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Aktivitets- og medlemskapsutviklingen har vært 
stabil det siste året. Tallene fra samordnet rapporte-
ring pr. 31.12.2017 viser at medlemskapstallene er 
stabile mens aktivitetstallene viser en økning på 1,3 
% det siste året. Denne utviklingen skyldes først og 
fremst godt arbeid i idrettslagene.

Det er en utfordring å bygge en organisasjon for 
fremtiden samtidig som de økonomiske rammene 
blir knappere. Det gjelder å ikke miste fokus på 
det som er hovedmålet for oss alle: At aktiviteten i 
idrettslagene støttes og gis best mulig vekstvilkår. 

NIF har igangsatt et moderniseringsprosjekt der 
målet er å bygge en sterk organisasjon for fremti-
den. Idrettskretsen har deltatt aktivt i denne proses-
sen. Vi har vært opptatt av å ta med det beste fra 
dagens praksis samtidig som vi må ta inn over oss 
at dagens løsninger i mange tilfeller ikke vil holde ift. 
morgendagens krav. Samhandlingen med idretts-
organisasjonen i fylket i denne prosessen har vært 
inspirerende.

HIK registrerer med glede høy anleggsaktivitet, noe 
som gjenspeiles i rekordhøy utbetaling av spillemid-
ler til Hordaland. Etterslepet i utbetaling av spille-
midler er fortsatt en stor utfordring for anleggsutbyg-
ger. HIK har derfor engasjert seg både politisk og 
idrettspolitisk for å få redusert dette etterslepet. Vi er 
overbevist om at raskere utbetaling av spillemidler 
vil stimulere anleggsutviklingen. 

Dette året har vi kommet i gang med regionalise-
ringsprosessen som skal ende opp med at Sogn 
og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets 
går sammen til Vestland idrettskrets fra 1.1.2020. Vi 
er opptatt av å ha en offensiv tilnærming til denne 
prosessen, og målsettingen må være at idrettslag, 
idrettsråd og særkretser skal få en bedre oppfølging 
når vi får samlet kreftene til en stor idrettsregion. 

Kommunene er viktige samarbeidspartnere for HIK, 
men aller viktigst for idrettsråd og idrettslag i fyl-
ket. Kommunene tilfører idretten i Hordaland store 
ressurser i form av tilskudd og ikke minst bygging 
og drift av anlegg. HIK vil berømme de kommune-
ne som praktiserer gratisprinsippet når det gjelder 
bruken av anleggene.

Styret ønsker å takke alle som bidrar for at idretten i 
Hordaland kan gi barn og ungdom i fylket trygge og 

gode oppvekstvilkår. Vi takker alle idrettslag og frivil-
lige som legger til rette for aktiviteten året gjennom. 

Takk for godt arbeid og samarbeid.

Kretsstyret

STYRETS ARBEID

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

Deltakelse i politiske debatter og møter
• Møte vedr. regionalisering nye Vestland IK med 

Hordaland IK og Sogn og Fjordane IK 
• Innlegg på et møte i fellesnemnda Vestland 

fylkeskommune i Leikanger 8. mars.
• Styringsgruppe Idrettscampus Bergen
• OL/PL til Vestlandet - Idrettens Olympiade AS
• Informasjons- og dialogmøte med særkretser og 

idrettsråd

Høringer og innspill
• NIF - Anleggspolitisk program
• NIF - Forslag til ny anleggspolitikk
• NIF - Spillemiddelsøknad 2019
• NIF - Framtidig organisering av norsk idrett

Møteaktivitet
I tingperioden har også de valgte vararepresen- 
tantene vært innkalt til styremøtene. I 2018 har det 
vært gjennomført 8 styremøter og behandlet 59 
saker. 

Representasjon og deltakelser
• Årsmøter i idrettsrådene
• Kretsting i særkretser og regioner
• Jubileumsmarkeringer i idrettslag
• Åpning av idrettsanlegg
• Anleggseminar, Bergen
• NIF ledermøter
• IK ledermøter
• Landsturneringen fotball og håndball
• Kick-Off Balanse
• Idrettsgalla, Lillehammer 

STYRETS ÅRSBERETNING
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KRETSSTYRET

             Leder    Nestleder                        Styremedlem                  Styremedlem      Styremedlem
 

 
    Helge Johnsen              Gunn Berit Lunde Aarvik         Gunn H. Knudsen          Robert-André Teikari      Leila Rossow 
                                                  Død: 09.06 .18             Nestleder fra 28.06.18

        Styremedlem                    Styremedlem                      Varamedlem                       Varamedlem                

           Ole Hope                     Gunn Hilde Øymo          Aina Merete Steinsland            Jarl Svanberg                                                  
                                            Ansattes representant     Styremedlem fra 28.06.18   

Kretsstyret gjennomførte ”ALLEMED” som er en nasjonal dugnad der målet er å bekjempe negative konsekvenser av utenforskap.
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Knut Songve Anne-Kristine Aas Heidi Hatlen Grethe Hillestad  Gunn Hilde Øymo 
Organisasjonssjef Seniorrådgiver Sekretær Utvikl.konsulent Fagkonsulent 80%

 

Martin Uthaug Ole Nilsen Edel Johannessen Janne Landås Thea L. Christiansen
Utdanningskonsulent Økonomikonsulent Økonomikonsulent Informasjonskonsulent Konsulent Paraidrett
Permisjon 03.04.18 -    Permisjon  18.01.18
01.02.19    - 02.01.19

Maria Karin Dalsbø Cecilie Eriksen                Randi Marie Berntsen Farnes 
Vikar for Martin Uthaug Vikar for Thea L.             Daglig leder Idrettscampus 
 Christiansen                    Bergen

ADMINISTRASJON

KONTROLLKOMITÉ

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

VALGKOMITÉ

Leder     
Tore-Christian Gjelsvik Askøy Fotballklubb

Medlemmer  
Sonja Velure   IL Solnut
Siv Øye Carlsen  Sotra SK

Varamedlem    
Lars Riis Ellingsen  Tertnes Håndball
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MEDLEMSKAP OG AKTIVITET
Tabellene under viser utviklingen i antall medlemskap og aktivitetstall fra 2013, mens grafene viser den 
samme utviklingen fra 2007. Tallene viser ikke bedriftsidretten som er vist i en egen oversikt på side 9. Fris-
ten for rapportering av medlemskap og aktivitetstall for 2018 er 30. april 2019 og er derfor ikke med i denne 
oversikten.

Sammenligner vi medlemskapstallene med 2016 ser vi en samlet nedgang på 273 medlemskap fra 2016 til 
2017. Det er aldersgruppene 0-5 år og 6-12 år som står for nedgangen og aldersgruppen 6-12 år har størst 
reduksjon med en nedgang på 1 519 medlemskap. Det er oppgang i de tre andre aldersgruppene og 13-19 
øker mest med en oppgang på 1 338 medlemskap. Sammenligner vi medlemskap blant kvinner og menn 
går det opp for kvinner og ned for menn.

Samordnet rapportering 2017 viser en fordeling på 42% kvinnelige medlemskap og 58% mannlige. Ser 
vi på den samme fordelingene i de ulike kommunene i fylket skiller fire kommuner seg ut. I Fitjar, Jondal, 
Vaksdal og Modalen idrettsråd er medlemskapstallene for kvinner høyere enn for menn.

Aktivitetstallene viser en samlet oppgang på 1 922 fra 2016 til 2017. Det er likevel en nedgang i alders-
gruppene 0-5 år og 26 år og eldre på henholdsvis 405 og 182. Men det er kun hos menn det er nedgang, 
kvinner øker med 402. For de tre andre aldersgruppene ligger oppgangen på mellom 631 og 934.  
Sammenligner vi aktivitetstallene mellom menn og kvinner er det størst økning blant kvinner.

Tallene for bedriftsidretten i Hordaland for 2017 er som følger: 

År  Idrettslag Kvinner Menn  Sum
2017  164  8 422  10 583  19 005

ANTALL IDRETTSLAG OG MEDLEMSKAP 2013-2017

 
Fig. 1

AKTIVITETSTALL 2013-2017

Fig. 2

AKTIVITETSMÅL
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MEDLEMSKAP PR ALDERSGRUPPE 2007-2017

AKTIVITETSTALL PR ALDERSGRUPPE 2007-2017

Fig. 3

Fig. 4 
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BARNEIDRETT

HIK har i 2018 gjennomført 12 Aktivitetslederkurs 
barneidrett hvor Idrettens barneidrettsrettigheter og 
Bestemmelser er en viktig del av kurset. Deltakerne 
må blant annet gjennomføre og få godkjent e-lærin-
gen Barneidrettens verdigrunnlag for å få tildelt kom-
petansen Aktivitetsleder. To kurs ble gjennomført i 
ordinære idrettslag, åtte i tilknytning til AktiVane og 
to kurs ble gjennomført i den videregående skolen 
for elever som tar Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

HIK jobber med ulike modeller og tiltak for at flest 
mulig barn og unge skal få oppleve gleden med å 
drive med idrett og være fysisk aktive. På denne 
måten kan en legge et godt grunnlag for et langt og 
aktivt liv. For å få dette til er vi avhengige av men-
nesker med kunnskap om tilrettelegging av fysisk 
aktivitet for målgruppen både i barnehage, skole og i 
idretten. HIK mener at Aktivitetslederkurs barneidrett 
vil gi nåværende og fremtidige ansatte i barnehager 
og skoler denne kompetansen. I tillegg vil de selv 
oppleve mestring og glede på kurset, som igjen vil gi 
dem inspirasjon og motivasjon til å oppmuntre andre 
til å være fysisk aktive. Derfor er det viktig for HIK å 
arbeide mot denne målgruppen i tillegg til trenere i 
idrettslag.

HIK godkjenner rammene for virksomheten i idretts-
skolene og har i 2018 behandlet og godkjent søkna-
der om oppstartstøtte/utviklingsstøtte fra 4 idrettslag.

Fra og med utbetaling av spillemidler til utstyr for 
2018, har tidspunktet for å søke blitt endret fra høs-
ten samme året til februar året etter. Alle søknader 
fra idrettsskolene går via idrettskretsen.

UNGDOMSIDRETT

Lederkurs for ungdom 
HIK gjennomførte ett Lederkurs for ungdom med 
12 deltakere fra 7 ulike idrettslag 19.-21. oktober i 
Bergen. Deltakerne skal jobbe videre i sine lokale 
idrettslag før de får faglig påfyll og erfaringsutveks-
ling året etter hovedkurset. Målet med lederkurset  
er å gi økt kunnskap om det å være frivillig i idretten 
og ikke minst motivere til at ungdommen vil, kan 
og tør å ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset 
lærte de om seg selv, hvordan idretten er organisert 
og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag. Delta-
kerne lærte seg å sette smarte mål og utarbeidet en 
handlingsplan med tiltak, som de gjennomførte da 
de kom tilbake til idrettslag etter endt kurshelg. 
 

Ungdomsutvalg  
Hordaland idrettskrets og NFF Hordaland har tatt 
initiativ til å etablere et ungdomsutvalg/-nettverk 
med et ønske om å engasjere, beholde og rekruttere 
ungdommer i den organiserte idretten.  På bakgrunn 
av dette skal representanter fra Hordaland idrett-
skrets og NFF Hordaland reise på Landsmøte for 
ungdomsutvalg i Stavanger januar 2019, der det blir 
laget en framtidsplan for å skape et ungdomsutvalg/
nettverk. I tillegg blir det også etablert nettverk og 
nyttig erfaringsutveksling. 
 
 

Kurslærersamling NIF 2018 - Lederkurs for ungdom

VOKSENIDRETT 

Idrettsmerket
NIF har sluttet å registrere idrettsmerketakerne sen-
tralt. For at vi skal få statistikk over idrettsmerket må 
nå hver enkelt idrettsmerketaker registrere seg via 
NIFs nettsider med antall ganger. Hordaland idrett-
skrets har fortsatt med å registrere idrettsmerketa-
kerne i Hordaland både lokalt og på NIF sine nettsi-
de for å få statistikk for Hordaland og for landet.
I 2016 og 2017 ble det ikke holdt statuettutdeling. 
På grunn av stadig færre kvalifiserte vil det være 
utfordrende å arrangere Statuettutdeling som eget 
arrangement slik vi har gjort gjennom mange år.
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Hordaland idrettskrets har fra 1. februar 2018 
overtatt arbeidslederansvaret for fagkonsulenten 
som arbeider med paraidrett og som har ansvar for 
Hordaland og Sogn og Fjordane. Fagkonsulenten 
skal legge til rette for at utøvere med funksjonsned-
settelse blir medlemmer og utøvere i idrettslag.

I 2018 har fagkonsulenten arrangert tverridrettslige 
kurs/temakvelder, planlagt og gjennomført ulike 
arrangementer, jobbet for å synliggjøre og få ut in-
formasjon om eksisterende og nye tilbud til målgrup-
pen samt samarbeidet med ulike organisasjonsledd 
i idretten for å skape/ivareta idrettstilbud. Samarbeid 
med aktører utenfor idretten som kommuner, Nav 
hjelpemiddelsentral, interesseorganisasjoner med 
flere er viktig med tanke på informasjon, synliggjø-
ring og rekruttering.

Noen av tiltakene i 2018 var aktivitetsdager, åpen 
dag, Turbocamp, Landsturnering, Nordsjølekene, 
Grenseløs idrettsdag, bistå enkeltpersoner inn i 
idrettslagene, styrke jentemiljøet i Parahockey, opp-
start parasykling, samling ParaCurling, oppstart  og 
trening langrennspigging og Paralympics samling.

Hordaland idrettskrets har i 2018 fordelt kr. 250 000 
av fylkestilskuddet til tiltak i regi av disse særkretse-
ne:

IDRETT FOR MENNESKER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER

• Norges Håndballforbund Region Vest
• Norges Fotballforbund Hordaland
• Hordaland Skikrets
• Hordaland Bedriftsidrettskrets
• Hordaland Ishockeykrets
• Hordaland Skytterkrets

Bocciaserie for utviklingshemmede
Hordaland idrettskrets arrangerer bocciaserie for 
mennesker med utviklingshemming. Serien arrange-
res hvert år fra oktober til juni fordelt på fire lørdager
hvor klubbene deler på å være vertskap. I 2018  
deltok 14 boccialag fra seks idrettslag med rundt 80 
spillere tilsammen. Disse lagene er Arna Boccialag, 
Askøy Helsesportlag, Austrheim IL, B-gjengen Man-
ger IL, Nordhordland Ballklubb og Øystese IL.

Vinteraktivitetsuke Golsfjellet
Vinteraktivitetsuken er et årlig arrangement i 
samarbeid med Hordaland fylkeskommune og er 
et tilbud til mennesker med utviklingshemming. I 
2018 måtte arrangementet avlyses på grunn av for 
få påmeldte. Dårlig økonomi i mange kommuner og 
endret ferieregler for beboere i bofellesskap ble opp-
gitt som forklaring på lav eller ingen påmelding.

Bocciaserien 2018
Foto: Janne Landås
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ORGANISASJONSMÅL
MEDLEMSKAP  
OG ORGANISASJON

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

HIK har rådgitt idrettslag innen blant annet disse 
områdene:

• Opptak av nytt idrettslag i NIF
• Opptak av idrettslag i ett eller flere særforbund
• Idrettslagsutmelding fra særforbund
• Oppløsning av idrettslag
• Godkjenning av idrettslagets lov
• Navneendring på idrettslag
• Kjønnsfordeling vedrørende f.eks. valg av styre 

og ved valg av representanter til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd

• Søknad om dispensasjon fra kjønnsfordeling 
• Søknad om dispensasjon om valgbarhet
• Kontingent og treningsavgift etc.
• Vedtaksførhet (årsmøte, styremøte)
• Dugnad
• Sammenslutning av to eller flere idrettslag
• Idrettslagsallianse
• Årsmøte og ekstraordinært årsmøte
• Rutinekontroll søknad momskompensasjon
• Medlemsundersøkelse
• Politiattestordningen
• Utskilling av gruppe(r) fra fleridrettslag
• Mistanke om økonomiske misligheter

Det har vært gjennomført rutinemessig kontroll av 
idrettslag som har søkt om momskompensasjon for 
varer og tjenester. I 2018 ble 21 idrettslag kontak-
tet av idrettskretsen. Av disse ble 11 søknadsbeløp 
uendret, fem ble justert opp, fire ble justert ned. Ett 
av idrettslagene sendte ikke inn etterspurt doku-
mentasjon innen fristen og fikk dermed ikke utbetalt 
momskompensasjon.

FRIVILLIGHETEN
Frivilligheten er idrettens arvesølv. Uten denne har 
ikke idretten muligheten til å tilby det aktivitetstil-
budet den gjør i lokalsamfunnene i dag – hver dag 
hele året. Frivilligheten i idretten er fortsatt svært 
stor, men den er i endring. Frivilligheten har en verdi 
for organisasjonene og for samfunnet, men også for 
den enkelte. Folk er frivillige også fordi det gir dem 
noe. Det frivillige organisasjonslivet kan brukes som 
et middel til mange viktige samfunnsutfordringer. 
For eksempel kan det være et godt verktøy til god 
integrering og til demokratiopplæring.

Verdien av frivillighet 
Idrettskretsen får fra tid til annen spørsmål om det 
finnes beregninger som sier noe om verdien av det 
frivillige arbeidet som legges ned i idrettslagene i 
fylket. HIK har laget et estimat som kan illustrere 
omfanget. Det er utarbeidet en oversikt som sier 
noe om verdien av frivillig innsats i idrettslagene 
i den enkelte kommune i Hordaland. Tallene er 
oppdatert med bakgrunn i grunnlaget fra Samordnet 
rapportering 2017 (medlemstall) og SSBs sate-
littregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner for 
2016 (pub.okt 2018). 

Det gjennomføres i overkant av 34 100 frivillige 
årsverk i idretten i Norge. Dette tilsvarer om lag en 
fjerdedel av alle de frivillige årsverkene i Norge. 
På neste side er det en tabell som viser verdien av 
frivillighet i den enkelte kommune i Hordaland ba-
sert på tallene fra 2017. Tallene klarer selvsagt ikke 
å beskrive den merverdien for samfunnet og den 
enkelte som ligger i det store lokale fellesskapet 
og frivillige engasjementet. De er likevel en konkret 
illustrasjon av et omfang som ellers er vanskelig å 
forstå.

Foto: NIF
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HELSE, SIKKERHET, ANTIDOPING

Seksuell trakassering
Norges idrettsforbund har i mange år arbeidet med 
seksuell trakassering i idrettslag med særlig vekt 
på å ivareta personer med homofil orientering. Det 
er utviklet både etiske retningslinjer og forslag til 
beredskapsplan som kan brukes i idrettslagene. 
De siste årene har omfanget av hvor mange som 
har opplevd seksuell trakassering generelt i Norge 
dessverre eskalert. NIF ønsker å ta et aktivt grep 
om denne problematikken. HIK har inngått et samar-
beid med Redd Barna og SMISO (Senter mot incest 
og seksuelle overgrep) for å utvikle et kurskonsept 
for idrettslag med fokus på forebygging mot seksu-
elle overgrep og ivaretakelse av de aktive i idretten. 
Dette styrker kompetansen i arbeidet. Gjennomførte 
tiltak med konseptet «Trygg på trening» står under 
Kompetanseutvikling og avsnittet  Kurs og seminar.

Antidoping
En viktig del av antidopingarbeidet er å tilby anti-
dopingforedrag og drive holdningsskapende arbeid 
overfor idrettslag, idrettsråd, særkretser, skoler og 
offentlig ansatte som arbeider med barn og unge.
Idrettslag, idrettsråd og særkretser i Hordaland har 
gjennom året blitt oppfordret til å bli med i forebyg-
gingsprogrammet «Rent idrettslag». HIK har også 
oppfordret alle idrettslag til å bruke e-læringspro-
grammet «Ren utøver». 

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

Idrettskretsens mål er at idretten skal være en trygg 
arena å sende sine barn og unge til, samt at de rene 
utøverne skal få muligheten til å vinne. Vi ønsker å 
bidra til å redusere de fysiske, psykiske og sosiale 
konsekvensene hos unge mennesker som følge av 
dopingbruk. Holdningsskapende arbeid og skolering 
er viktige virkemidler i dette arbeidet.

I løpet av de siste årene har kjennskapen om bruk 
av dopingmidler økt betydelig. Vi ønsker å bidra i 
arbeidet med å forhindre at doping ødelegger liv til 
brukere, familie og tilfeldige tredjeparter. 

Kommune Antall
medlemskap

Verdien av 
frivillighet

Askøy kommune 8 525 76 477 775

Austevoll kommune 1 408 12 631 168

Austrheim kommune 744 6 674 424

Bergen kommune 100 361 900 338 531

Bømlo kommune 3 120 27 989 520

Eidfjord kommune 286 2 565 706

Etne kommune 1 286 11 536 706

Fedje kommune 151 1 354 621

Fitjar kommune 917 8 226 407

Fjell kommune 8 596 77 114 716

Fusa kommune 1 120 10 047 520

Granvin herad 208 1 865 968

Jondal kommune 331 2 969 401

Kvam herad 3 530 31 667 630

Kvinnherad kommune 3 795 34 044 945

Lindås kommune 3 883 34 834 393

Masfjorden kommune 872 7 822 712

Meland kommune 3 875 34 762 625

Modalen kommune 180 1 614 780

Odda kommune 2 208 19 807 968

Os kommune 6 123 54 929 433

Osterøy kommune 2 184 19 592 664

Radøy kommune 1 507 13 519 297

Samnanger kommune 298 2 673 358

Stord kommune 7 217 64 743 707

Sund kommune 1 302 11 680 242

Sveio kommune 843 7 562 553

Tysnes kommune 1 192 10 693 432

Ullensvang herad 1 236 11 088 156

Ulvik herad 594 5 328 774

Vaksdal kommune 1 490 13 366 790

Voss kommune 8 370 75 087 270

Øygarden kommune 785 7 042 235

SUM 178 537 1 601 655 427

VERDIEN AV FRIVILLIGHET I HORDALAND I 2017

Fig. 5 er basert på medlemstall fra 2017
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Gjennomførte foredrag/samlinger/møter:

Idrettslag, idrettsråd og særkretser:
24 foredrag med 648 deltakere

Ungdomsskole: 
1 foredrag med 32 deltakere

Politi, treningssentre, helsepersonell, lærere, 
forsvaret og andre offentlig ansatte:
7 foredrag med 373 deltakere

Klubbesøk:
23 klubbesøk med 89 deltakere

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

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

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

Per 31.12.18 hadde vi i Hordaland 429 registrerte 
idrettslag/idrettsråd/særkretser på 
www.rentidrettslag.no. Totalt i landet var det per 
31.12.18 registrert over 1 200. Hordaland leder fort-
satt «landskonkurransen» om flest registrerte Rent 
idrettslag.

Den gamle versjonen av Rent idrettslag ble nedlagt 
03.12.18. Fra våren 2019 vil Antidoping Norge kom-
me med en revidert versjon av Rent idrettslag.
 
Ren utøver
Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i 
antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et 
verdensledende e-læringsprogram på www.renut-
over.no  for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres 
støtteapparat. Programmet er nå tatt i bruk av en 
rekke internasjonale særforbund, og også andre 
antidopingorganisasjoner. I Norge har programmet 
blitt godt mottatt blant utøvere og særforbund.
Hordaland idrettskrets oppfordrer alle utøvere, tre-
nere, ledere, støttespillere og foreldre til å gjennom-
føre programmet.
E-læringsprogrammet består av 7 moduler: kost- 
tilskudd, helsekonsekvenser, meldeplikt, doping- 
listen, medisinsk fritak, regelbrudd, dopingkontrollen.

Mange trenere, ledere, utøvere og foreldre i Hor-
daland har gjennomført Ren utøver og på lands-
basis har over 30 000 gjennomført programmet. 
Før elever starter på Toppidrettslinjene i Hordaland 
må de ha gjennomført e-læringsprogrammet. Flere 
kretslag i Hordaland er i prosess med å innføre eller 
har innført krav om å gjennomføre Ren utøver før de 
får representere Hordalandsidretten. Fana Fotball 
er beste klubb i landet når det gjelder antall som har 
gjennomført programmet, per 31.12.18 hadde over 
500 spillere gjennomført. I Fana Fotball får en ikke 
stå på dommerkortet før ”Ren utøver” er gjennom-
ført, dette gjelder alle spiller fra 13 år og oppover.

KOMPETANSEUTVIKLING

Klubbutvikling
Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag 
skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og 
bedre framtidig situasjon.

Klubbutvikling består av:
• Prosesser der klubben jobber med å utvikle 

seg ut fra egne behov med en ekstern veileder 
tilstede

 * Klubbesøk/klubbtiltak 
 * Startmøte 
 * Oppfølgingsmøte 
 * Virksomhetsplanprosess

• Kurs og seminar som er konkrete og mer målret-
tede tiltak. De har som mål å heve kompetansen 
på et spesifikt område.
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Mange klubber gjennomfører et klubbesøk/tiltak(før-
ste del av en klubbutviklingsprosess) og ønsker mer 
konkrete tiltak i etterfølgelsen av klubbesøket. Noen 
klubber ønsker prosesser med startmøte, oppføl-
gingsmøte og etablering av virksomhetsplan. Se 
tabell for tallmateriale.

Kurs og seminar

Temamøter
Temamøter er en gruppe med tiltak med stor varia-
sjon i innhold. Det er møter som gjennomføres i eller 
for idrettslag og idrettsråd, med tanke på å inspire-
re og tilby kompetanse på et eller flere spesifikke 
områder.

Anleggsseminar
Hordaland idrettskrets og Norges Håndballforbund 
Region Vest arrangerte Anleggskonferanse med 
fokus på anleggsutvikling og drift av idrettsanlegg 5. 
april i Bergenmed 75 deltakere.

Psykisk helse og idrett 
Det har blitt arrangert to åpne seminar år. «Utenfor-
skap i skole og idrett» i samarbeid med Energisen-
teret for barn og unge i Helse Bergen og «Trygghet i 
fysisk aktivitet og idrett». Disse seminarene er gode 
arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og 
kompetanseheving. Det er representanter både fra 
det offentlige og idrettslag til stede på seminarene. 
Tilsammen deltok 95 personer. HIK har også star-
tet et nettverk i Fana og Ytrebygda som består av 
ansatte i Bergen kommune som jobber med barn og 
unge med psykiske utfordringer og ansatte og frivil-
lige i idrettslag. I nettverket har HIK gjennomført te-
mamøte «Engasjement i trygge rammer» med fokus 
på å tilby barn og unge med psykiske utfordringer et 
bedre idrettstilbud i Fana og Ytrebygda.
Dette arbeide er finansiert av eksterne prosjekt-
midler.  

Ungdom 
Det er gjennomført to samlinger for og med ungdom 
med tema «Ungdom og frivillighet» og «Flere ung-
dom i aktivitet». Ca 30 deltakere.

Veiledermøter 
Hordaland idrettskrets har 15 kursholdere/veileder 
som gjennomfører tiltak i idrettslag. Det har blitt 
gjennomført to samlinger for veilederne i 2018. En 
samling i samarbeid med Norges Fotballforbund 
Hordaland og Norges Håndballforbund Region Vest 
og en regional veiledersamling for både Hordaland 
og Sogn og Fjordane. Temaer som har blitt presen-
tert har vært: kvalitetsklubb, presentasjonsteknikk, 
samhandling og kommunikasjon.

Trygg på trening 
I 2018 ble 10 fleridrettslag (som får Basis-tilskudd 
gjennom Bergen kommune) valgt ut til å bli de første 
i Hordaland som fikk kurset «Trygg på Trening». 
Første runde av kurset og oppfølging i etterkant har 
sikret at ledere i klubber/lag har kunnskap om hvor-
dan man kan møte barn og unge som har vært ut-
satt for seksuelle overgrep i et idrettslag, og at gode 
planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, 
etiske retningslinjer, beredskapsplaner og rutiner har 
blitt utviklet. Dette startet vi opp med høsten 2018.

• Gjennomført to temamøter: ”Trygg på trening se-
minar” som er åpne for alle medlemmer i idretten  
for å motivere, vekke og skape engasjement. 

• Gjennomført 10 temamøter ”Startmøte hoved-
styret i idrettslag” med dette innholdet: Innføring 
i omfang, identifisering og handlingskompetan-
se, beredskapsplan og etiske retningslinjer, gode 
eksempler og veiledning for å lage sin egen 
plan.

• Gjennomført fire oppfølgingsmøter med hoved-
styret hvor styret presenterer idrettslagets egne 
etiske retningslinjer og beredskapsplan. I tillegg 
legge en plan for kurs internt i idrettslaget.

• Gjennomført ett ”Trygg på trening kurs” for å 
motivere, vekke, skape engasjement i tillegg til  
presentasjon av idrettslagets etiske retningslinjer 
og beredskapsplan. Tertnes IL fikk sertifisering 
som ”Trygg på trening idrettslag” med overrek-
kelse av styremedlem i Hordaland idrettskrets.

Tertnes IL er første idrettslag i Hordaland som er et godkjent 
Trygg på trening idrettslag

Treningskontaktkurs 
Det er gjennomført to kurs i 2018, et personlig 
energikonsulent kurs(treningskontakt for barn og 
unge) og et treningskontaktkurs i Radøy kommu-
ne(fullføres 2019) med fokus på rus/psykisk helse /
funksjonsnedsettelser og ungdom.
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Klubbens styrearbeid i praksis
Kurset gir en grunnleggende forståelse for hva som 
er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil 
si å være tillitsvalgt i en klubb. En blir kjent med de 
viktigste lovene og reglene som klubben må forhol-
de seg til og en får tips om gode verktøy for styrear-
beidet. Kurset blir etterspurt av særforbund og sær-
kretser. Deltakere har formidlet til HIK at de opplever 
kurset som avklarende, informativt og nyttig.

Aktivitetslederkurs barneidrett 
Det har blitt gjennomført 10 Aktivitetslederkurs 
barneidrett med til sammen 211 deltakere. Åtte av 
kursene ble arrangert for SFO-ansatte og Aktivitets-
ledere i AktiVane og to kurs ble holdt for instruktører 
i idrettslag, ett kurs i Bergen og ett i Nordhordland. I 
tillegg gjennomførte Slåtthaug og Olsvikåsen vide-
regående skoler Aktivitetslederkurs barneidrett for 
elevene som tar Barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
med kurslærer og materiell fra HIK. Til sammen 
deltok 51 elever på disse to kursene. 

Lederkurs for ungdom
HIK gjennomførte ett Lederkurs for ungdom med 12 
deltakere fra syv ulike idrettslag 19.-21. oktober på 
Scandic Kokstad. Kurset gir økt kunnskap om det 
å være frivillig i idretten og ikke minst motivere til at 
ungdommen vil, kan og tør å ta ansvar i eget idretts-
lag. Les mer under kapittelet ”Ungdom”. 

Kurs og seminar 2016 2017 2018
Aktivitetslederkurs barneidrett 13 10 12
Temamøter 73 75 30
Lederkurs for ungdom 1 1 1
KlubbAdmin 5 4 3
Klubbesøk/klubbtiltak 45 25 44
Idrettsrådsbesøk 35 31 48
Klubbens styrearbeid i praksis 4 9 7
Idrettsrådets rolle og ansvar 5 4 7
Start- og oppfølgingsmøter 2 3 5
Veiledermøter 0 1 2
Virksomhetsplan 3 1 1
Økonomikurs 1 3 3
Treningskontaktkurs 1 1 2
Trygg på trening 2 5
Daglig leder samling 2 1
Fagdag idrett 4
Tilrettelegging paraidrett 2

Totalt 188 172 176
Fig. 6

IDRETTSRÅD

Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal iføl-
ge NIFs lovverk ha et idrettsråd (IR). IR er et felles-
organ for idretten i den enkelte kommune, organisert 
i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs 
lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF 
blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune. 

I Hordaland har vi 26 idrettsråd og 7 kontaktidretts-
lag. Kontaktidrettslagene har idrettsrådets oppgaver 
– ansvaret for kontakt og samarbeid med kommune-
ne. Idrettskretsene har service- og støtteoppgaver 
overfor idrettsrådene og skal sørge for at det oppret-
tes idrettsråd i kommuner med fler enn tre idrettslag. 

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

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettsla-
genes anleggsbehov til de kommunale myndig-
hetene, fordele ”Lokale aktivitetsmidler” og doku-
mentere og synliggjøre idrettens lokale omfang. 

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

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

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

HIK har brukt idrettsrådene som medarrangør ved 
gjennomføring av fellesidrettslige kurs og temadager 
samt gjennomført relevante konferanser i samarbeid 
med idrettsråd som har ønsket dette. Et viktig opp-
følgingsområde har vært å bistå aktuelle idrettsråd 
i arbeidet frem mot kommunesammenslåingen og 
sammenslåing av de berørte idrettsråd. 
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Deltakelse på 20 årsmøter med 380 deltakere  
(HIK-adm og/eller -styret)

Idrettsrådsbesøk
29 samlinger med 304 deltakere

Temadager/temakvelder
13 ulike arrangementer med 689 deltakere
Ren idrett, KlubbAdmin, samarbeid IR og kommune, 
økonomi, anlegg, tiltak mot mobbing, kosthold og 
ernæring, Flere kvinner i norsk idrett.

Kurs 
Idrettsrådets ansvar og rolle, Idrettskontor for IR 
- syv kurs med 146 deltakere

Idrettsrådskonferansen Hordaland 2018 
Idrettsrådskonferansen Hordaland ble etter samråd 
med og ønske fra idrettsrådene utsatt til mars 2019. 
Mars 2019 arrangeres «Idrettsrådscruise 2019» på 
Fjord Line med anleggsbesøk i Ålborg.

Samarbeidsavtaler IR og kommune
18 IR har per 31.12.18 undertegnet samarbeidsavta-
ler med sin kommune.  Flere idrettsråd er i prosess 
med sin kommune om en samarbeidsavtale.

Sammenslåing av idrettsråd
Flere av våre idrettsråd er i prosess med sammen-
slåing av idrettsråd i samsvar med kommunesam-
menslåingen fra 01.01.2020: 

• Alver idrettsråd 
Lindås, Meland og Radøy 

• Bjørnafjorden idrettsråd 
Fusa og Os 

• Ullensvang idrettsråd 
Ullensvang, Jondal og Odda 

• Voss idrettsråd 
Voss og Granvin 

• Øygarden idrettsråd 
Øygarden, Fjell og Sund

LIKESTILLING I IDRETTEN

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

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

Idretten i Hordaland er blitt utfordret av Byrådsavde-
ling for barnehage, skole og idrett ved Idrettsseksjo-
nen i Bergen kommune til et økt fokus og praktisk 
gjennomføring av likestillingsarbeidet innenfor idret-
ten slik at flere jenter/kvinner blir trenere, dommere, 
ledere og utøvere. HIK har tatt denne utfordringen, 
og ønsker å drive dette arbeidet sammen med 
særidrettene. Kvinneandelen i medlemsmassen er 
temmelig stabil. Ved siste samordnet rapportering 
nådde andelen for Hordaland 41,5%. Styreleder-
vervene domineres fortsatt av menn mellom 30 og 
50 år. Det er et naturlig mål at begge kjønn er godt 
representert i idrettens lokale og sentrale organisa-
sjoner.

BALANSE  
 
– et nettverk for å få  
flere kvinner i idretten

Hordaland idrettskrets tok i 1. kvartal 2018 initiativ til 
å starte nettverket «Balanse» sammen med sær-
kretser på Idrettens Hus. En arbeidsgruppe bestå-
ende av representanter fra Norges Fotballforbund 
Hordaland, Norges Håndballforbund Region Vest, 
Idrettscampus Bergen og Hordaland idrettskrets ble 
opprettet.

Balanse er et nettverk for å få flere kvinner i idret-
ten. 41% av medlemmene i norsk idrett er kvinner, 
men visste du at kvinneandelen blant presidenter, 
sportsjefer og landslagstrenere kun er mellom 11 og 
18%? Balanse er viktig i enhver funksjon i idretten. 
Vi har tro på at flere kvinnelige trenere og ledere vil 
være med å styrke og utvikle idretten.
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Våre verdier: 

• Kompetent
• Raus
• Energisk
• Modig

Fakta
Totalt er det 58,5 prosent menn og 41,5 prosent 
kvinner blant medlemmene i norsk idrett. Ved inn-
gangen til 2017 var 75,6 prosent av alle styreledere i 
norsk idrett menn. I 2016 var kvinneandelen 37 pro-
sent blant alle ansatte i særforbundene. 18 prosent 
av landslagstrenerne var kvinner.

I 2016 hadde 65 prosent av særforbundene i norsk 
idrett ikke gjort noen tiltak for å få flere kvinnelige 
ledere.

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

Gjennomførte tiltak/møter
• Infomøter/samtaler med samtlige særkretser 

som har kontor på Idrettens Hus.
• 17 møter i arbeidsgruppen - Balanse og to halv-

dagsmøter.

Arrangementer
• 24.10.18: Kick-Off Balanse – et nettverk for å få 

flere kvinner i idretten med 96 deltakere
• 06.12.18: Design Thinking med 23 deltakere

Arbeidsgruppen fra venstre: Anne-Kristine Aas HIK, Christi-
ne Ullestad NHF Region Vest, Randi Marie Berntsen Farnes 
Idrettscampus Bergen og Katrine Lund Bjørnsen NFF Hor-
daland bruker sin innflytelse til å få med enda flere kvinner i 
idretten.

ØKONOMISK RÅDGIVNING OG 
TILBUD OM REGNSKAPSFØRING

HIK har i dag et godt etablert tilbud når det gjelder 
økonomisk rådgivning og regnskapsføring med to 
heltidsansatte. Målsettingen med dette arbeidet er å 
bidra til at alle idrettslag skal ha kunnskap om NIFs 
lover og regler når det gjelder regnskap og økonomi. 
Det har vært en jevn økning i etterspørsel de siste 
årene, spesielt når det gjelder rådgivning.  

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

HIK bistår også særkretser med økonomikurs som 
en del av deres egne kursopplegg etter forespørsel. 
En av våre økonomikonsulenter er faglig kontaktper-
son og fagansvarlig for NFF Hordaland sitt kvalitets-
klubbprosjekt innenfor dette feltet. 

I 2018 har HIK ført regnskapene for 30 organisa-
sjonsledd i tillegg til idrettskretsen, Olympiatoppen 
Vest og Idrettscampus Bergen. Hovedvekten av 
kundene er idrettslag, men også særkretser inngår i 
kundegruppen.

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

IDRETTENS FINANSIERING

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

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
De lokale aktivitetsmidlene skal understøtte den 
frivillige innsatsen i idrettslagene. Målsettingen 
med ordningen er fra Kulturdepartementets side 
å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for 
barn og ungdom.  Det er idrettsrådene i den enkelte 
kommune som står for fordeling av disse midlene. 
HIKs oppgave er å kontrollere beløpene og å følge 
opp at tildelingen skjer i tråd med retningslinjene fra 
Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund.
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Grasrotandelen
I 2018 ble det utbetalt 649 millioner kroner til lokale 
lag og foreninger i Norge gjennom grasrotandelen. 
Idretten står for 360 millioner av dette beløpet  
(55,5 %). Det har vært er en økning i utbetalinger i 
denne ordningen på 194 millioner fra 2017. Gras-
rotandelen økte fra 5% til 7% i 2018. Dette er ho-
vedgrunnen til den sterke økningen i tildelt beløp 
dette året.

Utviklingen i ordningen for idrettslagene i 
Hordaland har vært slik:

År Antall 
idrettslag

Antall givere Sum kr.

2016 791 56 860 29 171 448
2017 715 58 997 28 228 040

2018 727 59 757 35 226 217
Fig. 8

Momskompensasjon for varer og tjenester
Det har vært en jevn økning i søkertall og tildelt 
sum i momskompensasjonsordningen for varer og 
tjenester de senere år. I 2018 fikk 500 idrettslag ut-
betalt samlet kr. 35 427 099. I 2018 benyttet 60% av 
idrettslagene i Hordaland seg av denne ordningen.

År Antall idrettslag Sum kr.
2016 499 32 028 641
2017 495 32 313 103
2018 500 35 427 099

Fig. 9

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

I 2018 var godkjent søknadsbeløp på landsbasis kr 
304 002 686. Med ekstratildeling ble utbetalt beløp 
det samme som godkjent søknadsbeløp. Det var 
med andre ord full kompensasjon i denne ord-
ningen. I Hordaland var det 37 søknader i denne 
ordningen i 2018, og samlet utbetaling til disse ble 
kr. 12 040 897.

Utviklingen i ordningen for idrettslagene i 
Hordaland har vært slik: 

År Antall søknader Sum kr.
2016 26 8 480 531
2017 41 11 149 048
2018 37 12 040 897

Fig. 10

LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)
Kommune 2016 2017 2018
Modalen 29 069 31 227 33 929
Fedje 39 704 43 266 45 783
Granvin 50 339 50 038 55 185
Eidfjord 49 630 51 920 57 638
Ulvik 62 038 66 216 70 719
Jondal 65 938 69 226 76 033
Masfjorden 105 287 110 611 123 451
Samnanger 147 119 151 620 164 738
Tysnes 159 881 168 174 181 089
Austrheim 179 024 192 253 212 974
Ullensvang 213 411 222 352 244 858
Fitjar 224 401 244 549 270 203
Vaksdal 254 888 262 984 282 875
Etne 259 496 275 024 307 810
Fusa 268 004 287 815 320 891
Radøy 328 270 342 369 363 813
Øygarden 333 942 358 170 384 252
Austevoll 347 768 372 467 415 319
Odda 382 509 416 110 427 582
Sveio 387 118 417 991 468 460
Sund 475 034 511 672 564 523
Osterøy 538 136 562 087 597 225
Kvam 526 083 570 740 618 482
Meland 566 142 608 739 667 126
Bømlo 873 496 914 613 997 828
Kvinnherad 901 147 936 811 1 008 865
Voss 886 967 954 117 1 045 247
Lindås 1 072 372 1 161 420 1 274 571
Os 1 348 531 1 451 869 1 622 442
Stord 1 287 556 1 357 059 1 465 062
Fjell 1 828 174 1 923 660 2 105 618
Askøy 2 040 166 2 214 109 2 422 421
Bergen 15 531 499 16 485 239 17 894 686
SUM 31 763 141 33 786 520 36 791 698

Fig. 7

Nyåpning Drevtjørn februar 2018

Foto: Knut Songve
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IDRETTSANLEGG

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

Andre viktige momenter i anleggsutviklingen: 

• Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale 
initiativ. 

• Fokus i anleggsutvikling skal være på idrettsan-
legg med stort brukerpotensiale 

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

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

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

• Gi innspill og høringsuttalelser til NIF i anleggs-
spørsmål. 

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

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

• Delta på møter og samlinger i regi av idrettsor-
ganisasjonen eller kommuner/fylkeskommune 
der idrettsanlegg er tema. 

• Komme med innspill i anleggsspørsmål overfor 
idrettsråd og idrettslag.

I 2018 ble det fordelt kr 1 429 684 000 til idretts-
anlegg i kommunene. Hordaland ble tildelt kr 132 
346 000 av dette beløpet. 

Austevollbadet åpnet i 2018

Foto: Knut Songve
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År Antall godkjente 
søknader

Godkjent søknadssum Tildeling Prosentvis innvilgelse

2016 344 365 526 000 103 729 000 28,4
2017 396 452 637 000 121 688 000 26,9
2018 355 504 296 000 132 346 000 26,2

TILDELTE SPILLEMIDLER I PERIODEN 2016 – 2018

Fylke 2017 2018 Endring fra 2017

01 Østfold 58 972 000 63 916 000 4 944 000

02 Akershus 127 738 000 134 484 000 6 746 000

03 Oslo 100 255 000 122 350 000 22 095 000

04 Hedmark 50 126 000 52 279 000 2 153 000

05 Oppland 55 722 000 60 406 000 4 684 000

06 Buskerud 76 388 000 86 745 000 10 357 000

07 Vestfold 61 506 000 62 456 000 950 000

08 Telemark 42 775 000 47 751 000 4 976 000

09 Aust-Agder 38 724 000 42 323 000 3 599 000

10 Vest-Agder 61 719 000 65 869 000 4 150 000

11 Rogaland 120 171 000 136 005 000 15 834 000

12 Hordaland 121 688 000 132 346 000 10 658 000

14 Sogn og Fjordane 53 266 000 59 471 000 6 205 000

15 Møre og Romsdal 72 721 000 77 132 000 4 411 000

16 Sør-Trøndelag 85 031 000
132 059 000 -11 469 000

17 Nord-Trøndelag 58 497 000

18 Nordland 57 730 000 70 039 000 12 309 000

19 Troms 52 003 000 52 612 00 609 000

20 Finnmark 25 473 000 31 441 000 5 968 000

1 320 507 017 1 429 684 000 109 176 983

FYLKESVIS FORDELING TIL IDRETTSANLEGG I KOMMUNENE 2017 - 2018

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

FYLKESVIS VENTETID FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER 2018
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ANLEGG I HORDALAND MED TILSKUDD FRA 
SPILLEMIDLENE I 2018

Anleggskategori Tildelt 2018
Fotballanlegg 34 958 000
Friidrettsanlegg 3 881 000
Friluftsliv 10 943 000
Hestesportanlegg 3 066 000
Idrettshaller og aktivitetssaler 20 200 000
Idrettshus og servicebygg 9 521 000
Is- og skøyteanlegg 300 000
Kart 222 000
Klatreanlegg 280 000
Mindre ballbanlegg 3 533 000
Mindre utendørsanlegg 5 860 000
Racketsportsanlegg 388 000
Skateanlegg 1 624 000
Skyteanlegg 7 868 000
Sykkelanlegg 1 485 000
Svømme- og stupeanlegg 23 556 000

Fig. 14

IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG 

En mer aktiv skolehverdag 
Hordaland idrettskrets hadde i 2018 følgende tiltak 
rettet mot skoleverket.
• AktiVane i SFO i Bergen kommune og Øygarden 

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

• Fagdag idrett
• Aktivitetslederkurs barneidrett i den videre- 

gående skolen.
• Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, 

Bachelor idrett. 

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

Hovedmålgruppen i alle tiltakene er de minst aktive. 
Kunnskap om tilrettelegging av idrett og fysisk aktivi-
tet, hvilke aktiviteter som kan tilbys og hvilke instruk-
tører vi bruker er derfor svært viktig for at alle skal 
oppleve glede og mestring. Blir aktiviteten lystbetont 
er det lettere å få gode aktivitetsvaner som igjen vil 
slå positivt ut for folkehelsen i landet. Dette vil være 
positivt med tanke på økt rekruttering og ikke minst 
redusere frafallet fra den organiserte idretten.

AktiVane
Hordaland idrettskrets inngikk i 2014 en avtale med 
Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage og 
skole om AktiVane. Avtalen innebærer støtte til en 
40%-stilling og oppstartstøtte til nye skoler. AktiVane 
er utarbeidet av Idrett Bergen Sør (IBS) og HIK gjen-
nomfører tiltaket i tett samarbeid med IBS. Målet 
med avtalen er å få et mer aktivt og variert tilbud av 
god kvalitet i SFO gjennom kompetanseheving og 
veiledning av SFO-ansatte og elever i ungdomssko-
len. Hovedmålgruppen er de minst aktive barna og 
tiltaket skal derfor ikke koste noe ekstra, ikke være 
styrt av påmelding og det skal være variert aktivitet 
med fokus på basisferdigheter.

Ved utgangen av 2018 var det 23 barneskoler i 
Bergen og to barneskoler i Øygarden med i AktiVane 
og 15 ungdomsskoler i Bergen og en i Øygarden. 
Oppstarten i Øygarden kommune er finansiert med 
støtte fra Idrettsavdelinga i fylket.

I løpet av 2018 ble det arrangert åtte Aktivitetsleder-
kurs barneidrett knyttet opp mot AktiVane, to kurs for 
ansatte i SFO, fem elevkurs i Bergen og ett elevkurs 
i Øygarden. På disse kursene deltok 149 ungdoms-
skoleelever og 28 SFO-ansatte.

Fig. 15
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Fagdag idrett
I forbindelse med faget Utdanningsvalg og «Ka vil 
DU bli?» har HIK tatt på seg å arrangere Fagdag 
idrett for Bergen kommune. På disse fagdagene får 
elevene på 9. trinn besøke en arbeidsplass og høre 
om hvordan det er å jobbe der og de skal prøve 
ut en eller flere arbeidsoppgaver. HIK bruker også 
Idrett Bergen Sør og en særidrett på disse dagene 
for å vise ulike aktiviteter og for å informere bredere 
om idretten som arbeidsarena. Særkretsene som 
var med i 2018 var fotball og rugby. Til sammen del-
tok 120 elever på fire fagdager. Alle ungdomsskole-
ne i alle bydelene er representert.

Aktivitetslederkurs barneidrett i den videre-
gående skolen
I 2017 søkte HIK Hordaland fylkeskommune, kul-
tur- og idrettsavdelinga om midler til å gjennomføre 
Aktivitetslederkurs barneidrett i den videregående 
skolen for elever som tar programfaget Barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Det ble tildelt kr 20 000,- og 
med bakgrunn i det valgte også opplæringsavde-
linga i fylket å tildele samme beløpet. Det gav HIK 
muligheten til å gjennomføre to Aktivitetslederkurs i 
stedet for bare ett. Det første kurset ble gjennomført 
på Olsvikåsen videregående skole med 29 deltake-
re. Det andre kurset ble planlagt og datosatt i 2017, 
men ble gjennomført januar 2018 på Slåtthaug 
videregående skole.

Høsten 2018 søkte Olsvikåsen videregående skole 
fylkeskommunen om støtte til å gjennomføre ett Ak-
tivitetslederkurs barneidrett. Kurset ble gjennomført 
med HIKs kurslærer Geir Bangstad som også er an-
satt på Olsvikåsen vgs. HIK skaffet kursmateriellet 
og kurset ble registret i idrettens kursdatabase. HIK 
fakturerte skolen for våre utgifter.

HIKs arbeid med å gjennomføre Aktivitetslederkurs 
barneidrett i den videregående skolen for elever 
som tar barne- og ungdomsarbeiderfaget er et viktig 
tiltak med tanke på forebygging, utjevning av so-
siale helseforskjeller og å få flere i fysisk aktivitet. 
Mange av elevene som velger denne retningen skal 
etter endt utdannelse jobbe med barn i barnehage 
og skole. Kan vi få dem til å se verdien av fysisk 
aktivitet, vil barna allerede fra barnehagealder være 
sammen med voksne som tilrettelegger for dette 
med glede, uavhengig om foreldrene gjør det eller 
ikke.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), bachelor idrett

Undervisning
HIK har hatt følgende undervisning i denne utdan-
nelsen:

• Idrettens organisering, rolle og økonomi
• Idrett som inkluderingsarena for flerkulturelle

Praksis i det frivillige idrettsliv
HIK har ansvar for å skaffe praksisplasser for stu-
dentene på 3. året og å følge opp studenter og 
idrettslag. Idrettslagenes kompensasjon blir utbetalt 
til HIK og HIK sørger for riktig utbetaling til hvert 
idrettslag. I 2018 var 29 studenter utplassert i 21 
idrettslag inkludert Idrett Bergen Sør og HIK/Olympi-
atoppen Vest. HIK fakturerer HVL for arbeidet med 
praksisplassene for studentene.

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

Tiltak mot seksuelle overgrep i idretten; Trygg 
på Trening
Overordnet mål for prosjektet Trygg på trening er å 
sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for 
alle barn og unge. HIK ønsker å skape en tryggere 
arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunn-
skap og handlingskompetanse om seksuelle over-
grep mot barn og unge.

I Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle 
overgrep mot barn og ungdom 2014-2017 (1) blir 
det fastslått at samarbeid på tvers av tjenester og 
forvaltningsnivåer er en forutsetning. Barnets beste 
skal alltid stå i sentrum. Bekjempelse av vold og 
seksuelle overgrep er ikke en privatsak og alle som 
møter barn og ungdom i sitt daglige virke, må våge 
å stille vanskelige spørsmål og lytte til historiene 
som kommer fram. I disse møtene er kunnskap 
viktig, til å se og fange opp når barn og unge kan ha 
vært utsatt for vold og overgrep. Denne kunnskapen 
er vi med på å gi til trenere, foreldre og ressursper-
soner i nærmiljøene til barna gjennom Trygg på 
trening. 

Tiltaksplanen sier at vi må følge opp og vise hand-
lekraft og at vi alle har en plikt til å handle når det er 
grunn til å tro at et barn eller en ungdom er utsatt. 
Ledere og enkeltpersoner i virksomheter som tilbyr 
offentlige tjenester har et særlig ansvar, men det er 
også viktig at personer i barnas sosiale nettverk/
nærmiljø handler ved mistanke om vold og sek-
suelle overgrep. Videre hevder Tiltaksplanen at vi 
må ta i bruk alle nødvendige virkemidler og at tiltak 
må evalueres og eventuelt suppleres. Hordaland 
idrettskrets tror, håper og ønsker at Trygg på trening 
trygger barnas omsorgspersoner og andre ressurser 
i nærmiljøet, som igjen trygger barna.
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For å bli sertifisert som Trygg på trening-klubb, skal 
idrettslaget ha laget beredskapsplan og etiske ret-
ningslinjer. Disse vil følge idrettslaget uavhengig av 
hvem som sitter i hovedstyret. Slik sikrer vi at fokus 
i idrettslaget blir videreført. De etiske retningslinje-
ne vil bli underskrevet av alle som er i kontakt med 
barn og unge og brudd på disse vil legge til rette 
for handling. Med økt fokus, kunnskap, verktøy og 
handlingskompetanse vil idrettsarenaen bli mindre 
attraktiv for overgripere. 

Gjennom tiltaket skal idrettslagene bli best mu-
lig rustet til å ivareta og håndtere individ som har 
opplevd overgrep. Dette sikrer vi ved at ledere i 
idrettslaget har fått kunnskap og veiledning til å lage 
idrettslagets egen beredskapsplan. Trygge voksne 
gir trygge barn.

IDRETTEN SOM  
INKLUDERINGSARENA

Hordaland idrettskrets sitt inkluderingsarbeid i idret-
ten er et samarbeid med Norges fotballforbund Hor-
daland (NFF Hordaland) og Norges Håndbalforbund 
Region Vest (NHF RV). Klubbutvikler inkludering 
arbeider primært med å styrke inkludering av barn, 
ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn og 
barn og ungdom fra lavinntektsfamilier inn i ordinær 
idrettsaktivitet i samarbeid med klubbene i Horda-
land. Stillingen finansieres av Bergen kommune og 
Hordaland fylkeskommune samt involverte idretter. 
Vi har i år også fått midler fra Nasjonal tilskuddsord-
ning for lavinntektsfamilier (Bufdir), spesielt rettet 
mot vårt inkluderingsarbeid i Bergen og på Stord. 
Primære arbeidsoppgaver for Klubbutvikler  
Inkludering:

• Øke tilbudene av lavterskelfotballaktiviteter.
• Styrke deltakelse av jenter og kvinner inn i 

idrettsaktivitet (både som deltakere og som 
bidragsytere i klubben).

• Bidra til at økonomi ikke blir et hinder for delta-
kelse i idrettsaktiviteter.

• Tilrettelegge for flerkulturell deltakelse, kjenn-
skap og forståelse for norsk idrett og idrettstilbu-
dene i Hordaland. 

• Hjelpe klubber med å gjøre deltakelse i idretts-
aktivitet så enkel som mulig for personer til-

• knyttet mottak.
• Legge til rette for gode erfaringsoverføringer og 

være et kompetansesenter for idrettslagene i 
Hordaland og andre samarbeidspartnere. 

• Skape forståelse for og kunnskap om ulike kul-
turer.

• Oppfølging av idrettslag gjennom klubbesøk og 
klubbutvikling. Hjelpe idrettslag med hvordan de 
kan bli et godt inkluderingsidrettslag og hvem de 
kan samarbeide med. 

• Kjenne til økonomiske støtteordninger og hjelpe 
idrettslag med søknader og økonomiske utfor-
dringer.

Hva ønsker vi at inkludering i idretten skal bidra til:
• Alle Med! – alle som vil skal kunne delta.
• At vi blir mer åpne og imøtekommende.
• Å bli kjent med ditt nærmiljø, gjennom idretten.
• Større forståelse av det norske samfunnet, hvor 

idretten bidrar til gode verdier og holdninger.
• God kjennskap til norsk idrettsorganisering.
• Deltakelse i idrettsaktiviteter gir fordeler i det 

fysiske, psykiske og sosiale spekteret.
• Positiv nettverksbygging.
• Økt kulturell forståelse. 
 
Feltarbeid i idretten
Vår feltarbeidervirksomhet startet opp på Nygård 
skole i 2011, i år har vi vært representert på 12/12 
skoler i Bergen, samt Askøy og Fjell. I gjennomsnitt 
har vi fått 67% ut i organisert i idrettsaktivitet.

En feltarbeider hjelper elever ved innføringsklasser 
med å finne egnet idrettstilbud i sitt nærmiljø. Den er 
et bindeledd mellom skolen, særkretsene og idretts-
lag. Feltarbeideren deltar i kroppsøvingstimene og 
bidrar til godt tilrettelagt idrettsaktivitet og skaper for-
ståelse for norsk idretts verdier og grunnprinsipper. 

Hvorfor er feltarbeidet viktig:
• Vi bidrar til økt idrettsdeltakelse for innvandrere
• Positivt for idrettslagene fordi de får flere med-

lemmer, tettere kobling til lokalmiljøet og sko- 
lene.

• Positivt for skolene fordi de får kompetente 
feltarbeidere som bidrar i kroppsøvings- 
timene.

• Positivt for elevene fordi de får fysisk aktivitet, 
gode aktivitetsvaner, språkopplæring, venner, 
fellesskap, regler, avspenning, mestringsevne, 
fysisk, sosial og psykisk utvikling, med mer.

 
Aktivitetsdag 
En aktivitetsdag er primært for innføringsklasser 
(barn, ungdom eller voksne) og er fylt med mange 
spennende idretter. Under en aktivitetsdag får elev-
ene prøvd ut ulike idretter både inne og ute, indivi-
duelle idretter og lagidretter. Med oss har vi flinke og 
inspirerende instruktører fra idrettslag og særkretser 
og feltarbeidere. Våre feltarbeidere er både under 
og etter aktivitetsdagene behjelpelig med å få de 
som ønsker seg ut i aktuelle idrettsaktiviteter. 



HIK ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

24

Her er en oversikt over de aktivitetsdagen vi har 
holdt i 2018:

Vår
• Sotra, for voksne, ca. 80 deltakere
• Bergen, jenter etter skoletid, 50 deltakere
• Nordhordland, for voksne, ca. 100 deltakere
• Voss, for barn, ungdom og voksne, ca. 150 

deltakere
• Bergen, barn og ungdommer, 100 deltakere 

Høst
• Bergen, jenter videregående skole ca. 60 

deltakere
• Askøy, voksne, ca. 100 deltakere 
• Bergen, barn og ungdommer, ca. 120  

deltakere
• Bergen, voksne, ca. 150 deltakere

Ferieaktiviteter 
I år har vi arrangert gratis ferieaktiviteter på Askøy, 
Stord og to i Bergen. Vi har hatt alt fra 5 til 45 del-
takere hver dag og har hatt aktiviteter totalt 4 uker 
av sommerferien. Ferieaktivitetene inneholder 2-5 
dager med ulike idrettsaktiviteter for barn og ung-
dom. Deltakelse er gratis og det serveres måltider 
hver dag. Instruktørene er feltarbeidere, feriearbei-
dere og instruktører fra idrettslagene i nærområdet. 
Ferieaktivitetene skal bidra til å skape gode ferie-
minner og stor idrettsglede. 

Mottakssamarbeid
Vi ønsker å bidra til at beboere i mottak skal kunne 
få tilgang til å delta på idrettsaktiviteter på lik linje 
med andre i Norge. Vi har arbeidet med å styrke 
idrettsdeltakelse for beboerne i mottak i Hordaland 
og per dags dato er mottak på Stord og i Arna. Det 
har vært støtte til idrettsdeltakelse, transport, hal-
leie, ferieaktiviteter, midler til utstyr, utstyrspakker 
til mottakene, informasjonsmøter og deltakelse på 
aktivitetsdager. 

FYSISK AKTIVITET FOR HELSE 
OG TRIVSEL

Målgruppe: Voksne med utfordringer knyttet til rus 
og psykisk helse

Flere idrettslag i Hordaland har aktivitet for målgrup-
pen. Idrettslagene har en tett dialog og samarbeid 
med helseforetak og kommuner, og det blir brukt 
treningskontakter i aktiviteten. 

Hordaland idrettskrets støtter og veileder idrettslage-
ne etter behov og stiller med kompetansehevende 
tiltak som styrker aktiviteten og samarbeidet. I 2018 
har det blitt planlagt og gjennomført treningskontakt-
kurs i Radøy kommune i tett samarbeid med Idretts-
rådet på Radøy. 13 deltakere var med på kurset. 

Det har også blitt gjennomført temamøter/samlinger 
der idrettslag og aktuelle samarbeidspartnere har 
vært involvert. HIK har gjennomført undervisning der 
fysisk aktivitet for målgruppen har vært tema. Blant 
idrettslag som har et tilbud til målgruppen i 2018 er 
IL Bjarg, IL Gneist, Smørås IL, Fana IL, Kalandseid 
IL, Nordhordland padleklubb, Bergen klatreklubb, 
SK Djerv, Herand IL, Møhlenpris IL, Sartor FK, Trap-
pen IL m.fl.

Gjennom arbeidet i denne perioden som HIK er in-
volvert i har flere voksne med utfordringer knyttet til 
rus og psykisk helse startet opp og funnet seg tilret-
te med idrett/fysisk aktivitet i idrettslag i Hordaland.
Målgruppe: Barn med ulike utfordringer

Hordaland idrettskrets har vært med i planlegging 
og utvikling av aktivitetstilbudet ved Energisenter for 
barn og unge(EBU) på Haukeland universitetssy-
kehus. Det har blitt regelmessige møter med EBU 
gjennom flere år for å koble idrettslag på aktiviteten 
som skjer på senteret og å jobbe med kompetan-
seutvikling og samarbeid. Senteret ble åpnet i mars 
2017. I 2018 ble det gjennomført et Treningskon-
taktkurs der målgruppen er barn og unge med ulike 
utfordringer. Kurset ble holdt på Energisenteret 
under navnet Kurs for Personlige Energikonsulenter 
for barn og unge(PEBU). 

HIK har hatt et tett samarbeid med Idrett Bergen Sør 
(IBS) i dette arbeidet. IBS er en fellesorganisasjon 
for 5 store idrettslag i Bergen som jobber målrettet 
med å tilrettelegge aktivitet for mennesker med ulike 
utfordringer. Idrett Bergen Sør var en viktig samar-
beidspart i planleggingen og gjennomføringen av 
PEBU-kurset i 2018.

Vinteraktivitetsdag Kvamskogen 2018

foto Fredrik A Kaada



HIK ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

25

Andre idrettslag som har vært involvert i arbeidet er 
IL Bjarg, IL Gneist, Smørås IL, Fana IL, Kalandseid 
IL, Møhlenpris IL, Bergens Svømme & Livrednings-
klubb, IL Fjellkameraterne. HIK har også arbeidet 
med flere idrettslag som er interessert i å utvikle 
gode tilbud.

HIK har dette året tatt initiativ til å opprette et nett-
verk i bydelene Fana/Ytrebygda, som har hoved-
fokuset å tilrettelegge for idrettsaktivitet for barn og 
unge med psykiske utfordringer. Nettverket ble star-
tet opp med en åpen temasamling for idrettslag og 
kommunalt ansatte som jobber med brukergruppen 
i bydelene. Nettverket møtes ca. en gang i kvarta-
let og jobber med å utvikle gode lokale prosjekter i 
knutepunktet mellom idrett og kommune. 

Det har blitt arrangert ulike temamøter/samlinger 
med fokus på barn og unge der idrettslag og aktuel-
le samarbeidspartnere har vært involvert. 

Arbeidet HIK har vært involvert i eller gjennomført i 
perioden, har ført til at barn med ulike utfordringer 
har startet opp med idrett og funnet seg til rette i 
idrettslag i Hordaland.

REGIONALISERING

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

I 2018 ble det etablert et interimstyre som skal stå 
for fremdrift i prosessen og ivareta idrettens felles 
interesser inn mot ny regional struktur. Interimstyret 
består av leder og nestleder i Hordaland idrettskrets 
og leder og et styremedlem i Sogn og Fjordane 
idrettskrins. Organisasjonssjefene i de to idrettskret-
sene deltar også i møtene. Leder i Sogn og Fjor-
dane idrettskrins er leder av interimstyret. Organi-
sasjonssjef i Hordaland idrettskrets er ansatt som 
prosjektleder for sammenslåingsprosessen. 

Det har vært gjennomført tre møter i interimstyret 
i løpet av høsten 2018. Blant saker som har vært 
behandlet er fremdriftsplan, informasjonsplan, kom-
petansekartlegging i administrasjonen, en gjennom-
gang av økonomien i de to kretsene, herunder ulike 
tilskuddsordninger, og planlegging av ekstraordinært 
ting i november 2019. 

Første felles styremøte i prosessen med sammenslåing av Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins. 
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Idrettscampus Bergen er ei satsing på tvers av Hor-
daland fylkeskommune, Bergen kommune, Horda-
land idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Sports- 
klubben Brann, Universitetet i Bergen, Høgskulen på 
Vestlandet og Helse Bergen. Idrettscampus Bergen 
sitt mål er å styrke arbeidet med idrett, fysisk aktivi-
tet og folkehelse, gjennom å etablere møteplassar 
for kompetanseutvikling og -formidling. Vi tar framti-
da si store helseutfordring, inaktivitet, på alvor. 
Visjonen til Idrettscampus Bergen er ”Styrke i sam-
spel”. Og samhandling på tvers av både organisa-
sjon, fag og etatar står sterkt. På tvers blir det skapt 
eit kraftsenter innan idrett, fysisk aktivitet og folke-
helse i Hordaland. 
Idrettscampus Bergen har ein felles verdiplattform 
som alle har vore med å forme. Dette er ein suk-
sessfaktor når så mange ulike organisasjonar og 
kulturar skal samarbeide. Når organisasjonane møte 
kvarandre på Idrettscampus Bergenplattforma så 
har ein til felles at ein skal vere opne, inspirerande, 
kompetente og nyskapande.
Idrettscampus Bergen er per 2018 eit avtalebasert 
samarbeid. Dei åtte aktørane har skrive under ein 
felles avtale der kvar av organisasjonane forpliktar 
seg til å stille kompetanse og ressursar til rådvelde. 
I tillegg har Hordaland fylkeskommune og Bergen 
kommune støtta satsinga  med friske midlar. Idretts-
campus Bergen har ei styringsgruppe, ei arbeids-
gruppe og ein dagleg leiar. Dagleg leiar er formelt 
tilsett hjå Hordaland idrettskrets. På våren vedtok 
styringsgruppa at det skulle settast ned eit organisa-
sjonsutval og eit økonomiutval som fekk i oppgåve å 
sjå på framtidig organisering og finansieringsmodel-
lar.

Idrettscampus Bergen har 10 ulike satsingsområde 
• Idrettsfagleg kompetanse
• Folkehelse 0-100
• Forsking og utvikling
• Treningsfasilitetar
• Testlab
• Utdanning
• Kurs og formidling
• Medisinsk kompetanse
• Antidoping
• Arrangementskompetanse

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

Samfunnsnyttige prosjekt som er godt i gang og kan 
vise til gode resultat  i 2018 er: 
• Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i 

barnehage og skule
• FOU Idrettscampus Bergen
• Paraidrett frå breidde til topp
• Arrangementskompetanse
• Knutepunktet
• Gjere dei beste betre

I tillegg til å få samfunnsnyttige prosjekt opp å gå, 
har det i 2018 vore fokus på intern og ekstern for-
ankring og merkevarebygging. Det er gjort mange 
presentasjonar av Idrettscampus ikkje berre lokalt, 
men også regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Som ein del av merkevarebygginga er det gjennom-
ført fire arrangement på Litteraturhuset med aktuelle 
tema. Arrangementa engasjerte, to av dei vart utseld 
på førehand, dei to resterande hadde 70 og 100 
besøkande av totalt 140 ledig plassar.

Under ser du ein kort presentasjon av arrangementa 
og link til video:

1. Debatt: «1-time fysisk aktivitet kvar dag, er det 
gjennomførbart?»

2. Sofaprat: «10 000 treningstimar for å bli best, 
men kva med alt det andre?» 

3. Sofaprat: «Generasjon utdatert?» 
4. Sofaprat: «Korleis få fram talent, og samtidig 

ivareta mennesket?» 
Alle videoar frå arrangementet er tilgjengeleg her: 
www.idrettscampusbergen.no/video/  

https://www.idrettscampusbergen.no/video/
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Idrettscampus har også hatt ulike seminar/konfe-
ransar gjennom året: 

• Innspelsmøte 
 Ny nasjonal handlingsplan for auka fysisk aktivi-
tet i samarbeid med Helsedirektoratet på Høg-
skulen på Vestlandet. 22. mars samla Idretts-
campus Bergen deltakarar frå frivillig sektor, 
akademia, helse og det offentlege for å diskutere 
innhald og nye innspel. 

• Seminar Inkluderande Idrettsliv  
7. september i tilknyting Landsturneringa 2018 
som vart arrangert i Bergen, via Idrettscampus 
Bergen med samarbeidspartar ein heil dag til 
idrett for menneske med nedsett funksjonsevne.  

• Nasjonal Folkehelsekonferanse.  
16.-17. oktober var Idrettscampus Bergen med-
arrangør av den nasjonale folkehelsekonferan-
sen som vart arrangert i Bergen. 

• Styrke i samspel konferanse. 
8. november blei den første «Styrke i samspel» 
konferanse i sitt slag arrangert på Brann stadion. 
Idrettscampus Bergen samlar beslutningstakarar 
og sentrale personar i dei 8 organisasjonane, 
politikarar og samarbeidspartar. 

Grunnmuren i Idrettscampus Bergen er lagt. Det er 
åtte store aktørar som drar i same retning og det er 
ei solid satsing av høg kvalitet. Det er store syner-
giar mellom desse organisasjonane og sjansane for 
gode forebyggande prosjekt er mange. 



HIK ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSBERETNING

28

Pia Mørk Andreassen Morten Ivarsen Ørjan Olsen Lars-Arne Andersen  Iwonka Vik
Daglig leder  Test og treningsansvarlig VGS koordinator 70% Teknikk/Motorikk 50%  Para og idrettsmedisin

    

Michael Jørgensen Fredrik Larsen Morten Kristoffersen Elisabeth Birkeland Hege Clemm
Coach 20% Styrke 50% FoU, test og styrke 20% Ernæringsfysiolog Idrettslege 10% 
 

     

Per Sjøberg
Psykolog 10% 

”Sammen om de store 
prestasjonene”
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TOPPIDRETT

Olympiatoppen Vest (OLTV) er en regional avdeling 
for toppidrett. Faglig er OLTV knyttet opp til Olym-
piatoppen sentralt (OLT). Styret i Hordaland idrett-
skrets er ansvarlig for den økonomiske virksom- 
heten i Olympiatoppen Vest.

Kjernen i OLTV sitt er arbeid knyttet mot daglig tre-
ningskvalitet, samspill og relasjoner i lagene/presta-
sjonsmiljøene og konkurranseforberedende tiltak.
OLTV rapporterer faglig til OLT og arbeider etter 
følgende hovedfokusområder:

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

befatter oppfølging av utøvere og særidretter, 
kompetanseheving og arbeid med å styrke  
rammebetingelsene til OLTV.

Disse områdene følges opp gjennom:
• 14 ukentlige motorikk/teknikk og 8 ukentlige 

styrkeøkter for 14 ulike idretter 

• Styrke oppfølgingen av topputøvere gjennom 
ICB tilskudd til prosjektet «gjøre de beste bedre»

• Kvalitetssikring av toppidrettslinjen på Tertnes, 
Åsane, Amalie Skram og Voss gjennom fore-
drag, trenermøter, fagdager, testing og  
rosjekter 

• Gjennomført 136 laktatprofiler, 170 max O2 og 6 
felttester for 11 ulike idretter 

• Skapt felles møteplasser gjennom 79 ulike kom-
petansehevende tiltak for særkretser, lagspil-
lidretter, trenere, ledere og foreldre 

• Gjennomført 20 interne fagsamlinger for de ulike 
fagteamene i OLTV 

• 103 foredrag innen ulike fagområder  

• 1003 konsultasjoner innen idrettsernæring, 
idrettsmedisin/fysio, idrettspsykologi, idrettsco-
aching og mentaltrening 

• Para har hatt samlinger 11 for para rekrutt, para-
topp og fått i gang nye tiltak/utøvere/miljøer 

• Over 50 utøvere har fått godkjent toppidrettssta-
tus på HVL og UIB 

• Over 100 møter der vi jobber for å styrke godt 
samarbeid og gode rammebetingelsene for 
OLTV gjennom synliggjøring, påvirkning og sam-
arbeid med aktuelle miljøer, kommuner og fylker

For å få en detaljert oversikt over tiltak og prosjekter 
gjennomført av OLTV i perioden vises det til et eget 
dokument som gis ut på forespørsel.
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Offentlige tilskudd 2 -8682760 -8227848
Prosjekttilskudd 2 -807000 -672696
Inntekter Idrettens Hus -1784748 -1660666
Andre driftsinntekter 1 -1226333 -1812422
Sum driftsinntekter -12500840 -12373631

Tilskudd 3 1702400 2031061
Varekostnader 48995 50724
Lønnskostnader m.m 4 6776902 6164304
Ordinære avskrivninger 5 24540 24539
Drift Idrettens Hus 6,13 2598540 2419262
Annen driftskostnad 7,8 1436431 1738220
Sum Driftskostnader 12587809 12428110

Driftsresultat 86969 54479

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -150658 -134433
Finanskostnader 12554 13570
Resultat av finansposter -138105 -120863

Årsresultat -51136 -66383

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 51136 66383
Sum overføringer 51136 66383

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Hordaland idrettskrets
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Offentlige tilskudd 2 -2476964 -1535465
Prosjekttilskudd 2 0 0
Tilskudd fra egne org.ledd 0 0
Andre driftsinntekter 1 -8710 0
Sum driftsinntekter -2485674 -1535465

Tilskudd 3 0 100000
Varekostnader 248 0
Lønnskostnader m.m 4 785483 208194
Ordinære avskrivninger 5 0 0
Annen driftskostnad 5,7,8 1699943 1227271
Sum Driftskostnader 2485674 1535465

Driftsresultat 0 0

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

Årsresultat 0 0

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

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Idrettscampus Bergen
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Offentlige tilskudd 2 -9989084 -9689876
Prosjekttilskudd 2 -100000 -200000
Tilskudd fra egne org.ledd -2123348 -1724648
Andre driftsinntekter 1 -351932 -570498
Sum driftsinntekter -12564364 -12185021

Tilskudd 3 1252295 1382901
Varekostnader 9491 11401
Lønnskostnader m.m 4 6312247 6003880
Ordinære avskrivninger 5 76712 76712
Annen driftskostnad 5,7,8 4544107 4824072
Sum Driftskostnader 12194852 12298965

Driftsresultat -369512 113944

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 1469 2741
Resultat av finansposter 1469 2741

Årsresultat -368044 116685

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 368044 -116685
Sum overføringer 368044 -116685

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Olympiatoppen Vest
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foto Grethe Hillestad
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NOTATER
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HORDALAND IDRETTSKRETS
Besøksadresse: Kniksens Plass 3 - Postadresse: Postboks 6143, 5892 Bergen
www.idrettsforbundet.no/hordaland - facebook.com/hordalandidrettskrets
e-post hordaland@idrettsforbundet.no - telefon 55 59 58 00 

Glede
Fellesskap
Helse
Ærlighet

Frivillighet
Demokrati
Lojalitet
Likeverd


