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SAKSBEHANDLING

OPNING
 HELSINGSTALAR

1. GODKJENNING AV DEI FRAMMØTTE REPRESENTANTANE

Kretsstyret har kontrollert lista over representantar.

Kretsstyret sitt forslag til vedtak:
Kretstinget godkjenner dei frammøtte representantane.

2. VAL AV DIRIGENT

Kretsstyret sitt forslag til vedtak:
Kretstinget vel Geir Grime som dirigent.

3. VAL AV SEKRETÆRAR

Kretsstyret sitt forslag til vedtak:
Kretstinget vel Heidi Hatlen og Narve Heggheim frå administrasjonen som
sekretærar.

4. VAL AV TO REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVE UNDER
PROTOKOLLEN

Kretsstyret sitt forslag til vedtak leggast fram på tinget.

5. VAL AV TELJEKORPS

Kretsstyret sitt forslag til vedtak leggast fram på tinget.

6. GODKJENNING AV INNKALLINGA

Kretsstyret sitt forslag til vedtak:
Innkallinga godkjennast.
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7. GODKJENNING AV SAKLISTA

Sak 1: Godkjenning av dei frammøtte representantane
Sak 2: Val av dirigent
Sak 3: Val av sekretærar
Sak 4: Val av to representantar til å skrive under protokollen
Sak 5: Val av teljekorps
Sak 6: Godkjenning av innkallinga
Sak 7: Godkjenning av saklista
Sak 8: Godkjenning av forretningsorden
Sak 9: Behandle årsmeldingar for idrettskretsane
Sak 10: Behandle idrettskretsane sine rekneskap
Sak 11: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen for 2020 og 2021
Sak 12: Behandle forslag  og saker
Sak 13: Behandle retningslinjar for fordeling av dei midlar som er til disposisjon for kretsen
Sak 14: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsen sin rekneskap
Sak 15: Val av valkomite med leiar og 2 medlemmar og 1 varamedlem for neste idrettskretsting

Kretsstyret sitt forslag til vedtak: 
Kretstinget godkjenner framlagt sakliste. 

8. GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Kretsstyret sitt forslag:

4.1 Tinget vert leia av den valde dirigenten /dei valde dirigentane. Protokollen vert ført av dei valde
sekretærane, som sjølv fordeler arbeidet seg i mellom.

4.2 Ingen representant får ordet meir enn 3 gonger i same sak. Representant for forslagsstillar med 
forslag på saklista, vert gitt nødvendig taletid for å presentere forslaget. For øvrige innlegg vert
taletida sett til 3 min første gong, 1 min andre og tredje gong. Representantar som forlangar
ordet til forretningsorden har 1 min taletid. Dirigenten kan gjere framlegg om kortare taletid og
setje strek for dei inntegna talarane. Dirigenten kan også gjere framlegg om taletid til personar utan 

 talerett. 

4.3 Alle framlegg må leverast skriftleg til dirigenten, underskrivne med namnet til representanten og
organisasjonsleddet. Tidlegare framlegg kan ikkje trekkast attende og nye framlegg kan ikkje settast
fram etter at det er sett strek eller etter at saka er teken opp til votering. Framlegg kan berre gjerast i
saker som står på saklista.

4.4 Alle vedtak og val vert avgjort med fleirtal av dei avleverte stemmene, med dei unntak lova fastset.
Blanke stemmesetlar tel ikkje og vert rekna som ikkje avleverte.

4.5 I protokollen vert det ført inn kven som har hatt ordet i sakene, kva forslag som er fremma, kven
som er forslagsstillar, kva vedtak som er fatta i den enkelte saka, og resultatet av avstemminga med
talet på stemmer for og imot. 

Kretsstyret sitt forslag til vedtak: 
Kretstinget godkjenner forslag til forretningsorden.
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9. BEHANDLE ÅRSMELDINGAR FOR IDRETTSKRETSANE

 Kretsstyret sitt forslag til vedtak: 
 Framlagte beretningar for Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins  
 for 2019 godkjennast.

10. BEHANDLE IDRETTSKRETSANE SINE REKNESKAP
 
  
             Kretsstyret sitt forslag til vedtak:
 Fremlagte rekneskap for Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins  
 for 2019 godkjennast.
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Hordaland idrettskrets rakk å markere sin 100 
årsdag før sammenslåingen med Sogn og Fjordane 
idrettskrins. Styret har naturlig nok brukt mye tid 
på regionaliseringsprosessen dette året. Det har 
vært gjennomført regelmessige møter i interim-
styret for sammenslåingsprosessen. I juni ble det 
gjennomført et møte der styrene i begge idrettskret-
ser deltok, og der hovedtema var strategiarbeid for 
virksomheten fra 2020. Det konstituerende tinget 
ble gjennomført i Myrkdalen 9. november med gle-
delig stor deltakelse og godt engasjement. 

Det er en utfordring å bygge en organisasjon for 
fremtiden samtidig som de økonomiske rammene 
blir knappere. Det gjelder å ikke miste fokus på 
det som er hovedmålet for oss alle: At aktiviteten i 
idrettslagene støttes og gis best mulig vekstvilkår. 
HIK registrerer med glede høy anleggsaktivitet, noe 
som gjenspeiles i rekordhøy utbetaling av spillemid-
ler til Hordaland. Etterslepet i utbetaling av spille-
midler er fortsatt en stor utfordring for anleggsut-
bygger. HIK har derfor engasjert seg både politisk 
og idrettspolitisk for å få redusert dette etterslepet. 
Vi er overbevist om at raskere utbetaling av spil-
lemidler vil stimulere anleggsutviklingen. HIK 
foreslo derfor på årets Idrettsting at spillemidler og 
momskompensasjon for idrettsanlegg utbetales så 
snart et idrettsanlegg har fått sin brukstillatelse og 
revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger.  

Arbeid for å bedre rammevilkårene for idretten i 
fylket har vært et overordnet mål for styret. An-
leggsutvikling er sentral i dette. Men også arbeidet 
for å redusere kostnader for idrettslag ved å bruke 
idrettsanlegg har vært en viktig målsetting. Kom-
munene tilfører idretten i Hordaland store ressur-
ser i form av tilskudd og ikke minst bygging og drift 
av anlegg. HIK vil berømme de kommunene som 
praktiserer gratisprinsippet når det gjelder bruken 
av anleggene. 

Styret ønsker å takke alle som bidrar for at idretten 
i Hordaland kan gi barn og ungdom i fylket trygge 
og gode oppvekstvilkår. Vi takker alle idrettslag 
og frivillige som legger til rette for aktiviteten året 
gjennom. 

Takk for godt arbeid og samarbeid. Vi vil samtidig 
ønske nye Vestland idrettskrets velkommen  
og lykke til. 
              Kretsstyret

STYRETS ARBEID

De viktigste sakene utover handlingsplaner 
og budsjett- og regnskapssaker behandlet i  
tingperioden
• Samarbeid med idrettsråd og særkretser
• Samarbeid med offentlige myndigheter
• Lov- og organisasjonssaker

Deltakelse i politiske debatter og møter
• Møte med Fana IL, Åsane IL og idrettspresi-

denten  i Fana Arena 3. januar. Utfordring med 
utbetaling av momskompensasjon og spille- 
midler til anlegg.

• Møte med fylkesordfører 11. januar
• Møte med Høgskulen på Vestlandet, Sogndal  

21. januarIdrettspolitisk debatt med særkretser 
og  idrettsråd, Bergen 15. mai

• Fellesmøte styrene i Hordaland og Sogn og  
Fjordane IK, Lavik 20. mai

• Fellesmøte styrene i Hordaland og Sogn og  
Fjordane IK, Bergen 28.-29. juni

• Politisk møte Idrettens Hus 2. september
• Styringsgruppe Idrettscampus Bergen
• Idrettens Olympiade AS 

Høringer og innspill
• NIF - innspill til Idrettstinget:
  - Utbetaling av spillemidler og moms- 

STYRETS ÅRSBERETNING

Politisk møte på Idrettens Hus 2. september 2019Foto: Janne Landås
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KRETSSTYRET
             Leder    Nestleder                                   Styremedlem                            Styremedlem       Styremedlem 

 

 
        Helge Johnsen                             Gunn H. Knudsen               Robert-André Teikari                    Leila Rossow       Ole Hope                           

        Styremedlem                     Styremedlem                                Varamedlem                             Varaemedlem         
 

      Gunn Hilde Øymo                         Janne Landås                      Aina Merete Steinsland                     Jarl Svanberg                                                              
 Ansattes representant           Ansattes representant
           til 22. januar                                     fra 7. mars

    kompensasjon til anlegg
  - OL/PL til Norge 2030
• NIF - Idrettspolitisk dokument  ”Idretten vil” 

2019-2023 
• NIF - ”Idretten skal”
• Søknad om spillemidler 2020

Møteaktivitet
I tingperioden har også de valgte vararepresen- 
tantene vært innkalt til styremøtene. I 2019 har det 
vært gjennomført 10 styremøter og behandlet 57 
saker. 

Representasjon og deltakelser
• Årsmøter i idrettsrådene
• Kretsting i særkretser og regioner
• Jubileumsmarkeringer i idrettslag
• Åpning av idrettsanlegg
• NIF ledermøter
• IK ledermøter
• Idrettstinget Lillehammer
• Anleggseminar, Bergen
• Idrettsrådscruiset
• Prestasjonskonferansen OLTV
• Konferanse nettverket Balanse
• Kulturkonferansen Vestland
• Idrettsgalla, Stavanger
• 25 års Jubileumsmarkering Lillehammer OL 

-94

NIFs hederstegn
På det ekstraordinære idrettskretstinget til Hor-
daland idrettskrets 9. november ble Helge Johnsen 
tildelt NIFs hederstegn. Denne hedersbevisningen 
blir tildelt personer med særskilt stor innsats for 
idretten. NIFs Hederstegn med diplom tildeles en-
keltpersoner som har gjort et meget fortjenstefullt 
arbeid på flere plan i norsk idrett, over en periode på 
til sammen mer enn 10 år. Helge Johnsen har hatt 
tillitsverv på ulike nivå i norsk idrett i over 30 år 
sammenhengende. Helge ble valgt inn i styret i Hor-
daland idrettskrets i 2003, og har innehatt styreverv 
i kretsen siden dette året – dvs. 16 år sammenheng-
ende i styret. 6 år som nestleder ble etterfulgt av 5 år 
som leder av landets største idrettskrets målt i antall 
idrettslag.

Vibecke Sørensen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund 
stod for overrekkelsen av hederstegnet til Helge Johnsen.  
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Knut Songve Anne-Kristine Aas Heidi Hatlen Grethe Hillestad  Gunn Hilde Øymo 
Organisasjonssjef Seniorrådgiver Sekretær Utvikl.konsulent Fagkonsulent 80%
    Sluttet 31. august

 

Martin Uthaug Ole Nilsen Edel Johannessen Janne Landås Thea L. Christiansen
Utdanningskonsulent Økonomikonsulent Økonomikonsulent Informasjonskonsulent Konsulent Paraidrett
Permisjon 03.04.18 -  avsluttet fast arbeids-   
01.02.19  forhold 30. juni
  

Maria Karin Dalsbø  
Vikar for Martin Uthaug
03.04.18 - 01.02.19

ADMINISTRASJON

KONTROLLKOMITÉ

Medlemmer    
Svein Brunvatne Os Turn
Marit Pedersen Bergens Svømme   
    Club 
Varamedlemmer    
Steinar Kvinge Årstad IL
Lisbeth Hjelle  Sotra SK

VALGKOMITÉ

Leder     
Tore-Christian Gjelsvik Askøy Fotballklubb

Medlemmer  
Sonja Velure   IL Solnut
Siv Øye Carlsen  Sotra SK

Varamedlem    
Lars Riis Ellingsen  Tertnes Håndball
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MEDLEMSKAP OG AKTIVITET

Tabellene under viser utviklingen i antall medlemskap og aktivitetstall fra og med 2013, mens grafene viser 
den samme utviklingen fra og med 2000. Tallene viser ikke bedriftsidretten som er vist i en egen oversikt 
på denne siden. Fristen for rapportering av medlemskap og aktivitetstall for 2019 er 30. april 2020 og er 
derfor ikke med i denne oversikten. 

Det har ikke skjedd de store endringene hverken i medlemstall eller aktivitetstall de siste to årene. Samlet 
sett er det en økning i medlemskap på 2 261 fra 2017 til 2018. Kvinner øker mest med en oppgang på 2 186 
medlemskap. Ser vi på aldersgrupper er det størst økning i aldersgruppen 26 år og eldre med en økning på 
1 462, mens nedgangen er størst blant de mellom 13 og 19 år med en nedgang på 1 018. 

Samordnet rapportering 2018 viser en fordeling på 42,3% kvinnelige medlemskap og 57,7% mannlige. Ser 
vi på den samme fordelingene i de ulike kommunene i fylket skiller fire kommuner seg ut. I Jondal, Vaksdal 
og Masfjorden idrettsråd er medlemskapstallene for kvinner høyere enn for menn. I Modalen er det regis-
trert like mange kvinner som menn. 

Aktivitetstallene viser en samlet nedgang på 1 885 fra 2017 til 2018. Men det er kun nedgang hos menn på 
2 567, mens kvinner har en oppgang på 682. Ser vi på de ulike aldersgruppene er det nedgang i alle utenom 
0-5 år og 20-25 år som har en oppgang på henholdsvis 137 og 289. 

Figur 6 viser utviklingen i fotball og de 10 andre største idretten fra 2009 til 2018. Oversikten er laget med 
utgangspunkt i de idrettene som hadde høyest aktivitetstall i 2018. Ser vi på alle idrettene under ett er det 
dans, bueskyting og kickboksing som øker mest med henholdsvis 54%, 52% og 51%. Størst nedgang i % 
aktive finner vi hos idrettene bryting, volleyball og golf som går ned med henholdsvis 73% og 22%. Ser vi 
konkret på antall aktive går golf mest ned med 1 587 og håndball går mest opp med 1 193 aktive.

Tallene for bedriftsidretten i Hordaland for 2018 er som følger: 
År Idrettslag Kvinner Menn  Sum 
2018 125  7074  10 173  17 247

AKTIVITETSMÅL

ANTALL IDRETTSLAG OG MEDLEMSKAP 2013-2018

AKTIVITETSTALL 2013-2018

Fig. 1

Fig. 2
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MEDLEMSKAP 2000-2018

AKTIVITETSTALL PR ALDERSGRUPPE 2000-2018

Fig. 3

Fig. 4 

12



HIK ÅRSRAPPORT 2019

ÅRSBERETNING

9

DE 10 STØRSTE IDRETTSLAGENE I HORDALAND 2018

Fig. 5

DE STØRSTE IDRETTENE I HORDALAND 2018

Fig. 6
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BARNEIDRETT

HIK har i 2019 gjennomført 14 Aktivitetslederkurs 
barneidrett hvor Idrettens barneidrettsrettigheter 
og Bestemmelser er en viktig del av kurset. Delta-
kerne må blant annet gjennomføre og få godkjent 
e-læringen Barneidrettens verdigrunnlag for å få til-
delt kompetansen Aktivitetsleder. Tre kurs ble gjen-
nomført i ordinære idrettslag, 10 i tilknytning til 
AktiVane der to av kursene var for SFO-ansatte og 
åtte var for elever. Det ene elevkurset ble gjennom-
ført for Øygarden ungdomsskule og det andre for 
Nore Neset ungdomsskule. De seks andre kursene 
ble holdt i Bergen for ulike ungdomsskoler. Det siste 
Aktivitetsleder barneidrettskurset ble gjennomført 
i Meland kommune for elever i ungdomsskolen, 
etter avtale med kommunen som har et eget opplegg 
der ungdomsskoleelever arrangerer aktiviteter for 
elever i barneskolen. 

HIK godkjenner rammene for virksomheten i 
idrettsskolene og har i 2019 behandlet og godkjent 
søknader om oppstartstøtte/utviklingsstøtte til føl-
gende idrettslag: IL Venjar, Austevoll Idrettsklubb 
og Skånevik Idrettslag. 

UNGDOMSIDRETT
Lederkurs for ungdom 
HIK gjennomførte ett Lederkurs for ungdom med 
16 deltakere fra 10 ulike idrettslag 8.-10. oktober i 
Bergen. Deltakerne skal jobbe videre i sine lokale 
idrettslag før de får faglig påfyll og erfaringsutveks-
ling året etter hovedkurset. Målet med lederkurset 
er å gi økt kunnskap om det å være frivillig i idretten 
og ikke minst motivere til at ungdommen vil, kan 
og tør å ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset 
lærte de om seg selv, hvordan idretten er organisert 
og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag. Delta-
kerne lærte seg å sette smarte mål og utarbeidet en 
handlingsplan med tiltak, som de gjennomførte da 
de kom tilbake til idrettslag etter endt kurshelg.
 
Ungdomsutvalg  
Hordaland idrettskrets, NFF Hordaland og NTGF 
Hordaland tok initiativ til å etablere et ungdomsut-
valg/-nettverk i fylket med et ønske om å engasjere, 
beholde og rekruttere ungdommer i den organiserte 
idretten i 2019. Gruppen arrangerte et kickoff- 
arrangement i september for vel 40 ungdommer 
med ulike foredrag og utprøving av ulike aktiviteter. 
Videre har gruppen med ungdommer jobbet med 
nytt arrangement og planer for kommende år. 

 VOKSENIDRETT 

Idrettsmerket
NIF har sluttet å registrere idrettsmerketakerne 
sentralt. For at vi skal få statistikk over idrettsmer-
ket må nå hver enkelt idrettsmerketaker registrere 
seg via NIFs nettsider med antall ganger. Hor-
daland idrettskrets har fortsatt med å registrere 
idrettsmerketakerne i Hordaland både lokalt og på 
NIF sine nettside for å få statistikk for Hordaland og 
for landet.
I 2019 ble det ikke holdt statuettutdeling. På grunn 
av stadig færre kvalifiserte vil det være utfordrende 
å arrangere Statuettutdeling som eget arrangement 
slik vi har gjort gjennom mange år.

PARAIDRETT

Hordaland idrettskrets har en fagkonsulent pa-
raidrett med ansvar for Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Fagkonsulenten skal jobbe for at flere 
utøvere med funksjonsnedsettelse blir medlemmer 
og utøvere i idrettslag. 

I 2019 har fagkonsulenten arrangert tverridrettslige 
kurs/temakvelder, planlagt og gjennomført ulike ar-
rangementer, jobbet for å synliggjøre og få ut infor-
masjon om eksisterende og nye tilbud til målgrup-
pen samt samarbeidet med ulike organisasjonsledd 
i idretten for å skape og ivareta idrettstilbud. Samar-
beid med aktører utenfor idretten som kommuner, 
Nav hjelpemiddelsentral, spesialisthelsetjenesten, 
interesseorganisasjoner med flere er viktig med tan-
ke på informasjon, synliggjøring og rekruttering. 

Noe av det som ble gjennomført i 2019:  
• 4 paraidrettsdager i samarbeid med Helse 

Bergen, interesseorganisasjoner, særforbund/
særkretser og idrettslag. Totalt 37 deltakere 
med ulike funksjonsnedsettelser deltok på disse 
dagene.  

• Nordsjølekene- idrettsdag for utviklingshem-
mede i samarbeid med foreningen Nordsjøleke-
ne og Bergen kommune. Særkretser og idretts-
lag bidro med idrettsaktivitet. 250 deltakere fra 
6-26 år.

• Turbocamp- idrettsuke for barn og unge med 
fysisk funksjonsnedsettelse. 6 deltakere var med 
og prøvde ulike idretter denne uken.

• Konferansen inkluderende idrettsliv i oktober i 
Bergen på Høgskulen på Vestlandet.  
Konferansen satte søkelys på hvordan vi 
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Paragolf Sotra SportsklubbFoto: Thea Lunde Christiansen

sammen kan få flere funksjonshemmede til å 
leve aktive liv. Antall deltakere: 160. 

• 2 tilretteleggingskurs paraidrett i 2019, et i Ber-
gen og et på Sotra. Totalt 17 deltakere 

• 10 foredrag/innlegg om paraidrett for totalt 204 
personer. Tilhørere på foredragene var interes-
seorganisasjoner, studenter, foresatte til barn 
med funksjonsnedsettelse og ulike aktører fra 
spesialisthelsetjenesten. 

• 10 utøvere ble fulgt opp etter å ha levert inn opp-
følgingsskjema.

• 16 møter med aktører utenfor idretten (for eks.
offentlig instans) og 14 møter med idrettslag/
idrettsråd /særkretser om paraidrett.  

 Hordaland idrettskrets har i 2019 fordelt  
kr. 250 000 av fylkestilskuddet til tiltak i regi av 
følgende særkretser:

• Norges Håndballforbund Region Vest
• Norges Fotballforbund Hordaland 
• Hordaland Skytterkrets
• Norges Bordtennisforbund Region Vest
• Norges Golfforbund
• Hordaland Bandykrets
• Norges Basketballforbund Region Vest 

Bocciaserie for utviklingshemmede
Hordaland idrettskrets arrangerer bocciaserie for 
mennesker med utviklingshemming. Serien ar-
rangeres hvert år fra oktober til juni fordelt på fire 
lørdager hvor klubbene deler på å være vertskap. 
I 2019  deltok 17 boccialag fra seks idrettslag med 
rundt 90 spillere tilsammen. Disse lagene er Arna 
Boccialag, Askøy Helsesportlag, Austrheim IL, 
B-gjengen Manger IL, Nordhordland Ballklubb og 
Øystese IL.

Vinteraktivitetsuke Golsfjellet
Vinteraktivitetsuken på Oset Høyfjellshotell er et 
årlig arrangement og er et tilbud til mennesker med 
utviklingshemming. I 2019 deltok 55 inkl. ledsagere. 
Dette er den laveste deltakelsen arrangementet har 
hatt. Dårlig økonomi i mange kommuner og endret 
ferieregler for beboere i bofellesskap ble oppgitt 
som forklaring på lav eller ingen påmelding.
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ORGANISASJONSMÅL

MEDLEMSKAP  
OG ORGANISASJON

For å oppnå målet om at idrettslagene skal drive sin 
virksomhet i tråd med idrettens lover, regelverk og 
retningslinjer, har HIK i perioden forsterket arbei-
det innenfor lov og organisasjon. Det har vært øken-
de pågang fra idrettslag som ønsker hjelp i organisa-
toriske eller lovmessige spørsmål. 

HIK har rådgitt/veiledet idrettslag innen blant an-
net disse områdene:
• Opptak av nytt idrettslag i NIF
• Opptak av idrettslag i ett eller flere særforbund
• Idrettslagsutmelding fra særforbund
• Oppløsning av idrettslag
• Godkjenning av idrettslagets lov
• Navneendring på idrettslag
• Kjønnsfordeling vedrørende f.eks. valg av styre 

og ved valg av representanter til årsmøte/ting i
        overordnet organisasjonsledd
• Søknad om dispensasjon fra kjønnsfordeling
• Søknad om dispensasjon om valgbarhet
• Kontingent og treningsavgift etc.
• Vedtaksførhet (årsmøte, styremøte)
• Dugnad
• Sammenslutning av to eller flere idrettslag
• Idrettslagsallianse
• Årsmøte og ekstraordinært årsmøte
• Rutinekontroll søknad momskompensasjon
• Medlemsundersøkelse
• Politiattestordningen
• Utskilling av gruppe(r) fra fleridrettslag
• Mistanke om økonomiske misligheter
• Når idrettslagets styre ikke fungerer
• Seksuell trakassering og overgrep

Det har vært gjennomført rutinemessig kontroll av 
idrettslag som har søkt om momskompensasjon for 
varer og tjenester. I 2019 ble 25 idrettslag kontaktet 
av idrettskretsen. Av disse ble 14 søknadsbeløp  
uendret, seks ble justert opp, fem ble justert ned. 

FRIVILLIGHETEN

Frivillig arbeid har en sterk tradisjon i Norge, med 
høy deltakelse og bred rekruttering. Uten denne 
frivillige innsatsen har ikke idretten mulighet til 
å tilby det aktivitetstilbudet den gjør i lokalsam-
funnene i dag – hver dag hele året. Frivilligheten i 
idretten er fortsatt svært stor, men den er i endring. 
Frivilligheten har en verdi for organisasjonene og 
for samfunnet, men også for den enkelte. Folk er 
frivillige også fordi det gir dem noe. Det frivillige 
organisasjonslivet kan brukes som et middel til 
mange viktige samfunnsutfordringer. For eksempel 
kan det være et godt verktøy til god integrering og 
til demokratiopplæring. 

Verdien av frivillighet 
Idrettskretsen får fra tid til annen spørsmål om det 
finnes beregninger som sier noe om verdien av det 
frivillige arbeidet som legges ned i idrettslagene i 
fylket. HIK har laget et estimat som kan illustrere 
omfanget. Det er utarbeidet en oversikt som sier 
noe om verdien av frivillig innsats i idrettslagene i 
den enkelte kommune i Hordaland. Tallene er opp-
datert med bakgrunn i grunnlaget fra Samordnet 
rapportering 2018 (medlemstall) og SSBs sate-
littregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner 
for 2017 (pub.okt 2019). 

Det gjennomføres i overkant av 34 960 frivillige 
årsverk i idretten i Norge. Dette tilsvarer om lag en
fjerdedel av alle de frivillige årsverkene i Norge. 

På neste side er det en tabell som viser verdien av 
frivillighet i den enkelte kommune i Hordaland ba-
sert på tallene fra 2017. Tallene klarer selvsagt ikke 
å beskrive den merverdien for samfunnet og for den 
enkelte som ligger i det store lokale fellesskapet og 
frivillige engasjementet. De er likevel en konkret 
illustrasjon av et omfang som ellers er vanskelig å 
forstå. 

Foto: Eirik Førde
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HELSE, SIKKERHET, ANTIDOPING

Seksuell trakassering
Norges idrettsforbund har i mange år arbeidet med 
seksuell trakassering i idrettslag med særlig vekt 
på å ivareta personer med homofil orientering. Det 
er utviklet både etiske retningslinjer og forslag til 
veileder som kan brukes i idrettslagene. De siste 
årene har omfanget av hvor mange som har opplevd 
seksuell trakassering og overgrep generelt i Norge 
dessverre eskalert. HIK inngikk et samarbeid med 
Redd Barna og SMISO (Senter mot incest og seksu-
elle overgrep) i 2017 for å utvikle et kurskonsept for 
idrettslag med fokus på forebygging mot seksuelle 
overgrep og ivaretakelse av de aktive i idretten. Det 
er gjennomført mange tiltak i konseptet «Trygg på 
trening» som står under Kompetanseutvikling og 
avsnittet Kurs og seminar. 

Antidoping
En viktig del av antidopingarbeidet er å drive 
holdningsskapende arbeid overfor idrettslag (IL), 
idrettsråd (IR), særkretser (SK) og deres ansatte og 
frivillige som arbeider med barn og unge. I tillegg 
oppfordres IL, IR og SK til å bestille antidopingfore-
drag direkte fra Antidoping Norge. Disse foredrage-
ne er kostnadsfrie for alle organisasjonsledd NIF. 

Idrettslag, idrettsråd og særkretser i Hordaland har 
gjennom året blitt oppfordret til å bli med i forebyg-
gingsprogrammet «Rent idrettslag». HIK har også 
oppfordret alle idrettslag til å bruke e-læringspro-
grammet «Ren utøver».  

Verdi- og holdningsskapende arbeid danner grunn-
laget for aktiviteten. Idrettens grunnverdier, helse 
og ærlighet, er fundamentet i antidopingarbeidet. 
Idrettslagene spiller en avgjørende rolle i verdi- og 
antidopingarbeidet. Her skapes utøvernes verdier 
og holdninger for år fremover. Det er stort behov for 
å intensivere og løfte frem det forebyggende anti-
dopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge 
spesielt, for å nå ut med kunnskap og informasjon 
rundt skadevirkningene ved bruk av doping. 

Idrettskretsens mål er at idretten skal være en trygg 
arena å sende sine barn og unge til, samt at de rene 
utøverne skal få muligheten til å vinne. Vi ønsker å 
bidra til å redusere de fysiske, psykiske og sosiale 
konsekvensene hos unge mennesker som følge av 
dopingbruk. Holdningsskapende arbeid og skole-
ring er viktige virkemidler i dette arbeidet. 
I løpet av de siste årene har kjennskapen om bruk 

Kommune Antall
medlemskap

Verdien av 
frivillighet

Askøy kommune 9 110 80 164 464

Austevoll kommune 1 382 12 161 064

Austrheim kommune 510 4 487 802

Bergen kommune 102 737 904 045 723

Bømlo kommune 3 164 27 841 972

Eidfjord kommune 272 2 393 494

Etne kommune 1 328 11 685 885

Fedje kommune 137 1 205 547

Fitjar kommune 914 8 042 845

Fjell kommune 7 844 69 024 155

Fusa kommune 1 317 11 589 089

Granvin herad 257 2 261 500

Jondal kommune 331 2 912 672

Kvam herad 3 468 30 517 054

Kvinnherad kommune 4 001 35 207 247

Lindås kommune 3 893 34 256 889

Masfjorden kommune 879 7 734 859

Meland kommune 3 800 33 438 525

Modalen kommune 168 1 478 335

Odda kommune 2 140 18 831 169

Os kommune 6 128 53 924 021

Osterøy kommune 2 081 18 311 992

Radøy kommune 1 629 14 334 568

Samnanger kommune 308 2 710 280

Stord kommune 6 830 60 101 349

Sund kommune 1 264 11 122 709

Sveio kommune 764 6 722 903

Tysnes kommune 1 190 10 471 538

Ullensvang herad 1 248 10 981 916

Ulvik herad 509 4 479 002

Vaksdal kommune 1 444 12 706 640

Voss kommune 8 829 77 691 773

Øygarden kommune 922 8 113 242

SUM 180 798 1 590 952 224

VERDIEN AV FRIVILLIGHET I HORDALAND I 2018

Fig. 7 er basert på medlemstall fra 2018
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av dopingmidler økt betydelig. Vi ønsker å bidra i 
arbeidet med å forhindre at doping ødelegger liv til 
brukere, familie og tilfeldige tredjeparter. 

Hordaland idrettskrets er involvert i prosjektet 
«Lokal mobilisering mot doping» i Hordaland. 
Dette arbeidet er finansiert av Antidoping Norge og 
Hordaland fylkeskommune. HIK er representert i 
styringsgruppen for prosjektet, som har som for-
mål å gi unge mennesker i Hordaland tilstrekkelig 
kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk 
og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine 
lokalmiljøer. Hovedinnsatsområdet for dette pro-
sjektet er videregående skoler i fylket. Alle videregå-
ende skoler i Hordaland kan benytte seg av tilbudet 
som er gratis. 

Rent idrettslag 
”Rent Idrettslag” er et samarbeidsprosjekt mel-
lom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. 
Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle 
sin egen antidopingpolicy. ”Rent Idrettslag” er 
et kompetansehevende tiltak der idrettslaget på 
en positiv måte viser sin nulltoleranse til doping. 
Gjennom Rent idrettslag utformer idrettslaget en 
antidoping-policy. Blant utøvere, trenere og ledere 
gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om 
antidoping. Slik skapes gode holdninger. Skal idret-
ten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, 
er det viktig at alle idrettens organisasjonsledd er en 
tydelig verdiformidler av ”Ren idrett”. En sertifise-
ring som Rent Idrettslag er gyldig i tre år, da må det 
gjennomføres en re-sertifiseringsprosess. 

Hordaland idrettskrets er sertifisert som Ren idrett-
skrets. Sertifiseringen gjelder for tre år. HIK ble 
sertifisert første gang i 2008, og har re-sertifisert seg 
hvert tredje år – siste gang i august 2016. 

Våren 2019 kom Antidoping Norge med en revidert 
versjon av Rent idrettslag.  

Ren utøver
Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i 
antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet 
et verdensledende e-læringsprogram på www.
renutover.no for idrettsutøvere, trenere, ledere og 
deres støtteapparat. Programmet er nå tatt i bruk av 
en rekke internasjonale særforbund, og også andre 
antidopingorganisasjoner. I Norge har programmet 
blitt godt mottatt blant utøvere og særforbund. 

Hordaland idrettskrets oppfordrer alle utøvere, 

trenere, ledere, støttespillere og foreldre til å gjen-
nomføre programmet. 

E-læringsprogrammet består av 7 moduler: kosttil-
skudd, helsekonsekvenser, meldeplikt, dopinglisten, 
medisinsk fritak, regelbrudd og dopingkontrollen. 

Svært mange trenere, ledere, utøvere og foreldre i 
Hordaland har gjennomført e-læringsprogrammet 
Ren utøver. 

Før elever starter på Toppidrettslinjene i Hordaland 
må de ha gjennomført e-læringsprogrammet. Flere 
kretslag i Hordaland er i prosess med å innføre eller 
har innført krav om å gjennomføre Ren utøver før 
de får representere Hordalandsidretten. 

KOMPETANSEUTVIKLING

Klubbutvikling
Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag 
skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og 
bedre framtidig situasjon. Klubbutvikling innbefat-
ter både kurs og prosessarbeid. Kursene arrangeres 
både som åpne kurs og lokalt i klubb, mens prosess-
arbeidet foregår utelukkende i klubb. 

Kurs og seminar

Temamøter
Temamøter er en gruppe med tiltak med stor va-
riasjon i innhold. Det er møter som gjennomføres 
i eller for idrettslag og idrettsråd, med tanke på å 
inspirere og tilby kompetanse på et eller flere spesi-
fikke områder. 

Anleggsseminar
Hordaland idrettskrets, Sogn og Fjordane idretts-
krins, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Horda-
land fylkeskommune arrangerte Anleggskonferan-
se med med fokus på anleggsutvikling og drift av 
idrettsanlegg i Bergen 20. mars med 140 deltakere.

Ungdom 
Det er gjennomført del 2 av lederkurs for ungdom 
på våren for de som tok første del av kurset i 2018, 
samt holdt nytt hovedkurs for nytt kull ungdommer 
på høsten, begge samlingene i Bergen. 

Ungdomsgruppen har hatt flere planleggingsmøter 
og gjennomført kickoff-samling for ungdom i sep-
tember 2019, med foredrag og ulike aktivtiter. 
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Vi har hatt en ungdom fra Hordaland med på Nor-
ges olympiske akademi. 

Veiledermøter 
Hordaland idrettskrets har i 2018 fått utdannet to 
nye veiledere gjennom NIF sin veilederutdanning 
og har 15 kursholdere/veileder som gjennomfører 
tiltak i idrettslag. Disse har deltatt på ulike nasjona-
le veileder/kursholder-samlinger, samt webinarer 
for faglig påfyll, oppdateringer og erfaringsutveks-
ling. 

Trygg på trening 
Gjennomført 4 temamøter: «Trygg på trening semi-
nar» som er åpne for alle medlemmer i idretten for å 
motivere, vekke og skape engasjement, da henholds-
vis på Klubbkonferansen til NFF Hordaland, Klubb-
konferansen NHF Region Vest, Florø Idrettshus og 
Austevoll.  

Gjennomført 7 temamøter «Startmøte hovedstyret i 
idrettslag» med dette innholdet: Innføring i omfang, 
identifisering og handlingskompetanse, bered-
skapsplan og etiske retningslinjer, gode eksempler 
og veiledning for å lage sin egen plan. 

Gjennomført 4 oppfølgingsmøter med hovedstyret 
hvor styret presenterer idrettslagets egne etiske 
retningslinjer og beredskapsplan. I tillegg legge en 
plan for kurs internt i idrettslaget.  

Gjennomført 19 «Trygg på trening kurs» for å moti-
vere, vekke, skape engasjement i tillegg til presenta-
sjon av idrettslagets etiske retningslinjer og bered-
skapsplan.  

Sertifisert 8 idrettslag som «Trygg på trening 
idrettslag», henholdsvis Kalandseid IL, Loddefjord 
IL, Bønes IL, IL Gneist, Olsvik IL, IL Bjarg, Stord IL 
og Askøy Fotballklubb. Tertnes IL ble  sertifisert i 
2018. 

Klubbens styrearbeid i praksis
Kurset gir en grunnleggende forståelse for hva 
som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva 
det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. En blir kjent 
med de viktigste lovene og reglene som klubben må 
forholde seg til og en får tips om gode verktøy for 
styrearbeidet. Kurset blir etterspurt av særforbund 
og særkretser. Deltakere har formidlet til HIK at 
de opplever kurset som avklarende, informativt og 
nyttig. 

Aktivitetslederkurs barneidrett 
Det har blitt gjennomført 14 Aktivitetslederkurs 
barneidrett med til sammen 257 deltakere. Ti av 
kursene ble arrangert for SFO-ansatte og elever 
som er Aktivitetsledere i AktiVane og tre kurs ble 
holdt for instruktører i idrettslag, ett kurs i Nord-
hordland og to i Bergen. I tillegg arrangerte vi ett 
kurs for ungdomsskoleelever i Meland etter bestil-
ling fra kommunen. 

Lederkurs for ungdom
HIK gjennomførte ett Lederkurs for ungdom med 
16 deltakere fra ti ulike idrettslag 8.-10. oktober på 
Scandic Kokstad. Kurset gir økt kunnskap om det å 
være frivillig i idretten og ikke minst motivere til at 
ungdommen vil, kan og tør å ta ansvar i eget idretts-
lag. Les mer under kapittelet «Ungdom».  

Kurs og seminar 2017 2018 2019
Aktivitetslederkurs barneidrett 10 12 14
Temamøter 75 30 16
Lederkurs for ungdom 1 1 1
KlubbAdmin 4 3 6
Klubbesøk/klubbtiltak 25 44 6
Idrettsrådsbesøk 31 48 33
Klubbens styrearbeid i praksis 9 7 13
Idrettsrådets rolle og ansvar 4 7 5
Start- og oppfølgingsmøter 3 5 1
Veiledermøter 1 2 0
Virksomhetsplan 1 1 0
Økonomikurs 3 3 9
Treningskontaktkurs 1 2 0
Trygg på trening 2 5 34
Daglig leder samling 2 1 2
Fagdag idrett 4 4 4
Tilrettelegging paraidrett 0 2 2

Totalt 172 176 146
Fig. 8
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IDRETTSRÅD

Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal  
ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd (IR). IR er et 
fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, or-
ganisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt 
NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlem-
skap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i 
sin kommune.  

I Hordaland har vi 26 idrettsråd og 7 kontak-
tidrettslag. Kontaktidrettslagene har idrettsrådets 
oppgaver – ansvaret for kontakt og samarbeid med 
kommunene. Idrettskretsene har service- og støt-
teoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for 
at det opprettes idrettsråd i kommuner med flere 
enn tre idrettslag.  Idrettskretsene godkjenner også 
idrettsrådenes lov.  

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold 
for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en 
arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene 
og de kommunale myndighetene og mellom lagene 
og idrettskretsen.  

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettsla-
genes anleggsbehov til de kommunale myndighete-
ne, fordele ”Lokale aktivitetsmidler” (LAM) og do-
kumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang.  

Alle saker som er av felles interesse for idretten skal 
sendes kommunen gjennom idrettsrådet. Idretts-
rådet skal være en møteplass og utviklingsarena i 
skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.  

Hordaland idrettskrets oppfordrer idrettsrådene 
til å inngå samarbeidsavtaler med sine kommuner. 
Flere idrettsråd i Hordaland har nå inngått slike 
avtaler. Disse bidrar til en klargjøring av viktige 
prinsipper og gjensidige krav og forventninger til 
samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen. 

I perioden har idrettskretsen bistått idrettsrådene i 
deres arbeid. HIK har jobbet for å tydeliggjøre over-
for kommunene idrettsrådenes lovpålagte rolle og 
oppgaver som organisasjonsledd i idretten. Det har 
vært en prioritert oppgave for idrettskretsen å delta 
og bidra på idrettsrådenes årsmøter. 

HIK har brukt idrettsrådene som medarrangør ved 
gjennomføring av fellesidrettslige kurs og tema-
dager samt gjennomført relevante konferanser i 
samarbeid med idrettsråd som har ønsket dette. Et 

viktig oppfølgingsområde har vært å bistå aktuelle 
idrettsråd i arbeidet frem mot kommunesammen-
slåingen og sammenslåing av de berørte idrettsråd.  
Deltakelse på 20 årsmøter av HIK-adm og/eller –
styret. 

• Idrettsrådsbesøk  - 33 samlinger, 181 deltakere 
• Temadager/temakvelder - 7 ulike arrangemen-

ter med 768 deltakere 
• Samarbeid IR og kommune, økonomi, ren idrett, 

anlegg, tiltak mot mobbing og flere kvinner i 
norsk idrett

• Kurs -  Idrettsrådets ansvar og rolle,  
Idrettskontor for IR - 5 kurs med 68 deltakere 

• Økonomi - 2 KlubbAdminkurs med 41 deltakere 

Idrettsrådscruise 2019 
Idrettsrådskonferansen Hordaland ble etter sam-
råd med og ønske fra idrettsrådene gjennomført 
som «Idrettsrådscruise 2019». Årets fagsamling ble 
gjennomført med foredrag på Fjord Line og med 
anleggsbesøk i Ålborg.  Foredrag på båten ved Ola 
Mattsson fra Lokale- og Anlægsfonden i Danmark. 
Ola var også vår guide på anleggsbefaringen i Ålborg. 
Fylkesidrettssjef Britt Karen Spjeld og nestleder i 
komite for Kultur, idrett og regional utvikling, Kjell 
Gitton Håland fra Hordaland fylkeskommune holdt 
innlegg om «På veg mot Vestland fylke – regionsre-
form, idrettsinndeks og ny anleggspolitikk. I tillegg 
følgende foredragsholdere: Edel Johannessen, 
Hordaland idrettskrets – «Økonomi og regnskap», 
Helge Johnsen og Knut Songve, Hordaland idrett-
skrets – «Moderniseringsprosessen i norsk idrett 
og nye Vestland IK, Even Hegbom og Torgil Bryn, 
Idrettens Olympiade – «Eit annleis PL/OL» og 
Bjørg Larsen, Hordaland fylkeskommune – «Spille-
midler til anlegg» 

66 deltakere – herav 12 ordførere i Hordaland.

Foto: Janne Landås

Vestre Fjordpark
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LIKESTILLING I IDRETTEN

Likestilling innebærer like muligheter og rettighe-
ter for kvinner og menn. 
Til tross for at både kvinnelige og mannlige styre-
medlemmer i idretten synes at mannsdominansen 
i sentrale lederposisjoner er udiskutabel og ude-
mokratisk, virker det som denne problemstillingen 
sjelden blir diskutert i organisasjonen. (Idrettens 
dilemmaer, 2007).

Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 viser til en 
mer spisset ambisjon om å engasjere flere kvinner 
og unge inn i trener- og lederroller.

Idretten i Hordaland er blitt utfordret av Byråds-
avdeling for barnehage, skole og idrett ved Idretts-
seksjonen i Bergen kommune til et økt fokus og 
praktisk gjennomføring av likestillingsarbeidet 
innenfor idretten slik at flere jenter/kvinner blir 
trenere, dommere, ledere og utøvere. HIK har tatt 
denne utfordringen, og ønsker å drive dette arbeidet 
sammen med særidrettene. Kvinneandelen i med-
lemsmassen er temmelig stabil. Ved siste samordnet 
rapportering nådde andelen for Hordaland 42,3%. 
Styreledervervene domineres fortsatt av menn 
mellom 30 og 50 år. Det er et naturlig mål at begge 
kjønn er godt representert i idrettens lokale og sen-
trale organisasjoner.

BALANSE  
– et nettverk for å få  
flere kvinner i idretten

Hordaland idrettskrets tok i 1. kvartal 2018 initiativ 
til å starte nettverket «Balanse» sammen med sær-
kretser på Idrettens Hus. En arbeidsgruppe bestå-
ende av representanter fra Norges Fotballforbund 

Hordaland, Norges Håndballforbund Region Vest, 
Idrettscampus Bergen og Hordaland idrettskrets 
ble opprettet. Balanse er et nettverk for å få flere 
kvinner i idretten. 41% av medlemmene i norsk idrett 
er kvinner, men visste du at kvinneandelen blant pre-
sidenter, sportsjefer og landslagstrenere kun er mel-
lom 11 og 18%? Balanse er viktig i enhver funksjon i 
idretten. Vi har tro på at flere kvinnelige trenere og 
ledere vil være med å styrke og utvikle idretten.

Våre verdier:
• Kompetent
• Raus
• Energisk
• Modig

Fakta
Totalt er det 42,3 prosent menn og 57,7 prosent 
kvinner blant medlemmene i norsk idrett. Ved inn-
gangen til 2017 var 75,6 prosent av alle styreledere i 
norsk idrett menn. I 2016 var kvinneandelen 37 pro-
sent blant alle ansatte i særforbundene. 18 prosent 
av landslagstrenerne var kvinner.

Ingen særforbund har høyere andel kvinnelige  
ledere enn andelen kvinner i medlemsmassen.
Kilder: Årsrapport NIF 2017, og notatet «likestilling i 
idretten»

Gjennomførte tiltak/møter
• Infomøter/samtaler med samtlige særkretser 

som har kontor på Idrettens Hus. 
• 12 møter i arbeidsgruppen Balanse og ett halv-

dagsmøte.  

Arrangementer
• 08.05.19: «Pitch din ide» - 56 deltakere 
• 01.10.19: Balansekonferansen «Nå er det  

hennes tur» - 110 deltakere 

Anja Edin Hammerseng  og Irene Kinunda- Balansekonferansen 2019

Foto: Trond Gausemel
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ØKONOMISK RÅDGIVNING OG 
TILBUD OM REGNSKAPSFØRING

HIK har gjennom flere år bygget opp et godt eta-
blert tilbud når det gjelder økonomisk rådgivning og 
regnskapsføring med to heltidsansatte. Målsettin-
gen med dette arbeidet er å bidra til at alle idrettslag 
skal ha kunnskap om NIFs lover og regler når det 
gjelder regnskap og økonomi. Det har vært en jevn 
økning i etterspørsel de siste årene, spesielt når det 
gjelder rådgivning. 

Det holdes regnskapskurs, sponsorkurs og andre 
økonomikurs samt informasjonsmøter for å holde 
organisasjonsleddene oppdatert på endringer i lo-
ver og regelverk og praktiske konsekvenser av disse. 

HIK bistår også særkretser med økonomikurs som 
en del av deres egne kursopplegg etter forespørsel. 
En av våre økonomikonsulenter er faglig kontakt-
person og fagansvarlig for NFF Hordaland sitt kvali-
tetsklubbprosjekt innenfor dette feltet. 

I 2019 har HIK ført regnskapene for 30 organisa-
sjonsledd i tillegg til idrettskretsen, Olympiatoppen 
Vest og Idrettscampus Bergen. Hovedvekten av 
kundene er idrettslag, men også særkretser inngår
i kundegruppen. 

HIK har i perioden lagt vekt på oppfølging av moms-
kompensasjonsordningen for varer og tjenester slik 
at flest mulig idrettslag kjenner til og benytter seg av 
denne ordningen. 

IDRETTENS FINANSIERING

Det har vært en positiv utvikling av flere viktige 
rammevilkår for idrettslagene i perioden. Det har 
vært en økning i utbetalinger av støtteordninger 
som lokale aktivitetsmidler, grasrotandel, moms-
kompensasjon for varer og tjenester og momskom-
pensasjon ved bygging av idrettsanlegg. 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
De lokale aktivitetsmidlene skal understøtte den 
frivillige innsatsen i idrettslagene. Målsettingen 
med ordningen er fra Kulturdepartementets side 
å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for 
barn og ungdom. Det er idrettsrådene i den enkelte 
kommune som står for fordeling av disse midlene. 

HIKs oppgave er å kontrollere beløpene og å følge 
opp at tildelingen skjer i tråd med retningslinjene 
fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund.
 
Grasrotandelen 
I 2019 ble det utbetalt 698,3 millioner kroner til 
lokale lag og foreninger i Norge gjennom grasrotan-
delen. Idretten står for 376,2 millioner av dette 
beløpet (53,7 %). Det har vært er en økning i utbeta-
linger i denne ordningen på 49.4 millioner fra 2018 
til 2019 (7,6%). Grasrotandelen økte fra 5% til 7% i 
2018. Dette er hovedgrunnen til den sterke øknin-
gen i tildelt beløp dette året.

Utviklingen i ordningen for idrettslagene i 
Hordaland har vært slik:

År Antall 
idrettslag

Antall givere Sum kr.

2017 715 58 997 28 228 040

2018 727 59 757 35 226 217

2019 751 63 145  37 587 983

Fig. 9

Momskompensasjon for varer og tjenester
Det har vært en jevn økning i søkertall og tildelt 
sum i momskompensasjonsordningen for varer og 
tjenester de senere år. I 2019 fikk 504 idrettslag ut-
betalt samlet kr. 43 984 606. I 2019 benyttet 60% av 
idrettslagene i Hordaland seg av denne ordningen.

År Antall idrettslag Sum kr.

2017 495 32 313 103

2018 500 35 427 099

2019 504 43 984 606

Fig. 10

Momskompensasjon for bygging av 
idrettsanlegg
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke 
om å få kompensert betalt merverdiavgift. Ordnin-
gen omfatter anlegg som har hatt byggestart etter 
01.01.2010 og som er omfattes av spillemiddelord-
ningen. 

I 2019 var godkjent søknadsbeløp på landsbasis kr 
271 293 857. Med ekstratildeling ble utbetalt beløp 
det samme som godkjent søknadsbeløp. Det var 
med andre ord full kompensasjon i denne ordnin-
gen i 2019.  I Hordaland var det 36 søknader i denne 
ordningen i 2019, og samlet utbetaling til disse ble 
kr. 39 207 622.
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 IDRETTSANLEGG

Anleggsutvikling er det viktigste virkemiddelet for 
å opprettholde og styrke det idrettslige tilbudet i 
fylket. Den samlete anleggsmassen skal legge til 
rette for å kunne drive med allsidig idrett og fysisk 
aktivitet. 

I arbeidet med anleggsutvikling i fylket har HIK lagt 
vekt på disse momentene: 

• Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ. 
• Fokus i anleggsutvikling skal være på idrettsan-

legg med stort brukerpotensiale 
• Idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at 

de blir viktige sosiale møteplasser der spesielt 
barn og ungdoms interesser og behov ivaretas. 

• Idrettsanlegg må driftes og vedlikeholdes til-
fredsstillende av hensyn til så vel brukertilgang 
som god forvaltning. 

Idrettskretsens arbeid for å stimulere anleggsutvik-
lingen har vært hovedsakelig gjennom å: 

• Gi innspill og høringsuttalelser til NIF i  
anleggsspørsmål. 

• Være en aktiv medspiller overfor Hordaland 
fylkeskommune ved den årlige fordelingen av  
spillemidler til idrettsanlegg i fylket.

• Gjennomføre anleggskonferanse med målgrup-
pe innenfor både idrett og det offentlige. 

• Delta på møter og samlinger i regi av idrettsor-
ganisasjonen eller kommuner/fylkeskommune 
der idrettsanlegg er tema. Komme med innspill i 
anleggsspørsmål overfor idrettsråd og idrettslag. 

I 2019 ble det fordelt kr 1 511 829 000 til idrettsan-
legg i kommunene. Hordaland ble tildelt kr 148 267 
000 av dette beløpet. 

LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)
Kommune 2017 2018 2019

Modalen 31 227 33 929 34 768

Fedje 43 266 45 783 42 218

Granvin 50 038 55 185 53 807

Eidfjord 51 920 57 638 54 635

Ulvik 66 216 70 719 73 675

Jondal 69 226 76 033 74 502

Masfjorden 110 611 123 451 126 240

Samnanger 151 620 164 738 160 180

Tysnes 168 174 181 089 182 531

Austrheim 192 253 212 974 216 471

Ullensvang 222 352 244 858 252 480

Fitjar 244 549 270 203 264 483

Vaksdal 262 984 282 875 278 142

Etne 275 024 307 810 311 668

Fusa 287 815 320 891 321 188

Radøy 342 369 363 813 368 373

Øygarden 358 170 384 252 386 998

Austevoll 372 467 415 319 421 766

Odda 416 110 427 582 428 802

Sveio 417 991 468 460 471 434

Sund 511 672 564 523 579 463

Osterøy 562 087 597 225 605 539

Kvam 570 740 618 482 617 542

Meland 608 739 667 126 704 875

Bømlo 914 613 997 828 1 011 990

Kvinnherad 936 811 1 008 865 1 009 507

Voss 954 117 1 045 247 1 053 794

Lindås 1 161 420 1 274 571 1 282 268

Os 1 451 869 1 622 442 1 665 955

Stord 1 357 059 1 465 062 1 456 935

Fjell 1 923 660 2 105 618 2 123 731

Askøy 2 214 109 2 422 421 2 487 551

Bergen 16 485 239 17 894 686 18 119 799

SUM 33 786 520 36 791 698 37 243 311

Fig. 12

Voss Foto: Knut Songve

Utviklingen i momskompensasjonsordningen for 
idrettslagene i Hordaland har vært slik: 

År Antall søknader Sum kr.

2017 41 11 149 048

2018 37 12 040 897

2019 36 39 207 622
Fig. 11

23



HIK ÅRSRAPPORT 2019

ÅRSBERETNING

20

År Antall godkjente 
søknader

Godkjent søknadssum Tildeling Prosentvis innvilgelse

2017 396 452 637 000 121 688 000 26,9

2018 355 504 296 000 132 346 000 26,2

2019 307 638 342 000 148 267 000 23,2

TILDELTE SPILLEMIDLER I PERIODEN 2017 – 2019

Fylke 2018 2019 Endring fra 2018

Akershus 134 484 000 167 686 000 33 202 000

Aust-Agder 42 323 000 42 585 000 262 000

Buskerud 86 745 000 83 193 000 -3 552 000

Finnmark 31 441 000 33 931 000 2 490 000

Hedmark 52 279 000 53 527 000 1 248 000

Hordaland 132 346 000 142 294 000 9 948 000

Møre og Romsdal 77 132 000 83 946 000 6 814 000

Nordland 70 039 000 70 167 000 128 000

Oppland 60 406 000 60 002 000 -404 000

Oslo 100 255 000 122 350 000 22 095 000

Rogaland 136 005 000 138 938 000 2 933 000

Sogn og Fjordane 59 471 000 73 840 000 14 369 000

Telemark 47 751 000 46 296 000 -1 455 000

Troms 52 612 000 55 542 000 2 930 000

Trøndelag 132 059 000 142 540 000 10 481 000

Vest-Agder 65 869 000 63 671 000 -2 198 000

Vestfold 62 456 000 68 968 000 6 512 000

Østfold 63 916 000 68 745 000 4 829 000

1 429 684 000 1 511 829 000 82 145 000

FYLKESVIS FORDELING TIL IDRETTSANLEGG I KOMMUNENE 2018 - 2019

Fig. 13

Fig. 14

Foto: Knut Songve
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IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG 

En mer aktiv skolehverdag 
Hordaland idrettskrets hadde i 2019 følgende tiltak 
rettet mot skoleverket: 
• AktiVane i SFO i Bergen kommune, Øygarden 

kommune og Os kommune som inkluderer  
kompetanseheving av SFO-ansatte og elever i 
ungdomsskolen. 

• Feltarbeid, se under Idretten som inkluderings- 
arena 

• Fagdag idrett 
• Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, 

Bachelor idrett. 

I tillegg bistår kretsen med hjelp og støtte til idretts-
lag som har egne SFO-tiltak. Bergen kommune og 
Hordaland fylkeskommune er hovedfinansierings- 
kildene til disse tiltakene. 

AktiVane
Hordaland idrettskrets inngikk i 2014 en avtale med 
Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage 
og skole om AktiVane. Avtalen ble revidert i 2019 
og innebærer nå en støtte til en 50%-stilling, opp-
startstøtte til nye skoler og kr 50 000,- til kursing 
av ungdomsskoleelevene. AktiVane er utarbeidet 
av Idrett Bergen Sør (IBS) og HIK gjennomfører 
tiltaket i tett samarbeid med IBS. Målet med avtalen 
er å få et mer aktivt og variert tilbud av god kvalitet 
i SFO gjennom kompetanseheving og veiledning 
av SFO-ansatte og elever i ungdomsskolen. Hoved-
målgruppen er de minst aktive barna og tiltaket skal 
derfor ikke koste noe ekstra, ikke være styrt av på-
melding og det skal være variert aktivitet med fokus 
på basisferdigheter. 

Ved utgangen av 2019 var det 24 barneskoler i Ber-
gen, fire barneskoler i Øygarden og en i Os med i Ak-
tiVane og 14 ungdomsskoler i Bergen, en i Øygarden 
og en i Os. Oppstarten i Os kommune ble finansiert 
med støtte fra Idrettsavdelinga i fylket. 

I løpet av 2019 ble det arrangert ti Aktivitetsleder-
kurs barneidrett knyttet til AktiVane, to kurs for 
ansatte i SFO, seks elevkurs i Bergen, ett i Øygarden 
og ett i Os. På disse kursene deltok 166 ungdomssko-
leelever og 30 SFO-ansatte.

Fagdag idrett 
I forbindelse med faget Utdanningsvalg og «Ka vil 
DU bli?» har HIK tatt på seg å arrangere Fagdag 
idrett for Bergen kommune. På disse fagdagene får 

Fig. 16

ANLEGG I HORDALAND MED TILSKUDD 
FRA SPILLEMIDLENE I 2019

Anleggskategori Tildelt 2019

Fotballanlegg 25 502 000

Friidrettsanlegg 1 586 000

Friluftsliv 5 866 000

Hestesportanlegg 5 697 000

Idrettshallar og aktivitetssalar 61 755 000

Idrettshus og servicebygg 20 390 000

Klatreanlegg 636 000

Kart 716 000

Luftsportanlegg 1 000 000

Mindre ballbanlegg 1 523 000

Mindre utendørsanlegg 4 129 000

Motorsportanlegg 619 000

Skateanlegg 347 000

Skyteanlegg 1 610 000

Svømme- og stupeanlegg 11 067 000

Svømme- og stupeanlegg 23 556 000
Fig. 15
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elevene på 9. trinn besøke en arbeidsplass og høre 
om hvordan det er å jobbe her og de skal prøve ut en 
eller flere arbeidsoppgaver. HIK bruker også Idrett 
Bergen Sør og en særidrett på disse dagene for å 
vise ulike aktiviteter og for å informere bredere om 
idretten som arbeidsarena. Særkretsen som var med 
i 2019 var fotball. Nytt av året var at Idrettscampus 
Bergen informerte elevene om e-sport og hvordan 
de jobber med dette temaet. Til sammen deltok 120 
elever på fire fagdager. Alle ungdomsskolene i alle 
bydelene er representert.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), bachelor idrett

Undervisning 
HIK har hatt undervisning om følgende tema på 
dette studiet: 
• Idrettens organisering, rolle og økonomi 
• Idrett som inkluderingsarena for flerkulturelle 
• Paraidrett 
• Trygg på trening 
• AktiVane 
 
Praksis i det frivillige idrettsliv 
HIK har ansvar for å skaffe praksisplasser for  
studentene på 3. året og å følge opp studenter og 
idrettslag. Idrettslagenes kompensasjon blir utbe-
talt til HIK og HIK sørger for riktig utbetaling til 
hvert idrettslag. I 2019 var 23 studenter utplassert i 
14 idrettslag inkludert Idrett Bergen Sør. HIK faktu-
rerer HVL for arbeidet med praksisplassene for  
studentene. 

Idrettscampus Bergen (ICB)
HIK har en representant i arbeidsgruppen for del-
prosjektet «Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk akti-
vitet i barnehage og skole.» Se rapport fra ICB.

Tiltak mot seksuelle overgrep i idretten;  
Trygg på Trening
Overordnet mål for prosjektet Trygg på trening er 
å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted 
for alle barn og unge. HIK ønsker å skape en tryg-
gere arena gjennom at trenere og frivillige får økt 
kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle 
overgrep mot barn og unge. For å bli sertifisert som 
Trygg på trening-klubb, skal idrettslaget ha laget 
beredskapsplan og etiske retningslinjer. Disse vil 
følge idrettslaget uavhengig av hvem som sitter i ho-
vedstyret. Slik sikrer vi at fokuset i idrettslaget blir 
videreført. De etiske retningslinjene vil bli under-
skrevet av alle som er i kontakt med barn og unge og 
brudd på disse vil legge til rette for handling. Med 

økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompe-
tanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for 
overgripere.  Gjennom tiltaket skal idrettslagene 
bli best mulig rustet til å ivareta og håndtere indi-
vid som har opplevd overgrep. Dette sikrer vi ved at 
ledere i idrettslaget har fått kunnskap og veiledning 
til å lage idrettslagets egen beredskapsplan. Trygge 
voksne gir trygge barn. 

Trygg på trening er utviklet i samarbeid mellom 
Hordaland idrettskrets, Redd Barna, SMISO (Senter 
mot incest og seksuelle overgrep) og Gjensidige- 
stiftelsen. Se Kompetanseutvikling side 15 for gjen-
nomførte kurs og temamøter.

Regnbuedagene 2019 – Bergen Pride og  
Vekopride 
Hordaland idrettskrets tok på seg å koordinere og 
melde på idretten som deltaker i paraden under 
Regnbuedagen 2019 i Bergen. I den forbindelsen ble 
det laget en felles banner til bruk i denne paraden 
med teksten «Idrettsglede for alle» Kretsen inviter-
te idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd til å 
delta i paraden bak denne felles parolen under mot-
toet «Idretten er for alle, uansett hvem du er glad i». 
For best mulig å synliggjøre hvem en representerte 
ble alle oppfordret til å stille idrettslagets klubbtøy. 
Gledelig nok tok mange oppfordringen og selv om 
det ble en våt dag stilte i overkant av 100 personer 
opp sammen med idrettskretsen. 

28. juni ble Vekopride arrangert for første gang på 
Voss og det var Ekstremsportveko som stod i spis-
sen for arrangementet der. Banneret ble fraktet til 
Fotballklubben Voss og det ble som i Bergen sendt 
ut invitasjon til idrettslagene i området om å stille 
bak denne felles idrettsparolen. 40-50 personer 
stilte og gjorde med dette idretten synlig i dette 
verdiarbeidet.

Bergen Pride 8. juni
Foto: Grethe Hillestad
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IDRETTEN SOM  
INKLUDERINGSARENA

Hordaland idrettskrets sitt inkluderingsarbeid i
idretten er et samarbeid med NHF Region Vest 
(NHF RV) og NFF Hordaland (NFF H). Klubbut-
vikler inkludering arbeider primært med inklude-
ring av flerkulturelle og økonomiske barrierer. 
Stillingen finansieres av de øvrige og i samarbeid 
med Bergen kommune og Hordaland fylkeskom-
mune (nå Vestland fylkeskommune). Vi har i år fått 
midler sentralt fra håndball- og fotballforbundet 
som gjelder for alt arbeid. Nasjonal tilskuddsord-
ning for lavinntektsfamilier (Bufdir) har vært rettet 
mot vårt inkluderingsarbeid i Bergen og på Stord. Vi 
har også fått tilskuddsmidler fra UDI til mottaksret-
tet arbeid og ekstra tilskudd fra Bergen kommune 
og fylkeskommunene til lavterskelaktiviteter. 

Arbeidsoppgavene for Klubbutvikler Inkludering 
deles i 5 områder: 
1. Støtte til idrettslag: Klubbutvikler inkludering 

støtter idrettslagene i deres idrettshverdag, her 
spesielt med inkludering av flerkulturelle og 
økonomiske barrierer. Oppfølging av idrettslag 
gjennom besøk, informasjonsdeling og klubb-
utvikling. Hjelpe idrettslag med hvordan de kan 
bli et godt inkluderingsidrettslag, hvem de kan 
samarbeide med, guide idrettslag i økonomiske 
støtteordninger og søknader.

2. Feltarbeid: En feltarbeider er en person som 
guider barn, ungdom og voksne ut i ordinære 
idrettsaktiviteter, etter personens egne ønsker. 
Som tilrettelegger for flerkulturell deltakelse 
i, kjennskap til og forståelse for norsk idrett. 
Feltarbeidet handler også om å hjelpe beboere i 
mottak med å gjøre deltakelse i idrettsaktivite-
ter så enkelt som mulig.

3. Aktivitetstiltak: Aktivitetstiltak med lavterskel-
perspektiv i fokus som vi arrangerer eller er med 
å arrangere sammen med idrettslag. Det kan 
være ferieaktiviteter, aktivitetstimer for enkelte 
grupper, aktivitetsdager for skoler eller andre 
idrettsaktiviteter på bestilling.

4. Informasjonsformidling: Legge til rette for god 
informasjons- og erfaringsoverføring for idretts-
lag og andre samarbeidspartnere. 

5. Viktig informasjon rundt inkludering i idretten, 
økonomiske barrierer og kunnskap om kulturer 
som vi deler på våre nettsider, med idrettslag og 
andre samarbeidspartnere. Det kan også være 
informasjonsmateriale vi produserer for  IL. 

6. Kontaktnettverk: Vi deltar i mange ulike interne 
og eksterne ressursgrupper for å hele tiden ha 
oppdatert informasjon til våre idrettslag, finne 
nye samarbeidspartnere og skape flere aktivi-
tetstiltak for målgruppen vår.

Vi ønsker at alle som vil skal kunne delta i idretts-
aktiviteter uavhengig av kjønn, alder, erfaring, etni-
sitet, økonomi eller funksjonsnedsettelser. Med 
inkluderingsarbeidet ønsker vi også å bidra til at 
idretten blir mer åpen og imøtekommende. Gjen-
nom deltakelse i idrettsaktiviteter får man større 
forståelse av det norske samfunnet, og ikke minst 
kjennskap til norsk idrettsorganisering hvor idret-
ten bidrar til gode verdier og holdninger. 
Sett i lys av folkehelseperspektivet gir selvsagt 
deltakelse i idrettsaktiviteter fordeler i det fysiske , 
psykiske  og sosiale spekteret. Idretten er også en 
positiv nettverksbygger, som for mange i seg selv 
kan gi økt livskvalitet. Gode kontaktnettverk kan 
også bidra til jobb og personlig utvikling. Idrettsdel-
takelse i ulike former er derfor meget viktig for hver 
og ens folkehelse.

Feltarbeid i idretten 
Feltarbeid i idretten har i år vært representert på 10 
av 12 skoler i Bergen, samt hatt enkelt arbeid rettet 
mot Askøy og på Stord. I Bergen har vi fått 40-65 % 
av elevene ut i organisert i idrettsaktivitet. 

En feltarbeider (aktivitetsguide) hjelper elever ved 
innføringsklasser og introduksjonsprogrammer 
med å finne egnet idrettstilbud i sitt nærmiljø. Den 
er et bindeledd mellom skolen, særkretsene og 
idrettslag. Feltarbeideren deltar i kroppsøvingsti-
mene og bidrar til godt tilrettelagt idrettsaktivitet 
og skaper forståelse for norsk idretts verdier og 
grunnprinsipper. 

Feltarbeidet i idretten bidrar til;
• Økt idrettsdeltakelse for innvandrere.  

At idrettslag får flere medlemmer, og tettere 
kobling til lokalmiljøet og skolene. 

• Skolene får idrettskompetente feltarbeidere 
som bidrar i kroppsøvingstimene. 

• Elevene får fysisk aktivitet, gode aktivitets-
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Foto: Vestland idrettskrets

Foto: Elise Barsnes
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vaner, språkopplæring, venner, fellesskap, regler, 
avspenning, mestringsevne, fysisk , sosial  og psykisk 
utvikling, med mer.

Ferieaktiviteter 
Ferieaktivitetene bidra til å skape gode ferieminner 
med idrettsglede i fokus. I år har vi arrangert gratis 
ferieaktiviteter på 5 ulike steder; en på Stord, tre i 
Bergen og en på Os. Vi har hatt alt fra 3–50 delta-
kere hver dag og har hatt aktiviteter i til sammen 
5 uker av sommerferien. Ferieaktivitetene varer i 
alt fra 1 til 5 dager med ulike idrettsaktiviteter for 
barn og ungdom. Deltakelse er gratis og det serveres 
måltider hver dag. Instruktørene er feltarbeidere og 
instruktører fra idrettslagene i nærområdet, de er 
en god miks av unge og voksne, kvinner og menn, og 
personer med ulik etnisk bakgrunn. 

Aktivitetsdag 
En aktivitetsdag er primært for innføringsklasser 
(barn, ungdom eller voksne) og er fylt med mange 
spennende idretter. Under en aktivitetsdag får elev-
ene prøvd ut ulike idretter både inne og ute, indivi-
duelle idretter og lagidretter. Med oss har vi flinke 
og inspirerende instruktører fra idrettslag, særkret-
ser og feltarbeidere. Til sammen har vi arrangert 4 
aktivitetsdager for barn og ungdom, 6 for voksne, 
og 2 av dem har kun vært rettet mot jenter/kvinner. 
Vi har totalt hatt over 350 barn og ungdommer- og 
over 400 voksne på aktivitetsdager. I år har aktivi-
tetsdagene vært for Bergen, Askøy og Os. 

Mottakssamarbeid 
Vi ønsker å bidra til at beboere i mottak skal kunne 
få tilgang til å delta på idrettsaktiviteter på lik linje 
med andre i Norge. Vi har arbeidet med å styrke 
idrettsdeltakelse for beboerne i mottak på Stord og 
i Arna. Arbeidet går i å gi støtte til idrettsdeltakelse 
og kjennskap til idrettsmuligheter. Det kan være 
støtte til idrettslag for deres mottaksarbeid og støtte 
direkte til beboerne i mottakene for transport og til 
utstyr. Ikke minst arrangerer vi egne aktivitetstiltak 
for beboere i mottak hvor vi har familieidrettsdager, 
aktivitetsdager, ferieaktiviteter og informasjons-
møter. 

Støtte til idrettslag
Vi har gjennom 2019 støttet flere idrettslag i hele 
Hordaland med deres inkluderingsarbeid i form 
av økonomisk støtte, deltatt på klubbmøter eller 
inkluderingssamlinger i klubb, støttet enkelte 
medlemmer med utstyr og transport og bidratt i den 
generelle informasjonsformidlingen.

REGIONALISERING

På bakgrunn av vedtak fattet i Stortinget om sam-
menslåing av de to fylkeskommunene Sogn og Fjor-
dane og Hordaland, vedtak på Idrettstinget i 2015 
samt vedtak på idrettskretstinget i april 2018, har 
Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrett-
skrins arbeidet med prosessen med sammenslåing 
av de to idrettskretsene fra 1.1.2020. 

I 2018 ble det etablert et interimstyre som har stått 
for fremdrift i prosessen og ivaretatt idrettens felles 
interesser inn mot ny regional struktur. Interim-
styret har bestått av leder og nestleder i Hordaland 
idrettskrets og leder og et styremedlem i Sogn og 
Fjordane idrettskrins. Organisasjonssjefene i de 
to idrettskretsene har også deltatt i møtene. Leder 
i Sogn og Fjordane idrettskrins har vært leder av 
interimstyret.  

Organisasjonssjef i Hordaland idrettskrets ble 
ansatt som prosjektleder for sammenslåingsproses-
sen. Det har vært gjennomført fem møter i inte-
rimstyret i løpet av 2019. De to idrettskretsene har 
arbeidet sammen for å gi innspill til NIF i sentrale 
spørsmål som langtidsplan, spillemiddelsøknad og 
andre høringsdokumenter. 

Blant saker som har vært behandlet i interimstyret 
har vært arbeidet med strategidokument for peri-
oden fra 2020, en gjennomgang av økonomien i de 
to kretsene og planlegging av konstituerende ting i 
november 2019. 

INTERIMSTYRET 
Foran f.v. Lillly Schøyen, Bodil Ryste og Gunn H. Knudsen  
Bak f.v. Anne Leversund, Helge Johnsen, Knut Songve og Nils R. 
Sandal. Foto: Janne Landås
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Idrettscampus Bergen er ei satsing på tvers av 
Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, 
Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, 
Sportsklubben Brann, Universitetet i Bergen, 
Høgskulen på Vestlandet og Helse Bergen. 

Idrettscampus Bergen sitt mål er å styrke arbeidet 
med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse, gjennom 
å etablere møteplassar for kompetanseutvikling og 
-formidling. Vi tar framtida si store helseutfordring, 
inaktivitet, på alvor.
 
Visjonen til Idrettscampus Bergen er ”Styrke i 
samspel”. Og samhandling på tvers av både orga-
nisasjon, fag og etatar står sterkt. På tvers blir det 
skapt eit kraftsenter innan idrett, fysisk aktivitet og 
folkehelse i Hordaland. 
Idrettscampus Bergen har ein felles verdiplattform 
som alle har vore med å forme. Dette er ein suksess-
faktor når så mange ulike organisasjonar og kul-
turar skal samarbeide. Når organisasjonane møter 
kvarandre på Idrettscampus Bergenplattforma så 
har ein til felles at ein skal vere opne, inspirerande, 
kompetente og nyskapande.
Idrettscampus Bergen er eit avtalebasert samar-
beid. Dei åtte aktørane har skrive under ein felles 
avtale der kvar av organisasjonane forpliktar seg til 
å stille kompetanse og ressursar til rådvelde. 

Idrettscampus Bergen har ei styrings-
gruppe, ei arbeidsgruppe og ein dagleg leiar. Dagleg 
leiar er formelt tilsett hjå Hordaland idrettskrets. 
Idrettscampus Bergen har 10 ulike satsingsområde 

• Idrettsfagleg kompetanse
• Folkehelse 0-100
• Forsking og utvikling
• Treningsfasilitetar
• Testlab
• Utdanning
• Kurs og formidling
• Medisinsk kompetanse
• Antidoping
• Arrangementskompetanse

Det er sett i gang fleire prosjekt som går på tvers av 
desse satsingsområda. I prosjekta samlast spiss-
kompetanse på tvers av organisasjonane. Det blir 
skapt ein møteplass for desse personane der ein ser 
på ei utfordring som gjerne fleire av dei kjenner på 
til dagen. På denne måten får ein eit 360 graders syn 
på samfunnet. Løysingane ein kjem fram til er meir 
berekraftige, gjennomtenkte og samfunnsøkono-
miske enn om ein prøvde å imøtekomme utfor-
dringane kvar for seg.

Samfunnsnyttige prosjekt som er godt i gang og kan 
vise til gode resultat er: 

• Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet 
i barnehage og skule

• FOU Idrettscampus Bergen
• Paraidrett frå breidde til topp
• Arrangementskompetanse
• Knutepunktet
• Gjere dei beste betre
• Gaming og e-sport
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Vi har fortsett merkevarebygginga gjennom mø-
teplassar og arrangement. Sjå figur 18 for antall 
møteplassar og arrangement innafor våre satsings-
område. Meir informasjon og alle videoar frå arran-
gementet er tilgjengeleg her: www.idrettscampus-
bergen.no/video/  

Idrettscampus har også hatt ulike seminar/konfe-
ransar gjennom året:

Seminar Inkluderande Idrettsliv 
Vart arrangert i Bergen på Høgskulen på Vestlandet 
som ein heildagskonferanse retta mot aktørar som 
jobbar for like moglegheiter til idrett for menneske 
med nedsett funksjonsevne. 

Forsking EXPO – med studentar som X faktor 
Idrettscampus Bergen var medarrangør med Tverr-
fagleg forskingsgruppe for Idrett, Helse og Funksjon 
ved HVL. EXPO viste fram forskings- og utviklings- 
prosjekt der me samhandlar.

Kroppsøvingskonferansen
I samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse 
og fysisk aktivitet arrangerte Idrettscampus Ber-
gen halvdagskonferanse for kroppsøvingslærarar i 
forbindelse med Utdanningsdirektoratet sine nye 
læreplanar for grunnskulen. 

Etablering av nytt prosjekt: Gaming og e-sport
Idrettscampus Bergen skal legge til rette for tettare 
kopling mellom gaming, idrett og fysisk aktivitet 
og utvikle og implementere modellar og konkrete 
planar. Vidare skal me bidra med støtte, kompetanse 
og opplæring til idrettslag, skole, foreldre og om-
sorgspersonar samt bidra til å skape møteplassar som 
hjelper gamere og samfunnet.

Innspel til Idrettsmeldinga
Idrettscampus Bergen sendte innspel til Idretts- 
meldinga for å synleggjere at barn og unge som gamar 
må bli ivaretatt på tvers av sektorar og fagfelt; idrett, 
kultur, helse. 

Dei åtte store aktørane fortsett å dra i same retning 
og det er ei solid satsing av høg kvalitet. Det er store 
synergiar mellom desse organisasjonane og sjansane 
for gode forebyggande prosjekt er mange. 

Randi M. B. Farnes  Silje Mæland
Daglig leder 100%  Daglig leder 50%
Permisjon fra 30.06.19  01.08.2019 
til 31.05. 2020

    Robert Brankovic 
            Prosj.medarbeider 50% 
            01.08.2019

Gaming og e-Sport
Ein inngang til inaktivitet eller den nye idretten?

Litteraturhuset 12. juni
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TOPPIDRETT

Olympiatoppen Vest (OLTV) er en regional avde-
ling for toppidrett. Faglig er OLTV knyttet opp til 
Olympiatoppen sentralt (OLT). Styret i Hordaland 
idrettskrets er ansvarlig for den økonomiske virk-
somheten i Olympiatoppen Vest.

Kjernen i OLTV sitt er arbeid knyttet mot daglig 
treningskvalitet, samspill og relasjoner i lagene/
prestasjonsmiljøene og konkurranseforberedende 
tiltak. OLTV rapporterer faglig til OLT og arbeider 
etter følgende hovedfokusområder:

• Talentutvikling
• ParaUng
• Trenerutvikling
• Toppidrett og annen karriere
• Forskning og utvikling
• Spesifikke resultatområder for OLTV som 

innbefatter oppfølging av utøvere og særidret-
ter, kompetanseheving og arbeid med å styrke 
rammebetingelsene til OLTV.

Hovedfokusområdene følges opp gjennom åtte ulike 
fagområder. Totalt har det vært gjennomført om-
trentlig 514 tester, 19 screeninger, 56 foredrag, over 
1000 konsultasjoner i tillegg til møter, workshop og 
samlinger.

Kraft/styrke
• Arrangert og deltatt på ulike workshop
• Oppfølging av utvalgte klubber
• Åtte ukentlige treninger for prioriterte idretter
• Ukentlig styrketrening med ParaTopp
• Oppfølging av Toppidrettslinjen

Test og utholdenhet
• Arrangert interne fagmøter og deltatt på  

workshop
• Jevnlig testing av prioriterte og morgendagens 

topputøvere
• Trening for utøvere i skøyter, triatlon, langrenn, 

skiskyting, sykkel, padling og para
• Testene som er gjennomført er laktat, max O2 

og felttester
• Oppfølging av Toppidrettslinjen

Teknikk/motorikk
• Arrangert interne workshop
• Teknikk/motorikk ut i klubb for tre IL
• 11 økter i uken fordelt på 12 ulike idretter
• Periodevis oppfølging av to idretter
• En fast tverridrettslig økt i uken for landslags-

utøvere
• Oppfølging av Toppidrettslinjen

Ernæring
• Oppfølging av Toppidrettslinjens elever gjen-

nom veiledning, oppgaver og hybelkurs
• Konsultasjoner og veiledning
• Gjennomført ulike foredrag/kurs ute i klubber 

og tverrfaglige møter

Helse
• Gjennomført ulike møter, både internt og med 

eksterne nettverk
• Innført nytt journalprogram
• Hjelp til kontakt med lege
• Fysioterapeut er tilstede hver dag på Top-

pidrettslinjen
• Gjennomført ulike foredrag/kurs og samlinger 

som «Hold deg frisk» «Hold deg skadefri» og 
«Sterke tilbake»

Psykologi og coaching
• Flere møter i Idrettspsykologisk forum i tillegg 

til tverrfaglige møter
• Gjennomført mange foredrag gjennom hele 

året
• Gjennomført et stort antall konsultasjoner og 

samtaler i 15 idretter
• Diverse prosjekter for trenere

SPESIFIKKE RESULTATOMRÅDER FOR  
OLYMPIATOPPEN VEST

Oppfølging av utøvere og særidretter
OLTV skal være et regionalt kompetansesenter 
for toppidrett på Vestlandet og skal gjennom sitt 
arbeid bidra til at Vestlandet får enda flere top-
pidrettsutøvere. Enkeltutøvere og deres klubber 
og trenere blir derfor fulgt tett opp. I 2019 var det 
utøvere fra 19 ulike idretter i denne gruppen For 
å skape gode utviklingsmiljøer for disse utøverne 
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Pia Mørk Andreassen Morten Ivarsen Ørjan Olsen Lars-Arne Andersen  Iwonka Vik
Daglig leder  Test og treningsansvarlig VGS koordinator 70% Teknikk/Motorikk 50%  Para og idrettsmedisin

    

Cecilie Eriksen Michael Jørgensen Fredrik Larsen Morten Kristoffersen Elisabeth Birkeland 
Para og vgs 100% Coach 20% Styrke 60% FoU, test og styrke 20% Ernæringsfysiolog 
  

     

Hege Clemm  Per Sjøberg
Idrettslege 10%  Psykolog 10% 

”Sammen om 
de store 

prestasjonene”

og deres idretter samarbeider også OLTV tett med 
aktuelle videregående skoler og Høgskulen på 
Vestlandet.

Kompetanseheving
For å utvikle gode toppidrettsutøvere kreves det 
god kunnskap blant egne ansatte i OLTV og hos 
utøvernes trenere, og en må hele tiden følge med i 
utviklingen. Det er også viktig at utøverne selv og 
deres foreldre har en hvis fagkunnskap om temaet 
og ikke minst en forståelse av hva som kreves for 
å bli en toppidrettsutøver. OLTV gjennomfører 
derfor mange kompetansehevende tiltak både for 
egne ansatte, trenere, utøvere og foreldre i form av 
kurs, seminarer og fagdager. I 2019 gjennomførte 

OLTV 21 kompetansehevende tiltak med over 400 
deltakere

Organisasjon og ledelse
OLTV arbeider hele tiden for å styrke rammebe-
tingelsene gjennom synliggjøring, påvirkning og 
samarbeid med aktuelle miljøer, kommuner og 
fylkeskommuner. I 2019 ble det gjennomført i over-
kant av 200 møter og seminarer for å styrke OLTV 
sin posisjon og sikre økonomien.

For å få en detaljert oversikt over tiltak og prosjekter 
gjennomført av OLTV i perioden vises det til et eget 
dokument som gis ut på forespørsel.
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -9866385 -8682760
Prosjekttilskudd 2 -656000 -807000
Inntekter Idrettens Hus -1823656 -1784748
Andre driftsinntekter 1 -1787511 -1226333
Sum driftsinntekter -14133552 -12500840

Tilskudd 3 2242815 1702400
Varekostnader 49136 48995
Lønnskostnader m.m 4 7008270 6776902
Ordinære avskrivninger 5 0 24540
Drift Idrettens Hus 6,13 2666596 2598540
Annen driftskostnad 7,8 2367442 1436431
Sum Driftskostnader 14334259 12587809

Driftsresultat 200706 86969

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -202245 -150658
Finanskostnader 0 12554
Resultat av finansposter -202245 -138104

Årsresultat -1539 -51136

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 1539 51136
Sum overføringer 1539 51136

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Hordaland idrettskrets
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -1833944 -2476964
Prosjekttilskudd 2 0 0
Tilskudd fra egne org.ledd 0 0
Andre driftsinntekter 1 -40030 -8710
Sum driftsinntekter -1873974 -2485674

Tilskudd 3 0 0
Varekostnader 0 248
Lønnskostnader m.m 4 728528 785483
Ordinære avskrivninger 5 0 0
Annen driftskostnad 5,7,8 1145446 1699943
Sum Driftskostnader 1873974 2485674

Driftsresultat 0 0

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Resultat av finansposter 0 0

Årsresultat 0 0

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 0 0
Sum overføringer 0 0

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Idrettscampus Bergen
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -1515125 -9989084
Prosjekttilskudd 2 -100000 -100000
Tilskudd fra egne org.ledd -2745000 -2123348
Andre driftsinntekter 1 -436877 -351932
Sum driftsinntekter -4797002 -12564364

Tilskudd 3 0 1252295
Varekostnader 0 9491
Lønnskostnader m.m 4 3838241 6312247
Ordinære avskrivninger 5 17379 76712
Annen driftskostnad 5,7,8 1314801 4544107
Sum Driftskostnader 5170421 12194852

Driftsresultat 373419 -369512

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 1469
Resultat av finansposter 0 1469

Årsresultat 373419 -368044

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital -373419 368044
Sum overføringer -373419 368044

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Olympiatoppen Vest
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -8981785 0
Prosjekttilskudd 0
Andre driftsinntekter 1 -87195 0
Sum driftsinntekter -9068980 0

Tilskudd 3 1427682 0
Lønnskostnader m.m 4 3557652 0
Annen driftskostnad 5,7,8 4083646 0
Sum Driftskostnader 9068980 0

Driftsresultat 0 0

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Resultat av finansposter 0 0

Årsresultat 0 0

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 0 0
Sum overføringer 0 0

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Toppidrettslinjene
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Til tinget i Hordaland Idrettskrets 
 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  
 
Konklusjon  
Vi har revidert Hordaland Idrettskrets sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 371 881.  Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  
 
Grunnlaget for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjon av regnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige 
etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon.  
 
Styrets og organisasjonssjefs ansvar for regnskapet  
Styret og organisasjonssjefen (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.  
Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av 
betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for regnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet.  
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er 
en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på regnskapet.  
 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt 
skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.  I tillegg:   

• Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede 
feil.  Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.  

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger 
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
organisasjonens interne kontroll.  

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 
eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at 
det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
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revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter 
driften.  

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og 
hvorvidt regnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.  

 
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal 
utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle 
svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til 
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.  
 
 
 
Bergen, den 10. februar 2020 
Advisor Revisjon AS 
 
Elektronisk signert 

Ann-Mari M. Juvik 
Statsautorisert revisor 
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ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I 

HORDALAND IDRETTSKRETS FOR 2019 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til idrettskretstinget. 

Det har vært avholdt ett møte i kontrollkomiteen i 2019.  

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 
idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, 
samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og beslutninger 
fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens interne 
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og 
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen 
skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 
utvalgsprotokoller samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå, og har 
gjort seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Komiteen har fått alle opplysninger 
fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som komiteen har bedt om. 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det fremlagte årsregnskapet. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2019 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2019. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2019, og revisor har 
avgitt «ren» beretning. 

Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av 
årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsen anliggender for øvrig, herunder budsjetter og 
budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.  Det materialet 
kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger utover det som 
fremgår av denne beretning.  

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2019 godkjennes 
av idrettskretstinget. 

Dato: 05.05.2020 

             

Marit Pedersen      Svein Brunvatne  
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ÅRSMELDING 2019 
SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS 

 

Idrettskrinsstyret summerer opp perioden 
Sogn og Fjordane idrettskrins er med sine 192 idrettslag, 26 idrettsråd og nærmare 45 000 
medlemar den største frivillige organisasjonen i Sogn og Fjordane. Idrettskrinsen er eit 
servicesenter for idrettslaga og idrettskrinsen skal jobbe for å styrke idretten si rolle og betre 
idrettslaga sine rammevilkår.  
 
Idretten i Sogn og Fjordane er ei viktig merkevare for fylket vårt, og det er ei imponerande 
breidde i aktivitetstilbodet i idrettslaga våre. Fylket har mange gode prestasjonsmiljø som jamleg 
får fram utøvarar, trenarar og leiarar som hevdar seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.  
 
DEN FRIVILLIGE INNSATSEN og dugnadsånda står framleis sterkt i norsk idrett, også i 
Sogn og Fjordane. Statistisk sentralbyrå stipulerer verdien av frivillig arbeid i norsk idrett 17,3 
milliardar kroner. I Sogn og Fjordane er verdien berekna til over 370 millionar kroner. I ny 
langtidsplan og ny strategiplan for norsk idrett, «Idretten Vil!» og «Idretten Skal!» er det vedteke 
fire strategiske satsingsområdefor perioden 2019-2023: «Livslang idrett», «Betre idrettslag», «Fleire 
og betre anlegg» og «Betre toppidrett». I idretten vil vi at det å vere frivillig skal opplevast som eit 
meiningsfullt fellesskap, og det er viktig å anerkjenne den frivillige innsatsen.  
 
DEI ØKONOMISKE RAMMEVILKÅRA for idrettslaga vart overordna sett ytterlegare styrka 
i 2019. Det var auke i dei fire etablerte kompensasjons- og tilskotsordningane for idrettslag 
(LAM, momskompensasjon varer og tenester, momskompensasjon idrettsanlegg og 
grasrotandelen).  
 
REGIONALISERINGSPROSESSEN med samanslåing til Vestland idrettskrets har stått 
sentralt i styret sitt arbeidet dette året. Nils R. Sandal har leia interimstyret for samanslåinga, og 
Lilly Schøyen har vore medlem av interimstyret. Det har også vore svært viktig for styret at det 
har vore jamleg dialog med særkretsane/regionane og idrettsråda i Sogn og Fjordane i denne 
prosessen, og difor var regionalisering tema på alle fire dialogmøta som vart gjennomført med 
særkretsar og regionar i løpet av 2019. Alle særkretsar/regionar og idrettsråd i fylket var invitert 
til dialogmøta, der det vart lagt opp til drøftingar kring ulike saker av betydning for idretten i 
fylket i 2019. Idrettskrinsstyret fekk svært mange nyttige innspel frå desse møta, og det styrka 
også arbeidet internt i krinsstyret.  
 
Det var gledeleg med stor oppslutnad om og engasjement kring det ekstraordinære og 
konstituerande kretstinget i Myrkdalen. Og på 100-års jubileet til Idrettskrinsen fekk vi ei verdig 
og hyggeleg markering av alt det gode arbeidet som dei mange eldsjelene har lagt ned for idretten 
i fylket.  
 
Styret i Vestland idrettskrets er no godt i gang med arbeidet med strategiplan for idretten i 
Vestland fram mot det første ordinære kretstinget i 2020. Målet er å styrke tenestene og 
oppfølginga av idrettslag, idrettsråd og særkretsar/regionar i heile Vestland fylke.  
 
Vi vil rette ei stor takk til alle våre idrettsvener i heile fylket og til alle våre samarbeidspartar for 
flott engasjement og innsats for idretten i 2019.  
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Idrettskrinsstyret 2018-2019 
 

    
   Styreleiar       Nestleiar 
   Nils R. Sandal       Arve Heimdal 

       
 Styremedlem   Styremedlem Styremedlem 
 Emil Hillestad   Ruth-Sølvi Helland Lilly Schøyen 

    
        Varamedlem      Varamedlem 
        Ingrid Heien      Stian Grimseth  
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1.0. ORGANISASJON 
 

1.1 Idrettskrinsen 
1.1.1 Møte og sakshandsaming 
 

Ekstraordinært og konstituerande idrettskrinsting 2019 
Ekstraordinært idrettskrinsting for Sogn og Fjordane idrettskrins og konstitituerande 
idrettskretsting for Vestland idrettskrets vart halde i Myrkdalen 9. november 2019. På det 
ekstraordinære idrettskrinstinget var det 63 representantar med røysterett og 5 observatørar.  
 
Årsmelding og protokoll finn ein på heimesida på denne linken:  
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/om-idrettskretsen/idrettskretsting/  
 
Konstituerande idrettskretsting for Vestland idrettskrets vart halde i Myrkdalen 9. november 
2019, med 131 representantar med røysterett, 14 observatørar og 3 gjestar.   
 
Protokoll frå det konstituerande idrettskretstinget finn ein på denne linken: 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/om-idrettskretsen/idrettskretsting/  
 
Samanslåinga av Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets, og etablering av 
Vestland idrettskrets vart samrøystes vedteke. Følgjande vart valde til styret i Vestland 
idrettskrets: Nils R. Sandal (leiar), Anne Grete Naustdal (nestleiar), Jarl Svanberg, Aina M. 
Steinsland, Robert Teikari, Lilly Schøyen og Oddny Grete Njøten (styremedlem). Tone Savland 
og Trond Olav Magnussen er varamedlem.  

Møte i idrettskrinsstyret 
Det vart i 2019 halde 9 møte i idrettskrinsstyret. Det siste styremøtet i Sogn og Fjordane 
idrettskrins vart halde 21. november 2019 på Skei hotell. På dei 9 møta i 2019 vart det totalt 
handsama 37 saker. Totalt for perioden 2018-2019 vart det halde 13 møter og handsama 51 saker. 
Det vart i tillegg halde to felles møter med styret i Hordaland idrettskrets, i Lavik i mai og ei felles 
samling for å starte arbeidet med strategiplan i Bergen i juni.  
 
Saker som har vore jobba med i 2019:  

- Digitalisering og framtidig organisering av norsk idrett 
- 100-års jubileum Sogn og Fjordane idrettskrins 
- Ny langtidsplan og strategiplan for NIF: Idretten Vil! og Idretten Skal! 
- Førebuing av saker på til Idrettstinget 2019 
- Etablering av Sogn og Fjordane idrettsfond og utlysing og tildeling av støtteordning 

til unge utøvarar, barne- og ungdomsidrett og paraidrett 
- Førebuing av ekstraordinært idrettskrinsting for Sogn og Fjordane idrettskrins, og 

konstituerande idrettskretsting for Vestland idrettskrets 
- Realisere måla i Handlingsplan 2016-2020   
- Markere idretten som ein viktig samfunnsaktør og verdiskapar i Sogn og Fjordane. 
- Politisk påverknad og styrking av rammevilkåra for idretten i Sogn og Fjordane. 
- Utviklingavtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune  
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- Samarbeid med idrettsråd og særkrinsar/regionar og offentlege aktørar 
Høyringar og innspel: 

Sogn og Fjordane fylkeskommune:  
- Ny anleggs- og tildelingspolitikk  

 
NIF:     

- Ny langtidsplan (Idretten Vil!) og strategiplan (Idretten Skal!) 
- Spelemiddelsøknad  
- Ny idrettsmelding 

 
Deltaking i politiske debattar og møte: 

- Idrettspolitisk debatt, Idrettens Hus Bergen 2.10.2019 
- Møte i Vestlandsrådet, Bergen, 27.11.2019 

 

 
Frå samling med styret i Hordaland idrettskrets. Fv. Ruth Sølvi Helland, Nils R. Sandal, Knut Songve (org.sjef 
Hordaland idrettskrets), Bodil Ryste (fungerande org.sjef Sogn og Fjrodane idrettskrins), Helge Johnsen (styreleiar 
Hordaland idrettskrets), Lilly Schøyen, Arve Heimdal, Jarl Svangerg (varamedlem Hordaland idrettskrets), Aina 
Steinsland (styremedlem, Hordaland idrettskrets), Robert Teikaro (styremedlem, Hordaland idrettskrets), Ole Hope 
(styremedlem, Hordaland idrettskrets). Foto: Idrettskrinsen.  
 
      

1.1.2 Tillitsvalde 
 
Idrettskrinsstyret 

Leiar: Nils R. Sandal  Byrkjelo 
Nestleiar: Arve Heimdal Stårheim 
Styremedlemmar: Emil Hillestad Årdal 
 Ruth-Sølvi Helland Florø 
 Lilly Schøyen Sogndal 
Varamedlemmar: Ingrid Heien Sandane 
 Stian Grimseth Naustdal 
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Revisjon 

Engasjert revisor: PricewaterHouseCoopers Førde 
Kontrollkomite: Terje Gjertsen Førde 
 Bjørg Eikum Tang Sogndal 
Varamedlemmar: Ann Kristin S. Vindheim Førde 
 Terje Steinar Vallestad Viksdalen 

 
Valnemnd 

Leiar: Arvid Gimmestad Gloppen  
Medlemmar: Linda Hovland Dale 
 Magne Knudsen Årdal 
Varamedlem: Jorunn Åsfrid Røyrvik Vik   

 

1.1.3 Tilsette  
Tilsette i Sogn og Fjordane idrettskrins 
Ved utgangen av 2019 hadde Sogn og Fjordane idrettskrins 3 tilsette fordelt på 3 årsverk.  
 
I perioden har Sogn og Fjordane idrettskrins hatt desse tilsette: 
Tittel Namn Tilsett Still. andel 

Fungerande organisasjonssjef Bodil Ryste 13.08.18 (org.sjef 
1.1.19-31.12.19) 

100 % 

Anleggs- og utviklingskonsulent Narve Heggheim 01.08.19 -  100 % 
Økonomikonsulent Erling Benjaminsen 05.07.99 -   100 % 
 
 
Tilsette i særkrinsar/regionar og særforbund 
Ved utgangen av 2019 hadde særidrettane 10 tilsette i Sogn og Fjordane fordelt på 5 
særkrinsar/regionar og 9 årsverk. 

 
 
 
 

Tittel  Namn Still. 
andel 

Dagleg leiar Sogn og Fj. Friidrettskrins Asgeir Årdal 60 % 
Administrasjonssjef Sogn og Fj. Skikrins Ingrid Narum 100 % 
Klubbutvikler Sogn og Fjordane NHF Region Vest Ainor Naustdal 100 % 
Regionskonsulent Norges Volleyballforbund Elisabeth Bjørvik 40 % 
Dagleg leiar NFF Sogn og Fj.  Svein Olav Myklebust 100 % 
Dommar- og seriekonsulent NFF Sogn og Fj. Yngve Håkonsen 100 % 
Aktivitets og arr. ansvarleg NFF Sogn og Fj. Hildegunn Hove 100 % 
Spelarutviklar NFF Sogn og Fj. Jan Tore Jåstad 100 % 
Klubbutviklar NFF Sogn og Fj. Henrik Furebotn 100 % 
Trenarutviklar NFF Sogn og Fj.  Marius Lenni Bøe 100 % 
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1.1.4 Representasjon og møte i idrettsorganisasjonane 
 
Representantar i nemnder, råd eller utval 
Nils R. Sandal: Medlem i valkomiteen i NIF 2018-2019 
Nils R. Sandal og Lilly Schøyen: Leiar og medlem i interimstyret for regionaliseringa Sogn og 
Fjordane Idrettskrins og Hordaland idrettskrets 
   
Eigen representasjon og deltaking i andre sine møte 
Idrettskrinsstyret har representert på leiarmøta i NIF og andre sentrale møte i NIF, møte med 
Sogn og Fjordane fylkeskommune og kommunar, på politisk og administrativt nivå.  
Idrettskrinsstyret og/eller administrasjonen har vore representert på særkrins-/regionstinga, på 
årsmøta i idrettsråda, ved jubileumsarrangement i idrettslag og møte elles med organisasjonsledda 
og andre. 27. februar var idrettspresident Tom Tvedt på besøk på Campus Sogndal, der han i 
tillegg fekk møte m.a. Sogndal IL og idrettsrådet i Sogndal.  
 
 

Månad Dato Aktivitet  Stad Representant 
Januar 3 Styrke i samspel-konferanse Bergen Nils R. Sandal 
Januar 5 Idrettsgalla Stavanger Sandal 

Januar  Interimstyremøte Vestland  Bergen Anne Leversund, 
Sandal 

Februar 19 Interimstyremøte Vestland  Førde Leversund, Sandal, 
Bodil Ryste 

Februar 
27 Idrettspresidenten i møte med 

Førde IL, Sogndal IL, Kaupanger 
IL, Sogndal Idrettsråd 

Sogndal Ryste, Sandal, Ruth 
Sølvi Helland 

Mars 13 Idrettsrådkonferanse Skei Ryste, Sandal * 

Mars 14 Dialogmøte med særkrins og 
region 

Skei  

Mars 16-17 Krinsting, Gym- og turnkrinsen Loen Arve Heimdal 
Mars 18 Idrettsrådbesøk, Eid IR Nordfjordeid Sandal 
Mars 20 Anleggskonferanse Bergen Sandal, Ryste 
Mars 21 Kulturkonferanse Bergen Sandal 
Mars 24 Krinsting, Ryttarkrinsen Førde Sandal 
Mars 25 Idrettsrådbesøk, Førde IR Førde Helland 
Mars 26 Innspelsmøte, Vestland fylke Førde Sandal 
Mars 27 Idrettsrådbesøk, Askvoll IR Askvoll Ryste 
April 6 Opning NM bogeskyting Førde Sandal 
April 6 Utdeling av Årets Eldsjel-pris i 

Sogn og Fjordane 
Naustdal Sandal 

April 9 Interimstyremøte Vestland  Bergen Ryste, Leversund, 
Sandal 

April 10 Idrettsrådbesøk, Luster IR Gaupne Ryste 
April 25 Idrettsrådbesøk, Årdal IR Årdal Lilly Schøyen 
April  25 Krinsting, NVBF Sogn og 

Fjordane 
Førde Helland 

Mai 8 Idrettsrådbesøk, Selje IR Selje Ryste 

Mai 

7 Dialogmøte NFF Sogn og 
Fjordane, Kaupanger IL, Sogndal 
fotball, Sogn og Fjordane 
idrettskrins, Hordaland 

Skei Ryste, Sandal 
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idrettskrets og repr. frå Vestland 
fylke 

Mai 13 Dialogmøte idrettsråd, særkrins 
og region 

Skei * 

Mai  
20 Felles styremøte Sogn og 

Fjordane og Hordaland 
Idrettskrets 

Lavik Sandal, Schøyen, 
Helland, Heimdal, 
Ryste 

Mai 25 Skikrinsting Skei Schøyen 

Mai 24-26 Idrettstinget Lillehammer Sandal, Heimdal, 
Helland, Ryste  

Mai 27 Skiskyttarkrinsting Nordfjordeid Heimdal 
Mai  27 Idrettsrådsbesøk, Fjaler IR Dale Sandal 

Juni 

4 Innspelsmøte til handlingsplan 
2020 - Regional plan for kultur, 
Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 

Førde Ryste 

Juni 11 Utdeling idrettsmerke og diplom 
(40, 50, 60-års utmerking) 

Skei Sandal, Ryste, Ingar 
Breilid 

Juni 17  Interimstyremøte Vestland IK Bergen Sandal, Leversund, 
Ryste 

Juni 26 Møte i fylkesaksjonskomitéen for 
TV-aksjonen (CARE) 

Førde Ryste 

Juni 
28-29 Strategisamling for styra i Sogn 

og Fjordane og Hordaland IK  
Bergen Sandal, Heimdal, 

Schøyen, Helland, 
Ryste 

August  27 Møte i fylkesaksjonskomiteen for 
TV-aksjonen (CARE) 

Førde Ryste 

 
August 

30 Opning av ny idrettshall Hyllestad Sandal 

August 

31 Regionårsmøte 
Bogeskyttarregion Vestland og 
utdeling av 50-års diplom Førde 
bogeskyttarklubb 

Førde Heimdal 

August/Sep 30.8-1.9 Nasjonal idrettsrådskonferanse Ålesund Narve Heggheim 
September 2 Idrettspolitisk debatt Bergen Sandal 

September 

12 Dialogmøte idrettsråd, særkrinsar 
og regionar 

Skei Sandal, Schøyen, 
Helland, 
Benjaminsen, 
Heggheim 

September 20-22 Kretsleiarmøte Harstad Sandal 

September 26 Prestasjonskonferansen, 
Olympiatoppen Vest 

Bergen Sandal, Schøyen, 
Ryste 

September 26 Interimstyremøte Vestland Bergen Sandal, Schøyen, 
Leversund, Ryste 

September 26 Idrettsrådsbesøk, Flora IR Florø Heggheim 
September  28 NM 5-kamp Vektløfting Sandane Sandal 

Oktober  1-3 Anleggskonferanse, Sogn og 
Fjordane Fylkeskommune 

Sandane Heggheim 

Oktober 2 Balanse-konferanse «Nå er det 
hennes tur» 

Bergen Sandal 

Oktober 3 Idrettsrådsbesøk, Nye Sogndal Leikanger Heggheim 

Oktober 11 Anleggskurs, NFF Sogn og 
Fjordane 

Sandane Heggheim 

Oktober 11 Temakveld ernæring og 
skadeforebygging 

Førde Ryste, Helland 
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Oktober 15 Konstituering Vestland 
fylkeskommune 

Bergen Sandal 

Oktober 17 Idrettsrådsbesøk, Nye Stad Bryggja Heggheim 

Oktober 
22 Dialogmøte Sunnfjord 

kommune: Kommunalplan for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

Førde Heggheim, Ryste 

Oktober 26 Idrettens Møteplass Sandane Ryste, Benjaminsen, 
Heggheim, Sandal 

Oktober  26 IL Brodd 100 års-jubileum Sandane Sandal 
Oktober 28 Idrettsrådsbesøk, Nye Sunnfjord Førde Heggheim 

Oktober  
31 Dialogmøte idrettsråd, 

særkrinsar/regionar 
Skei Ryste, Benjaminsen, 

Heggheim, Heimdal, 
Sandal  

November 2 Møre og Romsdal idrettskrets 
100 års-jubileumsfering 

Molde Heimdal 

November 

9 Ekstraordinært og konstituerande 
idrettskrinsting, Sogn og 
Fjordane idrettskrins/Vestland 
idrettskrets 

Myrkdalen Styret + 
administrasjon 

November  9 IL Modig 100 års-jubileum Fresvik Ingar Breilid 

November  19 Frivilligkonferanse, 
Fylkeskommunen 

Sandane Sandal 

November  27 Møte i Vestlandsrådet Bergen Sandal, Ryste 

November 

30 Sogn og Fjordane idrettskrins 
100-års jubileum 

Skei Sandal, Schøyen, 
Helland, Ryste, 
Benjaminsen, 
Heggheim 

 
 
 
 

1.1.5 Idrettens hus 
Sogn og Fjordane idrettskrins held til på «Idrettens hus» i Concordbygget i Førde. Lokala er del 
av eit sameige/eigarseksjon i eit større næringsbygg sentralt i Førde.  
 
Idrettens Hus er eigd av Sogn og Fjordane idrettskrins. Forutan idrettskrinsen sine eigne tilsette 
stiller idrettskrinsen kontorplass til disposisjon for Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og 
Fjordane Skikrins, NHF Region Vest og NVBF Region Sogn og Fjordane på Idrettens hus. 2 
ekstra kontor er p.t. utleige til ekstern leigetakar.   
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1.1.6  «Årets eldsjel» 
Frå og med 2017 har idrettskrinsstyret saman med Norges idrettsforbund kåra fylkesvinnar av 
den nasjonale prisen «Årets eldsjel», som kvart år vert delt ut på Idrettsgallaen.   
 
Kriteria for å bli nominert:  

• Vedkommande har gjort ein solid innsats for idretten 
• Ho/han kan vere enten trenar, tillitsvalt eller ha andre verv i idretten 
• Ikkje vere heiltidstilsett 

 
Det var ope for alle å nominere kandidatar, og 
idrettsorganisasjonane i fylket vart særskilt oppmoda. 
Fylkesvinnaren av prisen «Årets ildsjel» i 2019 vart Torill 
Torsvik Ebne frå Aurland idrettslag. Torill fekk utdelt prisen på 
Idrettskrinsen si 100-års jubileumsfeiring 30.11.19.   

Torill Torsvik Ebne fekk utdelt prisen for Årets Eldsjel i fylket under 100-
års jubileet til Idrettskrinsen. Foto: Idrettskrinsen.  

Grunngjeving for tildelinga: 

Torill har vore leiar og tenar for handballgruppa i meir enn 10 år. Ho er alltid positiv, og stiller alltid opp når 
det trengst. Dreg igang dugnader som basar, ekstra treningar i helgar og feriar. Ho er ivrig på teambuilding og 
inviterer til sosiale tilstellingar utanom trening og kamp. Vil at alle som har lyst skal få spele handball og ha eit 
tilbud. Om det berre er treningar, eller å reise på og organisere møter for at lag med få spelarar skal ha 
muligheit til å spele. Legg opp til at ungdommar kan bli dommarar, eller trenarar for minihåndball eller eldre 
lag viss dei ønsker det. Er også med som leiar på dametrim, step og barneidrett. Ho er god på fair play, og gir 
alle muligheten til å væra med og forbedre seg vidare. Ho er svært rettferdig og inkluderande, og er sjølve 
definisjonen på ei eldsjel.  
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1.1.7  Idrettskrinsen 100 år  
Sogn og Fjordane idrettskrins feira 100-års jubileet på Skei hotell 30.11.19. Dagens styre og 
tilsette, dagens tilsette i særkrinsar og regionar i fylket, tidlegare tilsette i Idrettskrinsen, tidlegare 
leiarar i Idrettskrinsen, samt dagens leiarar i idrettsråda og særkrinsar/regionar i fylket var invitert 
til feiringa. I tillegg var det ope for påmelding frå andre interesserte. Mange med langvarig 
engasjement og innsats for idretten fann vegen til Skei.  

Styreleiar Nils R. Sandal opna med ei tale til heider for dei mange eldsjelene som har jobba for 
idretten i fylket, og deretter losa Roy Aron Myklebust oss gjennom kvelden på ein meisterleg 
måte, med mange humoristiske innslag. Mange av samarbeidspartane overrekte flotte gåver til 
Idrettskrinsen, og mange fekk overrekt takk for innsatsen frå Idrettskrinsen.  

Utmerkingar 

NIF sitt heidersteikn for meget fortenestefullt arbeid delt ut til Ingar Breilid og Odd Bjarne 
Solheim. Ingar jobba i Norges Kajakkforbund frå 1976-1978, og deretter i Idrettskrinsen fram til 
2016. Odd Bjarne Solheim jobba i Idrettskrinsen frå 1974 – 2012, der han var organisasjonssjef 
frå 1978. Styreleiar Nils R. Sandal fekk det ærefulle oppdraget med å dele ut heidersteikna. Torill 
Torsvik Ebne fekk overrekt prisen som fylkesvinnar av Årets Eldsjel-prisen.  

Eikefjord IL ved Per Øyvind Sørbø (t.h) og org.sjef Hordaland 
idrettskrets, Knut Songve (t.v) overrekkjer gåver til 
Idrettskrinsen.. Foto: Idrettskrinsen.  
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Fylkesordførar Jenny Følling overrekte gåve (t.v). Ingar Breilid og Odd Bjarne Solheim fekk overrekt heidersteikn 
for meget fortenestefullt arbeid for NIF. Foto: Idrettskrinsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var også synt fram historisk film og bilete, både som filmvisning under middagen og utstilt i 
lokala.  
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1.1.8  Utdeling av midlar og oppretting av «Idrettsfond 
Sogn og Fjordane» 
Det var tidleg i samanslåingsprosessen mellom Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland 
idrettskrets klart at Sogn og Fjordane idrettskrins ville gå inn i Vestland idrettskrets med lik 
eigenkapital som Hordaland idrettskrets. Idrettskrinsstyret oppnemnte hausten 2018 ei 
arbeidsgruppe som skulle gje tilråding til idrettskrinsstyret på bruk av den overskytande 
eigenkapitalen. Arbeidsgruppa bestod av representant frå idrettslag, særkrins og idrettskrinsstyret, 
og framlegg vart drøfta regelmessig med administrasjon og idrettskrinsstyret, og med 
særkrinsar/regionar og idrettsråd på fleire dialogmøte gjennom året.  

Det vart i idrettskrinsstyret vedteke å lyse ut midlar for tildeling i 2019, i kategoriane «ung utøvar» 
(16-19 år), «barne- og ungdomsidrett» og «paraidrett». I tillegg gjorde idrettskrinsstyret framlegg 
om bruk av overskytande eigenkapital på det ekstraordinære idrettskrinstinget.  

På det ekstraordinære idrettskrinstinget vart det vedteke at Olympiatoppen Vest, idrettsråd i Sogn 
og Fjordane og særkrinsar/regionar i Sogn og Fjordane skulle få ei eingongsutbetaling på totalt 
kr. 1 000 000 (OLT Vest kr. 150 000 til tiltak i område Sogn og Fjordane, øvrige tildelingar basert 
på fordelingsnøkkel).  

I tillegg vart det vedteke å opprette ei stifting, med føremål om å dele ut midlar til utøvarar og 
prosjekt blant medlemmar av organisasjonsledd tilslutta NIF sine underliggande 
organisasjonsledd i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.  

«Idrettsfond Sogn og Fjordane» vart stifta 21.11.2019 og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet 
08.01.2020. Styret i stiftinga består av Cecilie Thaule Løvlid, Ruth Sølvi Helland og Arve 
Heimdal. 

 
Tildelingar 2019 
Det vart 1. oktober 2019 utlyst midlar i følgande kategoriar:  

- Stipend til unge utøvarar 16-19 år, med føremål om å stimulere og hjelpe unge, aktive 
idrettsutøvarar i aldersgruppa 16-19 år til å søke utvikling og framgang i sin idrett  

- Støtteordning barne- og ungdomsidrett, med føremål om å stimulere til lokale tiltak for 
barn og ungdom under 20 år, som har til hensikt å rekruttere nye aktive og fremje at fleire 
er aktive lenger (hindre fråfall). Støtte kan gjevast til nye tiltak og utvikling av eksisterande 
tiltak (ikkje støtte til anlegg/utstyr).  

- Støtteordning paraidrett, med føremål om å stimulere til nye tiltak på paraidrettsområdet 
og utvikling av eksisterande tiltak (ikkje utstyr eller anlegg).  

 
For alle kategoriane gjaldt at midlane kunne tildelast søkarar frå idrettar/greiner som er tilslutta 
Norges idrettsforbund, tilhøyrande Sogn og Fjordane.  
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Idrettskrinsstyret vedtok 21.11.19 følgande tildelingar:  
 
Unge utøvarar, 15 stk a kr. 10 000,-  
Cornelius Hilde Eikeland, Førde Volleyballklubb (volleyball) 
Håvard Hetle, Sogndal IL Fotball (fotball) 
Mathias Andreas Reksten Dale, Breimsbygda IL (friidrett/vektløfting) 
Steffen Melheim, Olden IL (friidrett) 
Jakob Stavang Stubhaug, Sunnfjord Golfklubb (golf) 
Andrea Fiskaa Haugen, Luster Telemarkklubb (telemark) 
Gunn Kristi Tvinnereim, Hardbagg IL (skiskyting) 
Elena Eikevoll Heltne, Florø Pistolklubb (pistolskyting) 
Thristan Engebø Ullebø, Førde IL/Sogn CK, (langrenn/sykling) 
Julia Jordanger Loen, Breimsbygda IL (vektløfting) 
Simon Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL (skiskyting) 
Miriam Vilnes Mjåset, Kaupanger IL (fotball) 
Marta Valland Hofslundsengen, Sogndal køyre og rideklubb (riding) 
Elias Felde, Breimsbygda IL (alpint) 
Thomas Hallstensen, Florø Sportsklubb (fotball) 
 
Barne- og ungdomsidrett (total tildeling kr. 282 500) 
IL Jotun - symjegruppa, Sogndal IL – turngruppa, Fjellhug/Vereide IL – skigruppa, 
Fjellhug/Vereide IL – handballgruppa, Sogndal Fotball, Breimsbygda IL, Flatraket IL, IL Syril – 
handballgruppa, Kaupanger IL, Gloppen padleklubb, Florø SK handball, Florø SK fotball, Sogn 
og Fjordane ryttarkrins, Nord-Vestlandet vektløftarregion, Sogn og Fjordane skikrins, NFF Sogn 
og Fjordane, Sogn og Fjordane friidrettskrins 
 
Paraidrett (total tildeling kr. 115 000,-) 
Hafslo IL, Eid Symjeklubb, Dale IL, Florø SK handball, Førde IL – symjegruppa, NHF Region 
vest, NFF Sogn og Fjordane 
 

1.2 Idretten – lov og organisasjon 
Idrettskrinsen har eit dagleg oppfølgingsarbeid ovanfor idrettslag og idrettsråd på lovtekniske og 
ulike forvaltningsmessige sider ved organisasjonsarbeidet. 
Av konkrete oppgåver knytt til området tek vi med: 

• Deltaking i NIF sine skuleringsseminar i sakshandsaming og lov- og domsspørsmål.  
• Oppdatering av lover for idrettslag og idrettsråd med rettleiing i høve praksis. 
• Rettleiing i høve kjønnsbalanse i organisasjonsledda sine styre og ved årsmøte. 
• Kvalitetssikring av samordna rapportering overfor idrettslaga. 
• Følgd opp idrettsråda i høve funksjon og ansvarsområde. 
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1.3 Kommunikasjon i organisasjonen 
Idrettskrinsen nyttar fleire informasjonskanalar for å nå ut med informasjon til 
organisasjonsledda. Det vert lagt ut nyheiter frå organisasjonen på nettstaden 
www.idrettskrinsen.no og på eiga facebookside. Det vert i tillegg sendt ut regelmessige 
nyheitsbrev og anna informasjon via epost til organisasjonsledda sine registrerte adresser.   
 
Alle idrettslag, idrettsråd og særkrinsar/regionar vert oppfordra til å distribuere vidare 
informasjon til sine medlemar og sitt nettverk.  

1.4 Medlemsutvikling  
Figuren syner utviklinga i medlemsmassen i Sogn og Fjordane fordelt på kjønn for perioden 
1983-2018. Tala er basert på idrettsregistreringa pr. 31.12.18.  

 
Medlemstalet i dei 191 idrettslaga var pr. 31.12.18 44 271 medlemar som tilsvarar 40,3% av 
innbyggarane i Sogn og Fjordane. Det er viktig framover at idrettslaga held oppe sitt gode arbeid 
med å rekruttere medlemar for å oppretthalde det høge nivået vi har i fylket i høve medlemstal. 

1.5 Idrettslag – nye lag – nedlagte lag 
Nye idrettslag 

Gloppen Styrkeløftklubb Måløy Fotballklubb Sogndal Dykkarklubb 
Nedlagte idrettslag 

Fjordane Biljardklubb   
Nye grupper 

Solund IL Fotballgruppe Olden IL Sykkelgruppe 
Tambarskjelvar IL Styrkeløftgruppe Jølster IL Gymn. og turngruppe 
Stryn T&IL Symjegruppe Veitastrond IL Allidrett 

Nedlagte grupper 
Svelgen T&IF Motorsportgruppe Kvammen IL Volleyballgruppe 
Stadlandet IL Sykkelgruppe Tambarskjelvar IL Hundekjøring 
Eikefjord IL Styrkeløft Heia IL Volleyballgruppe 
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1.6 Politiattest  
Alle personar som skal utføre oppgåver i eit idrettslag som inneber eit tillits- eller ansvarstilhøve 
ovanfor mindreårige eller personar med utviklingshemming, skal ha vist fram politiattest. 
Dette medfører at personar i idrettslag med trenar- og/eller leiaroppgåver og som har direkte 
kontakt med mindreårige eller personar med utviklingshemming, alltid vil kome inn under 
ordninga. For andre oppgåver må idrettslaget gjere ei konkret vurdering av kva grad oppgåvene 
vedkommande skal ha inneber eit slikt ansvars- eller tillitsforhold. 
 
Idrettskrinsen si oppgåve er å sjå til at idrettslaga er kjent med ordninga og har utnemnt ein 
person som er ansvarleg for innhenting og oppfølging av politiattestar. I tillegg gjev idrettskrinsen 
rådgjeving på spørsmål om ordninga frå idrettslaga.  
 
Det har sidan 2018 vore ein uavklart situasjon kring fornying av politiattestar, då NIF ventar på ei 
avklaring frå Politidirektoratet korleis ordninga skal praktiserast. Også i 2019 måtte difor 
idrettslaga avvente å søke om ny politiattest for personar som tidlegare har framvist attest for 
idrettslaget, og at tidlegare framviste attestar må sjåast som gyldige.  
 
 

1.7 Antidopingarbeid 
Hovudmål: «Ein trygg, ærleg og dopingfri idrett».  
 
Eitt av delmåla: Alle organisasjonsledd er tydeleg i si haldning mot doping og 
gjennomfører antidopingprogramma «Rent idrettslag» og «Ren utøver». 

 
Programmet «Rent idrettslag» er eit godt eigna verkemiddel og ein enkel måte 
for idrettslaget å setje fokus på verdiarbeid og antidoping. Programmet utfordrar 
laget og deltakarane på å ta stilling til og vise si haldning til doping. Det same gjer programmet 
«Ren utøver». Idrettskrinsen har sett som arbeidsmål å informere om «Rent idrettslag» og «Ren 
utøver» ved ulike møtearenaer der dette er mogleg. Det er sendt oppfordring til idrettslaga, 
idrettsråda og særkrinsane/regionane om å gjennomføre programmet og registrerer seg.  
 
Programmet «Rent idrettslag» kom i ny versjon i 2019, og idrettskrinsen deltok på relansering av 
programmet på eit frukostmøte på Ullevål stadion 7.3.2019.  
 
Antidoping Norge vart invitert til Idrettens Møteplass, men hadde ikkje muligheit til å stille dette 
året.  
 
  

67



 
Årsmelding 2019  Sogn og Fjordane idrettskrins    - 18 - 

1.8 Kompensasjonsordningar for meirverdiavgift 
Momskompensasjon – idrettsanlegg 
Den rammestyrte ordning for kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er 
søknadsbasert og blir forvalta av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

År Godkjent søknadsbeløp Tildelt beløp Tildelt til idrettslag 
i Sogn og Fjordane 

2010 14 330 509,- 14 330 509,- 230 464,- 
2011 26 728 211,- 26 728 211,- 3 554 744,- 
2012 Ca. 67 560 000,- 60 409 877,- 1 195 027,- 
2013 62 319 473,- 62 319 473,- 317 178,- 
2014 113 833 019,- 113 812 833,- 3 650 900,- 
2015 171 887 944,- 171 887 944,- 4 224 786,- 
2016 192 271 948,- 191 862 328,- 6 087 710,- 
2017 169 302 568,- 169 302 568,- 5 954 388,- 
2018 304 002 686,- 304 002 686,- 11 011 124,- 
2019 271 293 857,- 271 293 857,- 7 638 485,- 

 

Momskompensasjon - varer og tenester 
Formålet med ordninga er å kompensere dei kostnadane som frivillige organisasjonar har til 
meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) skal forvalte ordninga på vegne av alle sine medlemsorganisasjonar. 
Idrettsorganisasjonar med totale driftskostnader < 5 millionar skal berre rapportere eitt enkelt tal, 
dei totale driftskostnadene til den frivillige og ikkje-fortenestebaserte verksemda.  
Dei totale driftskostnadene skal hentast direkte frå det årsmøtegodkjente rekneskapen.  
 
Idrettsorganisasjonar med totale driftskostnader > 5 millionar skal søke på eige fastsett skjema 
vedlagd stadfesting frå revisor. 
 

År Total tildelt Utbetaling til idretten Utbetalt til idrettslag i Sogn 
og Fjordane 

2010 397 860 582,- 158 174 241,- 1 760 561,- 
2011 597 126 429,- 236 769 135,- 4 141 470,- 
2012 619 583 288,- 235 960 020,- 3 918 371,- 
2013 940 966 170,- 361 763 121,- 5 962 141,- 
2014 1 191 554 192,- 446 317 383,- 7 269 391,- 
2015 1 222 201 973,- 455 537 928,- 6 842 468,- 
2016 1 290 951 400,- 481 176 040,- 6 829 960,- 
2017 1 319 002 997,- 487 378 496,- 7 504 806,- 
2018 1 422 459 106,- 518 567 968,- 7 261 437,- 
2019 1 607 294 102,- 605 725 438,- 9 093 191,- 
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1.9 Grasrotandelen 
Grasrotandelen blei lansert 01.03.09. Grasrotandelen er ei ordning som gjer det mogleg for 
spelarar hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av speleinnsatsen direkte til ein frivillig organisasjon. 
Ein spelar kan velje ut eit lag vedkomande ønskjer å støtte. Laget får overført ein sum tilsvarande 
7 prosent av speleinnsatsen utan at det reduserer det den einskilde spelar for eller eventuell 
premie.  
”Grasrotandelen” er eit godt høve for idrettslaga å få direkte støtte til sitt arbeid i lokalmiljøet.  
I Sogn og Fjordane er pr. 31.12.19 169 idrettslag/klubbar registert som grasrotmottakarar.  

 
I 2010 var det utbetalt kr.  3 854 092,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2011 var det utbetalt kr.  4 091 062,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2012 var det utbetalt kr.  4 618 149,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2013 var det utbetalt kr.  4 540 736,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2014 var det utbetalt kr.  4 491 397,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2015 var det utbetalt kr.  4 752 672,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2016 var det utbetalt kr.  5 154 160,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2017 var det utbetalt kr.  5 086 335,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2018 var det utbetalt kr.  6 964 713,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 
I 2019 var det utbetalt kr.  7 203 297,- av grasrotandelen til idrettslag i Sogn og Fjordane. 

 
Dei laga som hadde størst utbetaling av grasrotandelen var:   

 
Grasrotandel 2018 Grasrotandel 2018 
Florø Sportsklubb 302 642,- Florø Sportsklubb 338 793,- 
Førde Idrettslag 252 145,- Førde Idrettslag 242 660,- 
Idrottslaget Jotun 217 943,- Idrottslaget Jotun 216 167,- 
Eid Idrettslag 194 444,- Årdal Fotballklubb 211 617,- 
Idrettslaget Syril 185 582,- Eid Idrettslag 190 438,- 
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2.0 INNSATSOMRÅDA 
 
Grunnlaget for arbeidet på ulike innsatsområde i tingperioden, er Handlingsplan 2016-2020 
Idretten i Sogn og Fjordane og Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD). Norsk idrett sin nye 
langtidsplan, Idretten Vil!, vart vedteken på Idrettstinget i 2019, og ny strategiplan, «Idretten 
Skal!» vart vedteken av Idrettsstyret hausten 2019. På det første ordinære idrettskretstinget for 
Vestland idrettskrets i 2020, vil ny handlingsplan for idrettskretsen vedtakast.  
 
Idrettskrinsstyret rapporterer difor i denne delen av årsmelding tilbake på mål og delmål i 
Handlingsplan 2016-2020. Handlingsplanen vart rullert på Idrettskrinstinget i 2018. Frå 
innleiingskapittelet i planen siterer vi følgjande:  
 
Denne felles handlingsplanen for idrettsorganisasjonane i Sogn og Fjordane legg retninga og mål på 
fellesidrettslege innsatsområde i organisasjonsledda sitt arbeid med å vidareutvikle og styrke 
idrettstilbodet for medlemane.  
 
Visjonen «Gode i hop» skal prege idretten i Sogn og Fjordane. Den skal gi retning for fellesskap og 
inkludering, å arbeide saman om felles mål og å tilby kunnskaps- og verdibaserte aktivitetstilbod til 
medlemane. Ved å løfte saman på tvers av arbeidsdelinga i idretten, kan vi betre løyse ut den beste 
innsatsen som gir vekst og utvikling for idrettsaktiviteten i fylket. Saman skal vi gjere vårt beste for å 
skape trygge oppvekstmiljø og vennskap, yte aktivitetstilbod etter ønskje frå medlemane og spreie 
idrettsglede. 
 
Idrettskrinstinget 2018 vedtok gjennom handlingsplanen prioriteringar som ein saman særleg 
skulle arbeid for dei neste to åra: 

 
 
 
  

Fleire unge vel å vere aktive og får utvikle seg 
innanfor idrettslaga, som utøvar, trenar eller leiar.

Utvikle organisasjonskompetansen til idrettslaga.

Gode rammevilkår for idretten i fylket. 

Styrke og utvikle idrettsråda.
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2.1 Aktivitetsmål  
Kjerneprosessar i idretten: 
 

 
 
Idrettsarbeidet må vere bygd opp rundt desse prosessane for å levere aktivitetstilbod til 
medlemane i tråd med føremålet. 
 

2.1.1 Barneidrett 
Mål:   Idrettslaga har eit ope tilbod for barn som gir høve til eit variert og allsidig  
  aktivitetstilbod i trygge og stimulerande oppvekstmiljø. 
 
Utvikling i medlemstal og aktivitetstal i aldersgruppa 6-12 år: 
 

 
 
 

Barn 6-12 år 2014 2015 2016 2017 2018 
Folketal i aldersgruppa 9671 9710 9742 9720 9587 
Medlemstal 9361 9386 9607 9682 9481 
Aktivitetstal 15260 14602 13956 14810 14169 
Medlemstal i % av folketal 97 % 97 % 99 % 100 % 99 % 
Aktivitetstal i % av folketal 158 % 150 % 143 % 152 % 148 % 

 
Medlemstala for aldersgruppa 6-12 år har hatt ei auke i perioden 2014 til 2017, men ein nedgang i 
2018. Det same har innbyggjartal, medan aktivitetstala har hatt ein nedgang sidan 2014.  
Aktivitetstala syner store prosenttal i høve folketalet då mange i aldersgruppa deltek i fleire 
idrettar. Høge prosenttal gir uttrykk for allsidig deltaking. 
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Etter ein auke i tala i 2017, er aktivitetstala i 2018 om lag på nivå med 2016.  
 
Allidrett for barn 
 
Oppstarts- og utviklingsstøtte 2019 Tilskot 
Gaular IL (utvikling) 8500,- 
Heia IL (utvikling) 8500,- 
Norane IL (utvikling) 8500,- 
Veitastrond IL (oppstart av ny allidrett) 11000,- 

 
Deltakartal  
Pr. 31.12.18 var det registrert 2956 deltakarar i 48 allidrettstilbod for barn i Sogn og Fjordane. I 
2017 var talet 3059 i 49 allidrettstilbod. Dette er auke i tala med kring 500 frå åra 2015 og 2016.  
Talet på registrerte allidrettstilbod har halde seg stabilt.  
 
NIF gjorde i 2019 ei namneendring frå idrettsskular til allidrett.   

Fagutvikling barneidrett - tiltak  
 
I 2019 vart det gjennomført eitt aktivitetsleiarkurs i barneidrett, i Vik 11. – 12. januar, med totalt 
10 deltakarar. Det vart også sett opp kurs på Sandane 26. – 27. oktober og på Leikanger 25. – 26. 
september, men desse måtte avlysast på grunn av for få påmelde. Mot slutten av året starta 
Norges idrettsforbund opp eit arbeid med å samordne aktivietsleiarkurs barneidrett og trenar 1-
utdanninga for ein del særforbund.  
 
Som del av moderniseringsprosessen i norsk idrett, oppretta NIF fagteam innanfor ulike område. 
Bodil Ryste vart oppnemnt til å vere Vestland idrettskrets sin representant i fagteam barneidrett.  
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2.1.2 Ungdomsidrett 
 
Mål:   Idrettslaga og særkrinsane/regionane kjem i møte ungdom som vil ha eit variert  

og inkluderande idrettstilbod, der dei møter vener, har det kjekt og blir så gode 
som dei sjølv vil. 

 
Utvikling i medlems- og aktivitetstal aldersgruppa 13-19 år: 
 

 
 

 
Ungdom, 13-19 år 2014 2015 2016 2017 2018 
Folketal i aldersgruppa 10632 10548 10591 10498 10430 
Medlemstal 8020 8460 8388 8495 8519 
Aktivitetstal 9194 8514 8574 9013 9226 
Medlemstal i % av folketal 75 % 80 % 79 % 81 % 82 % 
Aktivitetstal i % av folketal 86 % 81 % 81 % 86 % 88 % 

 
 
Medlemstala for aldersgruppa 13-19 år har hatt jamn auke frå 2016, og også ein auke totalt sett 
frå 2014. Aktivitetstala syner den same tendensen, med jamn auke frå 2016 og ein auke totalt sett 
frå 2014. Folketalet har gått litt ned i same perioden.   
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Aktivitetstala i aldersgruppa 13-19 år syner ein jamn auke dei siste tre åra. Tala viser også at 
skilnaden i aktivitetstal mellom jenter og gutar i aldersgruppa 13-19 år har blitt gradvis mindre.  
 
 
 

 

Ungdomsløftet er norsk idrett si tiårige satsing fram mot 2022 for å rekruttere og behalde ungdom i norsk idrett. 
Målet er at ungdom mellom 13 og 19 år skal vere med lengst mogleg som aktive, men også i rolla som trenarar, 
leiarar, dommarar og frivillige med ansvar for ulike oppgåver i klubben.  
 
Allidrett for ungdom 
 
Pr. 31.12.18 var det registrert 155 ungdom som deltakarar i idrettsskular i Sogn og Fjordane, mot 
97 i 2017 og 91 i 2016. Det er mogleg å søke om støtte til oppstart- eller utvikling av 
allidrettstilbod for ungdom, men ingen søkte om slik støtte frå Sogn og Fjordane i 2019.  
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Fagutvikling ungdomsidrett - tiltak 
 
Treningssamling på tvers – Idrettens Møteplass – 24.10.19 Sandane 
I 2019 var tiltaket «Treningssamling på tvers» på Idrettens Møteplass, der ungdom frå 12-19 år 
fekk trene saman på tvers av idrettar. Trenarar og foreldre får høve til å delta som observatørar 
på samlinga. Det vart nytta fagressursar frå Olympiatoppen Vest (Marcus S. Dasa) og idrettsfag 
på Firda vgs (Ole Morten Mardal) som trenarar på samlinga. Inkludert i samlinga var eit foredrag 
om meistring og balanse i kvardagen frå Sunn Idrett.  
 
Deltakartal: 60  
 
Temakveld ernæring og førebygging av idrettsskadar – 11.10.19 Førde 
I samarbeid med Sogn og Fjordane skikrins og Olympiatoppen Vest arrangerte Idrettskrinsen 
temakveld om ernæring og førebygging av idrettsskadar. Målgruppa var primært idrettsungdomen 
sjølve, samt foreldre og trenarar. Foredragshaldarar var Camilla Laukeland (ernæring) og Marcus 
S. Dasa (idrettsskadar).  
 
Deltakartal: 90  
 
    
Spissa idrettstilbod i vgs. for potensielle toppidrettsutøvarar 

Ordninga med spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring gjeld inntak på grunnlag av 
dokumenterte ferdigheiter i idrett, og vart sett i gong frå 2012 etter vedtak i hovudutvalet for 
opplæring i fylkeskommunen med følgjande tilbod: 

Fotball, Sogndal vidaregåande skule 

Volleyball, Hafstad vidaregåande skule 

Ordninga har ei elevtalsramme med inntil 15 elevar for alle årstrinn pr. skule.  
 
I tillegg har skiskyting ved Stryn vidaregåande skule vore i ordninga, men frå 2019 var dette 
landslinetilbod for alle tre årsstega.  
 
Ei viktig side ved det spissa tilbodet er samspelet mellom den enkelte skule og idretten, mellom 
klubben, undervisningsansvarlege og leiing på skulen, trenar(ane) og den enkelte utøvar/elev. 
Totaltilbodet for utøvaren/eleven med trening og utvikling både i og utanfor skuletid skal bli 
styrka gjennom tilbodet, der den daglege oppfølginga frå klubbtrenarar og fagkrefter ved skulane 
blir lagt godt til rette.  

Tal søkjarar og inntekne elevar/utøvarar ved dei tre skulane: 
Skuleåret 2019-2020:  Søkjarar:  30 Inntak: 25 (15 fotball, 10 volleyball)  
Sogn og Fjordane idrettskrins gjev tilråding om opptak til fylkeskommunen etter innstilling frå 
dei to aktuelle særkrinsane/region.  

Oppfølging av tilbodet 
Administrasjon har hatt jamleg dialog med representantar for opplæringsavdelinga i 
fylkeskommunen for å oppdatere og utbetre sakshandsaming og informasjon om ordninga. 
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Ordning med inntak av potensielle toppidrettsutøvarar i vgs. 

Ordninga inntak av potensielle toppidrettsutøvarar på særlege vilkår ved vidaregåande skular i 
Sogn og Fjordane er ført vidare i perioden. Idrettskrinsen gjev tilråding om inntak til 
fylkeskommunen etter innstilling frå særkrinsane /regionane. 
 

Skuleår  Idrett Tal  
søkjarar 

Tal 
inntekne 

Skule 

2019-
2020 

Friidrett 1 1 Sogndal vgs 
Friidrett 2 2 Hafstad vgs 
Friidrett 1 1 Stryn vgs 
Handball 1 1 Eid vgs 
Handball 1 1 Sogndal vgs 
Vektløfting/Friidrett 1 1 Eid vgs 
Vektløfting 1 1 Firda vgs 
Orientering 1 1 Stryn vgs 
Klatring 1 1 Sogndal vgs 
Ski 5 4 Hafstad vgs 
Ski 5 5 Sogndal vgs 
Ski 3 3 Mo og Øyrane 

vgs 
Ski 1 1 Stryn vgs 
Ski 1 1 Årdal vgs 
Ski/Sykkel 1 1 Høyanger vgs 
Sykkel 1 1 Hafstad vgs 
Golf 1 1 Flora vgs 

Totalt 27 utøvarar fekk plass i ordninga for skuleåret 2019-2020. Fleire av utøvarane kombinerer 
idrettar, til dømes vektløfting og friidrett, langrenn og friidrett, og langrenn og sykkel.  
 
 
 
Samordning av terminlister aldersfastlagde klassar 

Idrettskrinsen legg til rette for samordning mellom dei største særidrettane i fylket. 
Opplegget med samordning av særidrettane sine terminlister for aldersgruppa opp til 16 år er 
vidareført i 2019 med to årlege møte. Deltakarar: Idrettskrinsen, Skikrinsen, Friidrettskrinsen, 
Volleyballregion, NHF Region Vest og NFF Sogn og Fjordane.  
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2.1.3 Vaksenidretten 
 
Mål:   Fleire vaksne vel å vere aktive innanfor idrettslaga.  
 
Utvikling i medlems- og aktivitetstal aldersgruppa over 20 år: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemstala har halde seg stort sett jamne i høve folketalet, medan det har vore ein nedgang for 
heile perioden totalt sett når det gjeld aktivitetstal.  
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Vaksne 20+ 2014 2015 2016 2017 2018 
Folketal i aldersgruppa 81423 81934 82666 82903 82822 
Medlemstal 23646 24781 24520 25600 24775 
Aktivitetstal 19152 17312 17070 18695 18023 
Medlemstal i % av folketal 29 % 30 % 30 % 31 % 30 % 
Aktivitetstal i % av folketal 24 % 21 % 21 % 23 % 22 % 
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Fordeling leiarar i idrettslag pr. 06.03.20: 
 

 
 

 

 
 
 
 
Tiltak på kompetanseutvikling leiarar: 

• Temakveld ernæring og skadeforebygging 11.10.19 i Førde 
• Idrettens Møteplass oktober 2019 på Sandane med foredrag av psykolog Ingvild 

Pettersen frå Sunn Idrett.  
• Kursa styrearbeid i praksis, arrangert som opne kurs i Førde 3.09.19 og Sandane 25.10.19, 

samt klubbinternt.   
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2.1.4 Idrett for menneske med funksjonsnedsetting 
 
Mål:   Fleire menneske med funksjonsnedsetting får informasjon, finn og nyttar eit godt  
  tilrettelagt lokalt aktivitetstilbod.  

 

Idrettskrinsen har også i 2019 samarbeidd med fagkonsulent i paraidrett (Thea Lunde 
Christiansen) om å legge til rette for kompetansetiltak og å ha paraidrett på agendaen i møte med 
idrettslag, særkrinsar m.m. For å få til gode tilbud til målgruppa er ein avhengig av eit samspel 
mellom utøvar, idrettslag, særforbund/særkrinsar og kommunen. Særforbund og særkrinsar har 
ansvar for å tilrettelegge for målgruppa i sine idrettar, og vere pådrivar ovanfor idrettslag og 
lokalmiljø for å få i gang aktivitet.   
   
I perioden har det vore følgande aktivitetar/tiltak for målgruppa i regi av idretten:   
- Klubbesøk til tre klubber som har tilbod til målgruppa. Eit av desse var nytt tilbod i 2019.   
- Vinteraktivitetsdag i Sogn skisenter, i regi av NAV hjelpemiddelsentral , Sogn og Fjordane 

skikrins, hjelpemiddelleverandørar og HVL- vernepleierutdanninga. Her var det tilbod til 
målgruppa i å prøve tilrettelagt skiutstyr samt delta på ulike tilrettelagte aktivitetar ute.   

- Løveleikane vart arrangert i mai –  ein aktivitetsdag for deltakarar med utviklingshemming. 
Samarbeid trimgruppa Sogndal IL og Lions Club Sogndal.  

- Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og Sogn og Fjordane idrettskrins arrangerte ein 
paraidrettsdag i september med fokus på aktiviteter på vatn. Her var blant 
annet  Norges Roforbund og Norges vasski- og wakeboardforbund til stades og bidrog med 
utprøving av tilrettelagte aktivitetar. Det var 22 deltakarar med denne dagen   

- Byrkjeloleikane vart arrangert i september– ein aktivitetsdag for deltakarar med 
utviklingshemming. Samarbeid mellom NFF Sogn og Fjordane, Friidrettskrinsen, Sogndal 
United og Breimsbygda IL   

- Undervisning tilrettelegging av paraidrett for idrettsfagelevar (3.kl) ved Flora vgs i forkant av 
Grenselaus idrettsdag v/ paraidrettskonsulent og idrettsfagleg konsulent, Idrettskrinsen   

- Sogn og Fjordane idrettskrins og Flora VGS arrangert Grenselaus idrettsdag i Førdehuset i 
november. Handball region vest var også med som arrangør og arrangerte Gullserierunde 
samtidig som Grenselaus idrettsdag. Det var 2 særkretser og 3 idrettslag som bidrog med 
høve til å prøve ut idrettar. Totalt 60 deltakarar.   

- Det er trykt opp eit hefte med oversikt over tilrettelagte idrettstilbud for menneske med 
funksjonsnedsetting i Sogn og Fjordane som har vorte delt ut ved ulike anledningar.   
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«Grenselaus idrettsdag» 
Grenselaus Idrettsdag vart arrangert for sjette gong i Førdehuset 2.november 2019. 
Arrangementet blir gjennomført med stønad frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune, og 
organisert av Idrettskrinsen i samarbeid med fagkonsulent paraidrett og elevar og lærar frå 
idrettsfag ved Flora vidaregåande skule. I år stilte Førde IL symjing, Sunnfjord Taekwondo og 
Sunnfjord Golfklubb med utstyr og engasjerte instruktørar, saman med NFF Sogn og Fjordane 
(tilrettelagt fotball) og NHF Region Vest (gullserie handball).    
 
Dette året vart idrettsdagen arrangert på same tid og stad som Gullserien, noko som la til rette for 
at deltakarane frå begge arrangementa kunne prøve ut nye aktivietar og spele kamp i gullserien.  
 
Deltakartal 2019: 49 barn/unge/vaksne.  

 

 

Elevar frå idrettsfag ved Flora vgs styrer oppvarminga. Sunnfjord Taekwondoklubb stilte med instruktørar, og 
symjing i regi av Førde IL symjing var ny aktivitet av året. Alle foto: Idrettskrinsen.  

«Samspel» 
 
«Samspel» eit samarbeidsprosjekt mellom organisasjonane 4H Sogn og Fjordane, Sogn og 
Fjordane Røde Kors og Sogn og Fjordane idrettskrins. Organisasjonane vart utfordra av 
Gjensidigestiftelsen i 2016 til å sjå om det var grunnlag på å jobbe endå tettare i lag, og auke 
fokuset på sosial inkludering og mangfald. Prosjektet fekk tildelt midlar og starta opp i 2017. I 
2019 dreia prosjektet til å rette seg mot å hindre utanforskap, gjennom å bidra i gjennomføring av 
aktivitetsmesser, bidra med enkelt informasjonsmateriell på fleire språk, og nettside for dei som 
vil setje i gang med tiltak som rettar seg mot å hindre 
utanforskap.  

Styringsgruppa har i 2019 vore samansett av:  

Dag Hovland, dagleg leiar Sogn og Fjordane Røde Kors (prosjektleiar) 
Thor Erlend Mehammer, Sogn og Fjordane Røde Kors 
Jon Langeland Thomsen, Sogn og Fjordane Røde Kors 
Åge Avedal, regionleiar 4H Nordvest (frå midten av 2019 skifte til Hilde Sværen) 
Bodil Ryste, Sogn og Fjordane idrettskrins 
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2.1.5 Andre utdannings-/utviklingstiltak  
 
Mål for tiltaka har vore å tilføre etterspurt kunnskap med høgt kvalifiserte forelesarar, lære av 
kvarandre og motivere for samhandling på tvers av særinteresser, miljø og fagfelt.  
 
Fagseminar 
 
Sjå temakveld ernæring og førebygging idrettsskadar under ungdom, s. 25 
    
Idrettens Møteplass 
 
«Idrettens Møteplass» er ein årleg felles møteplass for idretten i Sogn og Fjordane, der 
idrettskrinsen og særkrinsar/regionar kan legge eigne møter/tiltak i tillegg til fellesdelar med 
tverridrettsleg innhald. Ein vil kunne utnytte meir effektivt ressursbruken, både kostnad og 
organisering, og tidsbruken, til både arrangør/tilretteleggjarar og målgruppa. På møteplassen kan 
alle i idretten i Sogn og Fjordane møtast på tvers - tillitsvalte, frivillige, tilsette, trenarar, føresette 
og utøvarar frå særkrinsar/regionar, idrettsråd og idrettslag. 
 
Idrettens Møteplass 2019, 26.oktober Sandane (Trivselshagen) 
 
Dei ulike delane av møteplassen bestod av: 

• Innleiing v/ styreleiar i Idrettskrinsen, Nils R. Sandal  
• Felles forum med foredraget «Kvardagsmeistring i eit prestasjonsmiljø» ved psykolog 

Ingvild Pettersen frå Sunn Idrett. Deltakartal: 50 
• Ulike forum/kurs: 

- Kurs styrearbeid i praksis (fredag 25. oktober, 10 deltakarar) 
- Kurs KlubbAdmin (5 deltakarar)  
- Haustmøte Sogn og Fjordane Skikrins 
- Ope lagleiarmøte Sogn og Fjordane Friidrettskrins 
- Ope lagleiarmøte Sogn og Fjordane Orienteringskrins 

• «Treningssamling på tvers» - ei tverridrettsleg treningssamling for utøvarar mellom 12 og 
19 år. Trenarar: Ole Morten Mardal (Firda vgs) og Marcus S. Dasa (Olympiatoppen Vest). 
Trening av grunnleggjande ferdigheiter (basistrening). I tillegg teoribolk med Sunn Idrett. 
Deltakartal: 60.  

• Felles lunsj i kantina i Trivselshagen 
 
Deltakartal: Ca. 130 totalt.  

 
Alle foto: Sogn og Fjordane Idrettskrins 
 
                                               Suksessformelen!   
 Hente impulsar og læring på tvers av særidrettar, interesse, miljø og fagfelt 
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2.2 Organisasjonsmål 
2.2.1 Idrettslaga – idrettsråda – særkrinsane/regionane  

– den frivillig innsats 
 
Mål:   Idrettslaga er godt rusta til å møte framtida der idrettsråd, særkrinsar/regionar og  
  idrettskrinsen utgjer gode støttefunksjonar for lokalidretten, og det frivillige  
  arbeidet i idretten er halde ved lag og styrka.  
 
 
Idrettslaga 
 
Medlemstalet i dei 192 idrettslaga pr. 31.12.18 var 44 272 eller i overkant av 40 prosent av 
innbyggarane. Om lag 18 000 barn og ungdom i aldersgruppa 6-19 år deltek i idrettslaga sine 
aktivitetar i fylket, noko som er nær 90 % av innbyggjarane i aldersgruppa. 
 
Målet i Handlingsplan 2016-2020 om å arbeide å utvikle organisasjonskompetansen til idrettslaga 
er følgd opp opp m.a. med;   

• informasjonsteneste, rådgiving og rettleiing 
• skulering på styrearbeid i idrettslaga 
• kurs i elektroniske medlemsregistrering og rapportering 
• klubbutvikling/klubbesøk 
• erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling gjennom fellesmøte for idrettsledda  

 
 
Idrettsråda 
 
Pr. 31.12.18 var det 16 idrettsråd i fylket. I dei 10 andre kommunane (med mindre enn 3 
idrettslag) tek det største idrettslaget i vare idrettsrådsfunksjonen. 
 
Idrettsråda har ein viktig idrettspolitisk funksjon som felles talerøyr for idrettslaga inn mot 
kommunen for å oppretthalde og betre rammevilkåra for idretten lokalt. Styra i idrettsråda er 
viktige bidragsytarar i planprosessar med kommunedelplanar for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv, ved å sikre areal i samband med offentleg planarbeid og ved bygging av idrettsanlegg. 
Dei deltek i prioritering av søknader om spelemidlar og innstilling til løyving av kommunale 
midlar til idrettslaga, gjev uttale til kommunen i alle saker av felles interesse for idretten lokalt, og 
fordeler lokale aktivitetsmidlar (LAM) til idrettslaga (sjå eige punkt).  
 
Idrettsråda har sentrale møteplassar for utvikling av idretten i lokalmiljøa. Årsmøta og andre 
fellesmøte i regi av idrettsråda, er viktige arenaer for dialog og samhandling mellom idrettslaga og 
styret i idrettsrådet, og med idrettskrinsen. 
 
Idrettskrinsen har følgd opp idrettsråda med rettleiing m.a. i samband med fordelinga av lokale 
aktivitetsmidlar, samarbeid mellom idrettslaga i kommunen, og samarbeid mellom idrettsrådet og 
kommunen. 
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Samanslåing av idrettsråd som følgje av kommunereformen 

Prosjektet «Ein god idrettskommune - idrettsrådet som pådrivar for idretten i kommunen» vart 
starta i 2015 og vart støtta økonomiske frå Sogn og Fjordane fylkeskommune til og med 2018. 
For året 2019 søkte vi Sogn og Fjordane fylkeskommune om midlar til å støtte og bistå 
idrettsråda i ressurskrevjande samanslåingsprosessar. For idrettskrinsen var det ei prioritert 
oppgåve å syte for god dialog med og informasjon til idrettsråda i fylket, og særskilt bistå 
idrettsråd i samanslåingsprosessar.  
 
Idrettskrinsen tilsette frå 1. august 2019, Narve Heggheim, i stillinga som anleggs- og 
utviklingskonsulent, med idrettsråd som eitt av hovudarbeidsområda. Heggheim og andre i 
idrettskrinsen har bistått idrettsråda i ulike spørsmål gjennom året 
 
Som følgje av kommunereformen, vil det etter samanslåing vere 18 kommunar. Idrettsråda 
gjennomførte fleire samarbeidsmøte i løpet av 2019 for å førebu samanslåing av idrettsråda.  
 
Samanslåingsprosessar i Sogn og Fjordane fylke:  
Førde, Naustdal, Jølster og Gaular til Sunnfjord kommune og idrettsråd 
Sogndal, Balestrand og Leikanger til Sogndal kommune og idrettsråd 
Flora og Vågsøy til Kinn kommune og idrettsråd 
Selje og Eid til Stad kommune og idrettsråd 
Hornindal kommune vert frå 1.1.20 ein del av Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.  
 

 I tillegg til rettleiing i dialogmøter og telefon, har det idrettskrinsen vore representert i følgjande 
møte:  

o Eid og Selje idrettsråd 17.10.19 
o Sogndal idrettsråd (deltakarar frå idrettslaga i Sogndal, Leikanger, Balestrand) 

3.10.19 
o Sunnfjord idrettsråd (Førde, Gaular, Naustdal og Jølster). Skipingsmøte 28.10.19 

 
Skipingsmøta for Sogndal, Kinn og Stad idrettsråd vart planlagt til januar 2020.   

 
Utover dette vart følgande tiltak gjennomført for alle idrettsråd i fylket:  

- Deltaking på årsmøte til 8 av idrettsråda med foredrag/informasjon frå idrettskretsen 
(Eid, Førde, Askvoll, Stryn, Luster, Årdal, Selje, Fjaler) 

- Idrettsrådskonferanse saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune på Skei hotell, 13. 
mars 2019 

- Alle idrettsråda var invitert til dialogmøta med idrettskrinsen. Idrettsråd var representert 
på alle møta (13. mai, 12. september og 31. oktober).  

- Samhandlingstiltak med fylkeskommunen: 
o Igangsetting kommunedelplanprosessar (Sunnfjord kommune 22.10.19) 

- Deltaking i arbeidet med og oppfølging av planar og tilhøyrande handlingsprogram for 
«Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019» og «Regional plan for 
kultur 2019 – 2027».  

- Informasjon/anna oppfølging frå idrettskrinsen: 
o Pådrivararbeid for å sikre målet om at alle idrettsråd har formell samarbeidsavtale 

med kommunen etter ein felles mal.  
o Oppfølging og rådgiving av enkeltidrettsråd ved ulike behov, t.d. fordeling LAM-

midlar, talmateriale på omfang i kommunen (medlemstal m.m.), kommune-
delplanarbeid. 
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Medlemar kommunevis og totalt: 
 
Kommunar 2014 2015 2016 2017 2018 
Askvoll 955 1 005 922 958 951 
Aurland 427 628 658 471 407 
Balestrand 599 595 557 564 566 
Bremanger 1 348 1 368 1 471 1344 1212 
Eid 2 874 2 849 2 774 2882 2735 
Fjaler 821 1 286 1 480 1598 1430 
Flora 4 290 4 433 3 785 3905 3682 
Førde 3 185 3 899 4 166 4079 4281 
Gaular 907 1 068 1 118 894 1059 
Gloppen 4 029 3 701 3 845 3877 3977 
Gulen 964 966 985 1084 1052 
Hornindal 376 287 271 287 295 
Hyllestad 478 470 403 408 399 
Høyanger 1 808 1 899 1 874 1965 1922 
Jølster 1 353 1 142 1 188 1468 890 
Leikanger 1 086 994 843 835 914 
Luster 2 286 2 190 1 950 2195 2050 
Lærdal 965 1 061 1 049 1452 930 
Naustdal 1 320 1 275 1 368 1332 1313 
Selje 1 210 1 150 1 054 1030 1045 
Sogndal 3 767 4 281 4 193 4045 4471 
Solund 289 344 321 322 310 
Stryn 3 235 3 420 3 489 3410 3395 
Vik 1 008 605 776 572 788 
Vågsøy 1 650 1 538 1 602 2143 2000 
Årdal 1 689 2 033 2 115 2293 2197 
Totalt 42 919 44 487 44 257 45413 44271 
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Lokale aktivitetsmidlar (LAM) 
LAM er spelemidlar etter overskotet frå Norsk Tipping. 
Ordninga blei etablert som følgje av Stortinget si behandling av St. meld. nr. 27 (1996-97) og 
tilleggsmeldinga St. meld. nr. 44 (1997-98). Tilleggsmeldinga om staten sitt forhold til frivillige 
organisasjonar understreka behovet for å betre rammevilkåra for frivillig, medlemsbasert virke for 
barn og ungdom.   
 
Målsettinga med tilskotsordninga er å bidra til aktivitet og deltaking i medlemsbaserte foreiningar 
som driv idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er laga sin primæraktivitet som skal 
støttast og ordninga skal understøtte den frivillige innsatsen i laga. 
Idrettsrådet i den enkelte kommune fordeler midlane ut frå vedtekne kriteria. 
 
 
Tildelinga av LAM pr. kommune dei siste 5 åra: 
 
 

Kommunar 2015 2016 2017 2018 2019 
Askvoll 168 406 179 733 188 867 208 886 218 540 
Aurland 90 039 94 652 95 938 104 647 107 615 
Balestrand 75 366 73 382 79 761 81 347 81 539 
Bremanger 243 439 248 507 267 875 277 152 268 622 
Eid 394 171 415 123 449 970 497 075 498 752 
Fjaler 190 749 210 220 232 133 245 267 252 066 
Flora 784 673 832 728 881 881 956 133 951 974 
Førde 840 698 895 121 972 553 1 063 233 1 067 453 
Gaular 187 748 196 749 209 560 236 274 242 133 
Gloppen 368 493 397 753 413 476 445 977 452 809 
Gulen 139 394 146 410 154 254 164 329 156 455 
Hornindal 79 368 85 081 88 414 93 610 90 645 
Hyllestad 81 035 87 208 94 810 93 610 91 058 
Høyanger 264 114 274 740 282 172 307 401 295 526 
Jølster 196 085 220 147 234 015 256 304 257 033 
Leikanger 144 062 152 436 166 293 181 906 185 842 
Luster 322 473 333 233 349 893 383 434 380 790 
Lærdal 125 721 130 457 141 086 145 934 142 796 
Naustdal 170 407 183 987 198 649 213 791 218 540 
Selje 164 071 176 543 175 323 190 491 182 117 
Sogndal 448 861 487 442 525 216 558 800 568 287 
Solund 43 686 42 186 46 276 51 097 53 807 
Stryn 447 194 488 860 517 315 557 574 558 354 
Vik 151 399 158 108 168 551 179 454 187 084 
Vågsøy 363 157 377 546 408 585 444 751 445 358 
Årdal 285 790 293 174 307 003 326 205 329 880 
Sogn og Fjordane 6 770 599 7 181 526 7 649 869 8 264 682 8 285 075 
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Særkrinsar/regionar i Sogn og Fjordane 
 
Idretten i Sogn og Fjordane er representert med 38 særidrettar og hadde pr. 31.12.18 42 606 
aktivitetsmedlemar (per 31.12.17 var aktivitetstalet 43 825).  
 
Eit gjennomgåande trekk i perioden er godt samarbeid mellom idrettskrinsen og særkrinsane/ 
regionane, og god oppslutnad om fellestiltak for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og 
samhandling om idrettspolitisk påverknad. I tillegg har ein i perioden utvikla nærare samhandling 
om oppfølging og utvikling av idrettslag og særgrupper, der ein nyttar seg av kvarandre sin 
kompetanse på tvers. 
 
Samhandlingsområde, tiltak, fellesarenaer i 2019 

• Fire dialogmøte der alle særkrinsar og regionar i fylket var invitert til alle møta 
• Idrettens Møteplass  
• Spissa idrettstilbod for potensielle toppidrettsutøvarar i vgs.   
• Fagmøte/samordning av terminliste aldersfastlagde klassar  
• Klubbutvikling, kompetanseutvikling 

 
Idrettskrinsstyret og/eller administrasjonen har vore representert på særkrinsane/regionane sine 
årsting og på andre særkrins-/regionsmøte. 
 
Utvikling av aktivitetstal totalt for alle særidrettane: 
 

 
 
Samla for særidrettane var det pr. 31.12.18 registrert 42 606 aktivitetsmedlemar (i ein eller fleire 
idrettar) og ein nedgang på 1219 aktive i fylket samanlikna med 2017. 
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Utvikling i aktivitetstal i kvar særidrett: 
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Særidrettar og aktivitetstal i Sogn og Fjordane pr. 31.12.18: 
 

  Kvinner Menn     
Idrett 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- Totalt 
Amerikanske idretter 0 2 0 1 7 0 5 3 2 25 45 
Badminton 0 4 1 5 4 0 3 11 0 13 41 
Bandy 0 0 12 30 21 0 23 55 54 76 271 
Basketball 0 7 1 0 0 0 12 14 4 10 48 
Biljard 0 0 11 1 0 0 5 21 11 18 67 
Bogeskyting 0 4 11 5 13 0 8 15 4 52 112 
Boksing 1 1 1 0 4 0 4 5 3 6 25 
Bryting 0 0 2 5 12 0 0 19 16 30 84 
Dykking 0 55 5 10 19 2 44 17 11 72 235 
Fleridretter 0 3 15 4 293 0 0 0 0 24 339 
Fotball 33 2059 1314 250 762 38 3069 2030 750 2168 12473 
Friidrett 209 750 568 227 1407 200 904 672 256 1484 6677 
Golf 0 9 19 13 257 0 16 53 66 996 1429 
Gymnastikk og turn 94 877 314 9 206 21 383 129 7 101 2141 
Handball 1 1089 869 121 397 0 862 436 78 191 4044 
Hundekjøring 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Judo 0 5 0 0 0 0 22 1 0 5 33 
Kampsport 1 54 42 3 32 9 102 65 12 56 376 
Kickboksing 0 0 3 1 0 0 0 4 3 5 16 
Klatring 19 96 55 43 194 12 104 59 42 299 923 
Luftsport 0 0 0 6 19 0 0 3 25 243 296 
Motorsport 2 29 13 4 21 3 105 80 69 225 551 
Orientering 7 65 27 0 95 4 74 45 10 131 458 
Padling 0 3 6 124 109 0 13 17 59 138 469 
Ridning 6 84 241 126 363 5 8 7 11 73 924 
Segling 0 11 6 2 15 0 12 13 4 39 102 
Ski 168 894 337 93 671 176 1101 524 177 988 5129 
Skiskyting 1 50 36 5 60 0 54 34 14 98 352 
Skyting 1 3 18 16 41 3 6 40 49 536 713 
Skøyter 1 27 2 0 5 2 18 3 5 21 84 
Studentidrett 0 0 12 43 11 0 0 15 62 18 161 
Styrkeløft 0 0 0 5 15 0 0 8 33 46 107 
Sykkel 2 13 19 3 82 3 24 47 38 435 666 
Symjing 88 308 62 12 73 75 366 82 9 59 1134 
Tennis 0 0 0 0 2 0 0 0 7 11 20 
Triatlon 0 0 1 1 11 0 2 5 1 45 66 
Vektløfting 0 15 58 17 65 0 39 122 47 136 499 
Volleyball 1 113 288 161 178 0 149 203 179 222 1494 
Totalt 38 idrettar 635 6632 4369 1346 5464 553 7537 4857 2118 9095 42606 
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2.2.2 Kompetanseutvikling 
 
Mål:   Medlemsorganisasjonane har ein framtidsretta og ansvarleg organisasjon med  
  kvalitativt gode idrettstilbod sikra gjennom eit planmessig utdannings- og  
  utviklingsarbeid. 

 
Klubbutvikling 
Klubbutvikling er alle utviklingstiltak som kan føre ein klubb, eit idrettslag eller gruppe frå ein 
no-situasjon til ein framtidig ønska situasjon. Vi analyserer status i klubben ved hjelp av 
Organisasjonshjulet. I perioden har idrettskrinsen hatt samhandling om klubbutvikling med 
enkelte særkrinsar/ særforbund. 
 
 
Nettverksmedarbeidarar:   

 

Kurslærarar og klubbrettleiarar 

Synne Aafedt Liljedahl Barneidrett 

Anne Leversund Klubbens styrearbeid i praksis 

Ruth-Sølvi Helland Paraidrett 

Ann Kristin Remmen (M & R) Klubbens styrearbeid i praksis 

Bodil Ryste  Barneidrett, klubbutvikling 

Erling Benjaminsen Klubbadmin og økonomi 
 
 
Klubbutvikling tiltak:   
 

Klubbutvikling 2019 Tiltak 

Klubbesøk  4 

«Klubbens styrearbeid i praksis» 3 

Klubbutviklingsprosessar (start- og eller oppfølgingsmøte) 1 

KlubbAdmin 3 

Kurs i økonomistyring og rekneskap 0 

Temamøte barne- og ungdomsidrett 1 

Aktivitetsleiarkurs barneidrett 1 

Kurs tilrettelegging paraidrett 1 
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Idrettsrådsutvikling tiltak: 
 

Idrettsrådsutvikling 2019 Tiltak 

Idrettsrådsbesøk – årsmøte med temainnslag 8 

Idrettsrådbesøk med temainnslag 4 

Felles idrettsrådssamling for styra i idrettsråda 1 
 
 
Kompetansetiltak 2019: 
 
Månad Dato Aktivitet  
Januar 11-12 Aktivitetsleiarkurs barneidrett, Vik  
Januar 28 Klubbesøk tema paraidrett, Dale IL 
Februar 8 Klubbesøk tema paraidrett, Sogndal klatreklubb  
Februar 27 Klubbesøk tema paraidrett, Hyllestad IL biljard 
Mars 6 Klubbadmin basiskurs, Førde 
Mars 13 Idrettsrådskonferanse, Skei 
Mars 14 Dialogmøte særkrins/region, Skei 
Mars 18 Idrettsrådsbesøk, Eid idrettsråd 
Mars 25 Idrettsrådsbesøk, Førde idrettsråd 
Mars 27 Idrettsrådsbesøk, Askvoll idrettsråd 
Mars 28 Idrettsrådsbesøk, Stryn idrettsråd 
April 10 Idrettsrådsbesøk, Luster idrettsråd 
April 25 Idrettsrådsbesøk, Årdal idrettsråd 
April 29 Klubbesøk, Fjellhug Vereide IL 
Mai 8 Idrettsrådsbesøk, Selje idrettsråd 
Mai  13 Dialogmøte særkrins/region og idrettsråd, Skei 
Mai 15 Oppfølgingsmøte, Tambarskjelvar IL vektløftargruppa 
Mai 20 Terminlistemøte særkrets/region, Idrettens Hus, Førde  
Mai 27 Idrettsrådsbesøk, Fjaler idrettsråd 
Juni 20 Klubbadmin basiskurs, Breimsbygda IL 
September  3 Klubbens styrearbeid i praksis, Førde 
September  12 Dialogmøte med særkrets, region og idrettsråd, Skei 
September 26 Idrettsrådsbesøk, Flora idrettsråd 
Oktober  3 Idrettsrådsbesøk, nye Sogndal idrettsråd (Sogndal IR, Balestrand IR og  
Oktober 14 Klubbens styrearbeid i praksis, Flora Hestesportklubb  
Oktober 17 Idrettsrådsbesøk, nye Stad idrettsråd (Eid IR og Selje IR), Bryggja 
Oktober 25 Klubbens styrearbeid i praksis, Sandane (Idrettens Møteplass) 
Oktober  26 Klubbadmin basiskurs, Sandane (Idrettens Møteplass) 

Oktober 26 Foredrag med Sunn Idrett og treningssamling for ungdom, Sandane 
(Idrettens Møteplass) 

Oktober 28 Stiftingsmøte Sunnfjord idrettsråd, Førde  
Oktober 31 Dialogmøte særkrins/region og idrettsråd, Skei  
November 2 Kurs tilrettelegging paraidrett, Grenselaus idrettsdag, Førde 
November 25 Terminlistemøte særkrets/region, Idrettens Hus, Førde 
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2.3 Rammevilkår 
2.3.1 Idrettsanlegg 
Mål:   Idretten i Sogn og Fjordane er samordna på anleggsutvikling og legg til rette for å  
  ta i vare mangfaldet av idrettstilbod i fylket. 

Spelemidlar til idrettsanlegg 

Grafikk og tabell nedanfor syner utviklinga for spelemidlar til idrettsanlegg i Sogn og Fjordane: 
 

 
 
Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg 

 
Årstal Godkjent søknadssum Tildelt % 

2015 155 101 000,- 37 867 000,- 24,4 % 
2016 192 784 000,- 47 466 000,- 24,6 % 
2017 210 904 000,- 54 993 000,- 26,1 % 
2018 268 418 000,- 61 346 000,- 22,9 % 
2019 364 126 000,- 76 940 000,- 21,1 % 

 
Ordinære anlegg 
 

Årstal Godkjent søknadssum Tildelt % 
2015 142 402 000,- 35 526 000,- 24,9% 
2016 171 111 000,- 40 308 000,- 23,5% 
2017 183 327 000,- 47 265 000,- 25,8% 
2018 237 645 000,- 53 402 000,- 22,5% 
2019 330 263 000,- 66 380 000,- 20,1 % 

 
Nærmiljøanlegg 
 

Årstal Godkjent søknadssum Tildelt % 
2015 12 699 000,- 2 341 000,- 18,4% 
2016 21 673 000,- 7 158 000,- 33,0% 
2017 27 557 000,- 7 728 000,- 28,0% 
2018 30 773 000,- 7 944 000,- 25,8% 
2019 33 863 000,- 10 560 000,- 31,2 % 
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Idrettsanlegg  

Mål:  Idretten i Sogn og Fjordane er samordna på anleggsutvikling og legg til rette for å 
ta i vare mangfaldet av idrettstilbod i fylket.  

Anleggsutvikling er det viktigaste verkemiddelet for å oppretthalde og styrke det idrettslege 
tilbodet i fylket. Sogn og idrettskrins har i perioden vidareutvikla eit godt samarbeid med Sogn og 
Fjordane fylkeskommune og kommunane i fylket. Det er ein svært god dialog, og idretten vert 
involvert og får uttale seg i saker som angår idretten.  
 
Idrettskrinsen er ein aktiv medspelar ovanfor fylkeskommunen i anleggsspørsmål og ved årleg 
fordeling av spelemidlar til idrettsanlegg i fylket.   
 
1.8.19 tok Narve Heggheim til i stillinga som anleggs- og utviklingskonsulent. 
 
Idrettskrinsen arrangerte saman med Hordaland idrettskrets, Hordaland fylkeskommune og Sogn 
og Fjordane fylkeskommune, anleggskonferanse med søkelys på idrett, i Bergen 20. mars 2019. 
Det var stor oppslutnad om anleggskonferansen, med besøk av og innlegg frå idrettspresident 
Tom Tvedt. Her kan ein finne alle presentasjonane frå konferansen.  
 

 
 
 

2.3.2 Finansiering 
Mål:   Idretten i Sogn og Fjordane har gode og påreknelege rammevilkår for  
  organisasjons- og aktivitetsutvikling. 
 
Dei økonomiske rammevilkåra for idrettslaga er styrka i perioden. Ved politisk og felles 
idrettspolitisk innsats, har norsk idrett fått auka økonomioverføringane til idrettslaga gjennom alle 
dei fire etablerte kompensasjons- og tilskotsordningane. Dei fire ordningane er lokale 
aktivitetsmidlar (LAM), momskompensasjon varer og tenester, momskompensasjon idrettsanlegg 
og grasrotandelen.  
 
Idrettskrinsen har følgd opp arbeidet med å styrke dei økonomiske rammevilkåra for idretten i 
fylket ved møte med politikarar og administrasjon i fylkeskommunen. Det er ein etablert 
utviklingsavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune.  
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2.3.3 Politisk påverknad 
Mål:   Idrettsorganisasjonane i fylket opptrer samla og brukar organisasjonen si politiske  
  tyngde for styrke idretten sine økonomiske rammevilkår. 
 
 
Politisk dialog 

Det har gjennom heile året vore god dialog med fylkeskommunen, politisk med fylkesting, 
fylkesutval og politisk hovudutval og administrativt med ulike avdelingar. Idrettskrinsen har spelt 
inn idretten sitt syn til fellesnemnda i regionalisering av Hordaland og Sogn Fjordane fylke.  Det 
har ikkje vore etablert noko fast dialog med stortingsbenken frå fylket.  
 
Kommune- og fylkestingsval 2019 
Idretten sine fanesaker og verktøykasse for idrettspolitisk påverknad vart delt ut til styret i 
Idrettskrinsen, samt alle idrettsråda. I tillegg delte vi «Idrettskupongen», med høve til redigering 
og tilpassing lokalt.  
 
Nils R. Sandal deltok i Idrettspolitisk debatt på Idrettens Hus i Bergen 2.09.19. Det blei òg 
arrangert idrettspolitisk debatt som del av anleggskonferansen i Bergen i mars 2019.  
 
 
 

2.4 Idrett – samfunn – samhandling 
2.4.1 Idretten sitt samfunnsansvar 
Mål:   Idretten i fylket er ein aktiv samfunnsaktør som deltek med sin kompetanse og er  
  samarbeidspart med andre organisasjonar, offentlege instansar, arbeidsliv og  
  friluftsliv. 
 
Idretten sitt viktigaste bidrag til folkehelsearbeidet og til samfunnet, er den daglege 
idrettsaktiviteten i idrettslaga. Folkehelseperspektivet og lågterskel fysisk aktivitet blir i stor grad 
teke i vare gjennom breiddeidrettstilboda i idrettslaga og lokale krefter sin innsats med å legge til 
rette for eigenorganisert aktivitet. Gode døme på tilbod for folk flest er dagpreparerte 
langrennsløyper og alpinbakkar, kunstgrasflater, ballbingar, sandvolleybaner, turstiar og 
turorientering. 
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Idrettsmerket 

Idrettsmerkearrangørane legg ned stor innsats år etter år og motiverer mange til fysisk aktivitet og 
trivsel, og legg til rette viktige sosiale møteplassar. Arrangementa med merkeprøvar er såleis god 
folkehelseaktivitet. Idrettskrinsen har oppgåver med informasjonsarbeid, registrering, bruk av 
regelverk, administrasjon bestillingar av utmerkingar og oppfølging av arrangørar. Sjølv om 
Idrettsforbundet gjekk over til elektronisk registrering av idrettsmerkeprøvene i 2017, tilbyr 
idrettskrinsen framleis å registrere listene for idrettslaga.   

40-årsmerke 2019: Anne Randi Roset, IL Brodd, og Klaus Takle, Brekke IL, oppnådde 40-års 
merke i 2019.  

Alle som oppnådde 40., 50. eller 60.-årsmerke i 2018, vart invitert til utdeling og felles middag på 
Skei hotell 11.6.19. Styreleiar Nils R. Sandal stod for utdelinga.  

Desse deltok på utdelinga: f.v. Per Birger 
Lomheim, Hafslo IL, Bernt Bergesen, 
Olden IL, Eivind Skjerven, Stryn T & IL, 
Birger Fagerlid, Olden IL, Jan Bjørn 
Sørensen, IL Bjørn, og Arnfinn Grøneng, 
Førde IL. Foto: Idrettskrinsen.  

 

 

 

 

 
Avlagde prøvar i Sogn og Fjordane Kvinner  Menn Totalt 

2018 52 61 113 
2019 65 84 149 

 

Oversyn over oppnådde utmerkingar og trofè 

År Statuett Krus Min.stat. Heiderspris 40-årsmerke 50-årsmerke 60-årsmerke 

2018 1 3 1 0 6 4 1 

2019 3 1 3 1 2   
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Samarbeid med vgs. idrettsfag 

Idrettskrinsen har i perioden jobba vidare med samarbeid med vidaregåande skular med 
idrettsfag. 21.11.19 var Bodil Ryste ved Sygna vgs og heldt foredrag i idrett og samfunn. Det er 
etablert samarbeid med Flora vgs i høve Grenselaus idrettsdag.  
 
 

2.4.2 Samhandling med offentlege aktørar 
Mål:   Gode samarbeidsrelasjonar mellom idretten og offentlege aktørar med ansvar for 

idrett og fysisk aktivitet.  
 
Sogn og Fjordane Fylkeskommune 

Delmål:  
- Kontinuitet i samhandlinga om tiltak med felles mål og felles målgrupper 
- Følgje opp og oppdatere utviklingsavtalen mellom idretten og fylkeskommunen 
- Følgje opp handlingsprogram og forpliktande mål for idrettsorganisasjonane i 

Regional plan for folkehelse 2015-2025 og Regional plan for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv 2016-2019 

- Vidareføre prosjektet ”Ein god idrettskommune” 
- Sikre ordningane for potensielle toppidrettsutøvarar og for spissa idrettstilbod i vg 

skule som varige tilbod  
 
Det er gjennom fleire år utvikla eit svært godt samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune 
med god dialog, felles møtepunkt og samarbeidstiltak. I samband med samanslåinga til Vestland 
fylkeskommune, har det vore fleire dialogpunkt mellom styreleiar i Idrettskrinsen, prosjektleiar 
for samanslåinga frå idrettskretsen si side, Knut Songve, og representantar frå Vestland 
fylkeskommune.  
 
Utviklingsavtale mellom fylkeskommunen og idrettskrinsen  
Utviklingsavtalen 2017-2019 mellom Sogn og Fjordane idrettskrins, på vegne av idretten i fylket, 
og Sogn og Fjordane fylkeskommune vart underteikna 18.08.17. Utviklingsavtalen vart ikkje 
vidareført i nye Vestland fylkeskommune.  
 
Idrettskrinsen deltok mellom anna i innspelsmøte med fylkeskommunen i høve regional plan for 
kultur hausten 2020, og styreleiar deltok i Frivilligkonferansen som vart arrangert av 
fylkeskommunen. Vi vil òg trekke fram at det har vore godt samarbeid med opplæringsavdelinga 
med oppfølging av «Spissa idrettstilbod i vgs. for potensielle toppidrettsutøvarar». 
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Høgskulen på Vestlandet 

Delmål: 
- Sikre god samhandling for å tilføre det beste av idrettsfagleg kompetanse til 

idrettsmiljø i fylket 
- Koordinere ordninga «Toppidrettsstudent» mellom HVL og idretten  

Idrettskrinsen har alltid hatt eit konstruktivt og nært samarbeid med Høgskulen på Vestlandet 
(HVL) over mange år. Idretten har kunna nytta seg av HVL sin kompetanse på fellesidrettslege 
samlingar, møter og kurs der denne kompetansen har vore etterspurt frå idretten. Studentar ved 
HVL har tilsvarande drege nytte av kompetanse gjennom kurs idretten har halde for dei.   
 
Frå 01.01.2017 vart Høgskulen i Sogn og Fjordane slått saman med Høgskolen i Bergen og 
Høgskolen Stord/Haugesund til Høgskulen på Vestlandet. Idretten har ikkje fått etablert 
samhandlingsstruktur med den nye organisasjonen slik den har vore.   
 
Ordninga «Toppidrettsstudent» er etter samanslåinga til Høgskulen på Vestlandet koordinert av 
Olympiatoppen Vest. Ordninga gjer det mogleg å kombinere studium med idrettsleg utvikling på 
toppidrettsnivå.  
 
Olympiatoppen Vest  
 
Med bakgrunn i regionaliseringsprosessen til Vestland fylke og Vestland idrettskrins, vart det i 
2019 jobba med planar for forsterke Olympiatoppen sitt engasjement i Sogn og Fjordane fylke.  
 
Det ekstraordinære idrettskretstinget 9.11.19 å tildele kr. 150 000 som ei eingongsutbetaling til 
Olympiatoppen Vest, for å sikre oppstart av tiltak i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.  
 
Organisasjonssjef, styreleiar og medlem av interimstyret for regionalisering til Vestland 
idrettskrets deltok på Prestasjonskonferansen til OLT-Vest i Bergen hausten 2019. 
Olympiatoppen Vest bidrog med føredragshaldarar på temakveld om ernæring og 
skadeforebygging i regi av Idrettskrinsen, og med basistrenar på Idrettens Møteplass.   
 

2.4.3 Tverridrettsleg samhandling på regional og lokalt 
nivå 

Mål:   Idretten i fylket er kjenneteikna av fagleg og organisatorisk samarbeid og  
  erfaringsutveksling på alle nivå i samsvar med den norske idrettsmodellen. 
 
Eit gjennomgåande trekk i perioden er godt samarbeid mellom idrettskrinsen, særkrinsane/ 
regionane, idrettsråda og idrettslaga. Det har vore lagt til rette for god samhandling og dialog, til 
dømes gjennom:  

- Idrettens møteplass som felles møtestad for heile idretten i fylket 
- 4 dialogmøte med særkrinsar/regionar og idrettsråd. Kring 25 deltakarar kvar 

gong.  
- Idrettskrinsstyret/administrasjon som har vore representert på 

særkrinsar/regionar sine ting/årsmøte, og på møte med idrettsråd og idrettslag 
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ØKONOMISK ÅRSBERETNING 
SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS 

 
2019 

 
Sogn og Fjordane Idrettskrins (SFIK) er eit fellesorgan for idretten i Sogn og Fjordane og 
består av alle idrettslag, idrettsråd og særkrinsar tilslutta Norges Idrettsforbund og 
Olympiske og Paralympiske komite.  
 
SFIK er frå 01.01.20 slege saman med Hordaland Idrettskrets til Vestland Idrettskrets. 
Vestland Idrettskrets skal framleis ha kontor på Idrettens Hus i Førde, i tillegg til Idrettens 
Hus Bergen 
 
SFIK hadde 31.12.19 registrert 192 idrettslag, 26 idrettsråd og 37 forskjellige særidrettar 
har aktivitet i desse idrettslaga. 
 
SFIK hadde ved utgangen av rekneskapsåret 3 personar tilsett i 3 årsverk.  
 
Styret i SFIK bestod fram til 31.12.19 av 5 styremedlemar og 2 varamedlemar. Blant desse 
er det 3 kvinner. 
Frå 01.01.20 består styret i Vestland Idrettskrets av 8 styremedlemar inkl. tilsette sin 
representant og 2 varamedlemar. Blant desse er det 6 kvinner. 
 
Sjukefråværet var 0,0 % i 2019. 
 
Rekneskapen for SFIK syner eit underskot på kr. 472.426,-.  
Avsetning til Stiftinga "Idrettsfond Sogn og Fjordane" blei på kr. 4.430.407,- (Sjå note 12.) 
 
Pr. 31.12.19 er eigenkapitalen på kr. 4.572.145,- 
 
Styret meiner at resultatrekneskapen og balansen, med tilhøyrande notar, gjev fullgod 
informasjon om verksemda gjennom året. Den likviditetsmessige stillinga er god. 
 
Styret kjenner ikkje til at det etter rekneskapsårets slutt er skjedd noko som er av ein slik 
karakter at det påverkar SFIK si stilling og styret meiner føresetnaden for vidare drift er til 
stades. 
 
Det er eit godt arbeidsmiljø og det er ikkje rapportert om skadar eller ulukker i samband 
med arbeidet. SFIK ureinar ikkje det ytre miljø ved si verksemd. 
 

Førde 08.02.20 
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Sogn og Fjordane idrettskrins 
     
Resultatrekneskap 2019 

 
     

     
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2019  2018 

 1    
INNTEKTER     
     
Salsinntekt  180  462 
Offentlege tilskot 2 3 719 688  3 503 337 
Andre inntekter 3 707 843  1 122 710 

Sum driftsinntekter  4 427 711  4 626 509 
     

Lønns- og personalkostnader 4 1 875 370  1 996 401 
Avskrivingar 7 88 379  85 131 
Tilskot 5 1 605 457  780 076 
Andre driftskostnader 6 1 442 018  1 315 198 

Sum driftskostnader  5 011 225  4 176 806 
     

Driftsresultat  -583 514  449 703 
     

Finanspostar     
Finansinntekter  111 092  82 675 
Finanskostnader  4  0 

Sum finanspostar  111 088  82 675 
     

ÅRSRESULTAT  -472 426  532 378 
     

     
Disponering av årets resultat     
Avsetning Stiftinga "Idrettsfond Sogn og Fjordane" 12 4 430 407   
Til/frå eigenkapital  -4 902 833  532 378 
Sum disponering  -472 426  532 378 
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Sogn og Fjordane idrettskrins 
      

Balanse per 31.desember 2019 

      

      
      
EIGENDELAR  NOTE 2019  2018 
Anleggsmidlar      
Varige driftsmidlar      
Idrettens Hus  7 1 943 040  1 957 714 
Inventar og utstyr   1  1 
Sum varige driftsmidlar   1 943 041  1 957 715 

      
Sum anleggsmider   1 943 041  1 957 715 

      
Omløpsmidlar      
Fordringar      
Kundefordringar  8 64 427  66 621 
Andre kortsiktige fordringar  9 31 873  9 895 
Sum fordringar   96 300  76 516 

      
Bankinnskot, kontantar o.l.  10 7 195 655  8 677 093 
       
Sum omløpsmidlar   7 291 955  8 753 608 

      
SUM EIGENDELAR   9 234 996  10 711 323 
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EIGENKAPITAL OG GJELD      
      

Eigenkapital  11 9 474 978  8 942 600 
Årsresultat / disponering  11/12 -4 902 833  532 378 
Sum eigenkapital   4 572 145  9 474 978 

      
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld   294 195  213 136 
Skuldig Stiftinga "Idrettsfond 
Sogn og Fjordane"  12 4 330 407   
Annan kortsiktig gjeld  13 38 248  1 023 210 
Sum kortsiktig gjeld   4 662 851  1 236 346 

      
Sum gjeld   4 662 851  1 236 346 

      
SUM EIGENKAPITAL OG 
GJELD   9 234 996  10 711 323 

 
 
 

Førde 08.02.20 
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Sogn og Fjordane Idrettskrins 
Noter til rekneskapen 2019 

 
Note 1 Rekneskapsprinsipp 

 
Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god 
rekneskapsskikk i Norge 
 
Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigendelar og gjeld 
Eigendelar bestemt til varig eige eller bruk, er klassifisert som anleggsmidlar. Andre 
eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast 
innan eit år er klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er tilsvarande kriterie lagt til grunn. 
 
Anleggsmidlar er vurdert til anskaffelseskost med frådrag for planmessige 
avskrivingar. Dersom verkeleg verdi av anleggsmidlar er lågare enn balanseført verdi 
og verdifallet forventast ikkje å vere forbigåande, er det føreteke nedskriving til 
verkeleg verdi. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid avskrivast lineært 
over den økonomiske levetida. 
 
Omløpsmidlar er vurdert til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. 
Annan langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydande beløp. 
 
Aksjar og andelar i andre selskap 
Aksjar der selskapet ikkje har betydelig innverknad, er klassifisert som anleggsmidlar 
og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringane nedskrivast til verkeleg verdi 
ved verdifall som forventast å ikkje vere forbigåande. Mottatt utbytte frå selskapa 
vert inntektsført som anna finansinntekt. 
Nedskrivingar reverserast når grunnlaget for nedskriving ikkje lengre er til stade. 
 
Fordringar 
Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag 
for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap gjerast på grunnlag av individuelle 
vurderingar av dei enkelte fordringane.  
 
Bankinnskot, kontantar o.l. 
Bankinnskot, kontantar o.l. inkluderer kontantar, bankinnskot og andre 
betalingsmidlar med forfallsdato som er kortare enn tre månader frå anskaffelse. 
 
Pensjon 
Pensjonsordningar finansiert via sikra ordningar er ikkje balanseført. 
Pensjonspremien sjåast i desse tilfelle som pensjonskostnad og klassifiserast saman 
med lønnskostnader. 
 
Inntektsføringsprinsipp 
Driftsinntekter og offentlige tilskot vert inntektsført når dei er opptent. 
Sponsorinntekter vert inntektsført over avtaleperioden. 
 
Periodiseringsreglar 
Utgifter kostnadsførast i same periode som tilhøyrande inntekt. 
For prosjekt som har øyremerka midlar der aktiviteten ikkje er fullført ved perioden 
sitt utløp, vert det gjort inntektsavsetningar. 
 
Skatt 
Sogn og Fjordane idrettskrins driv ikkje skattepliktig verksemd og er difor ikkje 
skattepliktig. 
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Note 2 Offentlege tilskot 

 
Rekneskapsposten består av: 2019 2018 
Fylkestilskot 1 250 000 1 250 000 
Prosjekttilskot fylket 200 000 200 000 
Rammetilskot frå NIF 1 790 891 1 756 472 
Tilskot til klubb- og idrettsrådsutvikling frå NIF 281 724 233 737 
VO-tilskot frå NIF 5 456 1 364 
Tilskot overført til 2019 0 -150 000 
Tilskot overført frå 2017 150 000 150 000 
Andre tilskot 41 617 61 764 
Sum 3 719 688 3 503 337 

 
 
Note 3 Andre inntekter 
 

Rekneskapsposten består av: 2019 2018 
Momskompensasjon 271 780 217 676 
Kursinntekter 8 750 462 706 
Sal rekneskapstenester 295 750 287 750 
Andre inntekter 131 563 154 578 
Sum 707 843 1 122 710 

 
 
Note 4 Lønns- og personalkostnader 
 

 2019 2018 
Lønn fakturert frå NIF 1 706 370 1 850 947 
Andre ytingar fakturert frå NIF 0 0 
Andre personalkostnader 169 001 145 453 
Sum 1 875 370 1 996 401 
     
Tal årsverk 2,4 2,6 

 
Frå 2005 blei alle lønnskostnader i idrettskrinsen ført brutto i NIF sitt rekneskap og  
vidarefakturert idrettskrinsen.    
 
NIF har det formelle arbeidsgjevaransvaret for tilsette i idrettskrinsen og kostnaden 
presentert i krinsen sitt rekneskap utgjer vidarefaktureringa av lønn frå NIF. 
 
Tal årsverk reflekterer tal årsverk som er utført for krinsen i rekneskapsåret. 
 
Lønn til organisasjonssjef utgjer kr 670.000. 
 
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 70.625,- inkl. mva. til lovpålagt revisjon og 
kr. 21.331,- til anna bistand. 
Det er i 2019 ikkje utbetalt godtgjersle for tapt arbeidsforteneste til styreleiar.  
Det er ikkje gitt lån til tilsette pr. 31.12.19. 
 
Idrettskrinsen er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tenestepensjon. Krinsen sine pensjonsordningar tilfredsstiller krava i denne lov. For 
2019 er det betalt inn kr 138.143 og kostnadsført kr. 138.143 i pensjonspremie. 
Krinsen sine tilsette kan velje å gå av med AFP frå fylte 62 år.   
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Note 5 Tilskot 
 

Rekneskapsposten består av: 2019 2018 
Direkte tilskot til særidrettane 743 000 777 576 
Ekstratilskot særidrettane 512 457   
Tilskot Idrettsråd + OLT 350 000   
Andre tilskot 0 2 500 
Sum 1 605 457 780 076 

 
 
Note 6 Andre driftskostnader 
 

Rekneskapsposten består av: 2019 2018 
Kontorkostnader 538 745 626 213 
IT-kostnader 195 253 113 760 
Idrettsfagleg bistand 104 563 59 100 
Reise- og opphaldskostnader  470 826 314 807 
Andre kostnader (inkludert avsetningar) 132 632 201 318 
Sum 1 442 018 1 315 198 

 
 
Note 7 Varige driftsmidlar 
 

Avskriving Idrettens Hus   
  2019 
  Bygning 
Anskaffelseskost 01.01    2 123 173,06  
Tilgang        73 705,45  
Avgang   
Anskaffelseskost 31.12   2 196 878,51  
    
Akkumulert avskrivingar 31.12       253 838,51  
Balanseført verdi 31.12   1 943 040,00  
    
Årets avskriving        88 379,45  
    
Forventa økonomisk levetid 25 år 
Avskrivingsplan Lineær 

 
 
Note 8 Kundefordringar 
 

Debitormassen er oppført til pålydande med kr. 64.427,-. 
 
 
Note 9 Andre kortsiktige fordringar 
 

Rekneskapsposten består av: 2019 2018 
Saldo frankeringsmaskin 6 298 3 503 
Påløpte inntekter 25 575 6 392 
Sum 31 873 9 895 

 
 
Note 10 Bankinnskot 
 

Av likvide midlar på kr 7.195.654,95. 
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Note 11 Eigenkapital 
 

 Eigenkapital 
Eigenkapital pr 01.01.19 9 474 978 
  
Årets endring i eigenkapital:  
Årets resultat til anna eigenkapital -472 426 
Avsetning Stiftinga "Idrettsfond Sogn og Fjordane" -4 430 407 
Eigenkapital pr. 31.12.19 4 572 145 

 
 
 
Note 12 Stiftinga «Idrettsfond Sogn og Fjordane» 
 

Sogn og Fjordane Idrettskrins skal pr. 1.1.2020 slåast saman med Hordaland 
Idrettskrets for å bli Vestland Idrettskrets. Idrettskrinsane er einige om at ein skal gå 
saman i den samanslåtte krinsen med lik eigenkapital. Sogn og Fjordane Idrettskrins 
har vedteke at krinsen sin overskytande eigenkapital skal overførast til ei eiga 
stifting for bruk til formål i området til tidlegare Sogn og Fjordane.  
Stiftinga "Idrettsfond Sogn og Fjordane" vart skipa i 2019 med ein grunnkapital på 
kr. 100.000. Grunnkapitalen blei overført i 2019. Resten av avsett kapital i 
rekneskapen på kr. 4.330.407 vil bli overført til stiftinga i 2020. 

 
 
Note 13 Anna kortsiktig gjeld 
 

Rekneskapsposten består av: 2019 2018 
Påløpte kostnader 38 248 21 397 
Forskotsbetalte inntekter   260 000 
Atthaldne særkrinstilskot grunna manglande 
rapportering   56 770 
Innbetalt frå nedlagde idrettslag   46 191 
Rest lotteriinntekter   638 852 
Sum 38 248 1 023 210 
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Revisjonsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins 2019 
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Melding frå kontrollkomiteen Sogn og Fjordane Idrettskrins 2019 
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7SAKSDOKUMENT IDRETTSKRETSTING 2020

11. BEHANDLE LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT FOR 
 IDRETTSKRETSEN FOR 2020 OG 2021

 Kretsstyret sitt forslag til vedtak:
 Framlagt langtidsplan 2020-2024 og langtidsbudsjett for 2020 og 2021 blir vedtatt.
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2020 - 2024

STRATEGISKE 
SATSINGSOMRÅDE
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Foto: Forside: Janne Landås
 Side 4: Caroline D. Wendelborg
 Side 8: Grethe Hillestad
 Side 10: Narve Heggheim
 Side 12: Eirik Førde
 Side 14:  Oddny Grete Njøten
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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 

113



4

114



5

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. 

115



6

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  

124



8SAKSDOKUMENT IDRETTSKRETSTING 2020

Driftsinntekter og driftskostnader 2020 2021

Offentlige tilskudd 12 695 949         12 785 000         
Inntekter Idrettens Hus 1 810 000           1 900 000           
Andre driftsinntekter 1 575 000           1 600 000           
Sum driftsinntekter 16 080 949         16 285 000         

Avskrivninger -129 481 -150 000 
Tilskudd -2 435 000 -2 435 000
Varekostnad -50 000 -50 000 
Lønnskostnader m.m -8 399 000 -8 450 000
Drift Idrettens Hus -3 125 468 -3 200 000
Annen driftskostnad -2 292 000 -2 300 000
Sum Driftskostnader -16 430 949 -16 585 000 

Driftsresultat -350 000 -300 000 

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 350 000 300 000              
Resultat av finansposter 350 000 300 000              

Årsresultat - - 

Langtidsbudsjett 2020-2021
Avdeling Vestland idrettskrets
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Driftsinntekter og driftskostnader 2020 2021

Offentlige tilskudd -1 897 000          -1 950 000         
Prosjekttilskudd -250 000             -250 000             
Tilskudd fra egne org.ledd -2 730 000          -2 800 000         
Andre driftsinntekter -270 000             -270 000             
Sum driftsinntekter -5 147 000          -5 270 000         

Avskrivninger 20 000                 -                       
Varekostnader 21 000                 30 000                
Lønnskostnader m.m 3 836 000           3 970 000           
Annen driftskostnad 1 386 620           1 400 000           
Sum Driftskostnader 5 263 620           5 400 000           

Driftsresultat/Underskudd 116 620              130 000              

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -                       -                       
Finanskostnader -                       -                       
Resultat av finansposter -                       -                       

Årsresultat/Underskudd 116 620              130 000              

Langtidsbudsjett 2020-2021
Avdeling Olympiatoppen Vest
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12. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER 

 ENDRING AV TALET PÅ MEDLEMMAR I STYRET 

  Kretsstyret sitt forslag: 

  Styret foreslår å endre talet på medlemmar i styret (idrettskretsens lov § 15-9 
 (§ 4 -14 i ny lov)) slik: 

 Gjere følgjande val:  
 a) Leiar og nestleiar 
 b) 4 styremedlemmar og 2 varamedlemmar 
  Minst eitt medlem av kretsstyret skal ved valet vere 26 år eller yngre 
 c) Kontrollutval på 2 medlemmar og 2 varamedlemmar 
 d) Representantar til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnemne 
  representantar 
 e)  Valkomité med leiar og 2 medlemmar og 1 varamedlem for neste 
  idrettskretsting. 

  Leiar og nestleiar skal veljast enkeltvis. Dei andre medlemmane til styret skal veljast  samla. Deretter  
 skal varamedlemmane veljast samla.  

 I tillegg til dei tingvalde medlemmane i styret, består styret også av 1 tilsett 
 representant, som veljast blant idrettskretsen sine tilsette. Representanten har 
 personleg varamedlem. 

  Grunngjeving: 

 Det er ei generell tilråding frå Norges idrettsforbund at styrer i alle organisasjonsledd har eit tal 
 på medlemmar som er oddetal. Dette er for å unngå at møteleiar får ekstra belasting i form at 
 hennar/hans stemme oftare vil vere avgjerande ved avstemmingar i styret. Styret foreslår med   
 bakgrunn i dette å redusere talet på medlemmar i styret med eitt medlem med verknad frå valet 
 som skal gjennomførast i 2022.  

  Med den foreslåtte endringa vil styret frå og med valet i 2022 bestå av leiar, nestleiar og 5 styre-
 medlemmar. Det vil vere 2 vararepresentantar.  

 Under Idrettstinget i 2019 ble det vedtatt endringar i NIF si lov. På bakgrunn av dette vedtok 
 Idrettsstyret ei ny lovnorm for idrettskretsar 23. oktober 2019. I denne lovnorma framkjem det at 
 styret i idrettskretsen skal oppdatere lova i samsvar med eventuelle endringar i NIF si lov/lovnorm,   
 og  gjere endringane kjent for idrettslag og idrettsråd i idrettskretsen, samt eventuelt andre organisa - 
 sjonsledd i NIF med representasjonsrett på idrettskretstinget, så snart dei er vedtatt av styret. Dette  
 tyder at det heretter berre vil vere nødvendig for idrettskretstinget å behandle den delen av lova som  
 ikkje er identisk for alle idrettskretsar.   
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13. BEHANDLE RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV DEI MIDLAR SOM ER  
 TIL DISPOSISJON FOR KRETSEN

 
 FORDELING AV TILSKOT TIL SÆRIDRETTAR 
 
 Kretsstyret sitt forslag til vedtak: 
 Det settast av kr. 1.600.000 til fordeling til særidrettar med kretsledd, regionalt ledd eller 
 tilsette i Vestland. Det settast av ytterlegare kr. 100.000 til fordeling til særidrettar utan 
 regional organisering. Minimumsbeløpet til særidrettar utan regional organisering settast 
 til kr. 5.000. 

 Tilskotet er sett saman slik: 
 30% av tilskotet fordelast etter talet på særidrettsgrupper med vekting. 
 70% av tilskotet fordelast etter talet på aktive 6-19 år med vekting.  

 Det økonomiske grunnlaget for tilskotet til særidrettane er det årlege driftstilskotet til
 idrettskretsen frå Vestland fylkeskommune. Utviklinga av tilskotet frå fylkeskommunen 
 vil vere avgjerande for utviklinga av tilskotet til særidrettane.   

 Grunngjeving: 

 I lova til idrettskretsen kjem det fram at ei av oppgåvene for idrettskretstinget er å behandle    
 retningslinjer for fordeling av dei midlane som er til disposisjon for kretsen.  

 I 2019 fordelte Sogn og Fjordane idrettskrins kr. 713.000 i direkte støtte til særkretsar i fylket. Horda- 
 land idrettskrets fordelte kr. 700.000 i direkte støtte til særkretsane i fylket. Modellane for fordelinga i  
 dei to tidligare idrettskretsane har vore noko ulik.  

 I arbeidet med å kome fram til ein modell for fordeling av tilskot til særidrettane har fleire
 sækretsar vore involvert. Det har vore eit mål å kome fram til ein modell som er enkel og føreseieleg for 
 særidrettane, og som krev avgrensa administrative ressursar å følgje opp.  

 Eit sentralt spørsmål i arbeidet har vore om tilskotet skal fordelast til alle særidrettar som har aktivitet 
 i fylket, eller om det berre er særkretsar som har fylkesvis eller regional organisering som skal tildelast  
 midlar.   

 Det skjer stadige endringar i særforbunda sin måte å organisere seg på. Styret foreslår å konsentrere  
 støtta til dei særidrettar som har kretsledd/regionalt ledd og/eller tilsette plassert i Vestland. Det er   
 likevel ønskeleg å ha ein sum som kan sikre at også særidrettar som ikkje er slik organisert, også kan få  
 støtte. Hovudgrunnen for dette er ordlyden i idrettskretsen si lov §3 (3), som seier at «idrettskretsen  
 skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for eit mangfaldig idrettstilbod uavhengig av særidretten si  
 organisering.» 

 Eit anna spørsmål har vore om støtta skal utbetalast til det enkelte organisasjonsledd, eller til sær-
 idretten samla. Styret foreslår at støtta utbetalast til særidretten, som sjølv må avtale fordeling i dei   
 tilfelle der det er to organisasjonsledd innanfor grensa av Vestland idrettskrets.  

 Styret foreslår at kr. 1.600.000 settast av til særidrettar med krets, regionledd eller tilsette i Vestland.  
 

128



12SAKSDOKUMENT IDRETTSKRETSTING 2020

 Tilskotet er sett saman slik:  
• 30% av tilskotet (kr. 480.000) fordelast til særkrets/region etter talet på særidrettsgrupper med 

vekting. 
• 70% av tilskotet (kr. 1.120.000) fordelast til særkrets/region etter talet på aktive 6-19 år med  

vekting. 

 Midlane utbetalast til særkrets/region utan søknad. Det stillast krav om tilsendt årsrapport med
 rekneskap. 

 Det settast i tillegg av kr. 100.000 til fordeling til særidrettar utan krets, regionledd eller tilsette i 
 Vestland. 

 Midlane utbetalast til særforbundet utan søknad. Det stillast krav om ein kortfatta rapport som viser at  
 midlane er brukt på aktivitet i Vestland. Minimumsbeløpet for utbetaling til særidrettar utan regional  
 organisering settast til kr. 5.000. 

 Grunnlaget for tilskotet til særidrettane er det årlege driftstilskotet til idrettskretsen frå Vestland  
 fylkeskommune. Utviklinga av tilskotet frå fylkeskommunen vil vere avgjerande for utviklinga av 
 tilskotet til særidrettane. 

 Tilskot til særidrettar med kretsledd, regionalt ledd eller tilsette i Vestland 2020

129



13SAKSDOKUMENT IDRETTSKRETSTING 2020

Tilskot til særidrettar utan kretsledd, regionalt ledd eller tilsette i Vestland 2020

14. ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR TIL Å REVIDERE
KRETSEN SIN REKNESKAP

Kretsstyret sitt forslag til vedtak:
Advisor Revisjon AS ved statsautorisert revisor Ann-Mari M. Juvik vert tilsett som revisor for
Vestland idrettskrets for 2020 og 2021. Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsetje
revisor sitt honorar.

15. VAL AV VALKOMITÉ MED LEIAR OG 2 MEDLEMMAR OG 1 VARAMEDLEM
FOR NESTE IDRETTSKRESTING

Kretsstyret sitt forslag til vedtak leggast fram på tinget.
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