
1 Modernisere organisasjonen slik at det blir 
enkelt å delta.

2 Speile mangfoldet i samfunnet.
3 Redusere økonomiske hindringer for barn og 

unges deltakelse.
4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet for 

voksne.
5 Styrke Norge som toppidrettsnasjon.
6 Engasjere flere kvinner og unge i trener- og 

lederroller.
7 Arbeide for et idrettsløft på 0,5% av 

statsbudsjettet.
8 Arbeide for en åpen og inkluderende idrett.
9 Ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet.



Tok opp det høye kostnadsnivået - fikk beskjed 

om å droppe ferien



- Jeg har to sønner som spiller fotball og begge 
måtte ut med 7000 kroner i treningsavgift pr 
år forteller Toril Berg Rønning

- Hun mener at det er noe fundamentalt galt 
når det koster like mye å ha en 12 år gammel 
sønn på et fotballag – som det gjør å være 
medlem av et treningssenter i ett år.



• På sensommeren gjennomførte 
Svømmeforbundet en undersøkelse blant 
sine klubber hvor det mye det i snitt koster i 
året:

• Kr 8000 for en 9-åring  
• Kr 13.000 for 10-12-åringer 
• nærmere kr 22.000 for 16-åringer 
• og hele kr 40.000 for 17-19-åringer.



Resolusjon fra Idrettstinget 2015: Alle barn og unge 
skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. 
Idrettstinget vil redusere økonomiske hindringer for 
deltakelse.
Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Idretten 
skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende 
for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor. 
Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og 
konkurranser og arbeide for gratis bruk av offentlige 
idrettsanlegg for barn og ungdom. Konkurransetilbudet 
skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart utstyr 
skal begrenses for barn og unge. Idrettslagene må 
tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr. 
Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og 
unges deltakelse i idrett.



7.2 Kompetanseutvikling

• Klubb- og gruppestyrer må følges opp regelmessig av
idrettskretsene og særforbundene når det gjelder styrets 
ansvar, godt organisasjonsarbeid og strategisk ledelse.
• Klubbene må jobbe for at alle treningstilbud ledes av
personer med nødvendig idrettsfaglig kompetanse og 
forståelse for idrettens verdigrunnlag.
• Idrettskretsene må systematisk skolere idrettsrådene
i godt organisasjonsarbeid og strategisk arbeid for å
sikre lokalidretten gode rammevilkår i kommunene
og slik at de blir bedre i stand til å arbeide for større 
kommunale investeringer i anlegg.



7.3 Idrettens finansiering
• De samlede statlige bevilgningene til idretten i form
av spillemidler og midler over statsbudsjettet skal økes 
gradvis gjennom et «Idrettsløft» til 0,5 prosent av 
statsbudsjettet.
• Den norske enerettsmodellen og Norsk Tippings
rammevilkår skal forsvares
• Den frivillige organisasjonen må få kompensert all
betalt merverdiavgift forbundet med det frivillige 
arbeidet og anleggsutviklingen.
• De lokale aktivitetsmidlene bør øke jevnt og dobles i
løpet av perioden.



7.4 Idrettsanlegg
• Som del av et «Idrettsløft» bevilges det
minimum én milliard kroner til idrettsanlegg hvert år over 
statsbudsjettet.
• Spillemidlenes andel av finansieringen økes til 30
prosent ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg.
• Bruken av offentlige idrettsanlegg bør være gratis for
idrettstilbud rettet mot barn og ungdom, og idrettslag 
med egne anlegg bør få driftsstøtte.
• Idrettsrådene må arbeide for at kommunene vedtar
førende prinsipper om at det ved bygging av nye skoler 
skal bygges fleridrettshaller og utendørs 
aktivitetsområder.



• Sykkel VM 2017 Hovedkomiteen
• Idrettsråds konferansen i Trondheim
• Idrettspolitisk dokument (IPD) innspill/høring
• NIF Ting i Trondheim: Gunn H. Knudsen, Belinda 

Teikari,Terje Valen, Bjørn Ove Myking, Helge 
Johnsen

• Kommune/Fylkesting valg: idrettspolitisk møte
• Idrettspresident Tom Tvedt i Bergen, kick off VM17
• Bergen kommune høring Idrettsplanen
• Dialogmøte i Oslo



Kultur, idrett og regional utvikling
Fylkeskommunen skal leggje til rette for eit breitt idrett- og 
kulturtilbod for alle, både fordi idrett- og kulturopplevingar 
har eigenverdi, og for å styrkja næringsutviklinga. Ei god 
samfunnsutvikling er avhengig av eit godt samarbeid med 
frivillig sektor. 

Partia vil ta eit tydeleg initiativ for ein “Campus Bergen”, 
eit kompetansesenter for idrett i samarbeid med idretten, 
høgskular, næringsliv, Olympiatoppen, UiB, og den 
vidaregåande skulen.
Vi vil:
• sikra kveldsopne hallar og gymsalar ved dei 

vidaregåande skulane
• sikra gode vilkår for frivillige lag og organisasjonar, 

og at dei får drive  ut frå sin eigenart


