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STATISTIKK
Vestland idrettskrets (VIK) er paraplyorganisasjon for i underkant av 1 000 
idrettslag fordelt på 43 idrettsråd. VIK er den tredje største idrettskretsen i 
landet bak Viken IK og Oslo IK med tanke på talet på medlemmer, og berre 
Viken IK har fleire idrettslag enn Vestland IK.

Fig 1  Tabellen viser utviklinga i medlemskap i ulike aldersgrupper og talet på idrettslag i Vestland idretts krets
  i åra 2014-2019

Fig 2 Tabellen viser utviklinga i aktivitetstall i ulike aldersgrupper i Vestland idrettskrets i åra 2014-2019.

Tala i tabellane og diagramma under er henta frå samordna rapportering og gir eit innblikk i omfang og aktivitet 
i fylket.
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Fig 3 Diagrammet viser ei oversikt over dei ti største idrettslaga i fylket målt i medlemskap

Fig 4 Fotball er den største idretten i fylket målt i aktivitetstal (54 864).  Diagrammet viser dei ti neste 
 idrettane med oppgitt aktivitetstal.
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Fig 5 Diagrammet viser utviklinga i %-andelen kvinner og menn med medlemskap i idrettslag i Vestland 
 idrettskrets frå 2015 til 2019.

Fig 6 Figuren viser kjønnsfordelinga blant leiarar i  
 idrettslag i VIK i 2019 

Fig 7 Figuren viser aldersfordelinga blant leiarar i 
 idrettslag i VIK i 2019 

Kjønnsfordeling leiarar i IL Aldersfordeling leiarar i IL
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Fig  8  Diagrammet viser talet på aktive i ulike aldersgrupper i allidrettsgrupper i idrettslag i Vestland 
 idrettskrets i åra 2014 til 2019.

Fig 9  Diagrammet viser talet på registrerte parautøvarar i dei ulike aldersgruppene i idrettslaga i 
 Vestland idrettskrets i åra 2014 til 2019.
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TILBAKEBLIKK 
2020
Frå 1. januar 2020 blei Sogn og Fjor-
dane idrettskrins og Hordaland idrett-
skrets slått saman til Vestland idrett-
skrets. Styret har jobba ut frå ein klar 
ambisjon om å vidareføre det beste frå 
dei to tidlegare idrettskretsane til den 
nye idrettskretsen.  

Koronapandemien 
Ein del av ambisjonen var å ha jamlege dialogmøte 
med særkretsar/regionar og idrettsråd. Dessverre 
har dette vore blant tiltaka som vart skadelidande av 
koronapandemien, som slo inn over landet i mars. 
Norsk idrett vart, som samfunnet elles, hardt ramma. 
Først og fremst fordi barn, unge og vaksne medlem-
mar ikkje lenger hadde tligang til dei sosiale fellesska-
pa og aktivitetstilbodet i idrettslaga. 

Sjølv om pandemien har skapt store utfordringar for 
den store idrettsfamilien også i Vestland, er styret 
både stolt, imponert og takksam for ansvaret, kre-
ativiteten og lojaliteten idrettslaga har vist i denne 
krevjande tida. Situasjonen har ofte vore vanskeleg 
og har utfordra tolmodet hos idrettslaga, men likevel 
er det gjort ein enorm innsats for å redusere skadane 
av situasjonen så godt som mogleg. Dette gjeld alle 
dei aktive og dei mange tusen frivillige eldsjelene 
som brukar fritida si på å legge til rette for at dei gode 
verdiane som ligg i idretten skal kunne opplevast av så 
mange. 

Rammevilkår
I idretten vil vi at det å vere frivillig skal opplevast 
som eit meiningsfullt fellesskap, og det er viktig å 
anerkjenne den frivillige innsatsen.  
I Vestland er verdien på den frivillige innsatsen i 
idretten berekna til om lag 2 milliardar kroner. 

Styret har vore uroa for fråfall blant både aktive og 
frivillige, samt negativ utvikling av økonomien i 
idrettslaga, som ein direkte konsekvens av korona-
pandemien. Det har vore arbeidd politisk opp mot 
idrettsforbundet og overfor fylkeskommunen for å 
redusere skadeverknadane.  Ovanfor kommunepoliti-
karar har det vore arbeidd saman med idrettsråda for 
å nå fram med synspunkt. 
Vestland fylkeskommune var tidleg ute og forsikra om 
at dei stod for dei løfta om støtte som Vestland idrett-
skrets årleg mottek, noko vi er svært takksame for. 

Arbeid for å betre rammevilkåra for idretten i fylket 
har vore eit overordna mål for styret. Anleggsut-
vikling, samt arbeidet for å redusere kostnadar for 
idrettslag ved å bruke idrettsanlegg har vore viktige 
mål. Kommunane tilfører idretten i Vestland store 
ressursar i form av tilskot og ikkje minst bygging og 
drift av anlegg. Idrettskretsen vil rose dei kommunane 
som praktiserer gratisprinsippet når det gjeld bruk av 
anlegga. 

Nye satsingar
Gjennom hausten blei det innleia samtalar med mål 
om å styrke samarbeidet mellom dei tre idrettskretsa-
ne på Vestlandet innanfor områda idrettsturisme og 
arbeid med anleggsstrategi. 

Styret vedtok å opprette eit ungdomsutval i idrett-
skretsen. Målet for utvalet er å styrke arbeidet for 
at ungdomsidretten skal vere i tråd med ungdom 
sine ønske og behov samt å auke ungdommen sin 
påverknad og medråderett i alle organisasjonsledd i 
idretten. 

Styremøte og representasjon 
Styret har gjennomført 10 styremøte i 2020 og  
behandla 74 saker. Blant saker som har vore behandla: 
Høyringsinnspel: 
• Anleggspolitisk program, NIF
• Utviklingsplan for Vestland fylkeskommune  

 2020-2024
• Spelemiddelsøknad frå NIF til KUD
• Fordeling av midlar til paraidrett
• Rekneskap og budsjett
• Langtidsplan/Strategiplan
• Fordelingsnøkkel særkretstilskot

Representasjon
• Stiftingsmøte Alver idrettsråd
• Stiftingsmøte Ullensvang idrettsråd
• Stiftingsmøte Sogndal idrettsråd
• Årsmøte Idrettsrådet i Bergen
• Årsmøte Alver idrettsråd
• Årsmøte Sveio idrettsråd
• Orientering Hovudutval for kultur, idrett og  

integrering, Vestland fylkeskommune
• Leiarmøte NFF Hordaland
• Idrettsrådscruise
• Skirenn og markering Markane IL
• Friidrettsstemne og seminar, Ulsteinvik
• Idrettens kvinnedag, Oslo
• Styremøte NFF Sogn og Fjordane
• Styringsgruppa Idrettscampus Bergen 
• Digitalt informasjonsmøte for idrettsråd, sær-

kretsar/regionar og idrettslag
• Innlegg for ordførarar i Vestland 
• NIF leiarmøte
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• Regionting NHF Region Vest
• Opning turnhall Skavøypoll IL
• NIF Leiarforum
• Regionting NBBF Region Vest
• NIF Leiarsamling
• Møte Volleyballsatsing Hafstad vgs
• Utmerkinga for Årets Eldsjel i 

Vestland gjekk til Ruth Laberg  
frå IL Jotun. Styreleiar i Vest- 
land idrettskrets, Nils R.  
Sandal, stod for offentleg- 
gjeringa. Han omtalte 
vinnaren  som ei med breitt  
engasjement for klubben sin, 
på tvers av fleire greiner i  
idrettslaget.

I tillegg til denne lista har det vore gjennomført fleire 
idrettskretsleiarmøte og dialogmøte med Norges 
idrettsforbund, samt med Vestland fylkeskommune 
gjeldande ulike saker. 

Styret ynskjer å takke for ein formida-
bel innsats i idrettslag, særkretsar/
regionar og idrettsråd gjennom eit ut-
fordrande år. Styret rettar ei stor takk 
til alle som bidreg for å skape trygge 
og gode oppvekstvilkår for barn og 
ungdom i Vestland. 

Kontrollkomité
Terje Gjertsen, Førde IL
Marit Pedersen, Bergens Svømme Club

Valkomité
Leiar   Andris Hamre, Os Turnforening
Medlem  Yngve Thorsen, Førde IL
Medlem  Cecilie Thaule Løvlid, Sogndal IL
Varamedlem  Linda Arnesen, Løv-Ham Håndball

Kretsstyret

Administrasjon

Nils R. Sandal
Leiar

Anne-Grethe Naustdal
Nestleiar

Jarl Svanberg
Styremedlem

Aina M. Steinsland
Styremedlem

Oddny Grete Njøten
Styremedlem

Lilly Schøyen
Styremedlem

Robert André Teikari
Styremedlem

Janne Landås
Ansattes representant

Trond Olav Magnussen
Varamedlem

Tone Stavland 
Varamedlem

Knut Songve
Organisasjonssjef

Heidi Hatlen
Sekretær

Narve Heggheim
Anleggs- og 

utviklingskonsulent

Grethe Hillestad
Utviklingskonsulent

Thea Lunde Christiansen
Fagkonsulent Paraidrett

Anne-Kristine Aas
Seniorrådgiver/
prosjektleder

Bodil Ryste
Idrettsfagleg

 konsulent

Martin Uthaug
Utdannings-

konsulent

Ole Nilsen
Økonomikonsulent

Erling Benjaminsen
Økonomikonsulent

Janne Landås
Informasjonskonsulent

Susanne H. Mikalsen 
Vikar Paraidrett fra oktober
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LIVSLANG 
IDRETT
For å nå målet skal idrettskretsen 
mellom anna tilby relevante og spissa 
kurstilbod av høg kvalitet for trenarar, 
leiarar og tillitsvalde. Innanfor livslang 
idrett kan ein rekne med følgande kurs: 

Delmål 1
Vere mangfaldig og tilrettelagt 
for alle aldersgrupper og nivå

Kurs tilrettelegging paraidrett
Kurset tek føre seg korleis ein kan legge til rette akti-
vitet slik at barn, unge og vaksne med ulike funksjons-
nedsetjingar kan delta aktivt og oppleve idrettsglede. 
I 2020 gjennomførte VIK fire kurs der to av dei var 
fysiske og to kurs digitalt. Eitt planlagt kurs blei utsatt 
til 2021 pga koronasituasjonen. 

Aktivitetsleiarkurs barneidrett 
Aktivitetsleiarkurs barneidrett rettar seg mot trenarar 
for målgruppa 5-12 år på tvers av idrettar. På grunn 
av koronasituasjonen var det fleire kurs som ikkje lot 
seg gjennomføre og måtte til slutt utsetjast til 2021. 
Idrettskretsen har jobba med å kunne gjennomføre 
delar av kurset på digital plattform, og Bønes IL var 
det første idrettslaget som fekk starta med digital 
gjennomføring i november 2020 og praktisk gjen-
nomføring i 2021. Gjennom AktiVane gjennomfører 
ungdommar kurset Aktivitetsleiar barneidrett og dei 
får relevant praksis i SFO på den barneskulen ung-
domsskulen samarbeider med.

Webinar om allidrett og for barne-
idrettsansvarlege 
For å nå ut til mange idrettslag i heile fylket gjennom-
førte VIK to webinar med tema allidrett for barn og 
ungdom. Rolla barneidrettsansvarleg skal oppnem-
nast av styret i idrettslaget. I 2020 inviterte idrett-
skretsen til tre webinar for barneidrettsansvarlege i 
idrettslag, der til dømes barneidrettens verdigrunnlag, 
rolla og oppgåvene til den barneidrettsansvarlege og 
inkludering/økonomi som barriere var tema. 

Evalueringa av desse webinara viste at mange ønsker 
at idrettskretsen skal halde fram med slike typar 
webinar då ein slepp reiseveg og det er enkelt å delta. 

Idrettskretsen skal vidare motivere 
idrettslaga til å ha tilbod for alle alders-
grupper og nivå, og rettleie i tilrette- 
legging for ulike målgrupper. I tillegg 
støtte opp om idrettslaga sitt arbeid 
med å rekruttere aktivt frå grupper  

som lett kan falle utanfor, og tilby 
rettleiing, kurs og kompetansehevande 
tiltak som legg til rette for paraidrett. 

Inkludering 
Idrettskretsen har i samarbeid med NFF Hordaland 
og NHF Region Vest eigen stillingsressurs innanfor 
inkludering. I dette arbeidet ligg mykje samarbeid 
på tvers av idrettsorganisasjonen og med offentle-
ge instansar. Arbeidet rettar seg mot samfunns- og 
verdiarbeid med å få alle med i idretten, med særskild 
hovudvekt på fleirkulturelle og økonomiske barrierar. 
Inkluderingsarbeidet er også eit samarbeid med Vest-
land fylkeskommune og særskilt Bergen kommune. 

Inkluderingsarbeidet vart også prega av koronasi-
tuasjonen, og restriksjonar gav mindre aktivitet enn 
tidlegare år. Likevel har idrettskretsen fått utført 
mange tiltak. Eitt av innsatsområda har vore å utfor-
dre idrettslag til å sette fokus på lavterskelaktivitetar, 
open hall eller liknande aktivitetar som alle kan delta 
på. I tillegg har idrettskretsen lagt til rette for gratis 
ferieaktivitetar i sommar på Stord og i Bergen, med 
over 140 deltakarar i alderen 8-14 år.  Det har vore 
mottaksretta arbeid for spesielt barn og unge som bur 
eller har vore knytta til Arna mottak i Bergen, Stord 
og/eller Solbakken mottak i Florø, og det er gjennom-
ført 4 aktivitetstimar for jentegrupper tilknytta Årstad 
helsestasjon. I tillegg foredrag og møte med informa-
sjonsformidling om idrett i Norge til spesielt ungdom 
og vaksne med fleirkulturell bakgrunn.

Klubbesøk
Det har vore gjennomført fleire klubbesøk med sær-
skilt fokus på inkludering, eller inkludering som eitt 
av fleire tema. Til dømes Vestsiden-Askøy IL, Stord IL 
og Stryn T & IL. Det har også vore møte med Årstad 
Handball, Ørnen IL og Inter Bergen, fotballsamling på 
Voss med 6 ulike klubbar/idrettslag, og webinar hos 
Vestland idrettskrets og NFF Hordaland.  Pluss ekstra 
oppfølging av 10 ulike idrettslag som har vore knytt til 
Lågterskel tilskotsordninga til Vestland fylkes- 
kommune. 

SATSINGSOMRÅDA

foto: Tove Lise Mossestad
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Feltarbeid
Feltarbeidet er samarbeid med barne og ungdoms-
skular i Bergen som har innføringsklassar. Ein feltar-
beidar hjelp barn og unge med deltaking i idrettsak-
tivitetar. Vi har vore på åtte ulike skular, der det er 
alt frå 5-25 elevar per klasse. Vi har hatt mellom 5-8 
ulike feltarbeidarar og vi får ca 40-65 % av elevane ut i 
idrettsaktivitetar per klasse.  

Samarbeid med andre aktørar 
Aktiv Saman er eit samarbeid mellom Vestland fylkes-
kommune, Bergen kommune, DNT Bergen og Horda-
land Turlag om inkludering i idrett og friluftsliv. 
Det har også vore samarbeidd i ei ressursgruppe for 
Slettebakken og Årstad bydel med ulike aktørar for 
skule, kyrkje, kultur og idrett, helsestasjonar, frivil-
lige organisasjonar og politi. Dette organiserast av 
Kirkens bymisjon i Bergen. Kirkens bymisjon er også 
samarbeidspart saman med Redd Barna og Røde Kors 
spesielt i Bergen, men også i andre kommunar i fylket. 
Idrettskretsen samarbeider òg med ulike Frisklivs- og 
meistringssentralar i fylket. 

Paraidrett 
I 2020 har fagkonsulenten innanfor paraidrett arran-
gert tverridrettslege kurs/temakveldar, større arran-
gement og jobba for å synleggjere og informere om 
både eksisterande og nyoppstarta tilbod til målgruppa. 
I tillegg har fagkonsulenten samarbeidd med andre 
viktige aktørar både i og utanfor idretten for å skape 
og ivareta idrettstilbod. Til tross for at nokre arrange-
ment og aktivitetar har blitt avlyst og utsett som følgje 
av koronasituasjonen har fagkonsulenten nytta digita-
le løysingar på både kurs og temakveldar for å fortsetje 
arbeidet med å auke kompetansen og merksemda om 
paraidretten. 

Det har vore gjennomført paraidrettsdagar og para-
lympiske samlingar i samarbeid med til dømes Helse 
Bergen, interesseorganisasjonar, særforbund/kretsar, 
idrettslag, og Olympiatoppen Vest. Totalt 31 deltaka-
rar fordelt på ulike samlingar og aktivitetar for å auke 
rekrutteringa av parautøvarar. Det har også vore 
gjennomført kompetansehevande kurs om tilrette-
legging for paraidrett retta mot idrettslag og trenarar.

Ein viktig del av arbeidet er samarbeid med sær-
kretsar/-forbund, og med ulike offentlege instansar. 
Fagkonsulent har hatt møte med til dømes Basketball-
forbund og –region, Bandyforbund og –krets, og med 
Fleridrettsforbundet. I tillegg samhandling og møte 
med Frisklivs- og meistringssenter og NAV Hjelpe-
middelsentral. Desse samarbeida handlar om å både 
bistå idrettslag i arbeidet med eksisterande tiltak og å 
bidra til idrettslag som ønskjer å starte opp nye tiltak. 

Barn og unge med ulike  
tilretteleggingsbehov
Gjennom prosjektet Knutepunktet i Idrettscampus 
Bergen-regi, har idrettskretsen vore ein av bidragsyta-
rane til opparbeiding av nettstaden tryggeutovere.no.
Med Trygge utøvere har ein som mål at barn med 
særskilte behov skal oppleve bevegelsesglede, meist-
ring og tryggleik i fysisk aktivitet, slik at alle trivast på 
trening og opplever fellesskap med kvarandre. Nett-
staden gir tips og råd til aktivitetsleiarar i idretten. I 
Knutepunktet, og i samarbeid med Idrett Bergen Sør 
i prosjektet “Mega for alle”, har idrettskretsen vore 
med på å utvikle kurs retta mot trenarar og føresette i 
idretten – om korleis ein kan legge til rette aktiviteten 
for barn med usynlege behov. På grunn av koronasitu-
asjonen måtte planlagte fysiske kurs utsetjast til 2021. 

Idrettsmerket
Idrettsmerkearrangørane legg ned stor innsats år et-
ter år og motiverer mange til fysisk aktivitet og trivsel, 
og legg til rette for viktige sosiale møteplassar. Idrett-
skretsen bidreg med informasjonsarbeid, registrering 
og oppfølging av arrangørar. Sjølv om idrettsforbundet 
gjekk over til elektronisk registrering i 2017, bidreg 
idrettskretsen framleis med registrering for dei som 
ønskjer det. 

I Sogn og Fjordane var det i 2019 149 som tok 
idrettsmerket, 65 kvinner og 84 menn. I Hordaland 
var det 412 registrerte idrettsmerkeprøver i 2019,  
172 kvinner og 240 menn.

For å nå målet om å vere mangfaldig og 
tilrettelagt for alle aldrar og nivå, skal 
Idrettskretsen også jobbe for godt sam-
arbeid med idrettsråda, særkretsar og 
ulike offentlege instansar.

Idrettsråd
Alle kommunar med fleire enn tre idrettslag skal ifølge 
NIFs lovverk ha eit idrettsråd (IR). IR er eit felles-
organ for idretten i kommunen, organisert gjennom 
idrettskretsane og underlagd NIFs lover og vedtekter. 
Idrettslag med medlemsskap i NIF blir automatisk 
medlem i idrettsrådet i sin kommune. Idrettskretsane 
har service- og støtteoppgåver for idrettsråda og skal 
sørge for at det blir oppretta idrettsråd i kommunar 
med meir enn tre idrettslag. Idrettskretsen godkjen-
ner óg idrettsrådets lov.

I Vestland har vi 39 idrettsråd og 4 kontaktidrettslag. 
Kontaktidrettslaga har IR sine oppgåver - ansvar for 
kontakt og samarbeid med sin kommune. 

LIVSLANG IDRETT
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Samarbeidsavtale idrettsråd og kommune
Vestland idrettskrets oppmodar idrettsråda til å inngå 
skriftlege samarbeidsavtalar med sin kommune. 
Mange idrettsråd i Vestland har no inngått slike av-
talar. Desse avtalane klargjer viktige prinsipp og gjen-
sidige krav og forventingar til samarbeidet mellom 
kommunen og idrettsrådet. I 2020 har idrettskretsen 
hjelpt idrettsråda i deira arbeid. VIK har jobba for å 
tydeleggjere for kommunane idrettsrådas lovpålagde 
rolle og oppgåver som organisasjonsledd i idretten. 
Det har vore ei prioritert oppgåve for idrettskretsen 
å delta og bidra på idrettsrådas årsmøte. Det er per 
31.12.20 16 idrettsråd som har underteikna samar-
beidsavtale med sin kommune, men fleire idrettsråd 
er i prosess med sin kommune om ein samarbeids-
avtale. 

Kurs og kompetansehevande tiltak retta mot 
idrettsråda
VIK har saman med idrettsråda gjennomført felle-
sidrettslege kurs og temadagar, i tillegg har det vore 
gjennomført relevant konferansar i samarbeid med 
idrettsråd som har ønskt det.

Idrettskretsen deltok på 26 årsmøte i idrettsråda, der 
det totalt var registrert 509 deltakarar. I tillegg var 
idrettskretsen på 47 besøk i idrettsråda, med 372 del-
takarar. I tillegg har det vore kurs “idrettsrådets rolle 
og ansvar” og anleggskurs for idrettsråd. Sjå resultat-
mål for oversikt. 

Idrettsrådscruiset 
Idrettsrådscruiset vart gjennomført 6. – 8. mars 2020 
på Fjordline og i Danmark med tema idrettsanlegg. 
Det vart gjennomført foredrag på båten, og besøkt 
anlegg i Tornhøy og Viborg i Danmark. På anleggsbe-
søka var det stort fokus på prosessane med utvikling 
av anlegga. Det var 55 deltakarar frå 16 idrettsråd, 
og 12 av dei deltakande idrettsråda stilte også med 
ordførar/varaordførar/utvalsleiar eller kultursjef frå 
kommunen. Deltakarane meldte tilbake om ein svært 
nyttig fagkonferanse og svært stor verdi at politkarar, 
administrasjon og idrett møtast for felles erfaring og 
læring. 

Samarbeid med offentlege instansar  
og på tvers i idrettsorganisasjonen 
Gjennom året har idrettskretsen ei rekkje møtepunkt 
med idrettsråda, særkretsane/regionane og ulike of-
fentlege instansar. Samarbeid med det offentlege og på 
tvers i idrettsorganisasjonen står sentralt i mykje av 
arbeidet vårt, til dømes innanfor paraidrett og inklu-
dering. 

Idrettspolitiske dialogmøte
Det vart hausten 2020 lagt til rette for tre idrettspo-
litiske møteplassar der tillitsvalde i idrettsråd og 
særkretsar/regionar og idrettskrets møtest på tvers 
for å informere og drøfte ulike saker. To av møta måtte 
utsetjast på grunn av koronasituasjonen, men eitt 
møte i Bergen vart gjennomført med 22 deltakarar. 

Det vart i mai 2020 gjennomført eit digitalt informa-
sjonsmøte for idrettslag, idrettsråd og særkretsar/
regionar i Vestland, der koronapandemien, aktivitet 
og støtteordningar var hovudtema. 90 personar deltok 
i dette møtet.

Kretstinget vart gjennomført digitalt 22. juni 2020 
med 67 delegatar. 

Samarbeid med særkretsar/regionar
VIK gjennomfører regelmessig samarbeidsmøte med 
daglege leiarar i særkretsar/regionar i Vestland. Andre 
døme er samarbeid i høve fellesidrettslege tema som 
klubbutvikling og terminliste i aldersfastlagde klass-
ar. Det er også tett samarbeid innanfor område som 
paraidrett og inkludering. 

Idrettens Møteplass
Arrangementet Idrettens Møteplass har vore gjen-
nomført i Sogn og Fjordane idrettskrins sidan 2017. 
I år var møteplassen lagt til Førde 24.10.2020. På dette 
arrangementet har idrettskretsen eit samarbeid med 
særkretsane i ski, friidrett og orientering i Sogn og 
Fjordane, og legg til rette for felles foredrag og aktu-
elle møte, samt ei tverridrettsleg treningssamling for 

Ulvik IR og Ulvik kommune signerte samarbeidsavtale 01.12.20. 
F.v.: Terje Strømmen og Hulda Run S. Thorbjørnsen i Ulvik IR og 

Hans Petter Thorbjørnsen, ordførar i Ulvik kommune.

Streetmekka, Viborg, kommunalt eigd og drifta av 
organisasjonen Game” - Idrettsrådscruiset

foto: Janne Landås

foto: Thore Hopperstad
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ungdom i alderen 12-19 år. I tillegg har idrettskretsen 
ansvar for samling for idrettsråd og kurstilbod for 
idrettslag/idrettsråd. Det fellesfaglege foredraget 
hadde i 2020 bidrag frå Olympiatoppen Vest, Anti-
doping Norge og Høgskulen på Vestlandet – under 
overskrifta «Livslang idrettsglede». Totalt deltok 
kring 110 personar på dei ulike programpostane. 

Idrett og skule
Idrettskretsen samarbeidar med Høgskulen på Vest-
landet i Bergen om Praksis i frivillig idrettsliv, der 
idrettskretsen har ansvar for å skaffe idrettslag der 
studentar kan ha praksis, samt å følge opp studentar 
og betale idrettslaga med midlar frå Høgskulen på 
Vestlandet. I samarbeidet inngår også undervisning på 
Høgskulen for Bachelor idrett-studentar. 

Saman med Idrett Bergen Sør har idrettskretsen an-
svar for å kurse SFO-tilsette og ungdomsskuleelevar 
i Bergen kommune, lage aktivitetstilbod og følgje dei 
opp i tiltaket AktiVane. Tiltaket er finansiert av Ber-
gen kommune og dette samarbeidet er sikra gjennom 
ein avtale mellom Byrådsavdeling for barnehage, skole 
og idrett og idrettskretsen.

I tidlegare Sogn og Fjordane har idrettskretsen hatt ei 
rolle med å koordinere ordninga «spissa idrettstilbod» 
og «potensielle toppidrettsutøvarar» i vidaregåande 
skule. Frå 1.1.2020 tok Olympiatoppen Vest over den 
koordinerande rolla. Idrettskretsen har ved Knut 
Songve deltatt i arbeidsgruppa for toppidrett i vidare-
gåande skule i regi av Vestland fylkeskommune.

Idrettscampus Bergen
Idrettscampus Bergen skal styrke samhandlinga kring 
idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland, gjen-
nom å etablere møteplassar for kompetanseutvikling 
og formidling. Vestland idrettskrets og har represen-
tantar i fleire av Idrettscampus Bergen sine prosjekt: 

• Knutepunktet: Ein arena der barn og unge får lyst 
til å vere fysisk aktive, til trass for helseut- 
fordringar 

• Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i bar-
nehage og skule: Hovudmålet er å legge eit solid 
fundament for god fysisk og psykisk helse  
gjennom heile livsløpet 

• Paraidrett frå breidde til topp: Legge til rette for at 
alle med funksjonsnedsetting kan delta i idrett og 
fysisk aktivitet 

• Aktive Gamere: Legge til rette for tettare kopling 
mellom gaming, idrett og fysisk aktivitet. Utvikle 
modellar, auke kompetanse og skape møteplassar.

RESULTATMÅL 
Talet på kurs, kursdeltakarar og klubbesøk  
(sjå også tabell under Betre idrettslag)

2019* 2020**

Type kurs/tiltak Antal 
kurs

Antal 
kurs

Delta-
karar 
2020

Aktivitetsleiarkurs  
barneidrett

15 5** 95

Fagdag idrett 4 ** 0

Idrettsrådet rolle og ansvar 5 2 13

Idrettsrådsbesøk 45 47 372

Leiarkurs for ungdom 1 1 14

Klubbtilltak/temamøte ulike 
tema

17*** 5** 37

Digitale temamøte
barneidrett

5 90

Tilrettelegging paraidrett 3 4** 16

TOTALT 100 69 600

* 2019 er samla tal for Hordaland idrettskrets og  
 Sogn og Fjordane idrettskrins 

**  Planlagte kurs med fysisk oppmøte/praktisk  
 aktivitet måtte i store delar av 2020 utsetjast  
 eller avlysast.  

***  Viser samla tal for idrettslag og idrettsråd

I tillegg til det som er opplista i tabellen kjem tema-
møte eller klubbesøk i idrettslaga som omhandlar 
spesifikke tema, til dømes økonomi som barriere eller 
inkludering. 

• Evaluering av kurstilbod og gjennomførte kurs: 
Dei fleste kurs blir evaluert ved elektronisk  
spørjeskjema.  

• Utvikling i medlems- og aktivitetstal, samt tal på 
aktive med funksjonsnedsetjing og i allidretts- 
tilbod:
Medlems- og aktivitetstal: Sjå statistikk
Paraidrett: 1349 parautøvarar. 5 idrettslag  
har registrert 13 parautøvarar som deltek på   
allidrettstilbod.
Allidrett: 98 idrettslag tilbyr allidrett, totalt  
 7 342 aktive i alderen 0-19 år.  

• Tal på gjennomførte møte på tvers av organisa-
sjonsledda:  
Framgår av tekstdel, med informasjon om sam-
arbeid med det offentlege i til dømes idrett-skule, 
paraidrett og inkludering, og på tvers av organisa-
sjonsledda idrettsråd, særkrets/region og idretts-
lag.

Fig 10
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Her skal idrettskretsen mellom anna 
jobbe for at barn og unge møter eit 
mangfaldig, allsidig og koordinert 
idrettstilbod i nærmiljøet sitt.

Allidrett for barn 6-12 år og ungdom
13 – 19 år 
Allidrett for barn og ungdom er eit varierte og allsidige 
aktivitetstilbod der barn får prøve fleire ulike idrettar 
i ulike miljø. Idrettskretsen godkjenner nye allidrett-
stilbod, og handsamar søknadar om støtte til oppstart 
og utvikling av allidrettstilbod. Idrettskretsen har ei 
rådgjevande rolle overfor idrettslaga som tilbyr al-
lidrett og gjennomførte i 2020 to webinar om allidrett. 

Støtte til oppstart eller utvikling av allidrettstilbod:

Idrettslag Type støtte og 
deltakarar Sum 

Sogndal IL Oppstart barn – fleire 
enn 50 deltakarar Kr. 16 000 

Sogndal IL Oppstart ungdom - 
færre enn 50 Kr. 11 000 

IL Solnut Oppstart barn - færre 
enn 50 Kr. 11 000 

Fyllingen Basket-
ballklubb

Oppstart barn - fleire 
enn 50 Kr. 16 000 

Austevoll Idretts-
klubb Utvikling barn Kr. 8 500 

Austevoll Idretts-
klubb Utvikling ungdom Kr. 8 500 

Odda IL Utvikling barn Kr. 8 500 

Odda IL Oppstart ungdom - 
færre enn 50 Kr. 11 000 

Veten IL Utvikling barn Kr. 8 500 

Hardbagg IL Utvikling barn Kr. 8 500 

Tambarskjelvar IL Utvikling barn Kr. 8 500 

Det er gledeleg at to idrettslag i 2020 har starta opp 
med allidrett for ungdom – tiltak for at fleire ungdom-
mar skal få eit allsidig og variert tilbod i idrettslaget.

Treningssamling på tvers for ungdom 
På Idrettens Møteplass legg idrettskretsen til rette for 
ei treningssamling for ungdom i alderen 12-19 år, på 
tvers av idrettar. Søkelyset er på basistrening og å bli 
kjent på tvers av idrettane. I 2020 deltok 30 ungdom-
mar på treningssamlinga i Førde. Treningssamlinga 
inkluderte også foredrag med Olympiatoppen Vest og 
Antidoping Norge.

Idrettskretsen skal også jobbe for å 
bidra til at ungdom kan utvikle seg 
som trenarar og tillitsvalde i idretten. 

Leiarkurs for ungdom
Idrettskretsen gjennomfører årlege leiarkurs for ung-
dom i alderen 15-19 år. På grunn av koronasituasjonen 
vart årets kurs utsett på ubestemt tid, men del 2 av 
kurs som starta i 2019 vart gjennomført digitalt. 

Aktivitetsleiarkurs ungdomsidrett
Gjennom eit samarbeid med Idrett Bergen Sør fekk 
VIK i 2020 midlar i ordninga “Lågterskel fysisk akti-
vitet for barn og unge” for å utvikle eit aktivitetsleiar-
kurs for ungdomsidrett. Tiltaket er meint for å legge 
til rette for at ungdom får auka kompetanse og blir 
trygge i rolla med å vere aktivitetsleiarar for ungdom. 
På grunn av koronasituasjonen vart gjennomføring av 
kurset utsett til 2021.

Vidare skal Idrettskretsen jobbe for at 
fleire kvinner vil vere trenarar, leiarar 
og tillitsvalde. 

Likestilling i idretten 
Inneber i hovudsak like moglegheiter for kvinner og 
menn. Om vi ønskjer at idretten skal vere for alle er 
det viktig å gjere noko med kjønnsbalansen i norsk 
idrett. Dette gjeld både blant medlemmer, leiarar, 
trenarar og anna støtteapparat.

Nettverket “Balanse” blei oppretta av Hordaland 
idrettskrets i 2018. Arbeidsgruppa har i 2020 be-
stått av representantar frå Norges Fotballforbund 
Hordaland, Norges Håndballforbund Region Vest og 
Vestland idrettskrets. “Balanse” er eit nettverk for 
å få fleire kvinner i idretten, på alle plan - både som 
trenarar, leiarar og medlemmer. Balanse er viktig i 
ein kvar funksjon i idretten. Vi har stor tru på at fleire 

LIVSLANG IDRETT

Treningssamling for ungdom. Idrettens Møteplass, Førde 24.10.
foto: Bodil Ryste

Fig 11

Delmål 2 
Halde på fleire, lenger



VIK ÅRSRAPPORT 2020 16

kvinnelege leiarar og trenarar vil vere med å styrke 
og utvikle idretten. Den årlege Balanse-konferansen 
måtte utsetjast på grunn av situasjonen med covid-19. 
Norges idrettsforbund jobbar for kjønnsbalanse i 
norsk idrett. Målet er 40% kvinner i leiande 
posisjonar innan 2023. 

Ungdomsutval 
I 2020 vedtok idrettskretsstyret å opprette eit 
Ungdomsutval, samt mandatet til ungdomsutvalet. 
Utvalet består av 6 medlemmer, samt ungdoms-
representant frå kretsstyret. Sara Stokken Rott er 
leiar av ungdomsutvalet, som mellom anna skal 
jobbe for at ungdom held på med idrett lenger, og 
vere idrettsungdommen si stemme i idrettskretsen 
i saker som omhandlar ungdom, i andre aktuelle 
saker og i dei sakene kretsstyret ønskjer å få ungdom-
mane sine synspunkt.

Leiar i ungdomsutvalet er i tillegg representant i ny-
oppretta «Ungdomsråd på tvers» gjennom prosjektet 
Knutepunktet i Idrettscampus Bergen.

Ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets.
Foran frå høgre: leiar Sara Stokken Rott, ( bak f.h.) nestleiar Eline Marie Nordhus Soltvedt, ( bak f.v.) medlem Jeanette Heggen og ( foran.f.v.)
medlem Nikolai Medle Bjånesøy. Medlemmene Adrian Stinessen Haugen og Mattias Sakstad var ikkje tilstades då bilete blei tatt.

RESULTATMÅL 
• Utvikling i alder og samansetting av tillitsvalde, 

leiarar og trenarar: Sjå figur 6 og 7 side 16.  
Vi har ikkje tal på tillitsvalde og trenarar.  

• Utvikling i medlemsmassen, samansetting og 
medlemsskap: Sjå figur 5 side 6.  

• Tal på allidrettstilbod i idrettslaga:  
98 idrettslag har allidrettsgruppe. Omlag 40 av 
desse rapporterer ikkje aktivitet.  

• Tal på kvinnelege leiarar:  
Pr. 05.01.21 var det 999 idrettslag med registrert 
leiar og 14 utan leiar. Av desse var det 756 menn og 
243 kvinner

foto: Janne Landås
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BETRE 
IDRETTSLAG
Idrettskretsen skal mellom anna tilby 
klubbutvikling, styre- og økonomikurs 
og andre kompetansehevande tiltak, og 
ha meir dialog med idrettslaga. 

Delmål 1
Velfungerande  
og kompetente 
idrettslagmed sunn økonomi

Delmål 2
Høg trivselsfaktor blant frivillige

SATSINGSOMRÅDA

Klubbutvikling og dialog med 
idrettslaga
Idrettskretsen gjennomfører ei rekke kurs og prosess-
ar som har relevans for målet om velfungerande og 
kompetente idrettslag med sunn økonomi og høg triv-
selsfaktor blant frivillige. Vi gjennomfører kursa både 
som opne felleskurs og ute i idrettslaga.  Gjennom 
dialog med idrettslaga blir vi betre kjend med deira be-
hov. Gjennom systematisk evaluering av kursa ser ein 
at slike kurs vert opplevd som nyttige for idrettslaga.

Klubbens styrearbeid i praksis, KlubbAdmin 
og økonomikurs
Desse kursa er retta mot tillitsvalde i idrettslaga. På 
grunn av koronasituasjonen vart mange av kursa gjen-
nomført digitalt, eller som kombinasjon av digitalt og 
fysisk oppmøte. Nokre av dei planlagde fysiske kursa 
er utsett til 2021. Evaluering av kursa tyder på at delta-
karane opplev kursa som nyttige for sitt arbeid, med 
ein totalscore på 4.89 (av maksimalt 6) på spørsmål 
om kor nyttig kurset var totalt sett. Kursa blir evaluert 
med digitalt spørjeskjema. 

Møte, klubbesøk og prosessar med idrettslag
Utanom kursa vi arrangerer, reiser idrettskretsen sine 
klubbrettleiarar ut til klubbar i til dømes klubbesøk, 
startmøte og verksemdsplanprosessar. I året som har 
vore har vi hatt godt samarbeid med fleire særkretsar 
og særforbund og følgt opp ei rekke klubbar, både sær-
idrettslag og fleiridrettslag.

Dagleg leiar forum
Dei fire siste åra har vi arrangert forum for dagleg 
leiarar og administrativt tilsette i idrettslag. 2020 var 
ikkje noko unntak. Denne gongen vart det arrangert 
som fysisk og digital samling samtidig. Informasjon 
om koronasituasjonen var på agendaen, både gjeldan-
de retningslinjer, informasjonsarbeid, tilrettelegging 
av aktivitet og eit innlegg frå NAV om rettar og plikter 
for arbeidstakarar og arbeidsgivarar i pandemien. 
Anlegg og rolleavklaring styre – administrasjon var 
omhandla med innlegg frå administrasjon og frå 
idrettslag. 

Kurslærarar/veiledarar
For å nå breitt ut til idrettslaga i heile fylket har idrett-
skretsen kurslærarar og rettlearar som bidreg frå ulike 
stadar i fylket. Kurslærarane og rettleiarar samlast 
årleg til erfaringsutveksling og kompetanseheving – i 
2020 med to digitale samlingar. I tillegg tilbyr Idretts-
forbundet kompetanseheving i form av kurslærarsam-
ling, men i 2020 utgjekk denne samlinga på grunn av 
koronasituasjonen og restriksjonar mot slike arrange-
ment. 

Vestland idrettskrets skal bidra til å 
sikre trygge sosiale rammer i idretten. 

Trygg på trening
«Trygg på trening» er eitt av tiltaka idrettskretsen 
gjennomfører for å sikre trygge sosiale rammer i 
idretten. Trygg på trening handlar om arbeidet mot 
seksuell trakassering og overgrep, og gjennomførast 
som ein prosess med foredrag og utarbeiding av etiske 
retningslinjer og beredskapsplan i idrettslaget. Trygg 
på trening skjer i samarbeid med Nok. Bergen (tidle-
gare SMISO Hordaland). I 2020 vart foredraga gjen-
nomført i Sogn og Fjordane for første gong, med opne 
foredrag i Årdal, på Nordfjordeid og i Førde. I tillegg 
har det vore interne foredrag i åtte klubbar, to særfor-
bund/-kretsar og foredrag for studentar på Høgskulen 
på Vestlandet. Det er også gjennomført ein del møte 
med klubbar som jobbar med beredskapsplanar og 
retningslinjer.

#Stopp
Norges Idrettsforbund har gjennom året arbeidd med 
saker som rasisme, homohets, kjønnshets og andre 
former for diskriminering. Det er utarbeidd rettleiarar 
om rasisme, vald og trugsmål og seksuell trakassering 
og overgrep. Norsk idrett har nulltoleranse for alle for-
mer for trakassering og diskriminering. I slike lands-
omfattande tiltak bidreg idrettskretsen med informa-
sjon ut til våre organisasjonsledd, samt handtering av 
saker som vert meldt til oss. 
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Idrettskretsen skal bidra til implemen-
tering av digitaliseringsløftet og sikre 
at digitaliseringsløftet gjer kvardagen 
enklare i idrettslaga. 

Gjennom dei to siste åra har Idrettsforbundet jobba 
for å gjere kvardagen enklare for idrettslaga, gjennom 
å betre digitale løysingar. I slikt landsomfattande ar-
beid bidreg idrettskretsen med informasjonsformid-
ling ut til idrettslaga, samt råd og rettleiing i vår dialog 
med idrettslaga. NIF Digital har til dømes vidareutvi-
kla idretten sitt medlemssystem, KlubbAdmin, samt 
arrangementsløysinga Isonen og Idrettens Office 365 
vart tilbydd gratis til idrettslaga ut året. På grunn av 
koronasituasjonen vart det til dømes også utvikla ein 
nettside for besøksregistrering. Det går føre seg eit 
kontinuerleg utviklingsarbeid innanfor dei digitale 
løysingane, der idrettskretsen aktivt formidlar tilba-
kemeldingar og forslag til forbetring til Idrettsfor-
bundet. 

Idrettskretsen skal skape møteplassar

Nokre døme på møteplassar er Idrettens møteplass, 
idrettsrådssamling/cruise, dagleg leiar samling.

Type kurs/tiltak 2019* 2020**

Anleggskurs (nytt 2020) 0 1

Dagleg leiar samling 2 1

KlubbAdmin 9 13

Klubbens styrearbeid i praksis 16 10

Klubbesøk/klubbtiltak 10 10

Start- og oppfølgingsmøte 2 1

Trygg på trening 34 14

Veiledarsamling/møte 0 2

Verksemdsplan 0 1

Økonomikurs 9 3

Totalt 99 56

*2019 er samla tal for Hordaland idrettskrets og Sogn 
og Fjordane idrettskrins

2020** Ein del av kursa/tiltaka vart gjennomført 
digitalt.

Talet på kompetansehevande tiltak:

RESULTATMÅL
• Færre melde konfliktsaker: Ikkje registrert/vore 

gjort målingar av dette.  

• Medlemskapstal: Sjå figur 1 side 4. Auke frå 2015, 
men nedgang frå 2018-2019 i talet på medlemmar 
(224860 i 2018 til 223 793 i 2019). Litt nedgang i 
talet på kvinner i 2019.  

• Måle effekt av digitaliseringsløftet:  
Ikkje mogleg å måle 

• Talet på melde saker om økonomiske  
utfordringar: Estimert mellom 150-200 idrettslag 
som årleg tek kontakt om ulike problemstillingar.  

• Talet på tiltak retta mot ungdom: 1 treningssam-
ling, 1 del 2 leiarkurs ungdom, oppretta ungdoms- 
utval. Prosjekt aktivitetsleiarkurs ungdomsidrett, 
utsett pga. covid-19. 1 leiarkurs ungdom utsett pga. 
covid-19. 

Fig 12

Viborg Danmark , Idrettsrådscruiset 2020
foto: Janne Landås
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Med bakgrunn i SSB sin satellittrekneskap for ideelle og frivillige organisasjonar kan vi berekne verdien av det 
frivillige arbeidet i idretten. Berekninga forutset at frivilligheita er likt fordelt på alle medlemskap og ein legg til 
grunn i utrekningane at det er 34 960 årsverk med frivillig innsats.

Delmål 3
Gode rammevilkår
i idrettslaga

BETRE IDRETTLAG

Idrettskretsen skal bidra til at idretts-
laga har nødvendig kunnskap for å 
sikre god økonomistyring.

Vestland idrettskrets har i 2020 ført rekneskap for to 
idrettskretsar, ni særkretsar og åtte idrettslag. Totalt 
er det ført rekneskap for 19 einingar, samt lønn og 
konsulentbistand til to einingar.

Idrettskretsen tilbyr økonomikurs for idrettslaga, 
samt råd og rettleiing i saker som vert meldt til oss 
gjennom idrettslaga.

Idrettskretsen skal jobbe med politisk 
påverknad for å styrke rammevilkåra 
for organisasjonsledda og jobbe for at 
idrettslaga skal få auka tilskot.
 
Idrettskretsen har arbeidd med politisk påverknad 
på fleire nivå. Nasjonalt har det vore arbeidd saman 
med NIF for å styrke sentrale støtteordningar og 
krisepakkar. VIK har også hatt kontakt med stortings-
politikarar frå vårt fylke. VIK har vore involvert i den 
nasjonale kartlegginga av økonomiske konsekvensar 
for idrettslag knytt til pandemien. I dette arbeidet har 
vi bidratt i innhenting av opplysningar frå idrettslag 
knytt til bortfall av inntekter ved arrangement som 
må avlysast, og andre økonomiske konsekvensar som 

Fig 13  Tabellen over viser verdien av frivillig arbeid i idretten i Vestland idrettskrets basert på samordna 
 rapportering  2019.
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idrettslaga opplevde. Den første krisepakken trefte 
dårleg. Dei påfølgande krisepakkane trefte langt betre, 
og kunne hjelpe idrettslaga gjennom dei største øko-
nomiske utfordringane. 

Regionalt har vi hatt tett dialog med Vestland fylkes-
kommune. Fylkeskommunen sette av kr. 2 035 000 
til idrettskretsen som ekstraordinært tilskot knytt til 
pandemien. Dette beløpet blei i sin heilskap vidarefor-
midla til særkretsar/-idrettsregionar som hadde søkt 
på ordninga. 

På lokalt nivå har idrettsråda vore følgd opp med tan-
ke på mogelege støtteordningar og tiltak i den enkelte 
kommune. Bergen kommune sette av kr. 27,5 million 
som ekstra tilskot til idrettslaga i 2020. VIK har hatt 
orienteringar og peikt på utfordringar for ordførarar i 
kommunar i Vestland.

Lokale aktivitetsmidlar (LAM)
Målsettinga med tilskotsordninga er å bidra til akti-
vitet og deltaking i medlemsbaserte foreiningar som 
driv idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det 
er laga sin primæraktivitet som skal støttast og ord-
ninga skal understøtte den frivillige innsatsen i laga.
Idrettsrådet i den enkelte kommune fordeler midlane 
ut frå vedtekne kriterium.

Momskompensasjon varer og tenester

Det har dei siste 5 åra vore ein om lag like mange 
idrettslag som har søkt om momskompensasjon varer 
og tenester. Unntaket er 2020 da det var færre idretts-
lag som søkte. Dette er om lag same utvikling som 
landsgjennomsnittet.

År Beløp Tall idretts-
lag søkt

Prosent av 
alle IL

2016 38 858 601 647 64%

2017 39 817 909 640 62%

2018 42 688 536 643 63%

2019 53 077 797 650 64%

2020 52 880 801 604 60%

Momskompensasjon idrettsanlegg
Idrettslag som bygger eigne idrettsanlegg kan søkje 
om å få kompensert betalt meirverdiavgift. Ord-
ninga omfattar anlegg som har hatt byggestart etter 
01.01.2010 og som er omfatta av spelemiddelordninga.

Fig 14

Fig 16

Fig 17

Fig 18

År Vestland

2016 38 944 669

2017 41 436 390

2018 45 056 381

2019 45 528 386

2020 45 295 947

Fig 15

Utviklinga i momskompensasjonsordninga for 
idrettslaga i Vestland har vore slik:

År Beløp Tal søknadar

2016 14 568 241 56

2017 17 103 436 78

2018  23 786 199 77

2019 49 294 235 81

2020 34 891 917 62

Fig 19
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Grasrotandel
Norsk Tipping genererte 717 millionar kroner i gras-
rotmidlar i 2020. Dette er ei auke på 19 millionar kro-
ner frå 2019. Idretten sin andel utgjorde 375 millionar 
kroner noko som tilsvarar 52 prosent av alle midlane.

År Totalt i 
Vestland

Idrettslag i 
Vestland

Tal IL som 
mottek 
grasrot-
andel i

Vestland

2018 88 490 323 41 614 927 792

2019 94 438 136 43 106 398 838

2020 94 448 062 41 815 812 855

Særkretstilskot
I 2020 tildelte Vestland idrettskrets 1 700 000,- til 
særidrettane i Vestland. 1 600 000,- til særidrettar 
med regionalt ledd og 100 000,- til idrettar utan 
regionalt ledd.

Statlege koronakrisepakkar gjennom 
Lotteritilsynet
Under koronapandemien har staten oppretta fleire 
krisepakkar som idrett og kultur kan søke om kom-
pensasjon gjennom.

I krisepakke 1 fekk idretten i Vestland utbetalt omlag 
12 mill i kompensasjon.

I krisepakke 2 fekk idretten i Vestland utbetalt omlag 
72 mill i kompensasjon.

I krisepakke 3 fekk idretten i Vestland utbetalt omlag 
27 mill i kompensasjon.

Ekstraordinære koronamidlar frå 
Vestland fylke
Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland 
fylkeskommune vedtok 16.09. ei ny tilskotsordning 
med ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivi-
tet som er berørt av koronasituasjonen. Det er samla 
kr 17 883 000 til fordeling innanfor desse områda: 
idrett og friluftsliv, frivillig kulturliv og profesjonelt 
kulturliv

Vestland idrettskrets koordinerte denne ordninga for 
idretten.

Idretten fekk 2 035 000,- gjennom denne ordninga.

RESULTATMÅL 

• Korleis idrettslaga, idrettsråda og særkretsane 
opplever samarbeidet med idrettskretsen:  
Ikkje målt/gjort undersøkjing på dette.  

• Utvikling i tilskot til idrettslaga:  
Sjå figur 14-20 side 21 og 22.

Fig 20

foto: Eirik Førde
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FLEIRE OG 
BETRE IDRETTS- 
ANLEGG
For å nå målet skal idrettskretsen 
mellom anna bidra til å utarbeide gode 
behovsanalysar lokalt av anleggsbehov 
og vere ei støtte for idrettsråd, sær-
kretsar og idrettslag i interne prosessar 
knytt til anlegg. Idrettskretsen skal ha 
god kontakt med politikarar og  
offentleg administrasjon.  

SATSINGSOMRÅDA

Delmål 1
Ha fleire og betre 
idrettsanlegg

Oppnådd prosentandel spelemidlar varierer ein del 
mellom dei ulike anleggstypane. Grunnen til dette er 
at makssatsen for tilskot for anleggstypen ikkje har-
monerer med den reelle byggjekostnaden for enkelte 
anleggstypar og dei oppnår dermed ei lågare prosent-
andel spelemidlar. Det har vore arbeidd anleggs-
politisk med å heve tilskotssatsane på anlegg som opp-
når lågast prosentandel spelemidlar, men ein har ikkje 
fått gjennomslag for auke i 2020. Auke i satasane vil 
kunne bidra til auka etterslep dersom ikkje total-
ramma på tildelte spelemidlar aukar tilsvarande. 

Idrettskretsen har ein god dialog med fylkeskom-
munen i anleggssaker og saker om spelemidlar og 
tildeling av midlar. Året 2020 vart eit spesielt år på 
grunn av pandemi og sterke begrensingar i aktiviteten 
i idrettslaga noko som også påverka inntektene for an-
leggseigarane. Før spelemiddeltildelinga i 2020 sende 
kulturdepartementet ut ei oppmoding til fylkeskom-
munane om at ein ved årets tildeling prioriterte anlegg 
som var eigd og drifta av frivillege organisasjonar og 
dette vart til ein viss grad teke hensyn til ved endeleg 
tildeling. 

Vestland fylkeskommune fekk tildelt 24,5 millionar 
mindre enn det som var budsjettert. Årsaka var ein 
lågare godkjendt søknadssum frå fylket og ein reduk-
sjon på 74 millionar til kommunane i hovedfordelinga 
frå Kulturdepartementet. Samla fekk fylket tildelt kr 
191 millionar til fordeling i 2020 mot kr 226 millionar 
i 2019. 

Nasjonalt har det vore relativt stor auke i søknads-
massen spesielt dei to siste åra, noko som medfører at 
etterslepet har auka. 

I 2019 vart stillinga “anleggs- og utviklingskonsu-
lent” oppretta, og gjennom tilsetjing her har det vore 
regelmessig dialog med ulike organisasjonsledd i ulike 
anleggsfaglege spørsmål. I tillegg har det gjennom året 
vore arbeidd med utvikling av anleggsstrategi, an-
leggsplan og oppretting av anleggsutval i idrettskret-
sen. Idrettskretsen har vore representert i idrettsråda 
sine årsmøte eller andre møte der anleggsspørsmål 
har vore tema og bidrege med faglege råd og deltatt på 
synfaringar saman med idrettsråda.  

 Idrettskretsen samhandlar med Vestland fylkes-
kommune i arbeidet med anlegg, til dømes gjennom 
bidrag i ulike møte og konferansar, og i møte med 
kommunane med tema revisjon av kommunalplan for 
fysisk aktivitet.  

Idrettskretsen skal skape gode møte-
plassar med anleggsfaglege tema, og 
bidra til at idretten tek eit miljøansvar 
ved planlegging, bygging og drift av 
idrettsanlegg. Idrettskretsen skal ha ei 
koordinerande rolle overfor særkretsar 
og regionar.  

Det var i mars planlagt anleggskonferanse på Voss 
med eit breitt program, mellom annan innanfor mil-
jøvennleg drift av idrettsanlegg. Konferansen måtte 
utsetjast på grunn av koronasituasjonen, men vert 
planlagt gjennomført ved ei seinare anledning. Idrett-
skretsen har vore på anleggsbesøk saman med idretts-
råd og særkretsar, og delteke aktivt på samlingar for 
kommunane og fylkeskommunen med anleggstema i 
den grad det har late seg gjennomføre.  

Idrettskretsen skal jobbe for auka 
finansiering/større del av spelemidlar Fig 21
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RESULTATMÅL
• Type og tal på anlegg, dekningsgrad: Det er 

utarbeidd statistisk materiale på anleggsdekning i 
forhold til innbyggjartal i kvart fylke. I eit stort fyl-
ke som Vestland vil det naturlegvis vere variasjon 
innan fylket når ein bryt talla ned på kommuneni-
vå. Dette saman med utbreiing av dei ulike idrett-
ane vil vere viktig i det anleggspolitiske arbeidet 
vidare.  Sjå statistikkdel

• Tal på pågande anleggsprosessar: Det er ikkje 
ført logg på henvendingar i anleggsspørsmål, 
men det har vore gjeve råd utfrå behov både til 
idrettslag, idrettsråd og særketsar. Ein er i ein  i 
utviklingsfase mht ny stilling på anlegg i idrett-
skretsen og den spesielle situasjonen med pande-
mi har sett begrensingar for utadretta verksemd i 
form av fysiske møteplassar.  

• Tildelte spelemidlar: 
Anlegg-
skategori

Antall 
søkn.

Godkjent
søknadssum

Tildelt 
sum

Nærmiljøanlegg 226 52 625 000 24 882 000

Ordinære 
anlegg 373 896 292 000 166 911 000

Totalt 599 949 917 000 191 793 000
 

• Gjennomførte kompetansetiltak med fokus på 
miljøvenlege løysingar ved bygging og drift av 
anlegg: Det var opna for påmelding til anleggskon-
feranse saman med fylkeskommunen med mellom 
anna miljøtema på programmet men denne måtte 
avlysast pga covid-19. Saman med fylkeskommu-
nen og ein del andre aktørar var vi medarrangør av 
digital kulturkonferanse. Her hadde ein eit fore-
drag frå idretten som gjekk på berekraft og miljø 
ved idrettsarrangement der ein fekk vist fram  
arrangement som har omstilt seg for å bidra  
positivt i klimarekneskapen. 

• Systematisk dokumentasjon av anleggsbehova: 
Ein har fått tilgang til eit bra verktøy i power BI 
som vil kunne vere nyttig mth anleggsdekning ut 
frå innbyggar-, medlems-, og aktivitetstal. Spesielt 
viktig for idrettsråda og deira arbeid.

Herunder skal idrettskretsen mellom 
anna hjelpe og rådgje idrettsråd i høve 
planprosessar i kommunen, og styrke 
anleggskompetansen i idrettsråda. 

Delmål 2 
Sikre tydeleg 
samanheng mellom 
behov og anleggsbygging

Revisjonsmøte kommunale planar
for idrett
I samband med hovedrevisjon av kommunal plan for 
idrett og friluftsliv i kommunane var det planlagt å 
delta på desse saman med fylkeskommunen. På grunn 
av korona vart dette gjennomført berre delvis dette 
året og fram til ein er tilbake til ein meir normal situa-
sjon i samfunnet vil dette måtte bli slik.

Anleggskurs
Idrettskretsen har gjennom si rolle i fagteam for 
anlegg i Idrettsforbundet vore med å utvikla eit 
nytt anleggskurs for idrettslag. Anleggskurset vart 
gjennomført på Idrettens Møteplass i og på samling 
for daglege leiarar i idrettslag i haust, og fleire er no 
interessert i å få gjennomført dette i 2021. Kurset 
gjev grunnleggande informasjon om spelemidlar og 
søknad samt generelle råd i prosessen frå idè til ferdig 
anlegg og kan køyrast både for idrettsråd, idrettslag og 
særgrupper der tilbakemeldingane er at det er behov 
for å styrke kompetansen på området.

Idrettskretsen skal utarbeide oversikt 
over anleggsdekning og framtidige 
behov. 

Norges Idrettsforbund har utvikla eit nytt analyse-
verktøy knytt til anlegg, kommune og spelemid-
lar. Med dette verktøyet som er knytt til kultur-
departementet sitt anleggsregister vil ein kunne 
ta ut ulike statistikkar som viser anleggsdekning, 
utviklingstrekk, tildeling av spelemidlar som kan 
knytast opp mot innbyggjartal i den enkelte kommune 
eller fylke. Med litt vidareutvikling vil dette kunne 
bli eit godt verktøy til bruk  i anleggsplanlegging både 
i idtrettsråda og idrettslaga. Dette kan nyttast for å 
kartlegge status og ikkje minst anleggsdekning for å 
synleggjere behov i forhold til medlems/aktivitetstala 
i den enkelte idrett i kommune og fylke.

FLEIRE OG BETRE IDRETTSANLEGG

Fig 22

Fana Arena
foto: Janne Landås
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RESULTATMÅL
• Aktivitet og bruksgrad: Idrettskretsen har bistått 

idrettslag og idrettsråd i plansaker med råd i høy-
ringssaker i kommunar. Har delteke i fellesmøte 
med fylkeskommunen i forbindelse med rullering 
av kommunal plan i ein kommune. Pga kovid 19 
vart det ikkje gjennomført slike prosessar etter 
nedstenginga. 

• Måle om ein har bygd dei rette anlegga: Det er 
ikkje gjennomført målingar. 

Delmål 3 

Jobbe for gratis 
bruk for barn og unge

Idrettskretsen skal kartlegge anleggs-
dekning, anleggsbehov og status på 
brukarbetaling ved bruk av idretts-
anlegg. 

Idretten har analyseverktøy som hentar rapportar 
basert på kommunen sine kostratal. Her kan vere ulik 
rapportering frå kommune til kommune, som gjer at 
talla ikkje alltid er samanliknbare mellom kommunar 
og ikkje alltid gjev rett bilde av støtta den enkelte kom-
mune gjev til idretten. 

I 2020 har det vore ein ekstraordinær situasjon med 
tanke på bruk og betaling for idrettsanlegga. Ein har 
bistått idrettsråda og idrettslaga som har hatt utfor-
dringar knytt til betaling for bruk av anlegg. Generelt 
har ein hatt fokus på å få redusert betalinga for bruk av 
kommunale anlegg via idrettsråda. Samtidig konstan-
terer ein at det er stor variasjon mellom kommunane 
og betaling for bruk av anlegg. 

Sikre informasjon om støtteordningar 
for utsette grupper
Klubbutviklar inkludering informerer jamleg idretts-
lag og idrettsråd og andre samarbeidspartar om støt-
teordningar som treff målgruppa idrett, inkludering 
og mangfald. Søtteordningane blir óg informert om på 
våre nettsider.

RESULTATMÅL
• Status kommunar med gratis bruk av anlegg for 

barn og unge: Vi får ut rapportar på dette i Power 
BI, basert på kostratal kommunane har rappor-
tert inn. Tilbakemeldingar frå kommunane er at 
desse tala er av variabel kvalitet pga ulik måte å 
rapportere på. Når datakvaliteten er ulik må vi 
vere forsiktig med korleis vi brukar desse. Dei 
idrettsråda som har signalisert behov for tal for 
dokumentasjon i sin kommune har fått desse. Ein 
kan håpe på at ein ved å bruke tala kan bidra til at 
kommunane vert flinkare til å få ei meir lik inn-
trapportering slik at talla mellom kommunane er 
meir samanliknbare. 

• Redusert brukarbetaling rekna frå 2019:  
Ekstraordinær situasjon i 2020. Har bistått IR 
med råd for å få redusert brukarbetaling, og ein 
kommune fekk som følgje av det reduksjon med 
20 %. Dei fleste idrettslag har i 2020 fått redusert 
leige som følgje av nedstenging av aktivitet og at 
anlegga dermed er vesentleg mindre brukt enn i 
eit normalår.

FLEIRE OG BETRE IDRETTSANLEGG

Klatreveggen i Åsane Arena
foto: Narve Heggheim
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Kretsstyrets økonomiske beretning for 2020 
 
Innledning 
Vestland idrettskrets (VIK) er en medlemsorganisasjon for all idrett innen Vestland fylke som er 
tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF). Virksomheten drives fra 
Idrettens hus i Bergen og Førde. 2020 er organisasjonens første driftsår etter sammenslåingen av 
Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets. Vestland idrettskrets omfatter også driften 
av følgende avdelinger Olympiatoppen Vest (OLTV), Toppidrettslinjene (TIP) og Idrettscampus 
Bergen (ICB). Det første driftsåret har vært sterkt preget av covid19 pandemien med mange 
avlysninger av fysiske arrangementer, det har imidlertid blitt gjort et godt arbeid med å gjennomføre 
så mange tiltak som mulig digitalt. 
 

Medlemmer 
Vestland idrettskrets hadde ved siste idrettsregistrering pr 31.12.2019, 997 idrettslag, 53 
særkretser/særidretter, 43 idrettsråd og totalt 224.050 medlemskap, samt 113 bedriftsidrettslag 
med 17.238 medlemskap. 
 
Miljø 
Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke registrert arbeidsskader eller ulykker i løpet av året. 
Idrettskretsen har etablert rutiner for kildesortering, og er i sin produksjon av informasjon og ved 
utsendelser bevisst på å begrense forurensingen av det ytre miljø. Virksomheten påvirker ikke det 
ytre miljø utover det som kan forventes av liknende virksomheter. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet utgjorde 4,0 % i 2020. Fordelt på korttidsfravær 0,7% og langtidsfravær 3,3%. 
 
Ansatte  
Idrettskretsen har hatt 11 årsverk, fordelt med 8 i Bergen og 3 i Førde. Olympiatoppen Vest og 
Toppidrettslinjene har samlet hatt 5,4 årsverk og Idrettscampus Bergen har hatt 1 årsverk.       
Utover dette leier en inn kompetanse etter behov. 
 
Likestilling og diskriminering 
Idrettskretsen arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. 
Andelen ansatte kvinner og menn fordeler seg med 55% og 45% (VIK).  
 
Årsregnskap 
VIK’s aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Vestland fylkeskommune, Norges 
idrettsforbund og eksterne inntekter der prosjektmidler utgjør en betydelig andel. Midlene 
anvendes i idrettskretsens arbeid i fylket innenfor aktivitetsområder som er definert som strategiske 
for bidragsyterne. Deler av tilskuddet anvendes også til å opprettholde en administrativ 
kompetanse, drift av Idrettens Hus, og som direkte tilskudd til de enkelte særkretsene. 
Forutsetningene for fortsatt drift er således til stede, og regnskapet er gitt under denne forutsetning. 
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Olympiatoppen Vest (OLTV) er et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet, som 
rapporterer økonomisk til Vestland idrettskrets. OLTV arbeider gjennom samlinger og 
utviklingsprogram for å øke kompetansen til trenerne for morgendagens og dagens topputøvere. 
OLTV skal skape utviklingsmiljø for unge lovende utøvere blant annet gjennom samarbeid med 
videregående skole og høgskole. Sammen med særkretsene og særidrettene i regionen skal OLTV 
gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø bidra til at Vestlandet får enda flere 
og bedre toppidrettsutøvere. 

Toppidrettslinjene er en avdeling som står for drift av idrettsdelen ved Tertnes VGS, Åsane VGS og 
Voss Gymnas i samarbeid med og finansiert av Vestland fylkeskommune. 

Idrettscampus Bergen er en samarbeidsarena for 8 forskjellige aktører. Disse er Bergen kommune, 
Vestland fylkeskommune, Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, SK Brann, 
OLTV og Vestland idrettskrets. Avdelingen finansieres av tilskudd og andre bidrag fra aktørene. 

Idrettskretsens totale driftsresultat for 2020 var kr 1.156.748 hvorav kr 751.722 tillegges den frie 
egenkapitalen til VIK og kr 405.026 den frie egenkapitalen i OLTV. 

Styret 
Styret består av 8 medlemmer, inkludert ansattes representant, tre menn og fem kvinner. I tillegg er 
det to varamedlemmer, en kvinne og en mann. 
 
Lov 
Vestland idrettskrets her en lov som er i tråd med NIF’s lov, og den økonomiske årsberetningen er 
avgitt i tråd med regnskapsloven. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og det har ikke inntrådt forhold etter 
utgangen av året som har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Det bekreftes herved at 
forutsetninger for fortsatt drift er til stede. 
      

Bergen, 25. mars 2021 

  

Nils R. Sandal   Anne-Grethe Naustdal   Jarl Svanberg                                   
 Leder    Nestleder    Styremedlem 

  

Lilly Schøyen   Robert-Andrè Teikari   Aina M. Steinsland
 Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 

  

Oddny Grete Njøten  Janne Landås    Knut Songve 
 Styremedlem   Styremedlem    Organisasjonssjef
                                            



VIK ÅRSRAPPORT 202029

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Offentlige tilskudd 2 32 167 124   25 223 239        
Andre tilskudd 2 -                  75 000                
Inntekter Idrettens Hus 1 800 663      1 823 656          
Andre driftsinntekter 1 1 641 606      2 176 613          
Sum driftsinntekter 35 609 394   29 298 508        

Tilskudd 3 -7 052 858    -3 530 497         
Varekostnader -29 825          -49 136              
Lønnskostnader m.m 4 -16 476 549  -15 132 692       
Ordinære avskrivninger 5 -111 422        -17 379              
Drift Idrettens Hus Bergen 6,14 -2 972 970    -2 666 596         
Annen driftskostnad 7,8 -8 072 301    -8 476 334         
Sum Driftskostnader -34 715 923  -29 872 633       

Driftsresultat 893 470         -574 125            

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 263 278         202 245             
Finanskostnader -                  -                      
Resultat av finansposter 263 278         202 245             

Årsresultat 1 156 748      -371 881            

Overføringer
Overført annen egenkapital 1 156 748      -371 881            
Sum overføringer 1 156 748      -371 881            

Resultatregnskap
Vestland idrettskrets
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Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler 5 1 974 904      1 960 420          
Sum  anleggsmidler 1 974 904      1 960 420          

Omløpsmidler

Varelager 54 193           66 140                
Sum varelager 54 193           66 140                
Fordringer
Kundefordringer 461 326         362 098             
Andre fordringer 108 100         124 664             
Forskuddsbetalte kostnader 39 124           104 064             
Sum fordringer 608 550         590 826             

Bankinnskudd, kontanter o.l. VIK 10 18 383 328   21 373 836        
Sum bankinnskudd 18 383 328   21 373 836        

Sum omløpsmidler 19 046 070   22 030 802        

Sum eiendeler 21 020 975   23 991 222        

Balanse
Vestland idrettskrets
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Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital VIK 9 9 896 012      9 144 290          
Annen egenkapital OLTV 9 3 199 135      2 794 109          
Sum opptjent egenkapital 13 095 147   11 938 399        

Sum egenkapital 13 095 147   11 938 399        

Gjeld 
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 483 843      1 865 683          
Skyldig offentlige avgifter -                  -                      
Andre avsetninger VIK 11 2 465 052      1 772 108          
Andre avsetninger OLTV 12 199 895         368 766             
Andre avsetninger Idrettscampus Bergen 13 2 201 635      3 223 927          
Annen kortsiktig gjeld 575 402         4 822 339          
Sum kortsiktig gjeld 7 925 827      12 052 824        

Sum gjeld 7 925 827      12 052 824        

Sum egenkapital og gjeld 21 020 975   23 991 222        

Bergen, den 25.03.2021
Styret 

___________________ _____________
Nils R. Sandal Anne-Grethe Nausdal Jarl Svanberg        Ole HopeLilly Schøyen
Styrets leder Nestleder Styremedlem

____________ ___________________ ________________
Janne Landås Robert-Andrè Teikari Aina M. Steinsland
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

__________________ _____________
Oddny Grete Njøten Knut Songve

Styremedlem Organisasjonssjef

      Styremedlem

Balanse
Vestland idrettskrets
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NOTER
1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for ideelle
organisasjoner. Regnskapets noter er tilpasset informasjonsbehovet til brukerne.
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets er en sammenslåing av tidligere Sogn og Fjordane idrettskrins og 
Hordaland idrettskrets gjennomført 1.1.2020. I praksis ble sammenslåingen gjennomført ved at
organisasjonsnummeret til Hordaland idrettskrets endret navn til Vestland idrettskrets.
Resultatregnskapets sammenligningstall for 2019 er ikke justert for regnskapet til Sogn og
Fjordane idrettskrins, det samme gjelder regnskapets noter. Balansen for 2019 er justert for 
inngående verdier fra Sogn og Fjordande idrettskrins. Vestland idrettskrets har to kontorer
Idrettens hus i Førde med 3 ansatte og Idrettens hus i Bergen med 8 ansatte.
Hovedregel for vurdering  og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger.
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes
ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.
Omløpsmidlene er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler
Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som forventes ikke å være forbigående.

Varelager
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost  og virkelig verdi. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter avdrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner
Ansatte i Vestland idrettskrets er medlemmer i NIFs pensjonsordning som gir rett til definerte
fremtidige ytelser.Alle er medlemmer i Statens Pensjonskasse.
Alle ansatte trekkes en egenandel på 2%.
Alle ansatte har også en AFP-ordning. I samsvar med god regnskapsskikk for små foretak er 
forpliktelsen ikke bokført.
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Inntektsføringsprinsipper
Vestland idrettskrets har hovedsakelig fire inntektskilder:

Offentlige tilskudd
Prosjekttilskudd
Refusjoner fra leietakere på Idrettens hus
Andre driftsinntekter (herunder kursinntekter, egenandeler, salg av tjenester)

Offentlige tilskudd, prosjekttilskudd og andre driftsinntekter inntektsføres for det år de er 
opptjent. Ubrukte midler som kan overføres til en senere periode fremkommer som "Andre
avsetninger" (se Note 9)
Periodiseringsprinsipper
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Skatter
Vestland idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

NOTE 2.1 - OFFENTLIGE TILSKUDD 2020 2019

Vestland idrettskrets:
Norges idrettsforbund - rammetilskudd 4 467 941      2 687 147          
Vestland Fylkeskommune - rammetilskudd 5 100 000      3 804 000          
Tilskudd fra Vestland Fylkeskommune 3 345 000      443 000             
Tilskudd fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune -                  38 000                
Tilskudd fra Bergen Kommune 1) 1 108 000      1 161 500          
Offentlige refusjoner (Momskomp.) 850 574          547 572             
Øremerkede tilskudd fra NIF 2) 1 625 008      1 365 212          
Tilskudd fra BUFDIR 430 000          310 000             
Tilskuff fra UDI -                  100 000             
Tilskudd fra Kulturdepartementet 350 000          
Overført til neste år -1 269 861     -609 046            
Inntektsførte avsetninger 588 154          600 000             

16 594 816    10 447 385        
Olympiatoppen Vest-Norge:
Vestland Fylkeskommune 900 000          580 000             
Tilskudd fra Bergen Kommune 1) 697 000          685 125             
Offentlige refusjoner (Momskomp.) 380 000          350 000             
Tilskudd fra OLT 2 240 000      2 345 000          
Øremerket tilskudd fra Sogn og Fjordane idrettskrins -                  150 000             
Inntektsførte avsetninger 75 000            
Overført til neste år -                  -150 000            

4 292 000      3 960 125          
Tilskudd fra Idrettscampus Bergen til OLTV 125 000          250 000             
Tilskudd fra Vestland idrettskrets til drift OLTV 125 000          150 000             
Tilskuddet er eliminert i totalregnskapet. 250 000          400 000             

Toppidrettslinjene:
Øremerket tilskudd fra Vestland Fylkeskommune 8 690 145      8 690 142         
Offentlige refusjoner (Momskomp.) 120 000         120 000             
Inntektsførten avsetninger 93 872           171 643             

8 904 017      8 981 785         
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Idrettscampus Bergen:
Bergen Kommune driftstilskudd -                  835 000             
Vestland fylkeskommune driftstilskudd 1 280 000      1 500 000         
Offentlige refusjoner (Momskomp.) 74 000            90 000               
Inntektsførte avsetninger 1 022 292      
Overført til neste år -                  591 056-             

2 376 292      1 833 944         
Totalt 32 167 124    25 223 239        
1) Spesifikasjon av øremerkede midler fra Bergen Kommune til VIK
Trygg på trening- og antidoping tiltak 103 000          101 500             
Tiltak flerkulturelle 555 000          500 000             
AktiVane 450 000          460 000             
Balanse prosjektet -                  100 000             

1 108 000      1 161 500          
Spesifikasjon av øremerkede midler fra Bergen Kommune til OLTV
Basistilskudd 50 000           91 525               
Forum Toppidrett 70 000           88 600               
Test/veiledning 140 000         95 000               
Funksjonshemmede -                 50 000               
Idrettsmedisin 37 000           -                     
Basistrening 150 000         110 000             
Utviklingsarbeid innen talentutvikling- og toppidrett 250 000         250 000             

697 000          685 125             
Spesifikasjon av øremerkede midler fra Bergen Kommune til Idrettscampus Bergen
Driftstilskudd -                  835 000             

-                  835 000             
2) Spesifikasjon av øremerkede midler fra NIF
Balanseprosjektet likestilling i idretten 10 000            5 000                  
Kompetansemidler klubb- og idrettsrådsutvikling 785 008          490 811             
Paraidrett konsulent 830 000          775 000             
Utstyrsmidler -                  94 401                
Sum VIK 1 625 008      1 365 212          
OLTV 800 000          690 000             

2 425 008      2 055 212          
3) Spesifikasjon av prosjekttilskudd Vestland fylkeskommune
Lavterskel fysisk aktivitet 1 110 000      125 000             
Ekstraordinære midler covid19 2 035 000      -                      
Tilskudd felles anleggskonferanse -                  50 000                
Prosjekt bærekraftig anleggsutvikling 200 000          -                      
AktiVane -                  26 000                
Tiltak flerkulturelle -                  242 000             
Sum VIK 3 345 000      443 000             
OLTV 900 000          580 000             
Idrettscampus Bergen driftstilskudd 1 280 000      1 500 000          

5 525 000      2 523 000          
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NOTE 2.2 - ANDRE TILSKUDD

Redd Barna tilskudd Trygg på trening -                  50 000                
Gave fra Fana Sparebank -                  25 000                
Sum prosjekttilskudd -                  75 000                

NOTE 3 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD

Tilskudd og kjøp av tjenester særkretser 4 830 270      1 424 840          
Tilskudd og kjøp av tjenester idrettsråd 10 000            10 000                
Tilskudd og kjøp av tjenester idrettslag 871 181          667 975             
Kjøp av tjenester idrettslag fra OLTV 36 000            -                      
Kjøp av tjenester særkretser fra Toppidrettslinjene 559 706          724 800             
Kjøp av tjenester idrettslag fra Toppidrettslinjene 745 701          702 882             

7 052 858      3 530 497          
NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.
Vestland Idrettskrets
Lønn fast ansatte 7 218 361      6 180 717          
Pensjon, forsikringer 330 832          191 536             
Andre ytelser 62 186            30 132                
Honorarer 194 515          181 696             
Lønn Selvstendig næringsdrivende 267 528          424 189             

8 073 421      7 008 270          

Idrettscampus Bergen
Lønn fast ansatte 855 218          693 701             
Andre ytelser 11 169            26 000                
Lønn selvstendig næringsdrivende 99 497            8 827                  

965 884          728 528             

Toppidrettslinjene
Lønn fast ansatte 778 813          903 014             
Pensjon, forsikringer 17 913            20 176                
Honorar 40 936            1 600                  
Andre ytelser -                  68 156                
Lønn Selvstendig næringsdrivende 3 018 629      2 564 706          

3 856 291      3 557 652          
Olympiatoppen Vest Norge
Lønn fast ansatte 2 843 984      2 708 450          
Pensjon, forikringer 94 560            66 313                
Andre ytelser 24 142            51 912                
Honorarer 14 100            2 500                  
Lønn Selvstendig næringsdrivende 604 167          1 009 066          

3 580 953      3 838 241          
Totalt 16 476 549    15 132 692        
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Antall ansatte Vestland idrettskrets 12 8
Antall sysselsatte årsverk 11 8
Antall ansatte Olympiatoppen Vest-Norge 8 7
Antall sysselsatte årsverk 5,4 5,2
Antall ansatte Idrettscampus Bergen 1 3
Antall sysselsatte årsverk 1 1

Totalt antall ansatte 21 18
Totalt antall sysselsatte årsverk 17,4 14,2

Ytelse til ledende personer
Lønn Organisasjonssjef 867 047          848 667             
Annen godtgjørelse 8 261              11 029                
Pensjonskostnader 17 148            21 461                
Det er ikke ytet lån eller stillet sikkerhet for ledende ansatte eller idrettskretsstyret

Revisjon
Godtgjørelse til revisor (eks.mva)

Lovpålagt revisjon 54 000            54 250                
Konsulenthonorar -                  5 000                  
Attestasjoner 14 100            21 250                

68 100            80 500                
NOTE 5 - AVSKRIVNINGER - VARIGE DRIFTSMIDLER

I forbindelse med fusjonen av Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordland
idrettskrets overtok nåværende Vestland idrettskrets eierseksjon 4647 - 21 / 531 / 0 / 19

Ansk.kost  1.1.2020 2 196 880     
Tilgang  2020 125 906        
Anskaffelsesverdi 31.12.2020 2 322 786     

Avskrivninger 31.12.2020 347 882        
Bokført verdi 31.12.2020 1 974 904     

Årets ordinære avskrivning 94 043          

Olympiatoppen Vest-Norge har investert i ombygging av lokaler, 
disse investeringene avskrives i henhold til leiekontrakts varighet.

Ansk.kost  1.1.2020 216 895        
Tilgang  2020 -                 
Anskaffelsesverdi 31.12.2020 216 895        

Avskrivninger 31.12.2020 216 895        
Bokført verdi 31.12.2020 -                 

Årets ordinære avskrivning 17 379          
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Vestland idrettskrets har kjøpt inn lydanlegg til møtelokalene og oppgradert kjøkkenet.
Disse investeringene avskrives i takt med leiekontrakten som er på 5 år.

Ansk.kost  1.1.2020 122 696        
Tilgang  2020 -                 
Anskaffelsesverdi 31.12.2020 122 696        

Avskrivninger 31.12.2020 122 696        
Bokført verdi 31.12.2020 -                 

Årets ordinære avskrivning -                 

Olympiatoppen Vest-Norge har investert i testutstyr til bruk i 
toppidrettsundervisningensom forventes å ha en levetid på 3 år.

Ansk.kost  1.1.2020 268 637        
Tilgang  2020 -                 
Anskaffelsesverdi 31.12.2020 268 637        

Avskrivninger 31.12.2020 268 637        
Bokført verdi 31.12.2020 -                 

Årets ordinære avskrivning -                 

NOTE 6 - DRIFT IDRETTENS HUS BERGEN

Leie lokaler, offentlige avgifter 2 263 149      1 905 663          
Strøm, renhold, kopi, budtjeneste og frankering etc. 585 058          676 792             
Andre kostnader 124 762          84 142                

2 972 970      2 666 596          

NOTE 7 - ANNEN DRIFTSKOSTNAD VIK

Kontorkostnader 71 395            132 796             
IT / kommunikasjon 758 353          368 722             
Reise og opphold 655 678          1 369 301          
Andre kostnader 696 180          496 623             

2 181 606      2 367 442          
NOTE 8 - DRIFT TOPPIDRETTSLINJENE

Olympiatoppen Vest-Norge er involvert i inntaket av utøvere og lager planer i forhold til 
fellesopplegg i trening, teori, samlinger, tester osv. Virksomheten finansieres gjennom
Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, og tilskuddet brukes i all hovedsak til lønn
trenere og innkjøp av nødvendig utstyr.
Lønn og honorar, jfr. note 4 3 856 291 3 557 652          
Driftskostnader 815 042          927 390             
Reise og opphold Treningsleir og adm. 728 756          728 756             
Drift Toppidrettslinjen Voss 2 427 500      2 427 500          
Trenerutgifter via særkretser og idrettslag 1 305 407      1 427 682          

9 132 997      9 068 980          
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NOTE 9 - EGENKAPITAL
Annen Annen Sum 
egenkapital egenkapital Egenkapital
VIK OLTV

Egenkapital 01.01.2020 9 144 290      2 794 109      11 938 399        
Årets resultat til annen egenkapital 751 722          405 026         1 156 748          
EGENKAPITAL 31.12.2020 9 896 012      3 199 135      13 095 147        
NOTE 10 - BUNDET BANKINNSKUDD
Av likvide midler pr. 31.12.20 på kr 18.383.328 utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 1013.

NOTE 11 - ANDRE AVSETNINGER HIK
Motatte tilskudd overført til neste år.

Tilskudd halleie Hordaland Fylkeskommune 1 110 062      1 143 062          
Tilskudd menneske med nedsatt funksjonsevne 125 000             
Tilskudd bærekraftig anleggsutvikling 200 000          -                      
Tilskudd Superlekene fra KUD 175 000          -                      
Tilskudd Trygg på trening 48 892            50 000                
Tilskudd Balanse prosjektet 71 237            50 000                
Tilskudd integrering 820 011          354 046             
Tilskudd anleggskonferanse Hordaland Fylke 39 850            50 000                

2 465 052      1 772 108          

NOTE 12 - ANDRE AVSETNINGER OLTV/Toppidrettslinjen
Motatte tilskudd overført til neste år.

Tilskudd fra Sogn og Fjordane idrettskrins - OLTV 75 000            150 000             
Toppidrettslinjen 124 895          218 766             

199 895          368 766             

NOTE 13 - ANDRE AVSETNINGER IDRETTSCAMPUS BERGEN
Mottatte tilskudd overført til neste år.

Hordaland fylkeskommune/Bergen Kommune 2 201 635      3 223 927          
2 201 635      3 223 927          

NOTE 14 - LEIEAVTALE BRANN STADION AS

Hordaland idrettskrets har en leieavtale med Brann Stadion AS om å leie kontorer i Frydenbø-
tribunen på Brann Stadion frem til 30.06.2024. Hordaland idrettskrets har
fremleieavtale med 7 særkretser, 2 særforbund og Idrettsrådet i Bergen
Olympiatoppen Vest, Idrettscampus Bergen og Idrettens Olympiade AS.
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ÅRSBERETNING FRA KONTROLLUTVALGET I 

VESTLAND IDRETTSKRETS FOR 2020 
 

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

Det har vært avholdt to møter i kontrollutvalget i 2020.  

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

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

Kontrollutvalget har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller 
samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Utvalget har fått alle 
opplysninger fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som utvalget har bedt om. 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet som viser et overskudd på kr 1.156.748, som 
i sin helhet har økt den frie egenkapitalen. 

Kontrollutvalget har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2020. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven. Kontrollutvalget har hatt ett møte med engasjert revisor og har fått seg forelagt 
revisjonsberetningen for 2020. 

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

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2020 godkjennes 
av idrettskretstinget. 

Dato: 25.03.2021 

                

Marit Pedersen      Terje Gjertsen     
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