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INFORMASJON OM HORDALANDSIDRETTEN
 
Hordaland idrettskrets skal være en pådriver og en 
aktiv støttespiller for den frivillige idretten i Horda-
land gjennom å:

•  være et talerør for idretten
•  bedre rammevilkårene
•  tilby kompetansebygging
•  fremme idrettens verdier

Grunnlagsdata for Hordalandsidretten 2015:

• 1085 idrettslag
• 33 idrettsråd
• 200 537 medlemskap = ca 38 % av  

befolkningen i Hordaland

FRIVILLIGHETENS BETYDNING
Frivilligheten har en verdi for organisasjonene og 
for samfunnet, men også for den enkelte. Folk er 
frivillige fordi det gir dem noe. Det frivillige orga-
nisasjonslivet kan brukes som et middel til mange 
viktige samfunnsutfordringer. F.eks. kan det være et 
godt verktøy til god integrering og til demokratiopp-
læring. 

Vi har utarbeidet en oversikt som sier noe om ver-
dien av frivillig innsats i idrettslagene i den enkelte 
kommunen i Hordaland. Vi har tatt utgangspunkt i 
den samme beregningsmodellen som Norges idretts-
forbund benyttet ifm. valgkampen 2015. Modellen 
bygger på et estimert antall årsverk frivillighet i 
idretten på landsbasis 

Kommune Antall 
medlemskap

Verdien 
av frivillighet

Askøy kommune 8 086 71 360 408

Austevoll kommune 1 292 11 402 133

Austreheim kommune 576 5 083 303

Bømlo kommune 3 588 31 664 747

Eidfjord kommune 290 2 559 302

Etne kommune 1 354 11 949 294

Fedje kommune 138 1 217 874

Fitjar kommune 796 7 024 843

Fjell kommune 8 928 78 791 210

Fusa kommune 1 256 11 084 426

Granvin kommune 202 1 782 686

Bergen kommune 100 142 883 771 214

Jondal kommune 366 3 230 016

Kvam kommune 3 499 30 879 306

Kvinnherad kommune 3 720 32 829 671

Lindås kommune 3 744 33 041 475

Masfjorden kommune 747 6 592 409

Meland kommune 3 543 31 267 614

Modalen kommune 161 1 420 854

Odda kommune 2 616 23 086 671

Os kommune 5 893 52 006 788

Osterøy kommune  2 149 18 965 312

Radøy kommune 1 351 11 922 818

Samnanger kommune 313 2 762 281

Stord kommune 7 006 61 829 213

Sund kommune 1 302 11 490 384

Sveio kommune 857 7 563 179

Tysnes kommune 971 8 569 250

Ullensvang kommune 1 363 12 028 720

Ulvik kommune 608 5 365 709

Vaksdal kommune 1 474 13 008 315

Voss kommune 8 369 73 857 934

Øygarden kommune 732 6 460 032
SUM 177 432 1 565 869 406



HVA ER ET IDRETTSRÅD
 

FORMÅL
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold 
for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være 
en arena for samarbeidet mellom idrettslagene, 
mellom idrettslagene og kommunen og mellom 
idrettslagene og idrettskretsen (IR lov § 1).

IDRETTSRÅDETS ARBEIDSOPPGAVER
• Styrke idrettens rolle og rammevilkår i  

lokalsamfunnet.
• Foreta prioriteringer på vegne av idretts- 

lagene.
• Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale 

omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske 
handlingsprogram.

• Være en møteplass og utviklingsarena i skjæ-
ringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

HVORFOR ER IDRETTSRÅDET SÅ VIKTIG?
Verdien av det frivillige arbeidet i klubber tilsluttet 
Norges idrettsforbund er pr. 31.12.16 estimert til 
16,6 milliarder kroner. Kommunen er den viktigste 
instansen for tilføring av midler fra det offentlige 
til idretten. Kommunene i Norge brukte i 2012 i 
overkant av fem milliarder kroner på investering, 
drift og tilskudd til idrettsformål. Staten, inkludert 
spillemidler fra Norsk tipping og MVA kompensa-
sjon, tilførte i 2016 i underkant av 3,1 milliarder 
kroner til idretten i Norge.

Et oppegående og sterkt 
idrettsråd som fungerer som 
et talerør på vegne av HELE 
idretten i en kommune, vil 
naturligvis ha en stor 
politisk påvirkningskraft 
for å opprettholde og bedre 
rammevilkårene for idretten 
lokalt.

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i en kommune. Idrettsrådet er et organisasjonsledd i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen og er 
underlagt NIFs lov og bestemmelser. Alle idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk med-
lem av sitt tilhørende idrettsråd (IR lov § 2).

KAN IDRETTSRÅDET BIDRA TIL REDUSERT 
FRAFALL AV UNGE I IDRETTEN?
Best mulig rammevilkår for lokalidretten kan ha 
direkte påvirkning på frafallet ved at en sikrer 
gode og attraktive anlegg, lavere treningsavgifter 
og at idrettslagene kan ha mest mulig fokus på 
aktivitet. 

Idrettsrådet kan bidra til dette ved å: 

• Synliggjøre lokalidretten og verdien av den.
• Inngå samarbeidsavtale med kommunen, samt 

påvirke bevisstgjøring av IR’s funksjon og 
arbeidsoppgaver

• Sørge for gode anleggsplanprosesser når kom-
munedelplaner skal rulleres eller revideres.

Hordaland idrettskrets kan bistå idrettsrådene i 
dette arbeidet. Målet bør være; best mulig ram-
mevilkår for frivilligheten = mindre fokus på 
pengeinnsamling = mer fokus på aktiviteten og 
aktivitetsutvikling = mer aktivitet og flere aktivi-
tetstilbud = mindre frafall.

IDRETTSLAGENES ANSVAR FOR OG BRUK 
AV IDRETTSRÅDET
Idrettslagene er idrettsrådets oppdragsgivere og 
skal ta ansvar for at rådet fungerer. Idrettslagene 
har derfor et spesielt ansvar for å bruke idretts-
rådene i alle felles og viktige saker som angår 
idretten og det offentlige.
 
Dette ansvaret omfatter blant annet:
• Å stille med 2-5 representanter som møter på 

idrettsrådets årsmøte.
• Å sende alle henvendelser til kommunen gjen-

nom idrettsrådet.
• Å informere idrettsrådet om sine anleggspla-

ner på kort og lang sikt, og fremme søknader 
gjennom idrettsrådet.

• Å overholde de frister idrettsrådet setter for 
søknader.

• Å delta på fellesmøter i regi av idrettsrådet.



IDRETTSLAGENES 
- behov
- ønsker
- planer
- henvendelser
- søknader 
fremmes gjennom 

IDRETTSRÅDET som
- samordner
- prioriterer
- fremmer 
- følger opp

sakene fra idrettslaget overfor KOMMUNEN 
som tar IDRETTSRÅDET med på høring og 
råd.

   SAMARBEIDSMØNSTERET I KOMMUNEN

Eksempler:

• gir uttale til kommunen i alle saker som er  
av felles interesse for idretten

• en aktiv, formell og operativ rolle ved rullering 
av fylkeskommunale og kommunale planer for 
idrett og friluftsliv

• innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av alle  
offentlige finansierte idrettsanlegg

• sikre arealer til idrettsanlegg i planarbeid og  
i et langsiktig perspektiv

• utstyr i tilknytning til anlegg
• fordeling av leietider i kommunale anlegg
• samarbeider med kommunen om drift av  

skiløyper
• idrettsrådet er involvert og deltar i prioritering 

av kommunale midler og tilskuddsordninger til 
idretten

• møter i kommunestyret for å informere om  
idretten

• i samarbeid med idrettskrets og særidretter  
er pådriver og medspiller om tilbud innen skole, 
SFO og aktiv skole på sine respektive nivå

• stimulerer til samarbeid med helsetjenesten i 
kommunen

• påvirkningsarbeid ovenfor politikere for å  
bedre rammebetingelsene
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IDRETTSKRETSEN – IDRETTSRÅDET

• Idrettskretsen har et ansvar for å stimulere til 
samarbeid med idrettsråd og mellom idretts-
råd. 

• Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes 
idrettsråd i kommunene. Jfr. NIFs lov § 8-1 (1). 

• På idrettskretsens ting har idrettsrådet stem-
merett 

• Idrettskretsen skal arbeide med idrettspolitiske 
innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommu-
nen, regionale organer/etater og kommunene, 
for å styrke idrettens rolle og bedre ramme- 
betingelsene 

• Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, 
særkretser/regioner og idrettslag for å styrke 
aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen, 
herunder være det nærmeste støtteorgan for 
idrettsrådet i møte med kommune og  
politikere. 

• Idrettskretsen skal sørge for at alle nye ledere/
styret i idrettsrådet får tilbud om nødvendig 
grunnopplæring. 

• Idrettskretsen skal legge til rette for regionale 
og lokale arenaer og møtesteder for erfarings-
utveksling og kompetanseutvikling 

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET
Årsmøtet avholdes hvert år innen utløpet av juni 
måned jfr. NIFs lovnorm for IR § 13, Årsmøte, (1). 
Vedr. representasjon på årsmøtet se § 14.  
Årsmøtet skal varsles til idrettskretsen i god tid.

Representanter på årsmøtet i  
idrettsrådet
Velges på idrettslagets årsmøte. 
IL lov § 15, pkt.10 e.

Styret i idrettsrådet
Skal velges på ny av idrettsrådets årsmøte, fritt 
blant medlemmene (IR lov § 16 (1) a og b).

Valgkomite
Idrettsrådet skal ha egen valgkomite som velges av 
idrettsrådets årsmøte. IR lov § 16 (1).

Reviderte lover
Etter Idrettstinget i Trondheim 2015 er lovnorm 
for IR noe endret. Idrettsrådet oppdaterer sine 
lover og sender disse til god kjenning hos idrett-
skretsen.

LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)
Idrettsrådene i Hordaland fordeler i 2018 nærme-
re 37 millioner kroner i aktivitetsmidler direkte til 
idrettslagene. Dette er midler fra overskuddet av 
spilleinntekter gjennom Norsk Tipping. Kulturde-
partementet forvalter midlene.

• Fordelingsnøkkel for LAM-tildeling bør settes 
opp som sak til Idrettsrådet sitt årsmøte. IR lov 
§ 16 (1) punkt 7. 

• Idrettsrådsbesøk/kompetansetiltak 

• Hordaland idrettskrets møter gjerne på et 
styremøte i idrettsrådet, dersom idrettsrådet 
ønsker et besøk fra idrettskretsen. 

• Idrettskretsen tilbyr også ulike kompetansetil-
tak til idrettsrådene og idrettslagene.  
Se vår hjemmeside for mer informasjon  
www.idrettsforbundet.no/hordaland
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HORDALAND IDRETTSKRETS STYRE 2018 - 2019
Leder: Helge Johnsen
91715368 / helge.johnsen@geo.uib.no

Nestleder: Gunn H. Knudsen
41567716 / gunknu@hfk.no

Styremedlem: Ole Hope 
47980100 / styreleder@gneist.no

Styremedlem: Leila Rossow
46838610 / leilarazzouk2000@gmail.com

Styremedlem: Robert-André Teikari
40048191 / rat@haugnett.no

Styremedlem: Aina Merete Steinsland
91364345 / ainams@hotmail.com

Varamedlem: Jarl Svanberg 
 jarl.svanberg@gmail.com

ASKØY - Thorvald Haarberg 
90042220 / thorhaar@online.no

AUSTEVOLL  - Trond Hagenes 
98874253 / info@havstrilpadleklubb.no

AUSTRHEIM - Asbjørn Svein Brandtun 
92827195 / asbjorn.brandtun@gmail.com

BERGEN - Terje Valen 
93231315 / terje@tvalen.no

BØMLO - Jan Kenneth Melkevik
91877632 / bomloidrett@gmail.com

EIDFJORD - Trude Varberg 
46612730 /  trudev90@gmail.com

ETNE  -  Geir Arne Havreberg 
90516319 / etne.idrettsrad@gmail.com 
geirhavreberg@gmail.com  

FEDJE - Kristine Rossnes 
91638467 / k-rossn@online.no / 
fedjeidrettslag@hotmail.com

FITJAR - Sigbjørn Aarland 
47275543 / siaa@fitjar.kommune.no

FJELL - Eli Berland 
97716252 /eli2berland@gmail.com

IDRETTSRÅD I HORDALAND 
Oversikt leder i idrettsrådet

FUSA  - Liv Nyheim Kilen
93820066 / liv.kilen@fusi.no

GRANVIN - Eivind Lorentzen Djønne 
95866975 / evidjo@gmail.com

JONDAL - May Randi Haugen Selsvik
91857873 /  may.randi.haugen@kvamnet.no 

KVAM  - Roger Vassnes
91308155 / roger.vassnes@gsk.com

KVINNHERAD - Richard Erlandsen 
90407078 / post@kvinnheradidrettsrad.no  

LINDÅS - Kjersti Sandvik
45222161 /  lindaas.idrettsraad@gmail.com /  
kjerssa230@gmail.com 

MASFJORDEN -  John Torsvik
90089470 / john@kvantum.as

MELAND - Bjørn Tore Hesjedal 
91170645 / bjorn.t.hesjedal@gsk.com

MODALEN - Inge Farestveit
48099482 / modalen.idrettslag@gmail.com

ODDA - Arnfinn Førsund
95025515 / arnfinn.forsund@gmail.com

OS  - Jarle Heltne 
45487768 / jussehelt@gmail.com



OSTERØY - Victoria Mjelde Hanstveit
99336940 /  irosteroy@gmail.com /
victoria@nr1fitness.no

RADØY - Bjørn Ove Myking 
90143964 / bjorn.ove.myking@bkkfiber.no

SAMNANGER - Tor Vilhelm Tysseland 
92626175 / tor.vilhelm.tysseland@gmail.com

STORD - Leif Ottar Heimro
45411918 / leif.ottar.heimro@kvaerner.com

SUND - Ronny Kausland 
98218808, ronny.kausland@gmail.com

SVEIO - Belinda Teikari 
90941811 / belinda@haugnett.no

TYSNES - Marit Nancy Allard Gjøvåg
99518592 / maritnag@gmail.com

ULLENSVANG - Isak Reisæter 
90961672 / ireis@online.no

ULVIK - Hulda Run Thorbjørnsen 
98695900/leiar.ulvikidrettsrad@gmail.com

VAKSDAL - Jan Ove Vasstveit 
47142719 /  jvasstveit@gmail.com 

VOSS - Olav Farestveit 
95996281 /  ol-fares@online.no

ØYGARDEN - Kenneth Fjeldstad Oen 
41289870 / kfjeld-o@online.no

 
Anne-Kristine Aas, seniorrådgiver/prosjektleder  
41900995 / anne-kristine.aas@idrettsforbundet.no

 - Utvikling idrettsråd
 - Ren idrett
 - Antidoping

Narve Heggheim, anleggs- og utviklingskonsulent 
91 31 47 83 / narve.heggheim@idrettsforbundet.no 
 
 - Anlegg
 - Utvikling av idrettsråd  (Sogn og Fjordane)

Heidi Hatlen, sekretær 
48021398 / heidi.hatlen@idrettsforbundet.no

 - Opprettelse/nedleggelse idrettslag
 - Lovsaker
 - Samordnet rapportering 
 - Lokale aktivitetsmidler
  
Besøksadresse:  Kniksens Plass 3, Brann stadion, 
telefon 55595800 - hordaland@idrettsforbundet.no

FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE
www.idrettsforbundet.no/hordaland
 
FACEBOOK  
www.facebook.com/hordalandidrettskrets

HORDALAND IDRETTSKRETS
Kontaktinformasjon

 
   Norsk idrett sin hjemmeside    www.idrettsforbundet.no  
   - her finner du nyttig informasjon om idrettsråd

   Nettside for anlegg      www.idrettsanlegg.no

   Hordaland fylkeskommune     www.hordaland.no
   - Spillemidler, Anlegg idrett og friluftsliv 

   Rent idrettslag       www.rentidrettslag.no

   Antidoping Norge      www.antidoping.no

 

  NYTTIGE LENKER



NORGES IDRETTSFORBUND - HORDALAND IDRETTSKRETS
adresse Idrettens Hus, Kniksens Plass 3, 5063 Bergen  postadresse  Postboks 6143, 5892 Bergen  tlf +47 55 59 58 00

www.idrettsforbundet.no/hordaland  e-post hordaland@idrettsforbundet.no  www.facebook.com/hordalandidrettskrets
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