarar og tillitsvalde i idretten 
• Jobbe for at fleire kvinner vil vere trenarar, leiarar og tillitsvalde

FØRESETNADER

Økonomisk handlingsrom for idrettslaga
Tilgang på anlegg  
Varierte og tilpassa tilbod  
Økonomisk stimuli for vaksenidretten

RESULTATMÅLING

Utvikling i alder og samansetting av tillitsvalde, leiarar og 
trenarar  
Utvikling i medlemsmassen, samansetting og 
medlemskap   
Tal på allidrettstilbod i idrettslaga
Tal på kvinnelege leiarar

RESULTATMÅLING

Talet på kurs, kursdeltakarar og klubbesøk
Evaluering av kurstilbod og gjennomførte kurs
Utvikling i medlems- og aktivitetstal, samt tal på aktive med 
funksjonsnedsetjing og i allidrettstilbod
Talet  på gjennomførte møte på tvers av organisasjonsledda
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VELFUNGERANDE OG KOMPETENTE IDRETTSLAG MED SUNN 
ØKONOMI   

• Meir dialog med idrettslaga
• Sikre trygge sosiale rammer i idretten
• Tilby klubbutvikling, styre og økonomikurs og andre kompetansehevande tiltak
• Implementere digitaliseringsløftet
• Særskilt fokus på å rekruttere og halda på ungdom i tillitsverv
• Stimulere til frivillig engasjement
• Jobbe for balanse i alderssamansetnad og kjønn blant tillitsvalde, trenarar og leiarar

BETRE IDRETTSLAG

FØRESETNADER

Tilstrekkeleg tillitsvalde og frivillige i idrettslaga og idretts-
råda
Økonomisk handlerom i idrettslaga
Rett kompetanse og samansetting av tillitsvalde, 
frivillige og trenarar
Relevante og funksjonelle kompetansepakkar
Førebyggjande tiltak mot trakassering og seksuelle overgrep
Aktive klubbrettleiarar

RESULTATMÅLING

Korleis idrettslag, idrettsråd og særkretsar opplever samar-
beidet med idrettskretsen  
Måle effekt av digitaliseringsløftet
Talet på innmelde saker om økonomiske utfordringar

FØRESETNADER

Økonomisk handlerom i idrettslag  
Rekruttere ungdom og ta dei på alvor
Trivsel  
Organisatorisk kompetanse

HØG TRIVSELSFAKTOR BLANT FRIVILLIGE 

• Skape møteplassar
• Sikre at digitaliseringsløftet gjer kvardagen enklare i idrettslaga
• Bidra til at ungdom kan utvikle seg som trenarar og tillitsvalde
• Sikre trygge sosiale rammer i idretten
• Tilby kompetanseutvikling
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RESULTATMÅLING

Færre melde konfliktsaker  
Medlemskapstal
Tal på kompetansehevande tiltak
Tal på tiltak retta mot ungdom

GODE RAMMEVILKÅR I IDRETTSLAGA  

• Bidra til at idrettslaga har nødvendig kunnskap for å sikre god økonomistyring
• Politisk påverknad for å styrke rammevilkåra for organisasjonsledda 
• Skape møteplassar    
• Jobbe for at idrettslaga skal få auka tilskot  

FØRESETNADER

God kontakt med politikarar og offentleg administrasjon
Vilje og evne til å lytte og etablere dialog
Økonomisk handlerom i idrettslaga
Kompetente tillitsvalde og tilsette i idrettskretsen 
Kurs i økonomistyring

RESULTATMÅLING
Korleis idrettslaga, idrettsråda og særkretsane opplever 
samarbeidet med idrettskretsen
Utvikling i tilskot til idrettslaga
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FLEIRE OG BETRE IDRETTSANLEGG

HA FLEIRE OG BETRE  IDRETTSANLEGG

• Bidra til å utarbeide gode behovsanalysar lokalt av anleggsbehov
• God kontakt med politikarar og offentleg administrasjon
• Vere ei støtte for idrettsråd, særkretsar og idrettslag i interne prosessar  

knytt til anlegg
• Styrke og utvikle idrettsråda
• Jobbe for auka finansiering/større del av spelemidlar
• Skape gode møteplassar med anleggsfaglege tema
• Bidra til at idretten tar eit miljøansvar ved planlegging, bygging og drift av  

idrettsanlegg
• Koordinerande rolle overfor særkretsar og regionar

FØRESETNADER

Utvikle og sikre politiske relasjonar  
Gode analysar som grunnlag for planarbeid  
Planarbeid  
Finansiering  
Velfungerande idrettsråd 
Koordinering mot særkretsar og regionar

RESULTATMÅLING

Type og tal på anlegg, dekningsgrad  
Tal på pågåande anleggsprosessar  
Tal på idrettsråd som aktivt deltar i anleggsprosessar  
Tildelte spelemidlar  
Gjennomførte kompetansetiltak med fokus på miljøvennle-
ge løysingar ved bygging og drift av anlegg 
Hente fram systematisk dokumentasjon av anleggsbehova

SIKRE TYDELEG SAMANHENG MELLOM BEHOV OG
ANLEGGSBYGGING  

• Sikre tilrettelegging for paraidrett gjennom god universell utforming 
• Utarbeide oversikt over anleggsdekning og framtidige behov 
• Hjelp og rådgjeving til idrettsråd i høve planprosessar i kommunen 
• God kontakt med politikarar og offentleg administrasjon
• Styrke anleggskompetansen i idrettsråda 
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FØRESETNADER

Utvikle og sikre politiske relasjonar  
Økonomiske rammevilkår  
Sikre nødvendig kompetanse i idrettsorganisasjonen  
Tilgjengelege ressursar 

RESULTATMÅLING
Aktivitet og bruksgrad  
Måle om ein har bygd dei rette anlegga

JOBBE FOR GRATIS BRUK FOR BARN OG UNGE    

• God kontakt med politikarar, offentleg administrasjon og idrettsråd
• Styrke og utvikle idrettsråda
• Sikre informasjon om støtteordningar for utsette grupper
• Kartlegge anleggsdekning, anleggsbehov og status på brukarbetaling ved bruk av 

idrettsanlegg

FØRESETNADER

Utvikle og sikre politiske relasjonar  

Økonomiske rammevilkår  

Koordinering mot særkretsar/regionar  

RESULTATMÅLING
Status kommunar med gratis bruk av anlegg for barn og 
unge  
Redusert brukarbetaling rekna frå 2019  
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Idrettsglede

for alle!

www.idrettsforbundet.no/vestland

Ærleg Leiken
Felles Ambisiøs

Betre idrettslag

Livslang idrett
Fleire og betre anlegg


