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Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 
 

 

 

Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og  

   forretningsorden 
 

 1. Tinget ledes av valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.

  Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet. 

 2. Ingen representanter må gies rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.   

  For innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står i sakslisten   

   settes taletiden til 5 minutter første gang.  For øvrige innlegg settes taletiden til 3  

   minutter første gang. For andre og tredje gangs innlegg settes taletiden til 3   

   minutter. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutt  

   taletid. Dirigenter kan foreslå forkorting av taletiden og strek for de inntegnede  

   talere. 

 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med  

   organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes  

   tilbake, og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at  

   saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på  

   saklisten. 

 4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak  

   NIFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som  

   ikke avgitt.  

 5 Forslag og vedtak føres i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 

 

 

 

Sak 3: Velge dirigent(er), sekretærer, samt to 

personer til å underskrive protokollen 
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Sak 4: Idrettskretsstyrets beretning 
 

1.januar 2012 – 31. desember 2013 

 

Kretsstyret 

Leder     Oddvar Johan Jensen Ask Friidrett 

Nestleder    Helge Johnsen  Ask Fotball  

Styremedlemmer   Gunn H. Knudsen  Mathopen IL 

     Ruth Brudvik   Bergens Turnforening 

         Bjørn Ove Myking  Hordabø IL 

     Thorleif Scheie  Årstad IL  
      (død 17. november 2012)  
1.varamedlem  Gunn Berit Lunde Aarvik Bulken IL  

(styremedlem fra 17.november 2012) 
2.varamedlem   Svein Erik Burud  Fotballklubben Voss 

       

 

Ansattes representant   Anne-Kristine Aas  Hordaland idrettskrets 
(valgt av de ansatte – uten stemmerett)          
 

Kontrollkomité 

Medlem    Tordis Nysæter  IL Solid 

Medlem    Svein Brunvatne  Os Turn 

Varamedlem    Marit Pedersen  Bergens Svømme Club 

Varamedlem    Dag Steiro   IL Fjell-Kameraterne 

 

 

Valgkomité 

Leder     Lars Tennebekk  Hordaland Skikrets  

Medlem    Heidi Olsen Nedkvitne Voss Idrettsråd 

Medlem    Marianne Ankervold  IL Solid 

Varamedlem     Ole Tumyr   Askøy Idrettsråd 

 

Administrasjon 

Organisasjonssjef   Knut Songve 

Seniorrådgiver   Anne-Kristine Aas 

Informasjonskonsulent  Janne Landås 

Utviklingskonsulent   Grethe Hillestad  (80%) 

Utdanningskonsulent   Mette M. Rivelsrud  (50%) 

Utdanningskonsulent   Martin Uthaug  (50%) 

         (100% fra 01.02.2013) 

Sekretær    Heidi Hatlen 

Økonomileder    Asbjørn Lindås  (60%) Pensjonert 30.06.2012 

Økonomikonsulent   Edel Johannessen 

Økonomikonsulent   Ole Nilsen    Ansatt 01.09.2012 

Fagkonsulent Treningskontakt Gunn Hilde Øymo   (90%) 

Fagkonsulent Treningskontakt Irene Kjønnerød  (60%) 

 
Olympiatoppen Vest-Norge 

Avdelingsleder   Roger Gjelsvik   (50%) Fra 01.01.2012-31.09.2013 

Daglig leder    Pia Mørk Andreassen    

Konsulent    Morten Ivarsen   (50%) 

Koordinator     Lars-Arne Andersen   (50%) 

Konsulent    Ørjan Olsen    (65%)  

Konsulent     Iwonka Vik     

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Idrett for funksjonshemmede 

Vikarierende konsulent  Anne M. Dybevåg   Januar-desember 2012 

Fagkonsulent     Merete Skadal   Fra januar 2013 
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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 

 Valgkamparbeid frem mot Stortings- og Sametingsvalget 2013 

 Antidopingprosjekt i videregående skoler sammen med Antidoping Norge og  

    Hordaland fylkeskommune 

 Mastergrad i idrett, Høgskolen i Bergen 

 Fornying av leieavtalen med Brann Stadion AS 

 

 Deltakelse i politiske debatter og møter 

- Møte med Kultur- og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune mars   

       2012 

- Opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune mars 2012 

- Bergen Kommune, møte med idrettsbyråd Gunnar Bakke vedrørende  

  idrettens rammevilkår oktober 2012 

- Møte med kulturminister Hadia Tajik og Arbeiderpartiets programkomité på  

      Idrettens Hus oktober 2012 

- Idrett og SFO om mulig samarbeidsavtale med Bergen kommune, Harald  

  Victor Hove, byråd for barnehage og skole juni 2013 

- Politisk temamøte Idrettens Hus august 2013 

- Samling med idrettskretsene i Rogaland og Sogn og Fjordane 25. november  

      2013 

 

 Høringer og innspill: 

- NIF - Bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet 

- NIF – Forbud mot høydehus 

- NIF – Forbud mot erverv, besittelse og bruk av doping 

- NIF – Idrettsmeldingen: Bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk  

               aktivitet 

- NIF – Den norske toppidrettsmodellen – norsk toppidrett fram mot 2022 

- Hordaland fylkeskommune – Regional kulturplan 2014-2024 

- Hordaland fylkeskommune – Regional plan for folkehelse 2014-2025 

- Bergen kommune – Rullering av idrettsplanen  

 

Møteaktivitet 

I tingperioden har også de valgte vararepresentantene vært innkalt til styremøtene. I 

2012 har det vært gjennomført 7 styremøter og behandlet 45 saker. I 2013 har det 

vært gjennomført 7 styremøter og behandlet 55 saker. 

 

 

 

Representasjon og deltakelser 

- Årsmøter i idrettsrådene 

- Kretsting i særkretser og regioner 

- Ledermøter for idrettskretsene 

- Dialogmøter NIF 

- Jubileumsmarkeringer i idrettslag 

- Idrettsmerke/Statuettutdelinger 2012 og 2013 

- Anleggskonferanse Bodø 2012  

- NIF Ledermøte i Stjørdal 2012 og i Sandefjord 2013 

- Ekstraordinært Idrettsting i Trondheim juni 2012 

- Ekstraordinært Idrettsting på Gardermoen september 2013 

- Idrettsrådssamling i Kristiansand september 2013 

- Hovedkomité for Sykkel-VM 2017 

- Hovedkomité NM ski 2012 

- Miljøfyrtårnsertifisering mai 2012 
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- Idrettens time i kommunestyret 

* Radøy mai 2012 

* Masfjorden oktober 2012 

- Folkehelsekonferanse i Knarvik august 2012 

- Fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv 2012 og 2013 

- Konferanse for Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter 

- Regional plan for folkehelse i Hordaland, Hordaland fylkeskommune 

- Åpning av ulike idrettsanlegg 

- Fordelingsmøte Spillemidler til idrettsanlegg i Hordaland 2012 og 2013,  

      Hordaland fylkeskommune 

 

Arbeidsfordeling i styret 

Det har ikke vært utvalg eller komiteer i perioden, utover arbeidsutvalget (AU) i 

styret. AU har hatt funksjon i enkelte hastesaker eller i sammenhenger der styret gir 

fullmakt til en mindre gruppe å trekke konklusjoner på styrets vegne. 

Ansvaret for idrettsrådene med tilhørende representasjonsoppgaver har vært fordelt 

på styremedlemmer og varamedlemmer.  

I 2011 ble leder valgt som styremedlem i NIF. Dette har ført til at flere oppgaver er 

ivaretatt av nestleder. 

Styret har gjennomført årlige samlinger med hele administrasjonen for å evaluere og 

planlegge virksomheten. 
 
 

 

Rapport med bakgrunn i vedtatt Handlingsplan 2012-2014 
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1. Aktiviteten 
 

Tabellene under viser utviklingen i antall idrettslag, antall medlemskap og aktivitetstallene 

siden starten av forrige tingperiode, mens grafene viser den samme utviklingen tilbake til 

2000. Disse tallene inkluderer ikke bedriftsidretten og det må merkes at tallene for 2013  

kun er foreløpige da Idrettsregistreringen 2013 ikke er sluttført. 

 

Medlemskap 2010-2013 

År IL 
Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M Totalt 
                              

2010 803 3758 22528 14056 6023 22492 3234 26605 18665 9700 42997 68857 101201 170058 

2011 808 3587 22143 14271 6061 22557 3033 25959 19184 10346 43005 68619 101527 170146 

2012 806 3584 23137 14624 6395 23012 3251 26489 19000 10548 43427 70752 102715 173467 

2013 824 3701 23628 14940 6409 23205 3348 26870 18447 10428 43766 71883 102859 174742 

 

Sammenligner vi medlemskapstallene med forrige tingperiode ser vi en oppgang fra 2011 til 

2013 på 4 596 medlemskap. Det er en oppgang i alle aldersgruppene utenom 13-19 år som  

har en total nedgang på 68 medlemskap. Ser vi på antallet kvinner og menn i aldersgruppen  

har menn en nedgang på 737, mens kvinner har en oppgang på 669. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall registrerte idrettslag har de tre siste årene vært relativt stabil, mens det i 2013 ble 

registrert 18 flere idrettslag sammenlignet med 2012. 

 

 

Aktivitetstall 2010-2013 

År 
Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M Totalt 
                            

2010 2889 21061 12484 4455 15186 2493 23813 16131 7852 28751 56075 79040 135115 

2011 2717 20254 12338 4571 14978 2363 23593 16343 8731 30123 54858 81153 136011 

2012 2959 21161 12885 5332 15843 2570 23965 16339 8913 30869 58180 82656 140836 

2013 3157 22122 13806 5286 15980 2623 24841 16415 9313 32143 60351 85335 145686 
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Aktivitetstallene for denne tingperioden sammenlignet med forrige tingperiode viser en  

oppgang på 9 675, med en økning i alle aldergruppene og for begge kjønn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettsregistreringen 2013 viser at de fem største særidrettene i fylket er fotball (44047), 

gym og turn (11671), håndball (10720), svømming (8867) og friidrett (7778). 

 

Sett under ett viser Idrettsregistreringen 2013 at det siden forrige tingperiode har vært 

en økning i antall idrettslag, medlemskap og aktivitetstall. 

 

Tallene for bedriftsidretten for 2013 er som følger: 

 
Antall IL Kvinner Menn Totalt 

304 13 130 20 604 33 734 

 

 

 

1.1. Barneidretten 
 

HIK har prioritert informasjon om innholdet i  

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. 

Dette har vært gjort gjennom veiledning, kursvirksomhet,  

nyhetsbrev og nettsider. 

 

Særidrettene har ansvar for at Idrettens barnerettigheter  

utøves i sin idrett. Etter HIKs mening er innholdet i  

rettighetene godt forankret i idrettslagene og idrettslagenes  

aktivitetstilbud.  

 

Idrettsskole 

HIK godkjenner rammene for virksomheten i idrettskolene 5-12 år. HIK har i perioden 

behandlet søknad om godkjenning og oppstartstøtte til 3 idrettsskoler for barn med et 

samlet tildelingsbeløp kr. 33 000. 5 idrettsskoler har mottatt utviklingsstøtte på totalt 

kr. 42 500.  

 

60 idrettslag i fylket er registrert med idrettsskole som en av aktivitetene i 2013. 
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1.2. Ungdomsidretten 
 

Idrettskretsen har i perioden prioritert utdanning og lederkurs for ungdom som 

virkemidler for en bedre ungdomsidrett. 

  

2012 

Ungdomsgruppen i HIK gjennomførte et antidopingseminar for 280 

ungdomsskoleelever. I tillegg ble det gjennomført fire samlinger for ungdommer i 

idrettslag med forskjellige tema. 

 

94 ungdommer i alderen 15-19 år gjennomførte Lederkurs for ungdom fordelt på fire 

kurs. 

 

HIK har sammen med Hordaland Fotballkrets og Norges Håndballforbund Region Vest 

gjennomført prosjekt «Ungdom i klubb». Prosjektet bestod av impulskvelder, 

Lederkurs for ungdom og Coaching og kommunikasjonskurs.  

 

2013  

HIK har fått midler fra NIF til å gjennomføre et prosjekt innen kompetanseheving i 

ungdomsidrett. Prosjektet har som målsetting at idrettslagene skal få økt rekruttering 

og redusert frafall. Virkemidler i dette arbeidet har vært å gjennomføre 

kompetansehevende tiltak for unge ledere og trenere, samt voksne ressurspersoner. 

Fem idrettslag i Bergen deltar i prosjektet. 

 

Det har vært arrangert 3 Lederkurs for ungdom med 67 deltakere. I tillegg ble det 

holdt et kurs spesielt tilrettelagt for flerkulturelle ungdommer med 24 deltakere. Det 

er også gjennomført 3 temakvelder for ungdom med 31 deltakere. 

 

Fokus på ungdom er et prioritert tema i klubbutviklingen vi tilbyr idrettslagene. 

 

 

 
Lederkurs ungdom 2012 



 

 

1.3. Voksenidretten 
 

HIK har hatt som en målsetting å stimulere idrettslag til å styrke mosjonstilbudet for 

voksne. Det er i dag 16 idrettslag som har et slikt tilbud gjennom prosjektet «Psykisk 

helse og idrett». Målgruppen i dette prosjektet er voksne mennesker med psykiske 

utfordringer som tradisjonelt ikke finner seg til rette i idretten. Det har vært kontakt 

med kommunale etater, spesialisthelsetjeneste og idrettslag i fylket for å kartlegge 

hvilke behov som formidles, og hva de ulike aktørene kan bidra med. Det kan nevnes 

padling i Puddefjorden Kajakklubb, som er et samarbeid mellom Kronstad 

Distriktspsykiatrisk Senter (DPS), Psykiatrialliansen og idrettslaget. Idrettslaget har 

kurset utøvere i våttkortstigen, de har gjennomført aktivitetslederkurs og 

treningskontaktkurs for å være rustet til å ivareta deltakere fra Kronstad DPS. Videre 

har Nordhordland Padleklubb og Bjørgvin DPS fått i gang samarbeid om padling for 

pasienter som er i behandling på Bjørgvin DPS, etter samme mal som Puddefjorden 

Kajakklubb. 

 

 

Idrettsmerket 
 

 
Statuettutdelingen 2013 

 

 
 

Hordaland idrettskrets står som arrangør av den årlige statuettutdelingen. Alle som 

ble kvalifisert for en utmerkelse året i forveien (fra statuetten og oppover) blir 

invitert til å delta.  

 

Statuettutdelingen 2012 ble holdt lørdag 2. juni på Park Hotel Vossevangen på Voss. 

Det var 55 deltakere til stede. Utdelingen 2013 ble holdt lørdag 1. juni på Park Hotel 

Vossevangen. På selve utdelingen var det i underkant av 50 deltakere.  

 

I 2012 var det 1002 idrettsmerketakere og i 2013 var det 882. Det er i overkant av 

1/3l av idrettskretsene i Norge som fremdeles arrangerer statuettutdeling. Så vidt vi 

vet er det kun i Hordaland man fremdeles har statuettklubb. Alle som har kvalifisert 

seg for statuetten er kvalifisert for å bli medlem av Statuettklubben i Hordaland. 

Statuettklubben i Hordaland har 60 årsjubileum i 2014. 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

1.4. Toppidretten  
Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) 

 

      

 

Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) er et regionalt kompetansesenter (RKS) for 

toppidrett på Vestlandet. RKS er et kraftsenter som består av toppidrettsfaglige og 

andre fagressurser som samlet har unik kompetanse og dermed forutsetning for å 

bidra til å utvikle toppidretten i Norge. 

 

Hovedmålgruppen for OTV sitt arbeid er unge utøvere med deres trenere og øvrig 

støtteapparat der utøveren av sitt særforbund er definert som Morgendagens utøver. 

Olympiatoppens definisjon på Morgendagens utøver er: ”De som på varierende 

alders- og prestasjonsnivåer driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig 

progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.” 

Definisjonen på Dagens toppidrettsutøvere: ”De som driver trenings- og 

forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts 

egenart og utbredelse, og som fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt 

toppnivå. Idretten er for disse hovedbeskjeftigelsen.” 

 

Gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø har OLTV sammen 

med særkretsene i regionen bidratt til at Vestlandet har fått enda flere 

toppidrettsutøvere. 

  

 

Målområde 1: Nasjonal spisskompetanse  

 

Det har vært gjennomført årlige Forsknings- og utviklingsseminarer. Sammen med 

Høgskolen i Bergen (HiB) avdeling idrett, Universitet i Bergen (UiB) og Norsk 

Undervannsintervensjon har det vært diskutert mulig forskningsprosjekt og 

idrettsfag. Høsten 2013 ble det igangsatt et søvnprosjekt. Prosjektet omhandler 

elektronisk media og søvn og effekt på prestasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom 

UiB, HiB og OLTV. Sammen med HiB, Idrettsavdelingen, ble det sluttført et 

forskningsprosjekt i padling i 2012.  

 

Det er testet 240 utøvere i løpet av 2012 og 150 utøvere i 2013 ved HiB og OLTV sin 

fysiologiske testlab som er sertifisert av OLT sentralt.Det har i perioden vært 

gjennomført 396 max O2 tester og 114 laktat profiler i idrettene langrenn, 

skiskyting, skøyter, ishockey, friidrett, orientering, triathlon, håndball, fotball, 

svømming, stup, roing, padling, kickboksing, taekwondo, tennis og volleyball. 

 

Målområde 2: Utviklingsarbeid i prestasjonsgrupper 

 

OLTV har i løpet av 2012 gjennomført 13 kompetansehevende tiltak for trenere, 

ledere og utøvere i form av Forum toppidrett, fagdager og temasamlinger. Samlet 

deltakerantall har vært over 500. Innholdet har blant annet vært: 

 



 

 

- Stress og kommunikasjon 

- Utholdenhetstrening 

- Stress og reaksjoner 

- Hva må til for å bli så god som du vil? 

- Når kroppen ikke fungerer 

- Veien videre etter London 2012 

- Treneren i utvikling 

- Tåleevne og yteevne, trening og belastning 

- Det gode utviklingsmiljø 

- Hvordan jobber lagidrettene med unge lovende utøvere 

 

I løpet av 2013 har det vært gjennomført 12 kompetansehevende tiltak med et 

samlet deltakerantall på over 400. Innholdet har blant annet vært: 

- Idrettspsykologi og mental trening 

- Treneren i utvikling 

- Coaching 

- Hvordan jobbe med utvikling i SK Brann 

- Talentutvikling 

- FoU seminar – foreldrerollen, talentutvikling, hurtighet og styrke 

- Hva skal til for å bli så god som mulig 

- Utvikling og videreføring av toppidrettskultur 

 

For utøvere har det vært gjennomført 2 årlige samlinger, 1 vår og 1 høst. Totalt har 

ca 150 utøvere deltatt hvert år. 

Utdanning 

Bachelor idrettsfag ved Høgskolen i Bergen 

Fagpersoner i OLTV underviser i ulike fagområder i Bachelor idrettsfag. 

Master idrettsfag ved Høgskolen i Bergen 

OLTV, sammen med Hordaland idrettskrets, Bergen kommune og Hordaland 

fylkeskommune har arbeidet for å få igangsatt et mulig masterstudium i idrett, 

kosthold og folkehelse med planlagt studiestart 2014. 

Toppidrettsstatus – UiB og HiB 

I perioden har kvote og idrettsstatus blitt fulgt opp. I 2013 ble det signert en avtale 

om toppidrettsstatus med HiB.  

Toppidrettslinjene 

Toppidrettslinjen på Tertnes har i skoleårene 2012/2013 og 2013/2014, 104 utøvere 

fordelt på fotball, håndball, volleyball, svømming, ishockey, friidrett, orientering, 

triathlon, kampsport, boksing, sykkel, fekting, stup, bordtennis, padling og vannjet. 

Totalt er det 17 utøvere som går på den yrkesfaglige linjen. All trening gjennomføres 

på Tertnes mens skolefagene gjennomføres på Åsane videregående skole. 

Voss har hatt 52 utøvere i skoleåret 2012/2013 og 60 utøvere i 2013/2014 fordelt på 

langrenn, skiskyting, alpint og freestyle.  

 

Trenere på Voss har vært: Jarle Urø, Knut Steinar Skiple, Kristen Skjeldal, Gisle 

Fenne, Asbjørn Skorpen, Even Hole, Kjell Brandseth, Asbjørn Skorpen og Trond 

Carsten Øye. 

Trenere på Tertnes har vært: Stein Arve Lone, Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes, 

Øyvind Nordtveit, Reidun Seth, Hege Nilsen, Yngve Myhre, Bjørn Dahl, Daniel 



 

 

Birkelund, Jan Stankiewicz, Anders Fältnes, Tore Johannesen, Bjarte Eikanger, Roger 

Gjelsvik, Finn Zachariassen, Jørgen Møllerop, Patrik Broddfelt, Karl Erik Haarstad, 

Anders Styve, Nicholas Johanson, Erlend Sæterstøl, Are Andresen, Scott Olsen, Bjørn 

Faye, Paul Joachim Thorsen, Petter Andresen, Lars Arne Andersen, Andrine Flemmen, 

Frode Skjelvan, Iwonka Vik, Randi Berntsen, Christian Marthinussen, Øyvind Sølberg, 

Marianne Henden, Petter Dale, Kirvil Grini, Morten Ivarsen, Stian Schjetlein, Steliana 

Nistor, Merete Skadal, Martin Hanstveit, Silje Blindheim og Ørjan Olsen. 

OLTV har hatt møter og samarbeid med skoler i Hordaland med idrettslinjer og 

utøvere på toppidrett. 

Toppidrettslinjen på Kickoff-samling på Haakonsvern 

 

Målområde 3: Nettverk, tjenester og kompetanse 

 

Basistrening 

Basistrening er høyt prioritert i OLTV og det har i perioden vært gjennomført 13 ulike 

basistreninger i uken. 

Gjennom ”talentmillionen” fra Bergen kommune og tilskudd fra Hordaland 

fylkeskommune har OLTV basistrening i bydelene: Sentrum (Vikinghallen), Bergen 

vest (Loddefjord), Bergen nord (Buehallen i Åsane) og Bergen sør (Rådalslien, Fana). 

På hvert av stedene møter mellom 16-25 unge utøvere en gang i uken med 

basistrener fra OLTV.  

OLTV har startet opp med klubboppfølging av basistrening der klubber har søkt OLTV 

om oppfølging av trenere og kursing. Tilbudet har vært populært og totalt 21 klubber 

har fått tilbud. De klubbene som har fått tilbud er: Fana Kajakklubb, Njørd Ro og 

padleklubb, Fana IL, Bergens TF, Fana Roklubb, Austevoll IK, Bergensvømmerne, 

Kringlebotn IL/Bjarg/BHK (håndball), Kvernbit fotball, Rosendal TL, Fusa IL, SK 

Djerv, Bergen Stupeklubb, AKS 77, Bergen Cykleklubb, Stord IL, FK Fyllingsdalen, IL 

Gular og Voss IL. 

 



 

 

I Øystese og på Voss har det vært fast basistrening 1 til 2 ganger i uken med trenere 

opplært av OLTV. 

For etablerte utøvere er det tilbud om basistrening 2 morgener i uken i Vikinghallen.  

Dette er et tilbud som benyttes av utøvere på landslagsnivå.  Det har vært faste 

tilbud til utøvere i boksing, svømming, roing, padling, triathlon, håndball, skøyter 

samt damelandslaget i fotball.  

 

OLTV har også fulgt opp freestyle og i tillegg startet opp et keeperprosjekt, der 

keepere på tvers av idretter har blitt screenet og fått tilpasset opplegg.  

 

Gjennom Håndballregionen har OLTV støttet et ”høydeprosjekt” der det har vært 

gjennomført 6 basistreninger i løpet av våren 2012 for denne gruppen. 

Totalt har OLTV arrangert over 18 timer i uken med basistrening med over 300 

utøvere.  

Følgende basistreningskurs har blitt gjennomført i 2013: Workshop Håndball, 

Workshop Fotball, Workshop Turn og 8 timers introkurs i basistrening 

Miljøer/utøver/trenere 

OLTV har jobbet med utvikling av de gode utviklingsmiljøene. Det har vært 

basistreningstilbud i 2 bydeler og klubber og lag er oppfordret til å søke 

basistreningsmidler for direkte oppfølging i klubb. OLTV har i samarbeid med Bergen 

kommune tildelt økonomiske tilskudd for 840 000 kroner til ulike talent- og 

toppidrettsutviklende tiltak og miljøer i Bergen. 

Følgende idretter har blitt fulgt opp spesielt: Friidrett, ski, triathlon, fotball, roing, 

padling, sykling, ishockey, svømming, volleyball, taekwondo og basket. Det var 

spesiell oppfølging av utøvere som kunne ha en mulighet til å komme til OL i London 

i 2012 

Det har også vært jobbet tett med utvalgte klubber med coaching og treningsplaner 

og motivasjon, med treningsrådgiving og felttesting. 

Det har vært holdt ulike foredrag i klubber, særkretser og på høgskole. Tema har 

vært motivasjon, holdninger, veien til toppidrett, coaching og treningsplanlegging. I 

tillegg har det vært holdt foredrag om kosthold og skade- og sykdomsforebygging 

samt basistreningskurs. 

OLTV har deltatt på planmøter for det nye ro- og padleanlegget i Bergen. 

Landslagsroere har også blitt fulgt opp tett på trening og testing.  

Paralympics  

OLTV har gjennom paralympicsprosjektet startet faste basistreninger for 

landslagsutøvere i bordtennis, kjelkehockey, riding og svømming.  Det har også vært 

arrangert padledag for funksjonshemmede i samarbeid med Fana Kajakk Klubb. 

Gjennom et samarbeid med Bergen kommune (FIKS Sammen), NIF og OLTV har det 

vært arrangert 5 samlinger (basket, kjelkehockey, el-innebandy) og en 

lærersamling. Hovedfokus høsten 2013 har vært kjelkehockeylandslaget og 

forberedelsene mot Paralympics i Sotsji. I samarbeid med padleforbundet har det 

vært gjennomført to faste ukentlige økter med parapadling.  

 



 

 

 
Toppidrettslinjen på Kickoff-samling på Haakonsvern 



 

 

Prosjekt elitesvømmere  

OLTV har gjennomført 2 økter i uken for elitesvømmerne i de periodene de har vært i 

Bergen. Utøverne har vært fulgt opp enkeltvis i forhold til sine treningsplaner. 

Prosjekt unge svømmere 

Det har vært gjennomført møter med aktuelle trenere og ressurspersoner for å bygge 

opp et effektivt og godt støtteapparat rundt utøverne. Det har vært gjennomført 

undersøkelser, tester og trening.  

Vinteridrett 

I 2013 har det vært kontinuitet i jobbingen inn mot miljøene spesielt i langrenn, men 

også i en viss grad opp mot skiskyttermiljøet.  

I freestyle har det vært et generasjonsskifte, hvor de beste utøverne er tatt opp på 

europacuplag og landslag. OLTV har i mindre grad bidratt inn mot disse utøverne i 

løpet av året. På juniorsiden går mange av elevene på Toppidrettslinjen på Voss. Det 

har vært naturlig å jobbe tett opp mot dette miljøet. Det jobbes også en del inn mot 

alpinmiljøet for å optimalisere samarbeidet mellom klubb, krets og skole. 

Toppidrettslinjen 

Utøvere på Toppidrettsgymnaset på Tertnes har vært testet både i lab og i felt 

gjennom året.  

Triathlonutøverne er blitt ekstra fulgt opp med testing og tilrettelegging av opplegg i 

blant annet styrke og basistrening.  

Tertnes elite håndball damer er blitt fulgt opp gjennom styrke-, hurtighet- og 

utholdenhetstester fram til og med årets sesong. OLTV har også bidratt jevnlig på 

styrketreningsøkter. 

Hurtighetstester for kretslagsspillere er gjennomført på oppdrag fra Hordaland 

Fotballkrets.  

 

Medisinsk nettverk 

Det medisinske nettverket ledes av idrettslege Eilif Haaland i samarbeid med lege 

Yngve Kiserud. 

I det medisinske nettverket har de 14 spesialister: Urolog, psykolog 

spiseforstyrrelser, psykolog, nevrolog, øyelege, hjertespesialist , lungespesialist, 

øre/nese/hals, hudlege, reumatolog, ortoped, kiropraktor, manuellterapeut, 

fysioterapeut, kostholdsveiledere og mental trener. 

I løpet av året har Eilif Haaland/Yngve Kiserud behandlet eller sendt videre over 50 

utøvere. 

Foruten tilbudet gjennom idrettslegene har OLTV også mulighet til å gi veiledning 

med tanke på alternative øvelser ved skade. 

Utøvere fra 16 ulike idretter har fått hjelp til mental trening. 80 utøvere har vært til 

konsultasjon på Idrettens Hus innenfor kosthold og ernæring, og det har vært holdt 

46 foredrag med ca 1200 deltakere. 

 

 



 

 

Finansiering 
 

Hvem     Hva    2012  2013 

Olympiatoppen sentralt  Avdelingsleder 

     Administrasjon 

     Trenerkompetanse 

     Paralympics 

     Basistrening 

     FoU 

     Ernæring 

     Totalt     1 255 000 1 415 000 

 

Hordaland idrettskrets  Adm., kontor     209 672    235 391 

 

Hordaland fylkeskommune  Kompetanseheving 

Idrett     Basistrening 

     Test     

Totalt      380 000    320 000 

 

Hordaland fylkeskommune  Toppidrettslinjer  

Opplæring    Voss og Bergen  

     Transport 

     Kompetanseheving   

Totalt    6 220 927 7 202 815 

 

Bergen kommune   Basismidler    

Idrett     Kompetanseheving trenere 

     Talentsatsing 

     Basistrening    

Totalt      785 000    605 000 

 

Hordaland Svømmekrets  Basistrening svømmere     30 000         0 

 

Kursinntekter              105 000    132 321

  

 

 

Viser hvordan OLTV sine inntekter fordeler seg i 2013 

 



 

 

1.5. Idrett for funksjonshemmede 
 

NIF har syv fagkonsulenter som arbeider regionalt med idrett for funksjonshemmede. 

Fagkonsulenten i region Vest har fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

som arbeidsområde og har kontor på Idrettens Hus i Bergen. I tingperioden har den 

fast ansatte fagkonsulenten i region Vest hatt permisjon frem til 31.12.12. Det er ikke 

rapportert tiltak i 2012. Denne rapporten vil derfor kun gjelde for 2013. 

I løpet av 2013 har det vært fokus på samarbeid med, og bistand til, særforbund, 

deres regionale/lokale ledd og idrettslag i fylket. Både i forhold til kompetanse, 

rådgiving og rekruttering. Det har vært et mål å gjennomføre flere rekrutteringsdager 

for funksjonshemmede, og i perioden er det gjennomført 14 rekrutteringsdager totalt. 

Disse dagene har vært knyttet til prosjektet FIKS Sammen/Kom og prøv-dager, 

Treningskick sommer og høst, Funkisdagen og Paralympisk idrettsdag. 

FIKS Sammen-prosjektet var et samarbeid med Bergen kommune, Idrettsservice, 

hvor funksjonshemmede fikk prøve en ny idrett en gang i måneden i skoletiden. Fra 

og med høsten 2013 har dette vært organisert på en litt annen måte, blant annet ved 

å flytte utprøvingen til ettermiddagstid. Dette ble kalt for Kom og prøv-dager. Seks 

idrettslag i Bergen, som allerede har etablerte tilbud til denne gruppen, har vært 

arrangør av disse rekrutteringsdagene. 

Treningskick har vært et nytt tilbud for mennesker med utviklingshemming i 

samarbeid med blant andre Bergen Kickboxingklubb. Totalt 20 deltagere fikk i 

sommer- og høstferien prøve seg på kickboksing, dans og styrketrening. 

Funkisdagen har vært et samarbeid med Norges Handikapforbund Sør-Vest der ulike 

idretter tilrettelagt for funksjonshemmede ble vist frem i Bergen sentrum.  

Paralympisk idrettsdag har vært en del av NIFs prosjekt med Grenseløse 

Idrettsdager. Gjennom Grenseløse Idrettsdager har vi et ønske om å vise 

idrettsmuligheter for funksjonshemmede, synliggjøre og rekruttere. Ulike 

idrettsarrangement ble arrangert i hele landet høsten 2013, og i Bergen ble denne 

dagen gjennomført som et samarbeidstiltak mellom NIF, HIK, NAVs 

hjelpemiddelsentral, Bergen kommune, OLTV og lokale idrettslag. 51 syns- og 

bevegelseshemmede deltok på idrettsdagen.  

Idretter funksjonshemmede har kunnet prøve ut på rekrutteringsdagene i 2013 har 

vært: kjelkehockey, rullestolbasket, el-innebandy, skyting, styrkeløft, svømming, 

alpint, langrenn, teppecurling, bordtennis, goalball, tennis, klatring, sitte-volleyball, 

turn, rullestolrugby og kickboksing. 

Det har vært arrangert ett kurs i tilrettelagt aktivitet, to seminarer for trenere, to 

fagdager på Høgskolen i Bergen (fysioterapi og vernepleierutdanning), en fagdag for 

bofellesskapstjenesten i Bergen kommune i tillegg til noen mindre foredrag med 

informasjon om idrett for funksjonshemmede. 

 

 Antall 

kurs/seminar/foredrag 

Antall 

deltagere 

Antall 

rekrutteringsdager 

Antall 

deltagere 

2013 10 319 14 123 

 

 

 



 

 

Arrangement for utviklingshemmede 

 

Bocciaserien 

Hordaland idrettskrets arrangerer bocciaserie i Hordaland for personer med 

utviklingshemming fra september til juni hvert år. I 2012 deltok 8 idrettslag med til 

sammen 14 boccialag og i 2013 var det 7 idrettslag med til sammen 19 boccialag. 

 

Hordaland idrettskrets gjennomfører hvert år 2 arrangementer i samarbeid med 

Hordaland fylkeskommune: 

 

Vinteraktivitetsuken 

Vinteraktivitetsuken arrangeres på Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet og er et tilbud til 

personer med utviklingshemming. Ved Oset er det ideelle forhold for alle typer 

vinteraktiviteter og aktivitetene blir tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå. På 

programmet står blant annet aking, skigåing, hundespannkjøring, snøscooterturer, 

snørekjøring, aktivitetsløype, svømming, konkurransedag og bocciaturnering. Vi har 

et samarbeid med Høgskolen i Bergen, avd. idrett om praksis for studenter i 

forbindelse med arrangementet. 

 

2012:  

178 deltakere (76 utviklingshemmet og 102 ledsagere) 

 

2013 : 

172 deltakere (74 utviklingshemmet og 98 ledsagere) 

 

Sommeraktivitetsuken 

Eidfjord Idrettslag og Eidfjord kommune, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune 

og Hordaland idrettskrets arrangerte sommeraktivitetsuke i Eidfjordi juni 2013 med 

rundt 20 deltakere. Aktivitetsuken ble flyttet fra Golsfjellet til Eidfjord i 2011 men ble 

ikke arrangert de to første årene p.g.a. for liten påmelding. Aktivitetsuken er for 

personer med utviklingshemming og deltakerne fikk tilbud om bading, fisking, turer, 

besøk ved Hardangervidda Natursenter og Sima kraftverk, kanopadling og 

idrettsleker. 

 

 
Bocciaserien 2013 i Askøyhallen 



 

 

1.6. Store arrangementer i Hordaland 
 

HIK har deltatt i komiteer for enkelte nasjonale og internasjonale mesterskap som 

har vært planlagt i fylket. Andre virkemidler i arbeidet for å nå målsettingen har vært 

å stimulere til anleggsutvikling som gjør det mulig å gjennomføre store 

arrangementer. HIK er høringsinstans når Hordaland fylkeskommune fordeler 

investeringstilskudd til anlegg som kan nyttes til større arrangementer.  

 

2.  Idrettsorganisasjonen 
 

2.1. Idrettslaget og frivilligheten 
 

Det har vært et mål å synliggjøre omfanget av den frivillige innsatsen overfor 

beslutningstakere. Dette har vært gjort som innspill til rullering av 

kommunedelplaner, på arenaer der en treffer kommune- og fylkespolitikere, og når 

idretten i fylket presenteres i andre sammenhenger. 

Arbeid for å bedre idrettslagenes rammevilkår er et viktig virkemiddel for å styrke 

frivilligheten. Se også punkt 3.1 Idrettens finansiering. 

 

2.2. Idrettens lov og organisasjon 
 

Det har i perioden vært en økende pågang fra idrettslag som ønsker hjelp i 

organisatoriske eller lovmessige spørsmål. Noen ønsker hjelp i forbindelse med 

gjennomføring av årsmøter, andre ønsker hjelp til å løse konfliktfylte situasjoner i 

idrettslaget. Idrettskretsenes saksbehandlere gjennomfører årlige samlinger for å 

sikre en faglig oppdatering samt sikre en lik praksis i de ulike fylkene. Dette gjelder 

blant annet opptak av lag, godkjenning av idrettslagsnavn og rutiner for nedlegging 

av klubber. Det gjennomføres årlige kontroller av deler av virksomheten. I 2012 var 

det fokus på idrettslag som har færre enn 10 medlemmer over 15 år, og som dermed 

ikke vil være i stand til å fylle de lovpålagte vervene som fremkommer i NIFs lovnorm 

for idrettslag. Selv om kontrollvirksomhet er en del av strategien for å oppnå 

målsettingen om at organisasjonen skal fungere i henhold til lover og regler, utgjør 

rådgiving og støtte hoveddelen av arbeidet. Hordaland idrettskrets har gjennomført 

rutinekontroll av enkelte idrettslag som søkte om momskompensasjon i 2012 og i 

2013. 

 

Når idrettslag legges ned, tilfaller overskytende midler idrettskretsen. HIK har i 

perioden fulgt den praksis at midlene i slike tilfeller overføres til idrettslag i samme 

område eller kommune med formål å skape ny aktivitet i området. Dersom et 

særidrettslag legges ned, har det vært en målsetting at midlene tilfaller idrettslag 

innen samme særidrett i området. I perioden har idrettskretsen fordelt midler fra 7 

nedlagte idrettslag. 

 

Den årlige idrettsregistreringen er viktig som en dokumentasjon på omfanget av 

idretten i fylket, og for å fange opp utviklingstrekk.  

 

2.3. Antidopingarbeidet 
 

Verdi- og holdningsskapende arbeid danner grunnlaget 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. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med 



 

 

Antidoping Norge. Det er et stort behov for å intensivere og løfte fram det 

forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt, for å 

nå ut med kunnskap og informasjon rundt skadevirkningene ved bruk av doping.  

Idrettskretsens mål er å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos 

unge mennesker som følge av dopingbruk. Holdningsskapende arbeid og skolering er 

viktige virkemidler i dette arbeidet.  

 

Tiltak 2012 

28 foredrag/temakvelder med totalt 2 257 deltakere. 

 17 av foredragene er gjennomført i samarbeid med idrettslag, idrettsråd og 

særkretser. Antall deltakere 882. 

 5 foredrag/seminarer er gjennomført for helsepersonell, lærere, politi og andre 

offentlige ansatte. Antall deltakere 395. 

 6 foredrag/temadager for ungdomsskoler. Antall deltakere 980. 

 

Tiltak 2013 

72 foredrag/temakvelder med totalt 5 363 deltakere 

 34 foredrag er gjennomført i samarbeid med idrettslag, idrettsråd og 

særkretser. Antall deltakere 1 853.  

 23 foredrag/seminarer er gjennomført for treningssentre, helsepersonell, 

lærere, politi og andre offentlige ansatte. Antall deltakere 1 590. 

 15 foredrag/temadager for ungdomsskoler. Antall deltakere 1 950. 

 

Rent idrettslag 

HIK har i perioden oppfordret alle idrettslag i Hordaland til å registrere seg som Rent 

idrettslag. Dette er et kompetansehevende tiltak der idrettslaget på en positiv måte 

viser sin nulltoleranse til doping. Registreringen gjøres på www.rentidrettslag.no og 

idrettslagene oppfordrer alle klubbens aktive medlemmer over 12 år til å gjennomføre 

e-læringsprogrammet Ren utøver www.renutover.no.  

 

Pr 31.12.13 var 199 (28,7%) av Norges 693 registrerte Rent idrettslag fra Hordaland.  

 

Ærlig Talt – seminarer 

Holdningskampanjen Ærlig talt i 2013 var et samarbeid mellom Antidoping Norge og 

Norges idrettsforbund. Det ble besluttet at kampanjen skulle være årets 

kunnskapsturné med Norsk Tipping som støttespiller. Kampanjen var et sentralt 

element i Antidoping Norges 10-årsmarkering i 2013. 

 

HIK arrangerte to seminarer i mai 2013: 

Dagseminar 

Målgruppe: Leger, fysioterapeuter, helsesøstre, politi, lærere, barnevern, utekontakt, 

ansatte i idretten, m.fl. Antall deltakere: 95 

Kveldsseminar 

Målgruppe: Trenere, ledere, utøvere i idrettslag, idrettsråd og særkretser. Antall 

deltakere: 110. 

 

2.4. Inkludering 
 

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk 

bakgrunn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonshemming i idretten. I 2012 ble 

det gjennomført 1 samling på Idrettens Hus om arbeid mot homohets i samarbeid 

med NIF. 

 

Andre virkemidler som har vært brukt innenfor dette området i perioden, har vært 

arbeid med inkluderingsprosjekt flerkulturelle, treningskontaktprosjektet og idrett for 

funksjonshemmede. 

 

 

http://www.rentidrettslag.no/
http://www.renutover.no/


 

 

2.5. Kompetanseutvikling 
 

I 2013 gjennomførte HIK nærmere 50 tiltak med mer enn 550 deltakere. Det har i 

perioden vært økt fokus på klubbutvikling og det har vært prøvd ut flere kurs som 

tidligere ikke har vært arrangert, som f.eks. møteledelse, argumentasjonsteknikk, 

konflikthåndtering og andre seminarer. Det har vært en stor økning i antall 

klubbesøk. Det har også vært gjennomført flere kurs i Klubbens styrearbeid i praksis, 

som ble lansert av idrettsforbundet i 2013. 

I 2013 ble det arrangert to Ærlig Talt seminarer med ca 200 deltakere. Se mer under 

punkt 2.3 Antidoping. 

Veiledere 

I perioden har to av HIKs veiledere deltatt på et omfattende skoleringstiltak i regi av 

Norges idrettsforbund. I 2012 deltok to av veilederne på to internasjonale seminarer, 

ett om idrett mot homohets og et om frivillige i idretten. I perioden har to veiledere 

deltatt på Olympisk akademi i Lillehammer, samt at en har deltatt på Internasjonalt 

Olympisk Akademi i Hellas i 2013. 

 

Kurs og seminar 
2012 2013 

Tiltak Deltakere Tiltak Deltakere 

Aktivitetslederkurs barneidrett 5 49 8 106 

Idékurs barneidrett 2 14 1 3 

Mestringsorientert bevegelseserfaring 1 17 
  Lederkurs for ungdom 4 94 3 67 

Antidopingseminar ungdom 1 280 
  Ungdomsleder flerkulturelle 

  
1 24 

Tema ungdom 4 29 3 31 

Startmøte 10 65 6 42 

Oppfølgingsmøte 4 47 2 6 

Klubbesøk 2 18 14 67 

Klubbutvikling 3 25 5 54 

Konflikthåndtering 1 8 
  Ærlig talt (Antidoping-seminar) 

  
2 200 

Seminar – «Alle kan fly» 
  

1 19 

Basistrening (OLTV) 2 24 1 13 

Økonomikurs 
  

1 18 

Møteledelse 
  

1 11 

Klubbens styrearbeid i praksis 
  

3 25 

Org.utvikling Ungdommens fylkesutvalg 
  

3 52 

Temakveld - diverse tema 2 93 8 110 

Argumentasjonsteknikk 
  

1 9 

Coaching og kommunikasjon 2 26 1 10 

Skolering av veiledere 9 16 4 4 
 

 



 

 

 

 

Lederkurs for ungdom 

 

 



 

 

2.6. Idrettsråd 
 

HIK har ansvaret for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner i fylket som har mer 

enn tre idrettslag. Dette er et minimumskrav iht. NIFs lov. Idrettsrådene skal arbeide 

best mulig vilkår for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for 

samarbeid mellom idrettslagene, mellom idrettslagene og de kommunale 

myndighetene og mellom idrettslagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være en 

møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke. 

HIK har i perioden oppfordret idrettsrådene til å inngå samarbeidsavtale 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. 

Det er i tingperioden gjennomført 75 utviklingstiltak sammen med idrettsrådene i 

Hordaland. I 2012 ble det gjennomført 39 tiltak, med totalt 1429 deltakere og i 2013 

ble det gjennomført 36 tiltak, med totalt 2.871 deltakere. 

Idrettsrådskonferansen – Hordaland 

I 2012 deltok 17 idrettsråd. Hovedinnholdet i konferansen var fysisk aktivitet i et 

forebyggende folkehelseperspektiv, Idrettsrådenes plass i organisasjonen og hvordan 

idrettsrådene best kan løse sine oppgaver. 

I 2013 deltok 17 idrettsråd. Hovedinnholdet i konferansen var doping som samfunns- 

og idrettsproblem og samarbeid idrettsråd og kommune/region. 

 

Temakvelder/seminarer: 

HIK har gjennomført temakvelder i samarbeid med idrettsråd som ønsker dette, med 

fokus på: 

 

 Samarbeidet med kommunen 

 Treningskontakt 

 Psykisk helse og idrett 

 Antidoping 

 Rent idrettslag 

 Ren utøver 

 Ren skole 

 Idrett/skole 

 Hvordan beholde ungdom mellom 13 og 19 år i idretten 

 Samarbeid mellom idretter 

 Anlegg og anleggsplanlegging 

 Idrettens rammebetingelser 

 Ærlig Talt – arrangementer 

 Kroppsfokus og anabole sterodier 

 

HIK har bidratt på styremøter, infomøter og samarbeidsmøter med idrettsrådene med 

følgende tema: 

 

 Skriftlig samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd 

 Gjennomføring av årsmøte 

 Ny driftsmodell idrettshaller 

 Kommunale tilskuddsordninger 

 Utstyrsmidler 

 Struktur og kommunikasjon i idrett 

 Rullering av kommunale idrettsplaner 

 Momskompensasjonen 

 Spaservennen 

 LOS-idrettslag 

 Folkehelse 

 Stortingsvalget 2013  



 

 

Samarbeidsavtaler mellom kommune og idrettsråd: 

Radøy idrettsråd var det første idrettsrådet som inngikk samarbeidsavtale med egen 

kommune. Denne avtalen ble undertegnet i 2011. Følgende idrettsråd har inngått 

samarbeidsavtale med sin kommune i 2012 og 2013: Voss, Ullensvang, Sveio, Askøy 

og Lindås. 

 

Regionsamarbeid for idrettsråd: 

Det er startet opp et arbeid i region Nordhordland vedrørende idrettsrådssamarbeid 

på tvers av kommunegrenser. Følgende Idrettsråd er med i prosessen: Meland 

idrettsråd, Lindås idrettsråd, Radøy idrettsråd, Masfjorden idrettsråd, Austrheim IL, 

Fedje IL, Modalen IL, Osterøy idrettsråd og Gulen idrettsråd (Sogn og Fjordane). Det 

har vært arrangert flere samarbeidsmøter og temakvelder. Arbeidet vil bli videreført. 

 

 
Ordfører Jon Askeland, Radøy kommune  

under Idrettsrådskonferansen 2013 

 

2.7. Økonomisk rådgivning og tilbud om regnskapsføring.  

 
HIK har gjennom flere år hatt tilbud til egne organisasjonsledd om føring av regnskap 

og økonomisk rådgivning, og har i dag økende etterspørsel både når det gjelder 

regnskapstjenester og rådgivning.   

 

I 2013 har HIK ført regnskapene for 21 organisasjonsledd i tillegg til regnskapet for 

HIK og Olympiatoppen Vest-Norge.  Av dette er noen store hvor både regnskap, 

fakturering, purring og lønn blir håndtert. I tillegg har rådgivningstjenesten overfor 

idrettslag økt i omfang de siste årene. Økonomikurs har vært tilbudt etter behov. 

 I 2012 ble det arrangert et seminar om skatt for ideelle organisasjoner med 70 

deltakere fra 40 idrettslag. En viktig oppgave har vært å informere om nye regler og 

endringer i regelverket for idrettslagene. 

 



 

 

2.8. Idrettens Hus 
 

Alle ansatte i Hordaland idrettskrets og Olympiatoppen Vest-Norge har kontorplass på 

Idrettens Hus, Brann Stadion. HIK har en leieavtale som går frem til 01.07.14 med 

Brann Stadion AS på 1732 m2 i 2. og 3. plan i Frydenbøtribunen. HIK har i perioden 

fremleiet kontorer på Idrettens Hus til følgende: 

 
 Hordaland Bedriftsidrettskrets 

 Hordaland Fotballkrets 

 Hordaland Friidrettskrets         

 Hordaland Gymn. og Turnkrets 

 Hordaland Orienteringskrets 

 Hordaland Skikrets 

 Hordaland Svømmekrets  

 Hordaland Volleyballregion 

 

Idrettskretsen disponerer som en del av kontorlokalene, 4 møterom som leies ut på 

dag- og kveldstid. Disse lokalene kan ta henholdsvis 12, 15, 25 og 40 personer.  

 

 

         

 

3.  Finansiering 
 

I løpet av de siste årene har det blitt arbeidet frem flere ordninger som gir positive 

bidrag til idrettslagenes økonomi. Grasrotandelen og momskompensasjonsordningene 

for varer og tjenester samt anlegg er eksempler på slike. Endringen av tippenøkkelen 

slik at en større del av overskuddet fra Norsk Tipping tilfaller idretten, er et annet 

viktig bidrag til bedre rammevilkår for idretten. I 2011 tilfalt 45,5% av overskuddet 

fra Norsk Tipping idretten. For 2012 ble dette endret til 47,9%, og for 2013 var 

overføringene til idretten 56% av overskuddet. Det har vært behovet for å øke 

tilskuddet til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som har lagt til grunn for 

endringen. 

 

Lokale aktivitetsmidler – LAM 

I tildelingsskrivet fra Kulturdepartementet (KUD) heter det blant annet: ”Målsettingen 

med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte 

foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes 

primæraktiviteter som skal støttes. Det er videre et mål at ordningen skal understøtte 

den frivillige innsatsen i lagene.” 10% av idrettens andel av tippeoverskuddet har 

vært satt av årlig til denne ordningen. Tilskuddet er basert på folketall i den enkelte 

kommune i aldersspennet 6 – 19 år pr. 01.01. tildelingsåret, og det er idrettsrådet i 

plenum (årsmøtet) som foretar prioriteringene i henhold til departementets 

retningslinjer. I tillegg kan NIF komme med anbefalinger om hvordan fordelingen kan 

gjøres, innenfor de rammene departementets retningslinjer gir. HIKs oppgave er å 

kontrollere beløpene og å følge opp at tildelingen skjer i tråd med retningslinjene. 

Etter det idrettskretsen kan se har idrettsrådene i Hordaland i perioden fulgt 

retningslinjene, og sørget for at de pålagte prosessene via sine årsmøter har foretatt 

fordelingene.  

 

 

 Norges Bandyforbund, innebandy 

 Norges Basketballforbund Region Vest 

 Norges Friidrettsforbund, mosjon 

 Norges Håndballforbund Region Vest 
 Norges idrettsforbund (idrett for funksjonshemmede) 

 Norges Kampsportforbund Region Vest 

 Norges Rugbyforbund 

 Idrettsrådet i Bergen 
 
 



 

 

Fordeling LAM i kommunene 2008-2013 
Tall i parantes = antall kr pr person i aldersgruppen 6-19 år bosatt i kommunen 

Kommune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  (202,58) (209,18) (178,51) (178,29) (178,74) (187,37) 

Modalen 13 776 14 015 12 674 14 442 15 015 15 364 

Fedje 21 676 22 382 20 350 19 790 20 019 22 110 

Granvin 40 111 38 697 30 703 30 309 28 778 28 668 

Eidfjord 35 452 36 606 30 346 28 170 28 599 28 855 

Jondal 39 098 37 861 32 846 34 767 35 570 35 038 

Ulvik 45 581 43 927 38 915 36 728 36 106 36 163 

Masfjorden 68 878 70 492 57 301 58 657 55 768 57 148 

Samnanger 86 705 89 527 75 331 74 347 72 213 78 696 

Tysnes 107 369 111 072 93 538 90 215 87 763 88 252 

Austrheim 102 709 106 052 93 895 90 750 86 333 95 372 

Ullensvang 126 209 124 878 108 176 110 183 107 962 112 235 

Fitjar 126 209 128 852 111 568 111 431 110 821 116 545 

Vaksdal 160 040 161 693 131 561 131 400 130 483 134 157 

Etne 147 277 154 581 129 062 131 043 129 411 134 907 

Fusa 152 949 159 601 137 095 140 314 137 812 147 648 

Øygarden 182 729 187 212 156 195 155 112 156 401 165 823 

Radøy 191 643 198 926 166 370 163 670 165 517 172 006 

Austevoll 199 746 201 436 170 654 169 554 166 590 174 255 

Sveio 217 573 223 818 192 254 191 484 184 822 195 802 

Odda 259 508 262 306 219 744 213 948 206 271 214 914 

Sund 240 262 243 480 210 819 215 909 217 532 232 527 

Osterøy 315 218 324 222 277 402 273 319 269 189 284 241 

Meland 283 210 295 983 253 482 254 777 261 682 284 991 

Kvam 326 765 338 864 285 257 279 737 283 667 287 052 

Bømlo 496 326 507 460 431 991 439 664 438 817 459 246 

Voss 513 140 539 255 461 266 451 252 449 899 468 614 

Kvinnherad 525 498 548 458 471 084 468 190 464 914 480 044 

Lindås 556 696 577 952 498 217 501 709 508 885 543 000 

Os 676 016 702 621 598 192 602 799 613 629 654 673 

Stord 766 368 782 735 673 156 658 247 661 175 692 148 

Fjell 1 019 798 1 059 684 907 002 911 954 909 451 961 587 

Askøy 978 674 1 041 694 903 432 932 814 943 770 1 011 802 

Bergen 8 777 275 9 082 613 7 787 971 7 772 561 7 791 105 8 190 538 

Sum 17 800 484 18 418 955 15 767 838 15 759 249 15 775 968 16 604 422 

 

 

Momskompensasjon for varer og tjenester 

Dagens ordning for momskompensasjon for varer og tjenester ble innført i 2010. I 

2012 mottok 365 idrettslag i fylket samlet kr. 14 732 431 gjennom denne ordningen. 

I 2013 fikk 378 idrettslag samlet kr. 22 426 691. 

 

Idrettskretsens arbeid i forhold til denne ordningen har vært informasjon og 

rådgivning, oppfølging samt kontrollvirksomhet. 

 

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 

Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne 

idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. Byggingen av 

anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010. I 2012 fikk 15 anlegg i fylket 

godkjent sin søknad med totalt kr. 5 823 014. I 2013 fikk 19 anlegg godkjent sin 

søknad med totalt kr. 6 669 223. 



 

 

Grasrotandelen 

Fem prosent av det den enkelte spiller for på Norsk Tipping sine spill, kan bli 

øremerket en frivillig organisasjon. Utviklingen i ordningen for idrettslagene i 

Hordaland sin del har vært slik: 

 

År Antall idrettslag Antall givere Sum kr. 

2011 604 45 472 21 197 497 

2012 734 48 318 23 939 571 

2013 716 50 088 23 983 780 

 

 

4.  Idrettsanlegg 
 

Idrettens overordnede mål er å skape økt aktivitet. Ett av de viktigste virkemidlene er 

utbygging av idrettsanlegg. For å skape økt aktivitet og legge til rette for fysisk 

utøvelse generelt, er det behov for anlegg og arealer som er egnet for idrett og fysisk 

aktivitet.  

 

Idrettskretsens arbeid for å stimulere anleggsutbyggingen har vært hovedsakelig 

gjennom: 

 Politisk arbeid for å endre tippenøkkelen slik at potten som tilfaller 

idrettsanlegg økes. 

 Ha tema om idrettsanlegg som en del av den årlige samlingen for idrettsråd i 

fylket. 

 Gi innspill og høringsuttalelser til utarbeidelse og rullering av 

kommunedelplaner for idrett i kommunene. 

 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. 

 

Det idrettspolitiske anleggsutvalget i HIK, som har representanter fra 6 ulike idretter, 

bidrar til å styrke og samordne anleggspolitiske saker. Anleggsutvalget er et 

rådgivende organ for idrettskretsen. 

 

HIKs innspill til NIF ifm. høring om «Bestemmelser om tildeling av spillemidler til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet» i perioden har bl.a. vært: 

 Hovedutfordringen for idretten er å få ned ventetiden på utbetaling av 

spillemidler. Endring av tippenøkkelen samt at kostnadskrevende anlegg 

finansieres over statsbudsjettet er to viktige bidrag for en slik utvikling. 

 Godkjent søknadssum til idrettsanlegg bør vektes tyngre. Dette vil gi en 

positiv effekt på utjevning av etterslepet på landsbasis.  

 Alle anleggskategorier må i gjennomsnitt motta minst 20% i spillemidler.  

 Det bør bygges idrettshaller (størrelse 45 m x25 m) i tilknytning til skoler og 

ikke små gymnastikksaler. 

 

 

 



 

 

 

Ordinære anlegg i Hordaland med tilskudd fra spillemidlene i 2012 og 2013 
 

 

Anleggskategori Tildelt 2012 

Aktivitetsanlegg 5 008 000 

Aktivitetssal 0 

Bad og svømmeanlegg 7 682 000 

Bowlinganlegg 450 000 

Bueskytteranlegg 0 

Diverse anlegg 200 000 

Flerbrukshall 20 900 000 

Fotballanlegg 11 496 000 

Friidrettsanlegg 3 201 000 

Friluftsliv 5 861 000 

Golfanlegg 0 

Hestesportanlegg 0 

Idrettshus 6 697 000 

Isanlegg 0 

Kart 175 000 

Luftsportanlegg 0 

Motorsportanlegg 2 094 000 

Skianlegg 6 437 000 

Skyteanlegg 296 000 

Squashanlegg 0 

Tennisanlegg 0 

Turnanlegg 0 

Vannsportanlegg 2 001 000 
 

 

 

 

 

 

 
Anleggskategori  Tildelt 2013 

Aktivitetsanlegg 4 139 000 

Aktivitetssal 700 000 

Bad og svømmeanlegg 0 

Bowlinganlegg 1 150 000 

Bueskytteranlegg 0 

Diverse anlegg 3 400 000 

Flerbrukshall 20 355 000 

Fotballanlegg 25 112 000 

Friidrettsanlegg 1 122 000 

Friluftsliv 5 506 000 

Golfanlegg 0 

Hestesportanlegg 0 

Idrettshus 6 795 000 

Isanlegg 0 

Kart 411 000 

Luftsportanlegg 0 

Motorsportanlegg 0 

Skianlegg 4 968 000 

Skyteanlegg 2 161 000 

Squashanlegg 0 

Tennisanlegg 400 000 

Turnanlegg 1 250 000 

Vannsportanlegg 0 

 

 

 

 

 

Tildelt 2013 

Tildelt 2012 

Aktivitetsanlegg

Aktivitetssal

Bad og svømmeanlegg

Bowlinganlegg

Bueskytteranlegg

Diverse anlegg

Flerbrukshall

Fotballanlegg

 

Aktivitetsanlegg

Aktivitetssal

Bad og svømmeanlegg

Bowlinganlegg

Bueskytteranlegg

Diverse anlegg

Flerbrukshall

 



 

 

 

Antall år etterslep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Målepunktet for etterslepet for denne tabellen er umiddelbart etter bevilgning.  

Den prosentvise innvilgelsen i Hordaland var 21,7% i 2013. 

 

 

Tildelte spillemidler i perioden 2011-2013 

 
År Antall godkjente 

søknader 
Godkjent 

søknadssum 
Tildeling Prosentvis 

innvilgelse 

2011 350 309 335 000 65 985 000 21,3 

2012 344 335 548 000 69 687 000 20,8 

2013 307 338 871 000 73 479 000 21,7 

 

 

 

Kulturdepartementet har i 2013 fordelt 740,385 mill. kroner slik: 

 

    Ordinære     Nærmiljø-       Nærmiljøanlegg     Sum til fylket 

    anlegg      anlegg     forenklet ordning 

 

Østfold 31 210 000 1 497 000 594 000 33 301 000 

Akershus 61 806 000 4 518 000 0 66 324 000 

Oslo 17 661 000 1 172 000 0 18 833 000 

Hedmark 26 858 000 1 378 000 390 000 28 626 000 

Oppland 31 276 000 3 357 000 382 000 35 015 000 

Buskerud 34 005 000 3 323 000 556 000 37 884 000 

Vestfold 28 568 000 2 270 000 506 000 31 344 000 

Telemark 24 720 000 3 313 000 352 000 28 385 000 

Aust-Agder 20 941 000 2 189 000 247 000 23 377 000 

Vest-Agder 25 206 000 2 036 000 397 000 27 639 000 

Rogaland 56 643 000 5 391 000 0 62 034 000 

Hordaland 68 853 000 4 626 000 0 73 479 000 

Sogn og Fjordane 27 719 000 2 212 000 247 000 30 178 000 

Møre og Romsdal 42 189 000 4 283 000 562 000 47 034 000 

Sør-Trøndelag 51 110 000 2 112 000 616 000 53 838 000 

Nord-Trøndelag 38 835 000 2 833 000 302 000 41 970 000 

Nordland 50 280 000 1 917 000 511 000 52 708 000 

Troms 27 712 000 2 963 000 338 000 31 013 000 

Finnmark 16 793 000 610 000 0 17 403 000 

Sum:  682 385 000 52 000 000 6 000 000 740 385 000 



 

 

 

5.  Idrett og folkehelse 
 

Befolkningen i Norge er mindre aktiv enn tidligere, og mindre aktiv enn den burde 

være i et folkehelseperspektiv. Idretten ønsker å spille en rolle for å skape et mer 

fysisk aktivt samfunn, først og fremst gjennom å være inkluderende og gjøre sitt eget 

idrettstilbud mer attraktivt for flere. Idrettens målsetting om å være åpen for alle gjør 

den til en sentral folkehelseaktør. Det er et mål å gi idrettslag som ønsker å jobbe 

mer med folkehelse muligheten til å gjøre det.  

 

Hordaland idrettskrets har i perioden engasjert seg i tre prosjekter innenfor 

folkehelse. Dette er Treningskontakt, Idrett og skole og Inkluderingsprosjekt 

flerkulturelle. 

 

Treningskontakter 

Treningskontakt – Hordaland er et prosjekt der Hordaland idrettskrets i samspill med 

det offentlige, hever kompetansen til enkeltmennesker i kommunene.  Disse er 

motivert til å bidra til å heve folkehelsen i sin hjemkommune gjennom å hjelpe 

enkeltmennesker med å være mer fysisk aktive.  Dette gjøres gjennom å arrangere 

treningskontaktkurs i kommunene. Kommunene benytter treningskontaktene i sitt 

folkehelsearbeid både knyttet til helsefremmende arbeid og i alle typer forebygging. 

Idrettsråd og idrettslag er med i organiseringen av treningskontaktkurset, og 

benytter treningskontaktene i sin aktivitet etter kurset. 

Prosjektet «psykisk helse og idrett» har vært en videreføring av treningskontakt i 

perioden. Målet med prosjektet er å inkludere mennesker med psykiske utfordringer i 

idrettslag, med treningskontakt som et middel. 10 av de 18 idrettslagene som har 

blitt med i prosjektet i perioden har vært med på å arrangere treningskontaktkurs. 8 

idrettslag bruker treningskontakt i aktiviteten. 3 idrettslag har fått til et godt 

samarbeid med kommunen i forhold til betaling av treningskontaktene. Resten av 

treningskontaktene i idrettslag betales av idretten gjennom prosjektmidler eller 

jobber frivillig. 

Treningskontaktkursene har blitt arrangert i tett samarbeid med en kommune, 

idrettslag/idrettsråd og spesialisthelsetjenesten. Treningskontaktene har blitt brukt 

av kommuner, idrettslag og idrettsråd etter gjennomført kurs. 

 

Type møte/klubbesøk 

Treningskontakter 

2012 2013 

Tiltak Deltakere Tiltak Deltakere 

Klubbesøk/møter med IL 63 1 028 89 1 285 

Møter med kommuner 11 243 23 217 

Helse Bergen 13 208 15 348 

Helsekomiteen Stortinget 1 25   

Helseinstitusjoner 4 21 7 86 

Hordaland fylkeskommune 6 114 8 176 

Møter med idrettsråd i Hordaland 8 40 11 78 

Andre frivillige organisasjoner   3 45 

Sjøforsvaret   2 9 

Andre idrettskretser 2 14 1 30 

Møter med særforbund/særkretser 11 53 14 64 

Høgskolen i Bergen   3 17 

Totalt 119 1 746 176 2 355 



 

 

Tiltak 2012 og 2013 

 Dagsseminar om idrett og psykisk helse oktober 2012. 95 deltakere. 

 Aktivitetsdag Frotveit desember 2012. 25 deltakere. 

 Utstrakt møtevirksomhet med spesialisthelsetjeneste, kommuner, idrettslag og  

    idrettsråd. 

 Samarbeid i gang med NAV Arbeid om tilpasset arbeidspraksis for aktuelle  

    personer gjennom idrettslag.  

 6 treningskontaktkurs har blitt gjennomført, i tillegg kurs gjennom Nordhordland  

    Padleklubb og Puddefjorden Kajakklubb. 180 deltakere. 

 Helgeseminar «Alle kan fly» mai 2013. 34 deltakere. 

 

Treningskontakter (TK) i idrettslag 2012 og 2013: 

 

Idrettslag 

Antall 

medl. 

Nye 

medl. 

2012 

Nye 

medl. 

2013 

Antall 

TK i IL 

 

Idrett 

Nordhordland Padleklubb 215 50 13 9 Padling 

Puddefjorden Kajakklubb 115 20 16 5 Padling 

Meland Motorsportklubb 85 25 33 2 Motorsport 

Kalandseid IL 913 50 85 4 Fleridrett 

IL Fjellkameraterne 555 50 335 1 Innebandy 

Trappen IL 32 6 6 7 Fleridrett 

Møhlenpris IL 285 121 28 7 +  

15 jrTK 

Fleridrett 

Psykiatrialliansen IL 160 25 10 6 Fleridrett 

Kvam LSK 349  10 4 Ski 

Herand IL 116  34 3 Fleridrett 

Flaktveit IK 858  36 7 Fleridrett 

Bergen Kickboxingklubb 196  26 3 Kickboxing 

Bergen Klatreklubb 1 452  749  Klatring 

Sartor Fotballklubb 26  26 1 Fotball 

SUM 5 357 347 1 427 74  

 

Idrettslag som har deltatt i prosjektet har hatt følgende prosentvise økning i 

medlemstall: 19,8% i 2012 og 24,7% i 2013. 

 

 

 
Treningskontaktkurs Kalandseid IL 

 



 

 

Det har vært flere idrettsråd med i Treningskontaktarbeidet: Meland, Lindås, Radøy, 

Masfjorden, Bergen, Kvinnherad, Fitjar, Fusa og Kvam. 

 

Samarbeid med særforbund 

Norges Padleforbund: Utvikling av en kursstige som utdanner treningskontakter for 

padleklubber. Norges bandyforbund: Bidragsyter på treningskontaktkurs.  

 

Kommuner som har vært med i samarbeidet: Bergen, Voss, Kvinnherad, Meland, 

Lindås, Radøy, Austrheim, Masfjorden, Fitjar, Fusa og Kvam. 

 

Gullegget 2012 
Treningskontakt – Hordaland mottok i november 2012 

Extra-stiftelsens hederspris for beste prosjekt.  

Extra-stiftelsen består av 28 helse- og rehabiliterings- 

organisasjoner som står bak TV-spillet Extra.  

Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners 

prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. 

Treningskontakter skal være et supplement eller et  

alternativ til kommunenes eksisterende tilbud om støtte- 

kontakt. Idrettslagene rekrutterer treningskontaktene og står for opplæringen. 

Kommunen lønner dem og har oversikt over hvilke personer som kan trenge 

treningskontakt. Målgruppen har vært psykisk syke, rusmiddelavhengige og 

funksjonshemmede. Treningskontaktene får et kurs som gir økt kompetanse i arbeid 

med funksjonshemmede, rusmiddelavhengige og psykisk syke, og tilrettelegging av 

fysisk aktivitet og idrett for disse gruppene. Over 700 treningskontakter har deltatt 

på et slikt kurs i Hordaland. Det er første gang et idrettsprosjekt vinner Extra-

stiftelsens hederspris. 

 

Extra-stiftelsen uttaler: 

Årets GULLEGG ble prosjektet Treningskontakter. Organisasjon er Norges 

idrettsforbund og prosjektleder er Anne-Kristine Aas. Det var statssekretær Mina 

Gerhardsen som delte ut prisen. Juryen sa om prosjektet: ”Årets vinnerprosjekt er 

inspirerende og engasjerende og opplevelses som spennende og givende for alle som 

deltar. Det gir mestringsfølelse og det bryter ned barrierer. Det retter seg mot viktig 

målgrupper med et tydelig budskap og har stor bredde og god forankring. Prosjektet 

virker også integrerende og gir deltagerne tilgang til nye miljøer. Konseptet er enkelt, 

men veldig virkningsfullt. Juryen anser spredningspotensialet som stort, både 

geografisk og i forhold til målgruppene.”  Gullegget 

 

 
Glade mottakere av hedersprisen 

 

 

http://www.idrett.no/krets/hordaland/nyhetsarkiv/Sider/Gullegget2012tilTreningskontaktprosjektet.aspx


 

 

En mer aktiv skolehverdag 
Hordaland idrettskrets (HIK) startet i 2008 opp prosjektet Idrett og skole – hånd i 

hånd. Prosjektet har siden den gang utviklet seg fra å gjelde tre ulike modeller for 

idrett i SFO til å bli et bredere prosjekt som omfatter følgende: 

 

 Ulike modeller for idrett i SFO 

 Kompetanseheving av SFO-assistenter, aktivitetsledere fra ungdomsskolen og 

barne- og ungdomsarbeiderfagelever i den videregående skolen 

 Idrettstimer for elever i ungdomsskolen 

 Antidopingforedrag i ungdomsskolen 

 

Bakgrunnen for alle disse tiltakene er ønsket om at barn og unge skal få oppleve 

gleden med å drive med idrett og fysisk aktivitet og at de på denne måten får gode 

aktivitetsvaner som igjen slår positivt ut for folkehelsen i landet. En forutsetning for 

at aktiviteten skal bli lystbetont for alle er at tilbudet som leveres er av god kvalitet. 

HIK har derfor hatt fokus på kompetanseheving av instruktørene fra idretten og de 

ansatte i skolen og hvilke personer vi bruker som instruktører fra idretten. Det har 

vært et bevisst valg av idretter/aktiviteter slik at vi fenger også de som ikke finner 

seg til rette i ordinære aktivitetstilbud og derfor ikke er aktive til vanlig. NIF, 

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune er hovedfinansieringskildene til dette 

prosjektet. 

 

Barneskolen 

Ved et samarbeid mellom skolen sin SFO og det lokale idrettslaget og bruk av 

instruktører fra idretten skal en kunne gi elevene et mer aktivt og variert tilbud av 

god kvalitet i SFO-tiden. I 2012 og 2013 har følgende kommuner, skoler og idrettslag 

vært med i tiltaket: 

 

Bergen kommune: 

 Arna-Bjørnar fotball, Garnes vgs, Garnes skule, Lone skule, Ådnamarka skule 

og  Ytre-Arna barneskule 

 Kalandseid IL, Kaland skule, Slåtthaug ungdomsskole, Klem barnehage og 

Kaland barnehage 

 TIF Viking, Christi Krybbe skoler og to SFO-er ved Krohnengen skole 

 Bergen Rugby Klubb, Paradis skole og Møhlenpris skole 

 Åsane håndball, U.Pihl vgs, Rolland skole, Kyrkjekrinsen skole 

 Idrett Bergen Sør (sammenslutning av 5 IL), Kirkevoll skole, Liland barneskole 

og Ytrebygda ungdomsskole 

 

Fusa kommune: Strandvik IL, Strandvik barneskule 

Kvam herad: Øystese IL, Øystese barneskule 

Odda kommune: Odda IR, ulike idrettslag, Odda vgs, Odda barneskole 

 

Idrettslagene rapporterer at dette prosjektet har ført til økt og mer variert aktivitet i 

SFO. Tett samarbeid med f.eks. helsesøster på skolen er med på å øke deltakelsen i 

SFO, spesielt fra grupper med spesielle behov og flerkulturell bakgrunn. For å få 

disse med kreves det direkte kontakt og tett oppfølging. 

 

Tilbakemeldingene vi får fra kursdeltakere fra SFO er også svært positive og vi 

opplever at denne gruppen ønsker mer kunnskap om fysisk aktivitet for barn. 

Evalueringen fra kursdeltakere fra ungdomsskolen viser at elevene utvikler seg, ikke 

bare som instruktører, men også som mennesker og mange av dem ønsker å bli 

instruktører i idrettslaget etter gjennomført praksis. 

 

 

 



 

 

Ungdomsskolen 

Hordaland idrettskrets gjennomfører tiltaket Idrettstimer i ungdomsskolen med 

midler fra Bergen kommune. 

 

Tiltaket går ut på at elever i 8. og 9. trinn på utvalgte ungdomsskoler i Bergen 

kommune har en time idrettsaktivitet i uken i tillegg til kroppsøving. Denne timen er 

plassert midt på dagen for å bryte opp en teoretisk dag med fysisk aktivitet. Det er 

instruktører fra idretten som gjennomfører disse timene og de er valgt ut med tanke 

på evne til å engasjere umotiverte ungdommer og å takle utfordrende situasjoner. 

 

Timene er obligatoriske og alle skal delta, men hovedmålgruppen for tiltaket er de 

inaktive ungdommene som har lav deltakelse i kroppsøvingstimene og som ikke 

driver med noen form for fysisk aktivitet på fritiden. Ved utvelgelse av idretter har 

det blitt vektlagt aktiviteter som skiller seg fra de tradisjonelle idrettene for lettere å 

engasjere hovedmålgruppen. Hver klasse er også delt i to, slik at gruppene ikke blir 

for store (maks 15 elever pr gr.). I løpet av skoleåret er elevene innom seks ulike 

idretter og får prøve hver enkelt idrett fem ganger, det vil si at de i løpet av 

skoleårets 38 uker har 30 uker med Idrettstimer i tillegg til Idrettsdag på slutten av 

skoleåret. 

 

I skoleåret 2012/2013 har disse skolene hatt Idrettstimer: 

 

Ortun skole i Fyllingsdalen 

8. trinn 5 klasser med 119 elever og 9. trinn med 130 elever. 

  

Garnes ungdomsskule i Indre-Arna 

8. trinn 5 klasser med 141 elever.  

 

Olsvik skole i Olsvik 

8. trinn 3 klasser med 82 elever. 

  

Ved slutten av Idrettstimeåret 2012/2013 fikk alle fire klassetrinnene ved de tre 

skolene hver sin Idrettsdag. 10 ulike idretter er representert på Idrettsdagene. 

Klassene har vært delt inn i de samme gruppene de har hatt på Idrettstimene og 

hver gruppe har fått prøve 4 ulike idretter i løpet av Idrettsdagen. 

  

 
Idrettstimer på Olsvik skole 



 

 

Den videregående skolen 

Hordaland idrettskrets gjennomførte i 2013 tre Aktivitetslederkurs barneidrett for 

elever som tar programfaget Barne- og ungdomsarbeiderfag. To kurs ble 

gjennomført på Osterøy vgs og ett kurs på Olsvikåsen vgs. Til sammen deltok det 58 

elever på disse kursene. 

 

HIKs arbeid med å gjennomføre Aktivitetslederkurs barneidrett i den videregående 

skolen for elever som tar barne- og ungdomsarbeiderfaget anses som et viktig tiltak 

med tanke på forebygging, utjevning av sosiale helseforskjeller og å få flere i fysisk 

aktivitet. Det er et mål at elevene som gjennomfører dette kurset skal bli motivert til 

å bruke fysisk aktivitet aktivt i sitt fremtidige arbeid med barn i barnehage og skole. 

 

6.  Idrett og samfunn 

6.1. Et flerkulturelt Norge 
 

Inkluderingsprosjekt flerkulturelle 

Prosjektet for inkludering av flerkulturelle ble videreført i 2012. Arbeidet har blitt 

styrket gjennom at omfanget av konsulentstillingen som Klubbutvikler inkludering ble 

økt til 100 %. Prosjektet er et samarbeid mellom Hordaland Fotballkrets, Norges 

Håndballforbund Region Vest og Hordaland idrettskrets. Hovedmålsettingen er å 

styrke inkludering av barn, unge og voksne med flerkulturell bakgrunn i nærmiljøet. 

Dette søkes oppnådd gjennom å øke deltakelsen i organisert og uorganisert 

idrettsaktivitet, øke deltakelsen fra jenter med flerkulturell bakgrunn og å øke 

involveringen fra voksne og foreldre med flerkulturell bakgrunn. 

Inkluderingskonsulenten som er ansatt i prosjektet har sitt ansettelsesforhold 

gjennom Hordaland Fotballkrets, som også fører regnskap for prosjektet. Stillingen 

har vært finansiert av Norges Fotballforbund/ Hordaland Fotballkrets, Norges 

Håndballforbund Region Vest, Hordaland idrettskrets, Hordaland fylkeskommune og 

Bergen kommune. Det er opprettet en referansegruppe for tiltaket der disse fem 

aktørene inngår. 

Virkemidler i arbeidet har vært klubbesøk, gjennomføring av Fargerik håndball og 

fotball-turneringer, samarbeid med idrettslag, etablering av møteplasser for 

idrettslag, tiltak rettet mot mottak, samarbeid med fylkeskommunen og kommuner, 

idrettsråd, særkretser, skoler og andre frivillige organisasjoner. Det har videre vært 

opprettet et feltarbeider engasjement ved Nygård skole i Bergen. Feltarbeiderens 

hovedoppgave har vært å hjelpe elever ved skolen å finne egnede idrettstilbud i sitt 

nærmiljø, samt vært bindeledd mellom skolen og den organiserte idretten. 

Feltarbeider jobber tett sammen med og rapporterer til Klubbutvikler inkludering. 

Feltarbeiderengasjementet har i stor grad vært finansiert gjennom tilskudd fra Bergen 

kommune. 

 

 

 

 



 

 

Møter/klubbesøk 2012 og 2013: 
 

Type møte/klubbesøk 
2012 2013 

Tiltak Deltakere Tiltak Deltakere 

Klubbesøk/møter med IL 52 73 47 325 

Møter med kommuner 12 42 9 46 

Møter samarbeidsforum inkludering 6 25 7 25 

Fagseminar m/idrettslag 2 28 7 145 

Samarbeidsutvalg Hordaland 

fylkeskommune 

7 66 6 48 

Møter med idrettsråd i Hordaland 3 12 3 9 

Møter med frivillige organisasjoner             7 22 6 25 

Skolebesøk administrasjon/lærere              9 28 6 28 

Møter med asylmottak 11 43 9 32 

Møter med særforbund 10 52 11 75 

Konferanser/seminarer 5 40 4 150 

Totalt 135 631 115 813 

Tiltak/aktiviteter     

Aktivitetsdag ulike idretter 2 600 3 820 

Fargerik Fotball turnering 8 2 400 8 2 450 

Fargerik Håndball turnering 2 370 2 270 

Totalt 12 3 370 13 3 540 
 

I oversikten inngår aktivitet på vegne av Hordaland idrettskrets, Hordaland Fotballkrets 

og Norges Håndballforbund Region Vest. 

 

 

 

 

Stakken Cup hos Ny-Krohnborg IL 

 

 



 

 

6.2. Miljøansvar 

 
Hordaland idrettskrets/Idrettens Hus ble Miljøfyrtårnsertifisert i mai 2012. HIK ble 

med dette den første idrettskretsen som fikk denne sertifiseringen. HIK har i perioden 

oppfordret særkretser og idrettslag til å velge miljøvennlige løsninger i forhold til 

anlegg, arrangementer og aktiviteter. Dette har vært gjort gjennom 

informasjonsmøte, nyhetsbrev og nettsider. 

 

 
Offisiell overrekkelse av miljøfyrtårndiplom med ordfører Trude Drevland 

 

 

 

Sak 5 regnskap 
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Sak 7: Langtidsplan 2014-2016 og langtidsbudsjett 
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Innledning 

 
Hordaland idrettskrets (HIK) har i sitt strategidokument for tingperioden  

2014 – 2016 valgt å legge disse dokumentene til grunn for planarbeidet: 

 NIFs Idrettspolitiske dokument 2011 – 2015 

 Stortingsmelding nr.26 (2011-12): Den norske idrettsmodellen 

 Hordaland fylkeskommune sin Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett 

og friluftsliv 2008 – 2012 

 Handlingsplan Hordaland idrettskrets 2012-2014 

 

Dette dokumentet er det idrettspolitiske grunnlaget som HIK vil arbeide med 

i tingperioden 2014-2016. Vi ser det som naturlig å bygge HIK sitt dokument 

på vedtatte veivalg i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komite (NIF). Innholdet er derfor organisert i samsvar med strukturen i NIFs 

idrettspolitiske dokument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hordaland idrettskrets besto 1. januar 2014 av 824 idrettslag og 174 742 

medlemskap. I tillegg kommer 310 bedriftsidrettslag med til sammen 31 724 

medlemskap.  

Av fylkets 824 idrettslag er 196 fleridrettslag og 628 særidrettslag det vil si 

at det store flertallet av idrettslag i fylket driver bare med en idrett. 

Medlemssammensetningen er slik: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år Over 26 år Totalt 

Kvinner  3 701 23 628 14 940 6 409 23 205 71 883 

Menn 3 348 26 870 18 447 10 428 43 766 102 859 

Totalt 7 049 50 498 33 387 16 837 66 971 174 742 

 

Med tall fra bedriftsidretten er samlet medlemskap pr. 1. januar 2014  

205 191.  

Det må merkes at disse tallene er foreløpige da idrettsregistreringen 2013 

ikke er sluttført. 

Hordaland består av 33 kommuner. Det er idrettsråd i 25 av disse – alle 

kommuner med mer enn tre idrettslag skal ha et slikt samordningsorgan 

som idrettsrådet er. 

Det er 54 særforbund i Norge. 53 av disse har aktivitet i Hordaland. De 

største særidrettene i Hordaland er fotball, gymnastikk og turn, håndball, 

svømming og friidrett. 
 

    



 

Visjon 
”Idrettsglede for alle” 

Visjonen ”Idrettsglede for alle” skal prege både organisasjonsarbeidet og 

aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å 

utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs 

formålsparagraf. 

”Idrettsglede for alle” er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den 

enkelte og fellesskapet. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne, og når 

samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettslagene.  

 

Idrettens verdigrunnlag  

Idrettsorganisasjonen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å 

utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en 

positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon 

som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.  

Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  
Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdier som glede, felleskap, helse og 
ærlighet.  
 

 

Statens begrunnelser for støtte til idretten   

De mest sentrale begrunnelsene for staten til å støtte idretten er:       

Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert 

organisasjon. 

Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den 

organiserte idretten. 

Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, 

og til at idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og 

verdifulle rammer for sosialt fellesskap. 

Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er de primære målgruppene for 
tildeling av spillemidler til idrettsformål. 

 
Målet for basisfinansieringen av toppidretten er å: 

 Sikre grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing 
 Sikre en bredde innenfor toppidretten 



 

Den norske idrettsmodellen 

Norsk idrett er en folkebevegelse og landets største frivillige og 

medlemsbaserte organisasjon.  

I internasjonal sammenheng er norsk idrett unik ved at all idrett er samlet 

i en og samme organisasjon.  

Idrettslagene er medlemmer i NIF og er idrettsorganisasjonens 

fundament. Det alt vesentlige av aktivitet i norsk idrett skjer i 

idrettslagene.  Det er derfor avgjørende at alt arbeid som gjøres i 

overliggende organisasjonsledd har sitt utgangspunkt i aktiviteten i 

idrettslagene. 

Særforbundene er medlemmer i NIF og er tilsluttet sine respektive 

internasjonale forbund.  Særforbundet er den høyeste faglige myndighet 

på sin idretts område. Et særforbund består av idrettslag som er tatt opp i 

NIF og i særforbundet. 

Det er i dag 54 ulike særforbund i Norge. 53 av disse har aktivitet i 

Hordaland. Mange særforbund har valgt å organisere sin aktivitet i fylket 

gjennom særkretser eller særidrettsregioner.  

Idrettskretsene og idrettsrådene er organisasjonsledd under NIF og 

felles organ for idretten innenfor sine geografiske områder (fylker og 

kommuner). I alle kommuner der det er flere enn tre idrettslag skal det 

være et idrettsråd. I Hordaland er det idrettsråd i 25 av fylkets 33 

kommuner.  

I NIFs idrettspolitiske dokument for perioden 2011-2015 er det lagt særlig 

vekt på to hovedproblemstillinger – en åpen og inkluderende idrett og 

langsiktig finansiering og rammevilkår. 

 



 

 

Finansiering av virksomheten 

Idrettskretsens inntekter kommer i stor grad fra tre hovedkilder: 

Norges idrettsforbund, Hordaland fylkeskommune og prosjektmidler. 

 

Midlene fra Norges idrettsforbund skal styrke den medlemsbaserte 

aktiviteten i idrettslagene, både når det gjelder aktivitetstilbudet og som 
arenaer for meningsdannelse og for sosialt fellesskap. 
 

Gjennom rammetilskuddet fra Hordaland fylkeskommune bidrar 

idrettskretsen til at fylkeskommunen oppnår sin målsetting om ”Aktiv kvar 

dag”. Idrettslagene er en sentral aktør for å nå denne målsettingen, men 

også andre målgrupper, som ikke er medlemmer i idrettslagene i dag, kan 

nås ved hjelp av denne støtten. Særkretstilskuddet har sin basis i tilskudd 

fra fylkeskommunen. 

 

Prosjektmidlene muliggjør et økt fokus mot innsatsområder som 

idrettskretsen ellers ikke ville kunne ha den samme innsatsen mot. 

Prosjektmidler vil i den kommende perioden danne basis for vårt arbeid 

innenfor disse områdene: Treningskontakt, Idrett og skole og Inkludering 

flerkulturelle. 

 

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Stiftelsen Helse & 

Rehabilitering og Norges idrettsforbund er viktige økonomiske 

bidragsytere og støttespillere i arbeidet innenfor disse prosjektene. 
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1. Aktiviteten  

1.1 Barneidretten 
 

Mål: Idretten skal sikre et åpent og inkluderende aktivitetstilbud, 
og legge til rette for å beholde eller øke antall barn som 

deltar i aktivitetene.    

 
Kompetansen og verdisynet til dem som møter barna i idrettshverdagen, 
er avgjørende for miljøet som skapes og for idrettstilbudet. Idrettens 

barneidrettsrettigheter og bestemmelser gjenspeiler at barna i idretten 
både skal sikres en positiv fysisk, psykisk og sosial utvikling. 

 
Særidrettene har et helhetlig ansvar for aktivitets- og konkurransetilbudet 

i sin idrett. HIKs bidrag til å oppnå målet i barneidretten, vil være 
gjennom å tilby tverridrettslige utdanningstilbud samt informasjon og 

annen oppfølging av barneidrettsrettighetene og idrettsskoler.  
 

 

1.2 Ungdomsidretten 
 

Mål: Idretten skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom 
og sørge for at flere velger å være aktive innenfor organisert 

idrett. 
 

Det er en stor utfordring å møte ungdommen med et tilstrekkelig 
differensiert idrettstilbud som speiler interessen i den yngre generasjonen 

og skaper en åpen og inkluderende idrett. Samtidig skal det legges til 
rette for at de som har ambisjoner, får mulighet til å prestere. Det er 

sentralt å utvikle gode trenere, både for dem med idrettslige ambisjoner 
og for de mange som primært vil delta på treningsaktiviteten. 

 

HIKs bidrag til å oppnå målet i ungdomsidretten, vil være gjennom å 
prioritere utdanning av ungdom, gjennomføre prosjektet «Ungdomsløftet 

2013-2015» samt å synliggjøre retningslinjer for ungdomsidrett. 
 

HIK vil ha fokus på å utvikle ungt lederskap og invitere ungdommen til å 
ta ansvar for eget idrettsmiljø. Gjennom aktiv involvering skal 

ungdommene oppleve fellesskapet, idrettsgleden og verdien av frivillig 
arbeid.  

 
 

 
 

 



 

 

1.3 Voksenidretten 
 
Mål: Andelen voksne medlemmer som velger å trene innenfor 

idrettslagene skal økes. 
For å nå visjonen «Idrettsglede for alle», er det en utfordring å legge 

forholdene enda bedre til rette, slik at også voksne medlemmer finner et 
attraktivt aktivitetstilbud innenfor den organiserte idretten, både i 

bedriftsidretten og i de ordinære idrettslagene. I tillegg til at dette vil 

skape et mer fysisk aktivt samfunn, vil dette ytterlige stimulere de 
voksnes tilstedeværelse, noe som er avgjørende for bærekraften i 

idrettens frivillighetskultur. 
 

HIKs bidrag for å oppnå målet i voksenidretten, er gjennom å stimulere 
idrettslag til å starte opp ny aktivitet for voksne. HIKs folkehelseprosjekter 

er gode utgangspunkt for å utvikle gode samarbeidsløsninger med det 
offentlige slik at voksne med ekstra utfordringer finner seg til rette. 

 
 

 



 

 

1.4 Toppidretten 
 

Mål: Utvikle morgendagens toppidrettsutøvere. 

Det er av stor betydning for Norge å ha en toppidrett som skaper store 

opplevelser for folket og samtidig gir idrettsungdommen noe å identifisere 

seg med. Det krever stadig fornyelse om en skal opprettholde Norges 

posisjon som ledende toppidrettsnasjon. Unge talenter må sikres et 

helhetlig treningstilbud, og de beste må sikres treningskvalitet på 

internasjonalt toppnivå.  

Olympiatoppen Vest-Norge avd. Hordaland er en regional avdeling for 

toppidrett. Målsettingen er å spre toppidrettskunnskap og øke 

kompetansen til morgendagens og dagens topputøvere og trenere. 

Utøveren settes i fokus på tvers av skole, klubb og miljø og det skal 

skapes en utviklingskultur gjennom å opptre inspirerende og stimu-

lerende. Gjennom kvalitet og tydelighet, troverdighet og faglig dyktighet 

danner OLTV avd. Hordaland sammen med idrettsmiljøet i fylket 

grunnlaget for de store prestasjonene. OLTV avd. Hordaland skal gjennom 

et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø være med å utvikle 

toppidretten i Hordaland. 

Faglig rapporterer OLTV til Olympiatoppen sentralt. Styret i Hordaland 
idrettskrets er ansvarlig for den økonomiske virksomheten i OLTV avd. 

Hordaland.  
 

Toppidretten, med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere, 
skal videreutvikles for å kunne konkurrere i et internasjonalt miljø og 

opprettholde Norges posisjon som en ledende idrettsnasjon. 
Olympiatoppen Vest-Norge avd. Hordaland skal bidra til dette ved å: 

 Utvikle og legge til rette for/gjennomføre formidling av nasjonal 
spisskompetanse ved universitet og høgskoler. 

 Bistå i utviklingsprosesser i prestasjonsmiljøer i regionen  
 Utvikle og drifte nettverk som skal bistå toppidrettsutøvere, 

trenere og klubber i fylket med tjenester og kompetanse. 
 

 

1.5 Idrett for funksjonshemmede 
 

Mål: Flere funksjonshemmede skal få informasjon om og benytte  

  seg av godt tilrettelagte lokale aktivitetstilbud. 

I NIF er det ansatt en fagkonsulent som jobber med idrett for 

funksjonshemmede på Vestlandet (Rogaland, Hordaland og Sogn og 

Fjordane). Fagkonsulenten har kontor på Idrettens Hus i Bergen. 

Idrettskretsen er en viktig samarbeidspartner for fagkonsulenten. 



 

 

For å rekruttere flere funksjonshemmede til idretten må vi informere, 

involvere og samarbeide med mange instanser utover idrettens frivillige 

apparat. Kommuner, fylkeskommune, skoler, interesseorganisasjoner, 

NAV, hjelpemiddelsentralen, leverandører av aktivitetshjelpemidler, 

førstelinjetjenesten og Haukeland universitetssykehus for å nevne noen. I 

tillegg må vi bidra til at idrettslagene og deres trenere føler at de har den 

kompetansen og de ressursene de trenger for å kunne gi gode tilbud til de 

som ønsker det.  

For å styrke og utvikle idrettstilbud til funksjonshemmede, vil det bli 

arrangert trenerseminar og tverridrettslige kurs i samarbeid med både 

idrettskrets og særforbund/særkretser. Det vil også arbeides for at gode 

samarbeidsmodeller mellom idretten og det offentlige implementeres. 

Gjennom rekrutteringsdager, informasjon og oppfølging av 

enkeltpersoner, ønsker vi å gi funksjonshemmede gode muligheter til å 

delta i idretten. 

 

1.6 Store idrettsarrangementer i Hordaland 
 

Mål: Det skal regelmessig arrangeres større idrettsarrangementer  

  i fylket. 

 

HIK ønsker å arbeide for at fylket sikres flere nasjonale og internasjonale 

idrettsarrangementer. Dette er et arbeid som må skje i samarbeid med 

det offentlige, næringslivet og idretten. HIK ser det som naturlig at 

Bergensregionen og Voss er områder som peker seg ut ift. 

toppidrettsarrangementer. Store idrettsarrangementer vil imidlertid også 

omfatte breddeidretten. 

HIKs bidrag for å nå denne målsettingen er gjennom å utvikle 
samarbeidsrelasjoner med offentlige myndigheter, næringslivsaktører og 

idretten samt å stimulere til anleggsutvikling som gjør det mulig å 
gjennomføre store idrettsarrangementer.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

2. Idrettsorganisasjonen 

2.1.  Idrettslaget og frivilligheten 
 

Frivillig innsats blant medlemmene er den viktigste ressursen på alle 
nivåer i norsk idrett. Frivillig arbeid gir mening, trivsel og skaper gode 

sosiale nettverk for den enkelte. Frivilligheten skaper positive 
ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet.   

 

Innenfor idretten i Hordaland legges det årlig ned 2 500 frivillige årsverk 
med en anslått verdi på i overkant av 1 milliard kroner. En bedring av 

rammevilkårene for idrettslaget, først og fremst gjennom flere og bedre 
anlegg, gode økonomiske vilkår samt tilgang på relevant kompetanse, vil 

være et viktig bidrag for å opprettholde det frivillige bidraget i 
idrettslagene. Frivilligheten i idretten er fortsatt meget sterk, men den er i 

endring og må stimuleres i årene fremover.  
 

HIKs bidrag for å styrke frivilligheten er gjennom å arbeide for bedre 
rammevilkår for idrettslagene slik at de frivillige kan bruke mest mulig tid 

på aktiviteten. Dette kan gjøres gjennom tilførsel av økte ressurser, bedre 
anleggssituasjon og informasjon/kompetanse slik at hverdagen for 

tillitsvalgte gjøres enklere. Omfanget av frivilligheten må også 
synliggjøres overfor beslutningstakere. 

 

 

2.2.  Idrettens lov og organisasjon 
 

Mål: Idrettslagene skal opprettholdes som selveiende,  
  demokratiske og frivillige og skal leve i tråd med idrettens  

  lover, regelverk og retningslinjer.  
 

HIKs bidrag i dette arbeidet er å veilede idrettslagene om NIFs lov, 

regelverk og retningslinjer. HIK forvalter og rapporterer endringer knyttet 
til medlemskap i idrettslag i Hordaland. 

 
 

2.3.  Antidopingarbeidet 
 

Mål: En ærlig og dopingfri idrett. 
 

Verdi- og holdningspåvirkende arbeid skal danne grunnlag for aktiviteten. 
Idrettens grunnverdier, helse og ærlighet, er fundamentert i 

antidopingarbeidet. Idrettslagene spiller en avgjørende rolle i verdi- og 
antidopingarbeidet. Her skapes utøvernes verdier og holdninger. 



 

 

 



 

 

HIK vil, i samarbeid med Antidoping Norge, tilby idrettslag, skoleklasser 

og andre interesserte informasjon om idrettens antidopingarbeid. Vi vil 

oppfordre alle idrettslag i Hordaland til å bli med i forebyggings-
programmet "Rent idrettslag.”  

 
 

2.4.  Inkludering  
 

Mål: Deltakelsen fra underrepresenterte grupper skal økes, slik at  
deltakelsen på en god måte gjenspeiler mangfoldet i 

samfunnet. 
 

Det norske samfunnet har fortsatt utfordringer knyttet til toleranse og 
inkludering. Både innenfor og utenfor idretten foregår diskriminering og 

trakassering av personer med utgangspunkt i kjønn, etnisitet, livssyn, 
seksuell orientering og funksjonshemming.  

 
HIKs bidrag til nå dette målet er å gjennomføre temabolker som egne 

samlinger eller som en del av samlinger med annet tema, informasjon 
samt å følge opp overtramp i idrettslagene. Treningskontaktprosjektet og 

prosjektet Inkludering flerkulturelle er gode og konkrete virkemidler for å 
nå dette målet. 

 

 

2.5. Kompetanseutvikling 
 

Mål:  Idrettens kompetansearbeid skal utvikle idrettslagene slik at  
  de kan tilrettelegge et best mulig aktivitetstilbud for flest  

  mulig.  

 
HIKs bidrag til å nå dette målet er å bistå idrettslagene i sin ledelse- og 

organisasjonsutvikling. Det tverridrettslige utdanningstilbudet skal 
tilpasses idrettslagenes behov i innhold og omfang. Klubbutviklings-

prosesser, ulike kurs og seminarer er viktige virkemidler for en enklere og 
bedre hverdag i idrettslagene. Vi skal fortsatt ha fokus på sunn 

barneidrett og ungt lederskap. I tillegg skal unges medbestemmelse 
vektlegges sterkere. 

 
 

2.6. Idrettsråd 
 

Mål: Idrettsrådene i Hordaland skal være godt rustet til fylle sin    
  funksjon slik at forholdene for idrettslagene i den enkelte  

  kommune blir ivaretatt på en god måte. 
 

 
 



 

 

Idrettsrådene skal arbeide for best mulige vilkår for idretten i 

kommunene. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom 

idrettslagene, mellom idrettslagene og de kommunale myndighetene og 
mellom idrettslagene og idrettskretsen. HIK oppfordrer idrettsrådene til å 

inngå samarbeidsavtaler med sine kommuner. Flere idrettsråd har 
allerede inngått slike avtaler, som bidrar til en klargjøring av viktige 

prinsipper og gjensidige krav og forventninger til samarbeidet. 
 

HIK har ansvar for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner i fylket som 
har mer enn tre idrettslag. I Hordaland har vi idrettsråd i 25 av 33 

kommuner.  
 

HIKs bidrag til å nå dette målet er ved å bidra til kompetanseheving og 
erfaringsutveksling i idrettsrådene. Vi ønsker å være tilgjengelige og bistå 

idrettsrådene i deres arbeid. Det er naturlig å bruke idrettsrådene som 
kontaktpunkt ved gjennomføring av fellesidrettslige tiltak i kommunene. 

Vi ønsker også å bidra til regionvise samarbeid mellom idrettsrådene. 

 
 

2.7.  Økonomisk rådgivning og tilbud om regnskapsføring.   
 

Mål: Alle idrettslag skal ha kunnskap om NIFs lover og regler når  

  det gjelder regnskap og økonomi.  

 
Det er svært viktig for idrettens omdømme at den økonomiske 

virksomheten i idrettslagene er i tråd med idrettens regler og samfunnets 
krav. Myndighetene stiller stadig strengere krav til idrettslagene i forhold 

til dokumentasjon og rapportering. Samtidig er det en utfordring å holde 
seg orientert om lover og regler som stadig er i endring. Dette øker 

behovet for økonomisk kompetanse i klubbene. 
 

HIK bistår idrettslagene med kompetanse og rådgivning. Dette vil vi gjøre 
gjennom informasjon, kurs, seminarer og klubbesøk. HIK tilbyr også 

regnskapsføring for idrettslag.  
 

 

2.8 Bekjempelse av kampfiksing 
 
Mål: Forebygge kampfiksing i idretten. 

 
Idrettens samfunnsmessige betydning bygger i stor grad på de positive 

verdiene som ligger til grunn for aktiviteten. Kampfiksing utgjør en trussel 
mot idretten. Det rokker ved idrettens grunnleggende verdier og kan 

skade idrettens omdømme. HIK vil delta i det forebyggende arbeidet 

gjennom informasjon og gjennomføring av seminarer. 
 

 



 

 

2.9 Idrettens Hus 
 

Idrettens Hus i Bergen er et viktig felles knutepunkt for idretten i 

Hordaland. 11 særidretter har sin administrasjon samlet her. Idrettsrådet i 
Bergen, Olympiatoppen Vest-Norge avd. Hordaland og NIF – 

utviklingsavdelingen (idrett for funksjonshemmede) holder også hus her. 
Møterommene er tilgjengelig for alle idrettens organisasjonsledd i fylket. 

 

Et felles bygg er viktig av flere årsaker. Det er ressursbesparende for 
idretten totalt sett, det gjør det lettere å etablere fellesløsninger og det 

fremmer samarbeid på tvers av idrettene og mellom HIK og særidrettene/ 
idrettsråd. 

 
HIK har i 2014 fornyet leieavtalen med Brann Stadion AS frem til juli 

2019. Avtalen gir opsjon på ytterligere 5 års leie. HIK ser det som svært 
viktig å opprettholde Idrettens Hus som en felles enhet, og ønsker derfor 

å støtte de idrettene som er leietakere og brukere på Huset gjennom 
gunstige leievilkår. Vi ønsker å videreutvikle Huset og legge til rette for 

nye leietakere. 
 

 

3. Finansiering 

Skal idretten ha mulighet til å være åpen, inkluderende og gi idrettsglede 
til alle, må kostnadsnivået holdes nede. Det må være mulig for alle å 

delta. 
 

Spillemidlene er fundamentet for en nasjonal politikk for utvikling av 

idrettsanlegg, og de er viktige for å ha en sterk sentral og regional 
idrettsorganisasjon både gjennom NIF-linjen og særforbundslinjen. 

Hordaland idrettskrets vil forsvare spillemidlene og en ansvarlig 
spillpolitikk.  

 
Kommunene er en større bidragsyter til idretten enn hva Staten er via 

spillemidler. Kommunenes viktigste bidrag er finansiering og drift av 
idrettsanlegg. Flere kommuner bidrar også med direkte støtte til 

idrettslagene. 
 

Det har i løpet av de siste årene blitt arbeidet frem flere ordninger som gir 
positive bidrag til idrettslagenes økonomi. Grasrotandelen og 

momskompensasjonsordningene for varer og tjenester samt anlegg er to 
av disse. HIK vil informere om disse ordningene slik at flest mulig 

idrettslag får tilført midler via disse. 

 
Det er et viktig prinsipp at idrettslag må sikres et finansieringsgrunnlag 

som gjør at virksomheten kan opprettholdes og styrkes uten at det går på 
bekostning av en sterk økning av egenandel/kontingent. HIK vil arbeide 



 

 

for at de lokale aktivitetsmidlene styrkes og at disse midlene skal utgjøre 

12,5% av idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping. 

  
HIK vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjons- og 

aktivitetsutvikling, ved å arbeide for at de kommunale og 
fylkeskommunale tilskuddene øker. Gode virkemidler i denne 

sammenheng er synliggjøring av idrettens omfang og verdiskapning samt 
å gjennomføre Idrettens time i kommunestyrene sammen med 

idrettsrådene. 
 

 

4. Idrettsanlegg 

Mål: HIK vil arbeide for at det offentlige tar ansvar for at alle får  
  tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor.  

 
Anleggspolitikk er et virkemiddel for å skape mer og bedre idrett og fysisk 

aktivitet. Den samlete anleggsmassen skal legge til rette for allsidig idrett 

og fysisk aktivitet. Andre viktige momenter i anleggsutviklingen: 
 Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ. 

 Fokus i anleggsutvikling skal være på idrettsanlegg med stort 
brukerpotensial. 

 Idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at de blir viktige sosiale 
møteplasser der spesielt barn og ungdoms interesser og behov 

ivaretas. 
 

Utvikling av anleggssentra og anlegg med regional karakter og verdi er 
ønskelig særlig hva gjelder store, kostbare anlegg. Realismen i disse 

målene er nært knyttet til finansieringsvilkår, der endring av 
tippenøkkelen og sterkere statlig medvirkning er nøkkelfaktorer. 

 
Det er store ulikheter i dekningen av idrettsanlegg mellom fylkene og 

kommunene, og kapasiteten er sprengt i mange befolkningstette områder. 

Hordaland idrettskrets vil derfor arbeide for god tilgang til idrettsanlegg 
uavhengig av hvor man bor. Det er også viktig at anleggene er 

tilgjengelige for brukerne. Gratis tilgang til offentlige anlegg samt helårs 
bruk av anleggene er sentrale rammefaktorer for idrettslagenes 

aktivitetstilbud. 
 

HIK ønsker primært at det offentlige skal bygge og eie idrettsanleggene. 
En enda sterkere og samordnet plassering av idrettsanlegg i tilknytning til 

skolene vil gi idretten og skolene mange felles fordeler relatert til for 
eksempel driftsutgifter.  



 

 

 
 



 

 

HIK vil arbeide for en fordeling av spillemidlene på landsplan som 

reflekterer behovet. Vi vil etterstrebe et jevnere nivå på etterslepet 

mellom fylkene. En sterkere vektlegging av godkjent søknadssum vil være 
et virkemiddel i dette.  

 
HIK har i dag et godt samarbeid med Hordaland fylkeskommune når det 

gjelder anleggsutvikling og prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i 
kommunene. HIK vil arbeide for at idrettsrådene får tilført kompetanse og 

utveksle erfaringer innenfor dette området. 
 

Fra og med 2014 vil Kulturdepartementet slå sammen de to beløpene som 

har vært fordelt til henholdsvis ordinære anlegg og nærmiljøanlegg og 

fastsette ett samlet beløp som den enkelte fylkeskommune selv kan 

fordele mellom de to tidligere ordningene. HIK mener at nærmiljøanlegg 

er viktig både fordi slike anlegg vil styrke den fysiske aktiviteten i 

nærmiljøet, og fordi slike anlegg er en viktig del av det totale 

anleggsbildet. Vi ønsker derfor at nærmiljøanlegg skal tilgodeses etter 

behov også ved ny ordning. 

 

 

5. Idrett og folkehelse 

Idretten vil være en ansvarlig samfunnsaktør. Offentlige myndigheter og 

idretten har en rekke sammenfallende mål på alle forvaltningsnivåer. Det 
offentliges aksept og finansielle støtte gir norsk idrett økonomisk 

forutsigbarhet og organisatorisk kraft. Dette skal motvirke sosiale 

skillelinjer i idrettsdeltakelsen.  
 

Idrettslagets basisaktivitet er vårt viktigste bidrag for å fremme god helse 
i befolkningen. Gjennom å styrke denne slik at tilbudet oppfattes som 

attraktivt av enda flere, vil idretten både beholde sin egenart og bidra til å 
løse samfunnets behov. HIK prøver også å finne eksterne økonomiske 

midler som gjør at vi kan stimulere idrettslag som ønsker å ta et utvidet 
samfunnsansvar, som for eksempel å tilby aktivitet til andre enn egne 

medlemmer. 
 

Samhandlingsreformen har som ambisjon at det skal bli flere tilbud til 
dem som ønsker å komme i fysisk aktivitet. Hva betyr dette for 

idrettslagene? Hvordan får idrettslagene kjennskap til hvordan tilbudet 
kan tilrettelegges slik at en kan skape en vinn-vinn situasjon for 

idrettslaget og samfunnet? HIK ønsker å være tilstede og tydelige på det 

offentliges arena hva gjelder idrettens muligheter for bidrag i 
folkehelsearbeidet.  

 
 



 

 

5.1. Treningskontakt - Hordaland 
 
Mål: Gjennom fysisk aktivitet og sosial integrering i idrettslag,   

  bidra til at enkeltindivid og grupper oppnår høyere 
  livskvalitet, bedre fysisk og psykisk helse og økt mestring i   

  hverdagen. 
 

Hordaland idrettskrets har siden 2007 utdannet Treningskontakter og 

hjelper kommunene i gang med arbeidet. Treningskontaktene ansettes av 
kommunene via deres støttekontaktordning, og rekrutteres bl.a. via 

idrettslagene. Det er et system der en kan knytte treningskontakter med 
kunnskap og interesse for fysisk aktivitet til personer som har vært til 

behandling for en rusrelatert og/eller psykisk lidelse, og er motivert for å 
være i fysisk aktivitet. Kommunen er veileder og oppdragsgiver. 

Treningskontakten kan også benyttes av andre grupper som 
funksjonshemmede, eldre, innvandrere m.m. Ambisjonen er at 

målgruppen på sikt skal klare å benytte seg av idrettslagenes ordinære 
aktivitet og nettverk på egenhånd og gjøre treningskontakten overflødig. 

 
Psykisk helse og idrett 

I 2012 startet HIK et nytt treårig prosjekt Psykisk helse og idrett. 
Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra Helse og Rehabilitering/Extra-

stiftelsen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og andre 

kommuner i fylket. Prosjektet skal benytte treningskontakter i 
brukerstyrte idrettslag/grupper i idrettslag spesielt rettet mot mennesker 

som har eller har hatt en psykisk utfordring. Primært er prosjektet rettet 
mot ungdom og voksne, for at de skal finne kvalitativt gode tilbud i regi 

av idretten. 
 

 

5.2.  En mer aktiv skolehverdag 
 
HIK ønsker å øke kvantitet og kvalitet på den tiden barn og ungdom er 

aktive i skoletiden. Dette ønsker vi blant annet å gjøre ved å gi 
økonomiske støtte til idrettslagene i de skolekretsene der dette er aktuelt, 

eller ved å tilby idrettens kurstilbud og kompetanse til skolen. 
Aktivitetstilbudet i skolen er skolens ansvar. Dersom idrettslaget skal 

involvere seg er det viktig at det er ønsket både fra idrettslag og skole. Et 
slikt samarbeid vil kunne gi positive resultater på flere felt. Skolen vil få 

tilført kompetanse og et bedre aktivitetstilbud. Idrettslaget vil få tilført 
økonomiske ressurser som vil kunne styrke idrettslagets øvrige 

virksomhet. Skolen fungerer i dag som en svært viktig rekrutteringsarena, 
og denne rollen kan styrkes ved at idrettslaget tilbyr sin aktivitet i skolen. 

Samarbeid om anlegg og utstyr er andre positive virkninger.  

 
Barneskolen 
Hordaland idrettskrets samarbeider med flere idrettslag om ulike modeller 

for idrettsaktivitet i SFO. I den forbindelse vil vi i 2014 starte et arbeid 

sammen med Byrådsavdeling for barnehage og skole i Bergen kommune 



 

 

om AktiVane. Dette er en modell som ved kompetanseheving og 

oppfølging skal gjøre skolene i stand til selv å øke aktiviteten og kvaliteten 

på denne i SFO. AktiVane er utarbeidet av Idrett Bergen Sør 
(sammenslutning av idrettslagene Kalandseid, Gneist, Fana, Bjarg og 

Smørås) og HIK gjennomfører dette arbeidet i samarbeid med dem. 
 

Ungdomsskolen 
Hordaland idrettskrets gjennomfører tiltaket Idrettstimer i ungdomsskolen 

med midler fra Bergen kommune. Tiltaket går ut på at elever i 8. og 9. 
trinn på utvalgte ungdomsskoler i Bergen kommune har en time 

idrettsaktivitet i uken i tillegg til kroppsøving. Timene er obligatoriske og 
alle skal delta, men hovedmålgruppen for tiltaket er de inaktive 

ungdommene som har lav deltakelse i kroppsøvingstimene og som ikke 
driver med noen form for fysisk aktivitet på fritiden.  

 
Videregående skole 

HIK ønsker å gjennomføre Aktivitetslederkurs barneidrett i programfaget 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget i den videregående skolen i Hordaland. 
Hovedmålet er å heve kunnskapen om hvordan og hvorfor tilrettelegge for 

fysisk aktivitet hos fremtidige ansatte i barnehager og skoler/SFO, og at 
disse selv får oppleve gleden med å være fysisk aktiv. Dette vil gi dem 

inspirasjon og motivasjon til å oppmuntre andre til å være fysisk aktive.  
 

Olympiatoppen Vest-Norge, avd. Hordaland sitt arbeid ift. toppidretts-
klassene på Tertnes og Åsane videregående skoler og Voss gymnas har 

pågått siden 2006. OLTV har også påtatt seg et oppfølgings-ansvar for 
kompetanseheving av lærere på skoler med idrettslinje. 

 

 
 



 

 

6. Idrett og samfunn 

6.1.  Et flerkulturelt Norge 
 

Mål: Styrke inkludering av barn, unge og voksne med flerkulturell  
  bakgrunn i nærmiljøet og i det norske samfunnet som helhet  

  gjennom deltakelse i idrettsaktivitet.  
 

Idrettslagenes aktiviteter og sosiale fellesskap er av svært stor betydning 

for mange utsatte barn og ungdom, eller som innfallsport til det norske 
storsamfunnet for minoritetsgrupper. Ved siden av å være arena for fysisk 

aktivitet, er idrettslagene arenaer for læring, kompetanseutvikling og 
meningsdannelse. Deltakelse i organisasjonslivet er sentralt for utvikling 

av aktiv samfunnsdeltakelse. Idretten er Norges største frivillige 
organisasjon. Det gir idretten en unik posisjon som inkluderingsarena. 

 
HIKs bidrag til å oppnå målsettingen er å videreutvikle samarbeids-

prosjektet Inkludering flerkulturelle sammen med Hordaland Fotballkrets 
og Norges Håndballforbund Region Vest. Vi vil også bruke 

Treningskontaktordningen for å knytte kontakt mellom flerkulturelle og 
idrettslag. 

 

 
 
 

6.2.  Miljøansvar 
 

Mål: HIK skal ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning  
  gjennom utarbeidelse av rutiner og planverk. 

 
Hordaland idrettskrets og Idrettens Hus er miljøfyrtårnsertifisert. HIK vil 

oppfordre idrettslag til å velge miljøvennlige løsninger i forhold til anlegg, 

arrangementer og aktivitet. 
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Sak 8: 

Engasjere statsautorisert/registrert revisor 
 

Kretsstyrets forslag: 

 

Advisor Revisjon AS ved statsautorisert revisor Ann-Mari M. Juvik velges som revisor for 

Hordaland idrettskrets for 2014-2015. 

 

Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar. 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 9 – Valg 
 

 

 

Foreta følgende valg: 

 

 Idrettskretsens og ISF-Hordalands styre bestående av leder, nestleder og 4 

medlemmer med 2 varamedlemmer, som velges som 1. og 2. varamedlem 

 

 Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

 

 Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste idrettskretsting 

 

 Representanter til Idrettstinget 2015 og eventuelt ekstraordinært Idrettsting 
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Glede 

Fellesskap 

Helse 

Ærlighet 

 

Frivillighet 

Demokrati 

Lojalitet 
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