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Hordaland 2014 
• 824 idrettslag  (812) 
 landets største idrettskrets målt i antall idrettslag  
 
• 174 742 (173 467) medlemskap  
  71 883 kvinner (41%) 
102 859 menn    (59%) 
 
• I tillegg kommer bedriftsidrettslagene; 304 idrettslag med      
33 734 medlemsskap 

 
• 33 kommuner – 25 idrettsråd 
 

 



Utvikling i antall medlemskap i Hordaland 



Statsbudsjettet 2015 

• Tippenøkkelen endres slik at 64% tilfaller 
idrettsformål. Det gir 2,192 milliarder til 
idretten med bakgrunn i en prognose for 
Norsk Tipping på kr. 3,425 mrd. 

 
• Momskompensasjonsordning for varer og 

tjenester: 1,239 mrd i 2015 – en økning 
på 3% fra 2014. 

 
• Momskompensasjonsordning til 

idrettsanlegg: 72 618 000  – en økning på 
10% fra  revidert budsjett 2014. 
 

• LAM 270 mill. kr. (209 mill i 2014) 

 



Anlegg 2014 

• Spillemidler Hordaland 2014 (2013): 
– Hordaland fikk kr.  83,8 mill. (73,5 mill.) til fordeling i fylket. På 

landsbasis er summen kr. 860,7 mill (740,4 mill). Med rentemidler er 
det i Hordaland fordelt kr. 90,5 mill. 

– 294 (307) godkjente søknader med en godkjent søknadssum på kr. 
361,8 mill (338,9 mill).  (innvilgelses-prosent på  23,2.) 

• Ordinære anlegg  82,3 mill  
• Nærmiljøanlegg    8,2 mill  

– 220 godkjente søknader innenfor ordinære anlegg fra 31 kommuner 
• Flerbrukshaller 27 søknader (13 kommuner) 
• Kunstgressbaner 37 søknader (19 kommuner) 
• Svømmeanlegg 13 søknader (7 kommuner) 
• Friluftsliv 11 søknader  

– 75 godkjente søknader innenfor nærmiljøanlegg fra 19 kommuner 
 



Utvikling mva kompensasjon for varer 
og tjenester 



LAMidler 2014 
• Status pr. 8. november i Hordaland: 

• 24 idrettsråd har sendt inn søknad om LAM 
•  9 idrettsråd/kommuner mangler 

• Austrheim  
• Granvin 
• Jondal 
• Kvinnherad 
• Masfjorden 
• Os 
• Samnanger 
• Vaksdal 
• Øygarden 

 

 



Idrett – skole / SFO 

• Hordaland idrettskrets har søkt Hordaland fylkeskommune om 
midler til Idrett og skole – hånd i hånd, SFO og har noen 
midler til IL som tilbyr variert idrettsaktivitet til skoler 
gjennom SFO. Rett over nyttår kommer HIK til å sende ut et 
brev om dette og  håper at idrettsrådene kan gjøre dette kjent 
for idrettslagene i sin kommune. Det er tre kriterier som må 
være oppfylt for at man skal få midler: Det må være variert 
aktivitet (ikke opplæring i en særidrett), det må være gratis og 
skal ikke være styrt av påmelding. Samlet pott på ca. 50.000 
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