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Hordaland Idrettskrets ting og ISF-Hordaland ting  
Lørdag 1. – søndag 2. april 2006 

 
Tinget åpnes lørdag kl 1300 

 
 
 

 SAKSLISTE 
  
Sak:          
  

 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene 
 

2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
3 Velge dirigent(er), sekretærer, samt to personer til å underskrive 

protokollen 
 

4 Behandle beretning for idrettskretsen og ISF-Hordaland 
 

5 Behandle regnskap og økonomisk årsberetning for idrettskretsen og 
ISF-Hordaland 

 
 6 Behandle innkomne forslag og saker  
 
 7 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen  
 

8 Engasjere statsautorisert/registrert revisor  
 
9  Foreta følgende valg: 

 Idrettskretsens og ISF-Hordalands styre bestående av leder, 
nestleder og 4 medlemmer med 2 varamedlemmer 

 Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
 Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 
idrettskretsting 

 Representanter til Idrettstinget 2007 
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Sak 2 
 
 
 

 FORRETNINGSORDEN 
 
 
 
  
  1 Tinget ledes av valgte dirigenter. 
   Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 
   Protokollen føres av de valgte sekretærer, 
   som selv fordeler arbeidet. 
 
  2 Ingen representanter må gies rett til ordet  
   mer enn 3 ganger i samme sak. 
   For innledningsforedraget og for 
   de representanter hvis forslag står i sakslisten  
   settes taletiden til 10 minutter første gang.   
   For øvrige innlegg settes taletiden til 5 minutter første gang. 
   For andre og tredje gangs innlegg settes taletiden til 3 minutter.  
   Representanter som forlanger ordet til forret- 
   ningsorden, har 1 minutt taletid. 
   Dirigenter kan foreslå forkorting av taletiden 
   og strek for de inntegnede talere. 
 
  3 Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, 
   og være undertegnet med organisasjonens og repre- 
   sentantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes 
   tilbake, og nye forslag kan ikke settes fram etter 
   at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp 
   til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som 
   står på sakslisten. 
 
  4 Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de av- 
   gitte stemmer, med de unntak NIFs lov fastsetter. 
   Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes 
   som ikke avgitt. 
 
  5 Forslag og vedtak føres i protokollen, 
   med antall avgitte stemmer for og mot. 
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Sak 4 
 
 

IDRETTSKRETSSTYRETS BERETNING 
1. JANUAR 2003 - 31. DESEMBER 2005 

 
Det 16. ordinære Idrettskretsting ble holdt på Rica Brakanes Ulvik, lørdag 14. og søndag 15. 
juni 2003. 
 
Ved åpningen var 54 stemmeberettigede representanter frammøtt. 
 
Norges Idrettsforbund og  
Olympiske Komité (NIF) 
var representert ved: Idrettsstyremedlem Annicke Bergh Monsen  
       
Hordaland fylkeskommune  
var representert ved: Fylkesidrettssjef Tore Alfstad  
 
Ulvik kommune var representert ved: Rektor Asbjørn Børsheim 
  
Øvrige gjester : Foredragsholder universitetsstipendiat Egil H.Olsvik 
 Filosofisk inst. UIB   
 
      Revisor Anne Brit Lund (søndag) 
 
 
Idrettskretstinget foretok følgende valg: 
IDRETTSKRETSSTYRET 
 
Leder:  Freddy Iversen    Fyllingen Håndball  
   (sykemeldt fra kretsstyret  
    19.09.2005 og døde 27.10.2005) 
Nestleder:  Magnhild Egge    IL Ørnar  
   fungerende leder fra 19.09.2005 
Styremedlemmer:  Knut Olaf Pedersen   Bergens Svømme Club 

Tordis Nysæter   IL Solid 
Svein Austrud    CK Bjørgvin 
Gunnar Christiansen   Bergen Handicapidrettslag 

Varamedlemmer: Helge Johnsen    Ask Fotball 
   styremedlem fra 19.09.2005 
   Liv Marie Stenvold    Mjøsdalen IL og Fotlandsvåg IL 

    
Ansattes representanter (valgt av de ansatte): 
Styremedlem: Anne-Kristine Aas     Hordaland Idrettskrets 
Varamedlem: Jan Ove Øijordsbakken   Hordaland Mosjons- og 
          Bedriftsidrettskrets 
 
Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting i Norges Idrettsforbund og  
Olympiske Komité. 
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KONTROLLKOMITÉ 
 
Leder:   Tjerand Lunde   IL Trio 
Medlemmer:  Mette Valeur    IL Sandviken 
    Gro Fauske    IL Gneist 
Varamedlem:  Randi Kleppe   Osterøy IL 
    Gunn Leiknes   Fana IL 
 
 
VALGKOMITÉ 
 
Leder:   Richard Olsen   Kjøkkelvik IL 
Medlemmer:  Gunn Leiknes   Fana IL 

Nils Dale Elde   Stord IL 
Varamedlem:  Asle Bergstrøm   Voss IL 
 
 
 
ADMINISTRASJONEN I HORDALAND IDRETTSKRETS 
 
Ved Hordaland Idrettskrets administrasjonskontor har følgende vært ansatt i perioden: 
 
Organisasjonssjef    Håkon Matre frem til 01.11.2003 
     Knut Songve konstituert 01.11.2003 – 01.05.2004 
     Jostein Nesse fra 01.05.2004 
Økonomileder    Asbjørn Lindås  
Informasjonskonsulent  Janne Landås  
Administrasjonskonsulent Grethe Hillestad   
Sekretær    Heidi Hatlen  
Regnskapsmedarbeider  Edel Johannessen 
Utviklingskonsulent  Anne Kristine Aas  
Fagleder idrett/adm.leder 
Olympiatoppen Hordaland  Knut Songve fra 01.09.2004. Overført fra NIF BUB 
Utdanningskonsulent Mette Rivelsrud Heldal fra 01.12.2004. Overført fra  

Idrettens Studieforbund-Hordaland 
Rådgiver  Arne Njøten fra 01.03.2005. Overført fra Idrettens 

Studieforbund-Hordaland 
 
 
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI): 

 
Integreringskonsulent  Pia Mørk Andreassen, permisjon fra 15.03.2005 
 Merete Skadal, vikariat fra 01.03.2005  
 
Olympiatoppen Hordaland  

 
Idrettssjef Olympiatoppen: Alex Wisnes frem til 30.08.2005 

     Roger Gjelsvik fra 01.09.2005 
Adm.leder:    Richard Olsen frem til 31.10.2004 

     Knut Songve fra 01.11.2004 
Koordinator basistrening:  Lars Arne Andersen  
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IDRETTENS HUS 
 
Alle ansatte i Hordaland Idrettskrets (HIK), NFI -Region Vest og Olympiatoppen Hordaland har 
kontorplass på Idrettens Hus Brann Stadion. HIK har en leieavtale som går frem til 01.12.2008, 
med Brann Stadion AS på 1520 m2 i 2. og 3. plan i ”Hansatribunen”. HIK fremleier kontorer på 
Idrettens Hus til følgende organisasjoner: 
 
  Særkretser: 

Hordaland Basketballkrets 
Hordaland Bedriftsidrettskrets 
Hordaland Fotballkrets 
Hordaland Friidrettskrets         
Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 
Hordaland Håndballkrets – Norges Håndballforbund Region Vest fra 8.mai 2004 
Hordaland Kampsportkrets – Kampsport Region Vest fra 2004 
Hordaland Orienteringskrets 
Hordaland Skikrets 
Hordaland Svømmekrets (leier lokaler, men det er ingen ansatte) 

 Hordaland Volleyballkrets 
 
    Andre: 
 Idrettsrådet i Bergen 
 Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 
 Norges Bandyforbund 
 Olympiatoppen Hordaland 
 Selskapet Format 
  
Idrettskretsen disponerer, i tillegg til kontorlokaler, også 3 møterom til bruk for egne 
organisasjonsledd. Disse lokalene kan ta 10 personer – 15 personer – 40 personer. I tillegg 
disponerer idrettskretsen en kantine med plass til alle ansatte på Idrettens Hus. Noen av 
møtelokalene kan slås sammen og stilles opp til møterom for over 75 personer. 

 
Idrettens Hus disponerer også over et trimrom med nødvendige apparater til egenaktivitet, og 
det er også tilgjengelig dusj. 
 
Samtaler med Brann Stadion AS om videreføring av leieavtalen utover 2008 er innledet.  
Arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet på Idrettens Hus vurderes som gode.      
 
IDRETTENS REGNSKAPSKONTOR 
 
Idrettens Regnskapskontor er idrettskretsens tilbud til egne organisasjonsledd om bistand og 
hjelp i regnskapsmessige spørsmål. I tidligere år var det primært et tilbud til SK’er på Idrettens 
Hus, men den økende fokusering på riktige og troverdige regnskap har resultert i at 
regnskapskontoret i dag har flere klubber som klienter, og behovet er stort.  
 
Regnskapskontoret er et nonprofitt-tilbud til alle organisasjonsledd innen idretten. I samarbeid 
med den enkelte klient utarbeides avtaler om de oppgaver som det ønskes bistand med. 
 
De siste års fokusering på økonomisk styring i idretten har bidratt til at regnskapskontoret 
opplever en økning i behov for økonomisk hjelp (regnskapsføring) og rådgivning 
(spørsmål/svar).  Kontoret har – i tillegg til økonomileder – en 80% stilling, og omsetningen har 
generert inntekter som gjør at stillingen er selvfinansiert. 
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ØKONOMISKE UTVIKLINGSTREKK 
 
Rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund i 2002 og perioden 2003 – 2005 har vært slik:   
 
2002: 1,885 mill. kr. 
2003: 1,842 mill. kr. 
2004: 1,842 mill. kr. 
2005: 1.736 mill. kr. 
 
Rammeoverføringene fra NIF har de siste år vært preget av en usikkerhet som har sitt utspring 
i to forhold: 
1) Det økonomiske mislighold som kom til overflaten i NIF fra siste del av 2003 og fremover i 
2004. 
2) En tendens til endret spillemønster i det norske folk, og spesielt overfor de spill som 
akkumulerer overskudd hos Norsk Tipping, som igjen skaper tildelingskriterier for 
idrettsbevegelsen. 
 
Som et resultat av de tiltak som det nye NIF-styret/-administrasjonen måtte sette inn for å få 
ryddet opp i eget hus, fikk også Hordaland Idrettskrets føle sparekniven. I 2004 ble 
en forventet økning ikke en realitet, og tilskuddet forble uendret. I 2005 fikk vi en redusert 
ramme (- kr.100’). Selv om det nominelle beløp har vært bortimot uendret i hele tingperioden, 
har vi altså hatt reell nedgang på over 10%. 
 
Også rammetilskuddet fra Hordaland fylkeskommune har i disse årene vært uendret på 2,15 
mill. kr. 
 
I tillegg har både Hordaland fylke og Bergen kommune bidratt med øremerkede midler til 
aktiviteter og prosjekter som gjennomføres via idrettskretsen og Olympiatoppen Hordaland. 
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund-Region Vest har i tingperioden mottatt 
aktivitetstilskudd fra både fylket og Bergen kommune. 
 
Selv om prisstigningen har vært lav de siste årene, er det helt klart at idrettskretsens reelle 
rammetilskudd har vært synkende. En slik utvikling har skapt usikkerhet for det arbeidet 
idrettskretsen er satt til å gjøre. Som et resultat av eksterne midler (automatinntekter) har 
idrettskretsen hatt økonomisk ryggrad til å gjennomføre ønskede oppgaver overfor IR og IL 
som også er prioriterte oppgaver på overordnet nivå. Størstedelen av slike eksterne midler har 
enten vært øremerket konkrete oppgaver eller vært brukt til å gjennomføre tiltak for barn og 
ungdom via fleridrettslige tiltak. 
 
Idrettskretsens økonomi er også blitt påvirket av at ansatte som tidligere var ansatt i andre 
organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), nå er en del av 
idrettskretsens personell. Dette gjelder ansatte som tidligere arbeidet i Idrettens 
Studieforbund-Hordaland (ISF)  og NIF. Det ble ikke gitt noe økonomisk tilskudd fra NIF til 
Denne delen av omleggingen. 
 
Omlegging av tilskuddsordningene fra NIF har også resultert i at midler som tidligere ble 
kanalisert via det lokale ISF-ledd, og brukt til utdannelse via særkretsene i Hordaland, fra 2005 
ble tildelt forbundene. Idrettskretsen har etter ”nedleggelsen” av ISF ikke vært involvert i 
utdanningstilbudet i fylket i samme grad som tidligere. 
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ORGANISASJON, HMS OG SAMARBEID 
 
I perioden har arbeidet med å styrke samhandling og lagbygging mellom administrasjon og 
styre vært prioritert. Utviklingssamlinger for administrasjon og styre er gjennomført i Bergen 1. 
juni 2004, på Voss 27.- 29. august 2004, i Bergen 26. august og 9.-10. desember 2005. 
 
Nasjonalt har HIK bidratt i NIFs organisasjonsutviklingsprosess ved at organisasjonssjef 
Jostein Nesse har vært medlem av Idrettsstyrets organisasjonsutvalg ledet av 
Idrettspresidenten og bestående av presidenter og generalsekretærer fra særforbundene og 
kretsledere og organisasjonssjefer fra idrettskretsene.  
 
For å bedre helsetilstand for ansatte på Idrettens Hus er det etablert tilbud om å trene i et 
nyinnredet og bra utstyrt trimrom i 2. plan i Idrettens Hus. 
 
HIK har videre hatt utleie av Anne-Kristine Aas til Kultur- og Idrettsavdelingen i Hordaland 
fylkeskommune i 3 måneder i 2005, Janne Landås til informasjonsarbeid knyttet til NIFs 
arrangement av NextStep-konferanse i Livingstone i Zambia, Knut Songve i 10% stilling hos 
NIF for administrasjon av Telenorfondet og Arne Njøten til timearbeid i NIF for avvikling av 
idrettsrådskonferanse i Alta 2005 og idrettsrådsutvikling. 
 
HIK har generelt et meget tett og godt samarbeid med Hordaland fylkeskommune sin Seksjon 
for Idrett og Friluftsliv. 
HIKs representanter i styret og representantskapet for Stiftelsen Litlabø Kurs- og 
Treningssenter har vært Freddy Iversen, Tordis Nysæter, Knut Olaf Pedersen, Knut Songve 
og Jostein Nesse. 
 
Fellesmøter med særkretsene og idrettsrådene: 

• 27. mars 2004 
• 22. november 2004 
• 24. august 2005  

 
IDRETTEN I HORDALAND – OMFANG 
 
Utviklingen i antall idrettslag i Hordaland har vært slik: 
2002: 674  
2003: 688  
2004: 712  
2005: 725 (foreløpig tall, da idrettsregistreringen ikke er ferdig)    
 
Etter begge årsskiftene ble det foretatt strykninger av lag som enten i praksis var nedlagt, eller 
ikke hadde gjennomført idrettsregistreringen. I vårt fylke har et normalbilde vært at 25-40 
idrettslag strykes hvert år, og at det bare er 2-5 av dem som blir dette på grunn av manglende 
registrering.  Samtidig opprettes det 30-50 nye idrettslag i løpet av året.  Etter 
idrettsregistreringen pr 31.12.2004 ble 34 lag strøket, og bare 3 av dem er siden gjenopptatt. 
 
Det er verd å merke seg at det i medlemsmassen i Hordaland er en større andel personer under 
26 år enn i noe annet fylke.   
 
25 av de 33 kommunene i Hordaland har idrettsråd. 7 kommuner har 3 eller færre lag. Det er 
registrert 36 særkretser og 2 særutvalg, og 45 idretter totalt. 
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Generelt   
Den organiserte idretten i Hordaland har hatt en meget sterk økning i antall aktive i 3-årsperioden 
2003-2005. Totalt sett organiserte 712 idrettslag og 328 bedriftsidrettslag ukentlig idrettsaktivitet 
for 160 856 aktive medlemmer i 2004. Dette er en økning på 13 146 aktive eller 9 % fra 2002. 
12 607 av denne økningen kommer fra de ordinære idrettslagene og vel 500 fra 
bedriftsidrettslagene.  Aktivitetsøkningen i Hordaland har vært 2 % høyere enn 
landsgjennomsnittet på 7 % i perioden.   
 
 
 

År Kvinner Menn Sum 
  0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M Totalt 

2000 1649 13776 9258 5155 19366 1551 18185 13195 9978 38328 49204 81237 130441
2001 2288 17278 11263 5494 21516 1882 23504 15112 10531 46245 57839 97274 155113
2002 2361 15740 11449 4866 22497 2017 20717 15173 9060 43830 56913 90797 147710
2003 2696 16640 12088 4787 23032 2023 22534 16904 8744 46300 59243 96505 155748
2004 2491 17695 13318 4949 23974 2261 23427 18038 8923 45780 62427 98429 160856
00-04 842 3919 4060 -206 4608 710 5242 4843 -1055 7452 13223 17192 30415
00-04 51 % 28 % 44 % -4 % 24 % 46 % 29 % 37 % -11 % 19 % 27 % 21 % 23 %
02-04 130 1955 1869 83 1477 244 2710 2865 -137 1950 5514 7632 13146
02-04 6 % 12 % 16 % 2 % 7 % 12 % 13 % 19 % -2 % 4 % 10 % 8 % 9 %

 
 
Fordelt på aldersgruppene har den organiserte idretten en markant og noe oppsiktsvekkende høy 
økning på 4 734 (18 %) aktive i alderen 13-19 år fordelt med 16 % økning av jenter og 19 % 
økning av gutter.  
 
 
 

År Kvinner og menn 
  0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

2002 4378 36457 26622 13926 66327 147710
2003 4719 39174 28992 13531 69332 155748
2004 4752 41122 31356 13872 69754 160856

02-04 374 4665 4734 -54 3427 13146
02-04 9 % 13 % 18 % 0 % 5 % 9 %
 
 
Spesielt  
I antall aktive øker fotball klart mest. Totalt nær 6 500 (+ 16 %) flere spilte organisert fotball i 
2004 sammenlignet med 2002. Av øvrige idretter er det verdt å legge merke til jevn og god 
aktivitetsøkning for klatring (+ 102 % / 548 flere aktive) og motorsport (+ 73 % / 581 flere aktive). 
Av idretter med aktivitetsmessig tilbakegang i perioden er det i første rekke gang- og turmarsj 
(-37 % / 2089 færre aktive), dans (- 35 % / 625 færre aktive) og basketball (- 22 % / 686 færre 
aktive) som markerer seg.   
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STYRETS ARBEID  
 

Møteaktivitet 
I tingperioden har også de valgte vararepresentantene vært innkalt til styremøtene.  
 
Idrettskretsstyret hadde 
i 2003: 10 møter og behandlet 58 saker 
i 2004: 7 møter og behandlet 58 saker 
i 2005:  9 møter og behandlet 80 saker 
 
De viktigste saker utover handlingsplaner, budsjett- og regnskapssaker behandlet i perioden: 

• Arbeidet med slag eller videre drift av stiftelsen Litlabø Kurs- og Treningssenter 
• Idrettens Storbyarbeid i Bergen og tilskuddsordningen aktivitetsutvikling og sosial 
   integrasjon i idrettslag  
• Tilsetting av ny organisasjonssjef 
• Informasjonsstrategi og informasjonsplan 
• Ekstraordinær situasjon, omstilling og nedbemanningsvedtak i NIF og ISF 
• Låneobligasjonen på kr. 1,5 mill.kr.  
• Initiativ til samarbeidsmøte med styret i Rogaland Idrettskrets, samt oppfølging 
• Videre leieavtale for Idrettens Hus med Brann Stadion AS 
• Fullmakt til administrasjon om å sondere markedet for aktuelle 
   sponsorer/samarbeidspartnere 
•  Kostnadsfordeling Idrettens Hus 
• Lovsaker – bistand/hjelp til idrettslag og idrettsråd 
• Regionmøter juni 2005 
• Organisering av norsk idrett. Diskusjonsnotat til ledermøtet 27.-28. mai 2005  
• Kommunikasjon og samarbeid med NIF 
• Søknad om utvidet tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune for 2006 
• Etablering og inndeling av idrettssoner 
• Bevilgning av midler fra fylkesmannen til aktivitetsutvikling gjennom åpen hall i 
   kommunene Askøy og Lindås   

 
Representasjoner og deltakelser: 

• Fylkesidrettslekene 2003 
• Ledermøter for idrettskretsledere 
• NIFs ting i Sandefjord 16.-17. april 2004 
• Årsmøter i idrettsrådene 
• Statens Idrettskonferanse i Molde 4.-6. oktober 2004 
• Fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv 
• Frivillighetskonferanse 14. oktober 2004 
• NIFs Ledermøte i Tønsberg 27.-28. mai 2005 
• Vestlandsrådets konferanse i Bergen oktober 2005 
• Diverse jubileer 
• Statens anleggskonferanse 2004 
 

 
Vedtatt arbeidsfordeling i styret: 
 
Det har ikke vært utvalg eller komitéer i perioden, utover arbeidsutvalget (AU) i styret.  AU har 
kun hatt funksjon i enkelte hastesaker eller i sammenhenger der styret gir fullmakt til en mindre 
gruppe å trekke konklusjoner på styrets vegne.   
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Styret har fordelt oppgaver knyttet til spesielle områder og prosjekter slik: 
 
• Særkretser (ref. prosjektet som ble definert på styrets samling i Ullensvang 23.-24. august):  

Magnhild Egge, Knut Olaf Pedersen 

• Integrering: Gunnar Christiansen, Liv Marie Stenvold 

• Idrettsrådene (samt kommuner uten idrettsråd):  I henhold til egen liste  

• Ungdom: Helge Johnsen, Anne Kristine Aas 

• Helse: Svein Austrud. Anne Kristine Aas, Liv Marie Stenvold, Jan Ove Øijordsbakken 

• Kontakt med andre organisasjoner: Svein Austrud, Tordis Nysæter, Jan Ove 
Øijordsbakken 

• Idrett og skole: Knut Olaf Pedersen, Anne Kristine Aas, Liv Marie Stenvold, Helge Johnsen 

• Etikk: Freddy Iversen 

• Informasjon: Magnhild Egge 

• Anlegg: Knut Olaf Pedersen 

• Lovsaker: Knut Olaf Pedersen 

• Utdanning: Anne Kristine Aas, Helge Johnsen, Jan Ove Øijordsbakken 

• Storbyidrett: Freddy Iversen og Magnhild Egge 

• Diverse representasjon: Alle  

Styret besluttet å videreføre en oppdeling av idrettsrådene/kommunene i områder/regioner, 
der styremedlemmer har ansvaret for sine regioner.  
I tingperioden har oppdelingen vært slik: 
 
 

Bergen, Askøy og Stord Freddy Iversen 

Voss, Ullensvang, Granvin*, Ulvik* og Eidfjord* Magnhild Egge 

Bømlo, Sveio, Etne og Fitjar Tordis Nysæter 

Odda, Fusa, Kvam og Jondal* Knut Olaf Pedersen 

Radøy, Meland og Lindås Gunnar Christiansen 

 
Kvinnherad, Austevoll, Tysnes, Øygarden og Fedje* Svein Austrud 

Vaksdal, Os, Sund, Samnanger* og Modalen* Liv Marie Stenvold 

Fjell, Osterøy, Masfjorden og Austrheim* Helge Johnsen 

 
* har ikke Idrettsråd. Er linket til klubbstyret i en eller to klubber. 
 
 



INFORMASJON 
 
Hjemmesiden www.hordaidrett.no og nyhetsbrevet ”Smitt&Smule” er de viktigste utgående 
informasjonskanalene fra Hordaland Idrettskrets (HIK) til våre organisasjonsledd, media og 
samfunnet forøvrig.  Nyhetsbrevet gis ut 10 ganger i året. De idrettslag, idrettsråd og særkretser 
som ikke har tilgang til Internett får fortsatt nyhetsbrevet i papirformat. Av de nærmere 800 
organisasjonsledd i målgruppen utgjør dette bare vel 50 enheter. Særkretsene er svært variable i 
sin bruk av nyhetsbrevet som informasjonskanal. 
 
Vår hjemmeside på Internett har kobling mot NIF, idrettsråd og særkretser.  NIF har en klar 
strategi for bruk av elektronisk informasjonsformidling, og vi har stor nytte av den praktiske 
tilretteleggingen i vårt eget arbeid på denne siden. 
 
I 2005 har Hordaland Idrettskrets fått laget en brosjyre  
som sier noe om hvem HIK er, idrettens verdier og hva  
idrettskretsens oppgaver og funksjon er. Denne er  
sendt alle idrettsråd, særkretser og nye idrettslag som  
blir tatt opp, samt at den er delt ut på Fylkeskonferansen, 
stands, kurs, samlinger og møter.HIK har også fått laget  
2 bannere (roll-ups) med samme layout som brosjyren til 
bruk i synliggjøring av idrettskretsen. 
 
HIK har i perioden 2003-2005 laget en folder som heter HVE
informasjon om hvem som jobber på Idrettens Hus med nød
oppdateres 2 ganger i året. 
 
I forbindelse med Knarvikmila i Lindås 3.-4.september 2005
Nordhordlandshallen hvor ansatte fra idrettskretsen var til st
ansvarsoppgaver og arbeid. 

 
MER-kampanjen 
Som et av de første fylkene i landet ha
i MER-kampanjen til Opplysningskonto
Hovedmålet har vært å øke tilgjengelig
idrettsarenaene. MER-kampanjen er e
for idrettslag som ønsker å selge spise
idrettsarenaen. I perioden juni til desem
Hordaland tegnet avtale om å bli MER
grønnsaker på idrettsarenaene.  
 
Hordaland Idrettskrets inviterte 50 fleri

informasjonsmøte om MER-kampanjen mandag 29. august 
våre på Brann Stadion. Rundt 40 personer fra 18 idrettslag 
sponsorsjef Frode Grodås og representanter for Bama Stork
demonstrert et konsept for salg av frukt og grønt, samt moti
idrettslag. 
 
Idrettskretsen v/ Mette Rivelsrud har hjulpet idrettslag til å k
under Vossacup, Knarvikmila Ungdomsløpet (7-10.klasse), 
ungdom-junior- og veteran-NM 2005 i Bergen samt Flaktvei
idrettshall. 
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M-HVA-HVOR. Den inneholder 
vendig kontaktinformasjon og den 

 hadde HIK stand i 
ede og informerte om HIKs 

r HIK i 2005 deltatt  
ret for frukt og grønnsaker. 
heten av frukt og grønt på  
t gjennomprøvd salgsverktøy 
klar frukt og grønnsaker på 
ber 2005 har 33 klubber i  

-idrettslag og selge frukt og  

drettslag til kick-off samling og  
2005 i lokalene 
møtte. BAMA deltok med sin 
jøkken Bergen. På møtet fikk lagene  

vert for at deres lag skulle bli et MER-

omme i gang med MER-konseptet 
Knarvikmila, Styrkeløftforbundet sitt 
t IL sitt konsept for en sunnere 

http://www.hordaidrett.no/
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LOKALE AKTIVITETSMIDLER 
 
Idrettsrådene har også i denne tingperioden hatt arbeidet med å prioritere og å fordele de lokale 
aktivitetsmidlene (LAM). Vår oppfatning er at dette arbeidet har styrket idrettsrådenes betydning og 
anseelse. Det er også helt klart en fordel at idrettsrådene gjør dette arbeidet da de er det 
organisasjonsleddet som har nærhet til og dermed best kjennskap til aktiviteten i lagene. I de 
kommunene det ikke er idrettsråd har lagene seg i mellom blitt enige om fordelingen. 
 
Hordaland Idrettskrets(HIK) sin rolle i dette arbeidet har i hovedsak vært å se til at alle lag som har 
krav på midler er med i fordelingen fra idrettsrådene, vi skal ikke drive overstyring. Vi har inntrykk 
av at idrettsrådene involverer seg og gjør en god jobb med fordelingen av LAM, men det er likevel 
rom for forbedring med tanke på tidspunkt for innsending til idrettskretsen. Midlene er klare for 
utbetaling allerede i juni og vårt ønske er å få utbetalt pengene til lagene så raskt som mulig. 
 
Det har det siste året vist seg at idrettsrådene er blitt flinkere til ikke bare å fordele midlene pr hode 
i målgruppen 6-19 år, men faktisk også premierer lag som gjør en ekstra innsats for denne 
aldersgruppen. Dette ser HIK på som svært positivt. 
 
Fordeling av LAM 2002-2005 
 
Kommune 2002 2003 2004 2005
Bergen 4 336 637 5 176 969 6 048 277 6 022 818
Etne 86 486 98 571 109 585 106 414
Sveio 114 063 131 260 149 290 147 365
Bømlo 268 471 310 171 352 724 344 748
Stord 381 354 453 877 522 805 518 185
Fitjar 65 025 76 191 84 896 87 143
Tysnes 59 768 70 030 78 832 80 059
Kvinnherad 282 635 330 413 384 921 372 379
Jondal 23 070 24 643 27 866 27 064
Odda 136 274 160 932 189 284 182 505
Ullensvang 68 137 81 849 89 372 87 852
Eidfjord 20 495 23 134 26 422 27 064
Ulvik 25 323 27 912 32 919 32 165
Granvin 23 821 27 409 30 464 28 056
Voss 271 905 321 612 368 461 366 994
Kvam 186 063 216 000 243 716 235 500
Fusa 76 936 92 913 106 265 104 005
Samnanger 48 930 57 835 64 683 62 205
Os 325 342 386 613 453 069 448 612
Austevoll 108 805 128 871 144 526 137 871
Sund 123 935 145 090 167 771 163 801
Fjell 454 534 554 963 655 924 659 882
Askøy 436 293 521 016 615 642 625 308
Vaksdal 83 160 99 074 115 072 112 224
Modalen 9 013 10 813 11 984 11 903
Osterøy 167 821 196 638 226 534 222 322
Meland 130 587 160 303 192 605 190 157
Øygarden 92 924 113 658 130 232 126 819
Radøy 97 967 119 441 137 307 132 486
Lindås 274 909 321 486 369 183 367 136
Austrheim 51 291 60 601 70 458 69 573
Fedje 13 306 15 967 17 181 18 421
Masfjorden 40 239 46 394 52 122 50 586
  
Sum 8 885 519 10 562 649 12 270 389 12 169 621
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IDRETTSRÅDS- og KLUBBUTVIKLING  
 
Idrettsrådsutvikling 
Utvikling og oppfølging av idrettsråd er ett av våre satsningsområder i perioden. 
I henhold til vedtatt handlingsplan var vårt mål at alle våre 25 idrettsråd, minus de 4 som 
danner vår ”testgruppe” skal gjennomføre utviklingstiltak i løpet av 2005. 
Den nevnte testgruppe (Fjell, Lindås, Os og Osterøy IR) er vår ”programkomite” som har som 
oppgave å teste ut temavektingen og den pedagogiske del av programmet. Dette har vært til 
uvurderlig god hjelp i den hensikt å tilrettelegge for brukervennlige og nyttige tiltak. Vi takker 
18 av våre 21 IR som har gjennomført de planlagte tiltak (mangler: Etne, Fitjar, og Odda) 
 
NIF gjennomførte sin årlige Idrettsrådssamling i Alta 11.-13.2005. 
Fra Hordaland var Bergen og Fjell IR representert. 
 
Møter, oppfølging og utviklingstiltak – Idrettsråd 2005 
Alle som har gjennomført utviklingstiltak har også gjennomført forberedende møter  
i perioden 15.05. til 10.09.05 
 
 

 DATO HVA IDRETTSRÅD ANTALL MERKNADER 
1 09.-10.09.05 Utviklings 

tiltak 
Askøy 
Bergen 
Stord 
Voss 

23 
deltakere 
hvorav 
2 fra 

komm 

+ leder Os IR 
+ leder Lindås IR 
Gjennomført på 
Bergen Airport Hotel 

2 23.-24.09.05 Utviklings - 
tiltak 

Masfjorden 
Meland 
Radøy 
Sund 
Øygarden 

19 
deltakere 
hvorav  
2 fra 
komm 

Gjennomført på 
Bergen Airport Hotel 

3 30.09.+01.10.05 Utviklings - 
tiltak 

Bømlo 
Kvam 
Kvinnherad 
Sveio 

15 
deltakere 
hvorav 
1 fra 
komm 

Gjennomført på 
Rosendal Fjordhotel 

4 21.-22.10.05 Utviklings - 
tiltak 

Austevoll 
Fusa 
Tysnes 
Ullensvang 
Vaksdal 

17 
deltakere 

hvorav 
1 fra 
komm 

Gjennomført på 
Sandven Hotel 

I tillegg har styret og/eller adm. deltatt på 12 årsmøter. 
 
 
 
 
Klubbutvikling 
Usikkerhet med hensyn til ansvar og økonomi fra sentralt hold, fører til at markedsføringen av 
denne type tiltak først ble kjent fra høsten av. HIKs ansvar begrenser seg til hovedstyrer i 
fleridrettslag. I tillegg tar vi de oppdrag som kommer, men til selvkost. Dette fordi særforbundene 
får de midler til denne type arbeid som tidligere tilfalt ISF. Følgelig må klubbene nå søke eget 
forbund om midler, og vi må ta oss betalt for det vi skal utføre. 
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 Dato Klubb Merknader 
1 21.03.05 Kjøkkelvik IL  
2 11.04.05 Fitjar IL Temakveld 
3 1.10.05 FTK – Sats ungt Loddefjord IL 
4 29.10.05 FTK – Sats ungt Delfana 
5 11.-13.11.05 Åsane Allianse IL 

 Håndball 
 Turn 
 Fotball gutt 
 Fotball damer 
 Idrettskole / Allidrett 
 Seahawks 

Forberedende møter 
+ prosess og 
prosessoppfølging 

I tillegg er styret og administrasjonen benyttet i ulike klubbsaker gjennom hele året. 
 
Sonemøter for IR og klubber 
Dato Hvor Merknader 
07.06.05 Rosendal 

8 deltakere fra 3 IR 
22      -        fra 7 klubber  

 

08.06.05 Sagvåg – Stord 
8 deltakere fra 5 IR 
20      -        fra 9 klubber 

 

16.06.05 Knarvik 
7 deltakere fra 5 IR 
24      -        fra 12 klubber 

 

Det var også planlagt samling på Voss, men denne ble utsatt. 
 
 
UTDANNINGSTILTAK 
 
Fellesidrettslige kurs 
Fellesidrettslige utdanningstiltak innbefatter alle kurs som ikke er knyttet opp mot noen særidrett. 
Spesielt nevner vi temaer innen barn og ungdom. 
 
Oversikten nedenfor viser kun de tiltakene som er gjennomført i 2005. Dette skyldes at Hordaland 
Idrettskrets (HIK) overtok ansvaret for den fellesidrettslige utdanningen for Idrettens Studieforbund 
(ISF) dette året. For oversikt over utdanningstiltak i 2003 og 2004 henviser vi til ISF-Hordaland sin 
årsberetning. 
 
Hovedoppgaven dette året har vært å legge til rette kursvirksomheten for idrettslagene. HIK har 
skreddersydd kursene etter behov, for på denne måten å gjøre kursene mer attraktive for 
kursdeltakerne. Vi er av den oppfatning at vi har lykkes med dette arbeidet. 
 
Navn på tiltak Antall 
  tiltak deltakere godkjent for VO 
Aktivitetsleder Barn 8 75 8 
Trener 1 barn, tilrettelegging av fysisk aktivitet 2 16   
Trener 1 barn, ballaktiviteter 1 9   
Diverse moduler barneidrett 5 87   
Aktiv Ungdom 3 44 3 
Diverse kurs og temakvelder ungdom 5 65 2 
Trener 2 dans idrettsfaglig del 1 19 1 
Temakveld kosthold 4 83   
Førstehjelpskurs 1 10   
Akutte skader/førstehjelp 3 41   
Sum 33 449 14 
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Særidrettskurs 
Hordaland Idrettskrets har i 2005 også administrert kursvirksomheten til Hordaland Friidrettskrets. 
Det vil si at Friidrettskretsen planlegger sine utdanningstiltak og Idrettskretsen sørger for 
gjennomføringen og tar seg av etterarbeidet av hvert enkelt kurs. Dette gjelder også ved søknad 
om Voksenopplæringsmidler (VO). 
 
 
Navn på tiltak Sted Antall 
    timer deltakere godkjent for VO 
          
Trener 2 generell del Bergen 38 12 1 
Team Athletic Rosendal 3 7   
Kretsdommer Fana 15 10 1 
Trener 2 løp Fana 28 8 1 
Trener 2 kast Fana 28 9 1 
Aktivitetsleder Fana 16 7 1 
Aktivitetsleder Strandebarm 16 10 1 
          
Sum   144 63 6 
 
 
ANLEGGSSEKTOREN 
 

 
Hordaland Idrettskrets og fylkeskommunen har et nært samarbeid i forbindelse med tildelingen 
av spillemidler.  Det totale tildelingsbeløpet markerte en foreløpig topp med vel 62 mill. i 2005.  
Dette gjenspeiler opptrappingen i midler til anlegg etter omleggingen av tippenøkkelen 
Utviklingen har vært slik for perioden 2003 – 2005 (midlene kommer fra overskuddet fra Norsk 
Tipping i året før tildelingsåret, og alle beløp er i hele tusen kroner): 
 
 

Tildeling spillemidler - 
Hordaland    
  2003 2004 2005 
Ordinære anlegg 27.935 50.563 51.448
Rehabilitering 9.602   
Nærmiljøanlegg 10.320 8.903 9.660
Forenklet ordning nærmiljøanlegg  1.521 1.518 1.518
TOTALT 49.378 60.984 62.626

 
 
 
Nye og rehabiliterte anlegg  2003 2004 2005 Totalt 
Nye ballbinger 27 28 30 85 
Nye kunstgressbaner 4 5 9 18 
Nye flerbrukshaller 5 5 4 14 
Rehabiliterte flerbrukshaller 0 0 1 1 
Rehabiliterte svømmebasseng 1 0 2 3 
Nye skyteanlegg 2 2 4 8 
Rehabiliterte skyteanlegg 4 4 2 10 

 
 



 
 

 
STORBYIDRETT – BERGEN 
 
Storbyprosjektet har vært drevet som et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland Idrettskrets, 
Idrettsrådet i Bergen og Bergen kommune siden 1994. Prosjektleder var inntil 2002 ansatt i Bergen 
kommune, og fra 2002 – 2005 ansatt i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè - med 
arbeidssted Hordaland Idrettskrets. 
Finansieringen har skjedd via midler fra Kulturdepartementet (KKD), via NIF, fra 
tilskuddsordningen ”Aktivitetsutvikling og sosial integrering i idrettslag”, samt midler fra Bergen 
kommune. Tilskudd gis direkte til aktiviteter i idrettslag. 
 
Målgrupper: 
Tiltakene skal være rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13 – 19 år) som: 

• Faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene, med særlig vekt på; jenter, 
innvandrere og barn og ungdom med problemadferd 

• Er lite fysisk aktive 
 
Tilskuddsmottakere som ivaretar de overordnede målene, skal også benytte tilskuddet til å: 

• Understøtte og mobilisere til frivillig arbeid 
• Introdusere nye foreldregrupper med vekt på foreldre med innvandrerbakgrunn til 

idrettslagenes virksomhet. 
• Utvikle og etablere varige aktivitetstilbud i idrettslagene for tilskuddsordningens målgrupper. 
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OMGJØRING AV MÅLGRUPPER 
Fra 2005 ble målgruppene fra KKD og NIF omgjort til: 
 
Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år) med 
innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter. 
Retningslinjer: 

• Det skal kun gis tilskudd til tiltak i regi av idrettslag 
• Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskuddet skal ikke benyttes til 

tiltak/arrangementer av utelukkende sosial karakter 
 
Våren 2005 trakk Bergen kommune seg fra samarbeidet. 
 
Hordaland Idrettskrets (HIK) mottok ikke midler fra KKD/NIF i 2005. HIK mottok heller ikke svar på 
vår søknad om midler til arbeidet i 2005. Midlene til dette arbeidet ble overført til Idrettsrådet i 
Bergen. 
Hordaland Idrettskrets avsluttet sitt regnskap for dette prosjektet og overførte kr. 437.587,57 til 
Idrettsrådet i Bergen. 
 
 

  
 
 
AKTIVITETSUTVIKLING (1994 – 2004) – ANTALL DELTAKELSER 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
3000 6000 30000 69000 105600 150700 250200 284500 415000 442000 460000

 
 
TILTAKENE: 
 

• De siste år, nærmere 150 tiltak pr. år. 
• Ca. 75% er forankret i idrettslag 
• 70% egenorganisert aktivitet, 30% organisert aktivitet 
• 46% jenter og 54% gutter 
• Aktivitetene har omfattet: Åpen Hall, Gatecuper/ naboturneringer, Aktivitetsdager, 

Bursdagsfeiring i idrettshallen, Tilbake til gymmen, Nattåpne tiltak, Skøytedisco, Ski-, bre- 
og snowboardturer, Motorsport, Idrettsskoler/tiltak med idrettsstjerner, Mosjonsløp på 
rulleskøyter, Idrettslag legger til rette aktivitet for ikke-medlemmer, Nye idretter inn i den 
organiserte idretten, Kurs og kompetanseutvikling, Ferietilbud, Friluftsliv og ulike leirer, 
Oppstart av nye klubber og lag, m.m. 
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OLYMPIATOPPEN HORDALAND 
 
Olympiatoppen Hordaland (OLTH) ble etablert i 2002 som et samarbeid  
mellom Olympiatoppen og Hordaland Idrettskrets.  
 
Virksomheten har vært finansiert ved at Hordaland Idrettskrets har bidratt 
med lønnsmidler for administrativ leder (50% stilling i 2005) samt dekket  
kontorkostnader på Idrettens Hus. Olympiatoppen har bidratt med 
lønnsmidler til Idrettssjef.  
 

 
Aktivitetstilskudd til Olympiatoppen Hordaland 2003-2005 
 
 2003 2004 2005 
Hordaland fylkeskommune 150.000 150.000 150.000 
Bergen kommune 0 0   75.000 
NIF / Olympiatoppen  100.000 0 350.000 
Sponsor 250.000 0 0 
 
 
NIFs styre gjorde i november 2004 vedtak om at det skal være tre regionale kompetansesentra på 
landsbasis, og at disse lokaliseres i Bergen, Trondheim og Tromsø. Bakgrunnen for vedtaket var 
ønsket om å desentralisere kompetanse til lokale treningsmiljøer, og for å hente nytte av 
samarbeid med eksterne kompetansemiljøer som kan bidra overfor idretten. 
 
Olympiatoppen Hordaland har i perioden arbeidet innenfor tre fokusområder: 
1. Nasjonal identifisering, utvikling og formidling av spisskompetanse på vegne av 

Olympiatoppen sentralt. 
  

2. Bistå med utviklingsarbeid i prestasjonsgrupper i regionen etter avtale og i samarbeid med 
særforbundene. 
 

3. Etablere, utvikle og drifte nettverk som skal bistå toppidrettsutøvere, trenere og klubber i 
regionen med kompetanse. 
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Gjennomførte tiltak i perioden 2003-2005: 
• Utviklet nettsiden www.basistrening.no, som er Olympiatoppens treningssider. 

På nettstedet finnes videoøvelsesbanker og fagstoff innen treningslære. 
• Gjennomført basistrenings-økter i et omfang av ca. 150 timer pr. år. 
• Gjennomført 11 kurs for basistrenere. 
• Gjennomført 14 temakvelder - Trenerforum.  
• Gjennomført 2 årlige samlinger for talentfulle unge utøvere. 
• Gjennomført Diplomtrenerseminar med 31 deltakere. Seminaret ble gjennomført i 

samarbeid med Høgskolen i Bergen. 
• Idrettsfaglig veiledning. Særlig har det vært arbeidet innenfor padling, roing, svømming og 

håndball. 
• Test og veiledning. OLTH har samarbeidet med Norsk Undervannsteknologiske Institutt 

(NUI) om gjennomføring av tester, og gitt veiledning i tolkning og bruk av testresultatene i 
intensitetsstyring og treningsplanlegging. 

• Idrettsmedisinsk nettverk er opprettet. Nettverket teller 13 spesialister innenfor ulike 
idrettsmedisinske fagfelt.  

 
 
INTEGRERING – IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) har i perioden hatt integreringskonsulent Pia 
Mørk Andreassen ansatt på Idrettens Hus. Hordaland Idrettskrets har frem til 01.05.2005 hatt 
arbeidslederansvar for integreringskonsulenten. Fra og med 01.05.2005 overtok imidlertid NFI 
arbeidslederansvaret, og integreringskonsulenten fikk tittelen utviklingskonsulent. Med den nye 
stillingen kom noen nye arbeidsoppgaver og også et større ansvarsområde (Rogaland, Hordaland 
og Sogn og Fjordane).  
 
NFI er et særforbund for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og mennesker 
med utviklingshemming. Det er i hovedsak Janne Landås i Hordaland Idrettskrets som har hatt 
ansvaret for å gi et aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming, mens 
utviklingskonsulenten har arbeidet mest i forhold til de øvrige gruppene.  
 
Integreringsprosessen i norsk idrett innebærer at de ulike særforbund (SF) skal overta det fulle 
ansvaret for å gi funksjonshemmede et tilbud gjennom sine lag. Pr. 31.12.2005 var det 25 SF som 
hadde overtatt dette ansvaret. Utviklingskonsulenten har gjennom kurs, informasjonsmøter, 
samarbeid om aktivitetsdager arbeidet for at de ulike særidrettene skal være rustet til å ta i mot 
funksjonshemmede i sine lag. Utviklingskonsulenten har også tett kontakt med fylkeskommunen, 
kommuner og interesseorganisasjoner gjennom møter, infoskriv og samarbeidsprosjekter. 
Et nettverk av personer med spesiell kompetanse innen idrett og funksjonshemmede deltar også 
aktivt i utviklingskonsulentens arbeid. 
Merete Skadal har vært ansatt som vikar for Pia Mørk Andreassen fra og med 01.03.2005. 
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VINTERAKTIVITETSUKENE  
Hordaland Idrettskrets og Hordaland fylkeskommune i  
samarbeid med Bergen kommune, Idrettsavdelingen 
 har arrangert Vinteraktivitetsuker for mennesker i 
 Hordaland med utviklingshemming. Vinteraktivitets- 
ukene går over 2 uker i april på Golsfjellet og  
aktivitetene er tilpasset alle funksjonsnivåer. 
 Av aktiviteter kan nevnes aking, skigåing, kjøre 
hundespann, snøscooter turer, bocciaturnering  
med mer. 
I 2003 gikk Vinteraktivitetsukene av stabelen i uke 14 med 62 deltakere og uke 15 med 54 
deltakere. I 2004 deltok 60 i uke 13 og 63 i uke 14. I 2005 deltok 66 i uke 13 og 66 i uke 14. 
Staben hver uke har bestått av 2-3 hovedledere fra Hordaland Idrettskrets, Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune, samt 2-3 studenter på idrettslinjen fra Høgskolen i Bergen, 
avd. Landås. 
 
 
SOMMERAKTIVITETSUKE 
Hordaland fylkeskommune og Hordaland Idrettskrets har arrangert Sommeraktivitetsuke for 
mennesker i Hordaland med utviklingshemming. Uken har vært arrangert på Guriset på Golsfjellet 
i juli hvert år. Sommeraktivitetsuken er for deltakerne en uke ute i naturen der aktiviteter som blant 
annet bading, fisking, fjellturer, gårdsbesøk, riding, kanopadling og båttur står på programmet. 
Arrangementet har plass til 70 deltakere (inklusiv ledsagere) og både i 2003, 2004 og 2005 var 
tiltaket fulltegnet. 
 
 
FYLKESIDRETTSLEKENE 
Hordaland Idrettskrets og Hordaland fylkeskommune arrangerte Fylkesidrettslekene for 
mennesker med utviklingshemming 13.-14.september 2003 på Knarvik i Lindås kommune. 86 
deltakere fra Hordaland konkurrerte i boccia og fotball om lørdagen i Nordhordlandshallen og 
friidrett på Knarvik Stadion om søndagen. Fylkesidrettslekene er ikke gjennomført i 2004 og 2005. 
 
 
BOCCIASERIEN 
Hordaland Idrettskrets arrangerer hvert år bocciaserie i Hordaland for mennesker med psykisk 
utviklingshemming. 
I 2003 deltok 12 lag med til sammen 19 boccialag, i 2004 deltok 12 lag med til sammen 18 
boccialag og i 2005 deltok 12 lag med til sammen 18 boccialag. 
 
Vinnere 
2003  1. Nordhordland Ballklubb 1 

2. Austrheim IL 2 
3. Øystese IL 1 
 

2004  1. Nordhordland Ballklubb 1 
2. Arna Boccialag 1 
3. LOAS 1 

 
2005 1. Arna Boccialag 1 

2. Arna Boccialag 2 
3. Askøy Helsesportslag 1 
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Sak 5 
 

REGNSKAPER 
 
 
Ved utgangen av 2003 hadde Hordaland Idrettskrets en egenkapital på kr. 1.540.263,-. Med bakgrunn i en 
turbulent økonomisk tid de siste par år, og med usikkerheten rundt idrettskretsens obligasjonsinnskudd, 
ble det på ledermøte i 2005 gitt uttrykk for at det burde være idrettskretsens mål å bygge opp en sterkere 
egenkapital. Dette ble tatt til følge, og da idrettskretsen i 2005 reverserte den nedskrivning som hadde 
skjedd i 2003 og 2004, ble dette beløp tillagt egenkapitalen.  
Idrettskretsens regnskap har de siste år har vært preget av at aktiviteter, og regnskapsføring av disse, 
som tidligere var ført hos ISF nå er en del av Hordaland Idrettskrets’ regnskap. Spesielt gjelder dette 
arrangementer som IdrettsCruise, Fylkeskonferansen idrett og friluftsliv, regionale IR-samlinger og 
tverridrettslig klubbutvikling. 
 
2003: 
Av resultatet for 2003 – kr. 761.155 – ble kr. 150.000 anvendt til nedskrivning av vårt obligasjons- 
lån, en nedskrivning som i 2005 ble reversert og tillagt egenkapitalen. 
 
2004: 
Resultatet på vel kr 545.000 muliggjorde en styrking av egenkapitalen med kr 235.000. En 
nedskrivning av vårt obligasjonslån med kr. 150.000 via driften, ble i 2005 reversert og tillagt 
egenkapitalen. 
 
2005: 
Av årets resultat ble kr. 250.000 benyttet til å styrke egenkapitalen. Sammen med reverseringen av 
tidligere nedskrivninger (se 2003 og 2004) er egenkapitalen pr. 31.12.05 er på kr. 2.325.264,-. 
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REGNSKAP 2003, 2004 OG 2005 
 
Se eget dokument 
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KOMMENTARER TIL RESULTATET 2003 – 2004 OG 2005 
 
 
Regnskapet for Hordaland Idrettskrets har i hele tingperioden vært ført etter Norsk Standard, og med basis i idrettens 
regnskapsbestemmelser. Inntekter og utgifter er ført med referanse til de prosjekter som beløpene tilhører, og dette gir 
idrettskretsen muligheter til å hente frem avdelings- og prosjektregnskap der dette er ønskelig eller påkrevd. 
 
Etter at ISF-Hordlands virksomhet opphørte i 2005, er de aktiviteter som dette organisasjonsleddet regnskaps-førte, 
kommet med i idrettskretsens regnskap. Den påvirkning som dette har hatt på totaltallene er ikke korrigert for i 
budsjettet for idrettskretsen. Det kan derfor forekomme forskjellige større budsjettavvik på konti der ISF-Hordaland 
tradisjonelt hadde stor omsetning.  
Dette gjelder inntektskonti som omhandler innbetaling av kursavgifter og egenandeler, samt utgiftskonti som 
omhandler lønn/honorarer (instruktører, foredragsholdere), hotell, reise og bespisning. 
 
Etter at idrettskretsen i denne perioden overtok personalansvaret for personer ansatt i NIF og ISF-sentralt, vil også 
lønnsrelaterte føringer kunne avvike fra de budsjetter som er lagt inn i regnskapssystemet. 
 
 
INNTEKTER   (tall i 1000) 
 
        2003     2004     2005   
30/31 Refusjoner/salg     3 300    2 939     3 778 
 
Denne inntektsgruppen inneholder forskjellige inntektsposter. Hovedelementet innen kto.gr. 30 er refusjoner fra 
leietakerne. Den omhandler oppgjør for alt som leietakerne forbruker av nødvendige tjenester på Idrettens Hus 
(rekvisita, porto, kopiering og telefon), og i 2005 er denne kontogruppe også kreditert med innbetaling fra fylket og fra 
NIF i forbindelse med utleie av ansatte.  
Hordaland IK er meddelt at de får tildelt momskompensasjon for 2004 på kr. 200.728, og er inntektsført i kto.gr. 30. 
Hovedelementene innen kto.gr. 31 er ”Automatinntekter”, ”Regnskapstjenester” og salg av statuetter/ idrettsmerker, 
samt HIKs andel av bonusavtalen NIF/SAS.  
I 2003 ble her inntektsført sponsorinntekter (kr. 222’) knyttet til OLTHs aktivitet ”Basistrening”. 
 
 
        2003     2004     2005
30 Lønnsrefusjoner      576      582      451 
 
Lønnsrefusjoner omhandler dekning for lønnsutgifter knyttet til prosjektansatte og/eller innleid arbeidskraft på 
prosjektaktiviteter som idrettskretsen har hatt arbeidslederansvar for. I tingperioden har hoveddelen av beløpet vært 
knyttet til to prosjekter: 1) ”Storbyidrett” og 2) ”Olympiatoppen Hordaland” 
Også honorarer til innleide aktivitetsledere knyttet til disse prosjektene er dekket inn her. Dette har vært benyttet innen 
den aktivitet som ”Storbyidrett” har drevet i 2003 og 2004. 
 
 
        2003     2004     2005
34.1 Tilskudd NIF/offentlige  4 259    4 277     4 381 
 
Denne innektsgruppen har i hele tingperioden vært ganske stabil. Hovedpostene er rammetilskuddene fra Hordaland 
fylkeskommune (kr. 2 150’) og fra NIF (ca. kr. 1 850’). Videre er det her kreditert offentlige tilskudd til prosjekter som 
OLTH og Integrering. Disse prosjektene har fått tilskudd fra fylket og Bergen kommune til spesifikke aktiviteter. 
Idrettskretsen har i 2005 også fått refundert midler fra det offentlig i forbindelse med barselspermisjon og et lengre 
sykefravær. 
 
 
        2003     2004     2005
34.2 Prosjektmidler     1 827    1 793     1 363 
 
Inntektsførte prosjektmidler har, beløpsmessig, i hovedsak vært knyttet til prosjektet ”Storbyidrett”. I tillegg er her 
inkludert inntektsførte prosjektmidler for Integrering, Olympiatoppen Hordaland og (i 2005) for prosjektet ”Åpen Hall”  i 
Askøy og Lindås kommuner. 
Nedgangen i prosjektmidlene i 2005 skyldes i hovedsak avviklingen av Storbyprosjektet i idrettskretsens regnskap. 
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        2003     2004     2005
39 Egenandeler/avsetninger    883      725    1 971 
 
Diverse aktiviteter som idrettskretsen gjennomfører er delvis betalt av deltakerne. De siste år har den desidert største 
andelen av disse inntektene vært knyttet mot ”Vinteraktivitetsukene på Guriset”. Totalt har dette tiltaket en 
budsjettramme på ca. kr. 350’, og innbetalte egenandeler beløper seg til godt over kr. 300’. 
Videre føres her deltakeravgift på diverse kurs og aktiviteter, på ”Statuettutdelingen” som gjennomføres hvert år, for 
”Fylkesidrettsleikane” dersom disse arrangeres og i 2003 ble her også inntektsført deltakeravgift for ”Tinget 2003”. 
Kto.gr. 39 krediteres også for inntektsførte avsetninger knyttet til andre prosjekter, som f.eks. ”Fellesidrettslige kurs”, 
diverse ungdomsaktiviteter og til Olympiatoppens forskjellige prosjektområder. 
 
 
 
UTGIFTER  (tall i 1000) 
 
 
        2003     2004     2005
50/59 Brutto lønnsutgifter    3 173    3 165    4 166 
 
Brutto lønnskostnader inneholder utbetalinger til 1) fast ansatte og 2) honorarer (instruktører/foredragsholdere/ innleid 
hjelp). I forbindelse med den organisasjonsomlegging som ble nødvendig etter at NIF økonomiske skakkjøring kom for 
en dag i 2002-03, ble personer som var ansatt i ISF og NIF overtatt av Hordaland Idrettskrets. Årsaken var at i 
forskjellige org.ledd opphørte aktiviteten, og bl.a. ISF-Hordaland ble omfattet av denne endring.  Til tross for at det ikke 
fulgte med noe økonomisk hjelp til HIK fra NIF til denne personalovertakelse, fant idrettskretsen at andre eksterne 
midler (barn- og ungdomsrelatert) delvis kunne benyttes til finansiering av disse stillingene ettersom arbeidet disse 
personer hadde var rettet mot skolering og kompetanseheving av barn og ungdom i idrettslag, idrettsskoler og 
idrettsråd.  
 
Pr. 31.12 har lønnskostnadene fordelt seg på de to hovedgruppene som følger: 
  Fastansatte    2 841     2 881     3 951 
  Honorarer       332       284        215 
 
 
 
 
        2003     2004     2005
63 Drift Idrettens Hus    1 757    1 884    2 045 
 
Hovedbeløpet innen denne kostnadsgruppen er husleie kontorlokaler. Fra kr. 1.233,4’ i 2003 er leiekostnadene 
indeksregulert iflg. leieavtalen til kr. 1.241,2 i 2004 og til kr.1.254,4 i 2005. I regnskapet for 2005 er også utgiftsført 
leiekostnader for møterommene som idrettskretsen overtok fra 1.1.04, men ikke har hatt en formalisert avtale om før 
mot slutten av 2005. 
Videre er kontogruppe 63 belastet med utgifter til strøm, renhold og budtjeneste. Strømutgiftene har variert noe disse 
siste 3 år, men har steget med over 10% fra 2003 til 2005 
 
 
 
 
        2003     2004     2005 
64 Leasing maskiner    1 039      585      802 
 IT Basis       179      224      220 
 
Utgifter bokført i kto.gr. 64 er i hovedsak leie av kopimaskiner, frankeringsmaskin og telefonsentral. Innen kopiering 
føres også forbrukskostnader (papir, toner o.l.). Eventuelt kjøp av datamaskiner og AV-utstyr kostnadsføres her, samt 
forbruksmateriell innen IT. 
De siste årene er denne kto.gr. belastet med kostnader for IT-Basis. Dette er utgifter knyttet til hver arbeidsplass , og 
som idrettskretsen blir fakturert for fra NIF, for å ha adgang til NIFs terminalserver hvor alle programmer og IT-baserte 
verktøy er tilgjengelig. Betaling for disse tjenester er et direkte resultat av NIFs økonomiske opprydding, og har til 
hensikt å finansiere NIFs IT-tilbud basert på at bruker betaler for de tjenester han ønsker. IT-Basis er, som navnet 
antyder, det basistilbud som de fleste vil ha behov for i sitt arbeid innen idretten. Kostnadene har hatt en markert 
stigning de siste 3 årene. 
 
 
 
        2003     2004     2005 
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65  Kjøp utstyr/inventar      560      232      121 
 
Kostnader til utstyr er i hovedsak knyttet til ”Storbyidretts”-prosjektet. I tillegg til at direkte tilskudd ble utbetalt til 
klubber som deltok i aktivitetene (se nedenfor kto.gr. 74.2), har prosjektet også finansiert innkjøp av idretts-relatert 
utstyr som skal være disponibelt for flere brukere. I 2003 ble det kjøpt utstyr for kr. 492’. Slikt utstyr er vanligvis 
plassert i flerbrukshaller som disponeres av flere klubber og aktivitetsgrupper. Størrelsen på beløpet har vært for 
nedadgående de siste år, og var i 2005 bare kr. 90’. 
I 2003 ble det kjøpt inn fellesinventar for bruk i de ombyggede møtelokaler og kantine. I tillegg er det gjort fornyelser 
av diverse kontorinventar, i 2005 for kr. 31’. 
 
 
 
        2003     2004     2005 
67 Eksterne tjenester      584      362      763 
 
Denne posten inneholder kostnader knyttet mot revisjon og bedriftslege, men den største delen er kostnader knyttet til 
Olynpiatoppens engasjement av ekstern ekspertise på forskjellige områder. Selvstendig nærings-drivende med 
ekspertise innen områder som ”Basistrening”, ”Nettbasert treningsveiledning”, ”Medisinsk støtte-apparat”, ”Test og 
veileding” m.fl. står bak hoveddelen av disse kostnader. 
 
 
 
 
        2003     2004     2005 
69 Telefon/Porto       741      618      620 
 
Kostnader innenfor denne kto.gr. har i hele denne tingperiode vist en nedadgående tendens. Beboerne på Idrettens 
Hus har i flere år redusert sitt bruk av både telefon og porto. Dette skyldes nok helt sikkert at e-post har i økende grad 
tatt over for portorelatert informasjon, og innen telefoni ser vi en klar tendens mot bruk av eget mobilabonnement som 
dermed gjør bruk av det faste telefontilbud mindre aktuelt. 
Omsetningen innen disse kostnadsgrupper er ennå stort, men er tydelig for nedadgående. 
 
 
 
 
        2003     2004     2005 
71 Km.g.gj./reiser/opphold    901      843    1 331 
 
Km.godtgjørelse, reiser og opphold er tradisjonelt relativt stabilt i idrettskretsens regnskap. Det er fra år til år de 
samme aktiviteter og det samme reisemønster som preger tallene. De største postene er innen hotell (opphold) og 
bespisning, og er knyttet til aktiviteter som ”Vinteraktivitetsukene på Guriset”, ”Statuettutdelingen” og ”Fylkeslekene” 
for psyk. utviklingshemmede. Disse belaster denne kto.gr. for over halvparten av kostnadene (NB! Se innbetaling av 
egenandeler). Km.godtgjørelse er i hovedsak knyttet til instruktørers reisevirksomhet, samt styrets reiserefusjoner. I 
2003 er kto. 7162 ”Bespisning” belastet for ”Ting 2003”s festmiddag. 
 
 
 
 
        2003     2004     2005 
73/74.1 Annonser/merker/gaver     325      326      213 
 
Annonseutgiftene er i sin helhet aktivitetsannonsering for tiltak knyttet til Olynpiatoppen og ”Storbyidretts”-prosjektet. 
Disse dekkes via inntektsføring av prosjektmidler.  
Innkjøp av Statuetter og idrettsutmerkelser til bruk på ”Statuettutdelingen” – evt. for fritt salg – er også utgiftsført her og 
beløper seg årlig til +/- kr. 100’. Gaver kan være av forskjellig karakter, men stort sett er det markering av spesielle 
anledninger og har årlig beløpt seg til rundt kr. 40-45’ (inkl. styrets julegave til de ansatte). I 2005 var annonsering noe 
redusert, men idrettskretsen deltok med gave til ”Freddy Iversens Minnefond”, til ”Leger uten grenser” og ”Tsunami”-
innsamlingen. 
Diverse utgifter som ikke finner sin naturlige belastning andre steder i regnskapet vil bli utgiftsført her. 
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        2003     2004     2005 
74.2 Tilskudd org.ledd    1 849    2 451    1 565 
 
Hovedelementet innfor tilskuddspostene har i disse årene vært aktivitetstilskudd via ”Storbyidrett”s-prosjektet. Deretter 
følger utbetaling av det tradisjonelle særkretstilskuddet. 
I tillegg til disse finner det sted forskjellige typer tilskuddsutbetalinger fra år til år. Slike utbetalinger kan komme fra det 
offentlige for fordeling gjennom idrettskretsen. En slik utbetaling var f.eks. utbetalingene til ”Fysisk aktivitet i skolen” 
(Bunkeflo-modellen) som fant sted i 2004 med kr. 240.000,-. Det kan videre være direkte tilskudd til IR for å bedre 
idrettsrådenes økonomi for dermed å kunne operere bedre ( kr. 47’ i 2003), eller det kan være tilskudd via integrering 
til handikapidrettslag for å gjøre disse i stand til å bedre forholdene for sine medlemmer (2003-04-05) 
 
Aktivitetstilskuddet via Storbyprosjektet 
har variert en del gjennom de siste år:   1 200  1.346     908  
 
I tillegg kommer disponert beløp til innkjøp av utstyr som er bokført via konto 6535 (se over) 
Særkretstilskuddet har vært uendret på kr. 450.000 hvert år i tingperioden. I tillegg får særkretsene dekket via 
fylkestilskuddet utgifter knyttet til Idrettens Hus (via kto.gr. 63/64 – se ovenfor) i en størrelsesorden på mellom kr. 500’-
750’. 
 
 
 
        2003     2004     2005 
80/81 Finansposteringer      103       56       13 
 
Nedgangen i finansposteringene viser klart resultatet av nedgangen i rentenivået Norge. Til tross av at vi får en viss 
rentegodtgjørelse fra NIF (de sitter på HIKs rammetilskudd på konto og får renter på dette), er nedgangen meget 
markert. Resultatet for 2005 er vel og merke påvirket av en rentekostnad (vel kr. 20’) som NIF avkrevde etter at vi 
holdt tilbake noen fakturaer som vi bestred riktigheten av.  
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BALANSE PR 31.12. Note  2003 2004 2005 
EIENDELER:      
KUNDEFORDRINGER   269.194 293.337 679.293 
KORTSIKTIGE FORDRINGER     266.560 310.925 505.807 

  SUM 535.754 604.262 1.185.101 
      
UDISPONERT PORTO   34.263 23.007 53.946 
FORDSKUDDSBETALTE UTGIFTER     280.407 332.363 48.227 

  SUM 314.670 355.370 102.173 
      
AKSJER   5.000 5.000  
OBLIGASJONER 3   1.350.000 1.200.000 1.500.000 
  SUM 1.355.000 1.205.000 1.500.000 
      
KASSE, BANK, GIRO M.M.   3.328.047 2.909.907 1.219.071 
BANK, SKATTETREKK 4   -178 5.799 23.643 
  SUM 3.327.869 2.915.706 1.242.714 
      
SUM OMLØPSMIDLER     5.533.292 5.080.338 4.029.988 
      
EGENKAPITAL      
EGENKAPITAL 5 SUM 1.540.264 2.075.264 2.325.264 
      
AVSETNINGER:      
AVSETNINGER 6  611.155 310.417 562.044 
ØREMERKEDE AKTIVITETSMIDLER 7  2.147.589 2.206.102 336.966 
OFF. AKTIVITETSMIDLER 8  345.000 170.855 0 
IF-MIDLER/"SATS UNGT" 8   0 0 132.706 
  SUM 3.103.744 2.687.374 1.031.716 
LEVERANDØRGJELD      
LEVERANDØRGJELD  SUM 503.615 102.217 298.095 
      
KORTSIKTIG GJELD      
KORTSIKTIG GJELD   254.373 215.484 28.591 
PÅLØPNE KOSTNADER     131.297 0 346.321 

  SUM 385.670 215.484 374.912 
      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     5.533.293 5.080.338 4.029.988 
      
ÅRETS RESULTAT   761.155 545.417 812.044 
      
DISPOSISJON      
AVSATT TIL EGENKAPITALEN    235.000 250.000 
AVSATT AKTIVITETER BARN/UNGDOM   304.605 250.417  
UTVIKLING I IR     60.000 
PLANLEGGING AV NÆRMILJØANLEGG     150.000 
NYE AKTIVITETER I HORDALAND     150.000 
TALENTUTVIKLING I OL-KLUBBER     60.000 
KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING     142.044 
NEDSKRIVNING AV OBLIGASJON   150.000   
OPPGJØR M/ NIF   106.550   
OMBYGGING PÅ IDRETTENS HUS   200.000 60.000  
      
Bergen, 20. februar 2006      
Magnhild Egge (s) Knut Olaf Pedersen (s) Svein Austrud (s) 
fung. leder                                               styremedlem      styremedlem     
      
Gunnar Christiansen (s) Tordis Nysæter (s)  Helge Johnsen (s) 
styremedlem styremedlem    styremedlem  
      
Anne-Kristine Aas (s) Jostein Nesse (s)  Asbjørn Lindås (s) 
ansattes representant org.sjef  økonomileder  
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KOMMENTARER TIL BALANSEN 2003 – 2004 OG 2005 
 
AKTIVA 
 
       2003     2004     2005   
Kundefordringer  296 194 293 698 679 293 
 
Kundefordringer i idrettskretsens regnskap er i hovedsak fordringer på egne organisasjonsledd. Gjennom de siste år 
har utestående pr. ultimo hver måned variert mellom kr. 250 - 300.000. Dette skyldes at månedlige krav som husleie 
og diverse forbruk (telefon, kopiering, porto) blir fakturert mot slutten av hver mnd. Frem til sommeren 2005 hadde 
ISF-Hordaland bokført egne fordringer knyttet til de aktiviteter som ble gjennomført av ISF. Ved avslutningen av ISF-
Hordaland som egen regnskapsførende enhet i 2005, ble tradisjonelle krav utfakturert via Hordaland Idrettskrets, samt 
at idrettskretsen overtok de fordringer som ISF hadde utestående.  
Hovedårsaken til den store økningen fra 2003/2004 til 2005 ligger hovedsakelig i at egenandeler fra deltakerne på 
Fylkeskonferansen 2005 nå kommer til uttrykk i HIK’s regnskap. Videre har idrettskretsen i 2005 hatt en 2 måneders 
utleieavtale av HIK-ansatt til idrettsavdelingen i fylket som ble fakturert i desember 2005. 
 
Saldo pr. 31.12.05 er knyttet mot: 
  1. Egne organisasjonsledd    kr. 424 865 
       (NIF, forbund, IR, klubber og kursdeltakere) 

2. Samarbeidende organisasjoner   kr. 254 428 
       (Fylker, kommuner og ideelle organisasjoner) 
 
 
       2003     2004     2005 
Kortsiktige fordringer  137 201 310 925 505 807 
 
Kortsiktige fordringer er kjente innganger som er kreditert driften, men der innbetalingene kommer først i nytt år. De 
siste år har automatinntekter for desember måned utgjort en stor del av disse fordringene, men også inn-tektsførte 
beløp knyttet til f.eks. regnskapstjenester og kopiering for 4.kvartal kommer til uttrykk her.  
 
 
Hovedelementene i saldo pr. 31.12.05 er knyttet mot: 
  Automatinntekter   kr. 215 469 
  Diverse refusjonskrav  kr.   79 311 
  Tildelt momsrefusjon 2004 kr. 200 728 
 
 
       2003     2004     2005 
Udisponert port   34 263   23 007   53 946 
 
Etter omleggingen av frankeringsrutinen fra Posten, må Idrettskretsen nå innbetale akontobeløp som vårt daglige bruk 
blir trukket fra. Vanligvis innbetaler kr.100.000  pr. 2.-3. måned. 
Beløpet i balansen viser tilgjengelig frankeringskapital på vår ”konto” hos Posten. 
 
 
       2003     2004     2005 
Obligasjoner   1 350 000 1 200 000 1 500 000 
 
Ved utgangen av 2003 ble det antydet at konkursen i Brann ASA kunne ha påført idrettskretsen tap av det 
obligasjonsinnskudd som ble gitt i 1998 ved innflytting på Brann Stadion. I påvente av undersøkelser som styret 
ønsket å gjøre ble det i tråd med forsiktig regnskapsføring i 2003 og 2004 foretatt nedskrivninger av 
obligasjonsverdien med kr. 150.000 pr. år. I 2005 er det blitt klart at låntaker, som er Brann Stadion AS, aldri har vært 
konkurs og at innskuddet ikke har vært involvert i Brann ASA’s konkurs.  
I 2005 er derfor nedskrivningene av obligasjonen reversert. 
 
       2003     2004     2005 
Bank, kasse   3 326 000 2 906 715 1 216 786 
 
Disponibel kapital de siste årene viser store beløp, men med en sterk nedgang pr. 31.12.2005. Kapitalen i 2003 og 
2004 er i hovedsak knyttet mot Storbyprosjektet, som frem til 30.09.05 ble administrert av idrettskretsen. Etter 
30.09.2005 er prosjektet overført til Idrettsrådet i Bergen, og disponibel kapital er nå i sin helhet knyttet mot følgende 
prosjekter som bokføres i idrettskretsens regnskap: 
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Saldo pr. 31.12.2005: IF – prosjektet   kr. 109 142    
   ”Sats Ungt”   kr.   23 563 
   OLT Region Vest  kr.   29 342 
   Integrering Region Vest  kr. 307 624 
   Tiltak for barn og ungdom kr. 747 115 
 
 
PASSIVA 
 
       2003     2004     2005 
Egenkapital   1 540 264 1 540 264 2 325 264 
 
Økningen i egenkapitalen i 2005 skyldes bl.a. den omtalte reversering av obligasjonsnedskrivningene fra 2003 (via 
årsoppgjørsdisposisjoner) og fra 2004 via driften. Ved årsoppgjøret 2004 ble disse nedskrivninger reversert til kredit 
for egenkapitalen.  
Samtidig (via disposisjon av 2004-resultatet) ble egenkapitalen styrket med kr. 240.000 = totalt kr. 540 000. 
En aksjepost på kr. 5 000 i et nedlagt selskap som idrettskretsen var deleier i – Idrettsautomater AS – ble i 2004 
avskrevet mot egenkapitalen. 
Ved årsoppgjørsdiposisjon 2005 er egenkapitalen styrket med kr. 250 000. 
 
 
       2003     2004     2005 
Udisponerte midler  2 797 194 3 222 374 1 032 716 
 
Udisponerte midler er summen av øremerkede midler og avsatte aktivitetsmidler via årsoppgjørsdisposisjoner. 
Øremerkede midler kan endre seg fra år til år, mens noen prosjekter disponerer over midler over flere år. De midler 
idrettskretsen har disponert over fritt, er i hovedsak ubrukte automatmidler, og disse skal via Lotteri-tilsynets 
retningslinjer disponeres i arbeidet rettet mot barn og ungdom. 
 
Udisponerte midler fordeler seg som følger:    2003      2004      2005   
  Olympiatoppen Hordaland        138 802    129 426      29 342 
  Storby-prosjektet   1 924 318 1 917 926 
  Integrering        84 469    158 750    307 624 
  ”Fysisk aktivitet i skolen”    240 000 
  ”Idrettsfestival”         105 000    105 000 
  Avsetninger          304 605    837 790    563 045 
  Tilskudd utstyrsordningen         73 482 
  IF-prosjektet / ”Sats ungt”         132 705 
       2 797 194 3 222 374 1 032 716 
 
       2003     2004     2005 
Leverandørgjeld  503 615 102 217 298 095 
 
Idrettskretsens leverandørgjeld er i hovedsak knyttet mot varer og tjenester som forbrukes av beboerne på Idrettens 
Hus. Våre største kreditorer er tradisjonelt utleier av kontorlokalene (Brann Stadion AS), NIF (personal-utgifter for 
desember) og diverse maskinleverandører (f.eks. Xerox AS). 
Summen av mottatte ikke betalte fakturaer varierer sterkt i løpet av året og er vanligvis betalt ved utløpet av januar det 
påfølgende år. Hovedbeløpet pr. 31.12.05 var personalgjeld overfor NIF. 
 
 
       2003     2004     2005 
Kortsiktig gjeld/ 
Påløpne kostnader  692 220 215 484 374 912 
 
I 2003 hadde idrettskretsen registrert diverse innbetalinger som skulle viderebetales til andre mottakere. Dette var bl.a. 
utbetalinger til deltakere i prosjektet  ”Storbyidrett”, tilskudd til ”NIF-FO-prosjektet” (NIF-Fellesoppgaver som Knut 
Songve arbeidet med) og trygderefusjoner som skulle overføres til ISF. 
Videre var det avsatt dekning for ombygging av lokaliteter på Idrettens Hus, samt for kostnader knyttet til oppdrag for 
prosjektet ”Storbyidrett” og forventede krav fra NIF. 
Senere år er denne type kostnadsdekning blitt kraftig redusert. I 2004 var hoveddelen knyttet mot forventede 
personalkrav fra NIF, samt dekning for IT-Basis kostnader for 4. kvartal. 
I 2005 gjelder avsatt beløp ikke mottatte krav fra tjenesteleverandører som Fjordkraft, Telenor og SK Brann, samt 
dekning for påløpt skatt i november-desember -05 (egen kto. 2600) 
Det er også avsatt forventet krav (kr. 250.000) for leie av kurs- og møtelokaler i Idrettens Hus’ 2.etg. for 2004 og 2005 
i påvente av en formalisert avtale som vil være klar primo 2006. 
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Noter til regnskapet 2003 - 2004 - 2005      
(Tall i resultatregnskapet og noter til dette er i hele 1000, for balansen i hele kroner)   
       
       
       
Regnskapsprinsipper      
       
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.   
Idrettskretsen har fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard 
utarbeidet av Nors Regnskaps Stifelse, og i samsvar med Norges Idrettsforbund og    
Olympiske Komité sine regnskapsbestemmelser.   
      
       
       
Note 1:  Lotteriintekter      
       
Hordaland Idrettskrets er godkjent av Lotteritilsynet som organisasjon etter lotteriloven §4b,  
og har fått tillatelse til oppstilling av 20 utbetalingsautomater for 2005.    
Ved utgangen av 2005 var 15 automater i bruk og utplassert gjennom 3 entreprenører 
:   
 Bergen Automatutleie AS: 12 løyver     
 Eurowind AS:   2 løyver     
 Automatspill Vest AS:   1 løyve     
       
Inntektene i tingperioden har vært:      
       
Type lotteriinntekt Entreprenør 2003  2004  2005 
Utbetalingsautomat Bergen Automatutleie AS 1 388,7  1 530,8  1 655,9
Utbetalingsautomat Automatspill Vest AS  0,0   13,0   138,7
Utbetalingsautomat Eurowind AS  0,0   0,0   359,1
      2 153,7
       
Note 2 : Lønnskostnader      
  2003  2004  2005 
Lønn utbetalt av NIF  2.256  2.342  3.143
Honorarer utbetalt av HIK 332  284  215
Arb.giveravgift samlet  314  344  344
Andre sos. kostnader  185  144  182
  3.087  3.114  3.884
      
Antall ansatte:  7  9  10
Antall årsverk:  6,8  8,8  9,8
      
Ytelser til ledende personer:     
Daglig leder  364  404  436
       
Styret  22  22  20
      
Revisor Honorar 32  27  28
 Konsulenttjenester 11  9  9
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Note 3 : Obligasjoner      
       
Knyttet til leieboerinnskudd i Idrettens Hus. Leieboerinnskuddet følger leieperioden som utløper 2008 
       
       
Note 4 : Bankinnskudd      
  2003  2004  2005 
Bundne bankinnskudd  0  5.799  23.643
       
       
Note 5 : Avsetninger 1 2003  2004  2005 
       
Reversert nedskrivning / tillagt til egenkapitalen   300.000   
       
       
Note 6 : Avsetninger 3      
       
Ombygging Idrettens Hus 200.000  60.000   
Oppgjør m/ NIF  106.550     
Til egenkapitalen fra årets resultat 0  235.000  250.000
Nedskrivning av obligasjonen 150.000     
Utvikling i IR      60.000
Planlegging av nærmiljøanlegg     150.000
Nye aktiviteter i Hordaland     150.000
Talentutvikling i OLTH-klubber     60.000
Klubb- og kompetanseutvikling     142.044
Aktiviteter barn/ungdom 304.605  250.417   
 761.155  545.417  812.044

       
       
Note 7 : Udisponerte prosjektmidler      
  2003  2004  2005 
Olympiatoppen i Hordaland 138.802  129.426  29.342
Storbyidrett Bergen  1.924.318  1.917.926  0
Integrering  84.469  158.750  307.624
  2.147.589  2.206.102  336.966

       
       
Note 8 : Øremerkede aktivitetsmidler      
       
IF-prosjektet/"Sats Ungt" 0  0  132.705
Tilskudd utstyr  0  65.855  0
Fysisk aktivitet i skolen (Bunkeflo-modellen) 240.000  0  0
Idrettsfestival  105.000  105.000  0
  345.000  170.855  132.705
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Årsberetning for 2003 
for 

Hordaland Idrettskrets (HIK) 
 
 

Regnskapet for driftsåret 2003 er satt opp etter Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités (NIF’s) 
regnskapsbestemmelser og gjeldende regnskapslov. 
 
HIK er fellesorganet for all organisert idrett innen Hordaland fylke, og har sitt hovedkontor på Idrettens Hus i 
Bergen. 25 idrettsråd, 49 særidretter med 689 ordinære idrettslag og 405 bedriftsidrettslag sorterer under 
Hordaland Idrettskrets. Idrettskretsens formål er gjennom aktivitet å arbeide for å bedre folks helse og 
trivsel, og å drive idrett i sunne former ut fra egne ønsker og behov. 
 
Idrettskretsens aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Hordaland fylkeskommune og Norges 
Idrettsforbund, og 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 på og drift av Idrettens Hus, og som direkte driftstilskudd til de enkelte særidrettene. 
Forutsetningene for fortsatt drift er således til stede, og regnskapet er gitt under denne forutsetning. Ved 
utgangen av 2003 er HIK kjent med at en organisasjonsendring i NIF kan være aktuell i 2004, men styret 
forutsetter en videre drift i tilnærmet samme form som i 2003. 
 
Styret har i 2003 vedtatt å nedskrive vårt obligasjonslån over de neste 5 år med kr. 150.000 pr. år til kr. 
750.000. Samtidig skal det gjennom en ny leieavtale bygges opp en fri kapital med kr. 75.000 pr. år. 
Egenkapitalen er uendret på kr.1 540 263,96. 
 
Arbeidsmiljøet er godt, og tilpasninger til arbeidssituasjonen vurderes og reguleres løpende til beste for den 
ansatte. Den årlige undersøkelsen av det psykososiale arbeidsmiljø viser en positiv utvikling. NIF fører 
oversikt over det totale sykefravær som i 2003 har vært akseptabelt. Gjennom NIF er HIK nå med i IA-
avtalen (Inkluderende Arbeidsliv). Det har ikke vært ulykker eller skader på personer eller materiell i 2003. 
HIK har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling, og arbeider med det for øye at det ikke skal 
forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
 
HIK har etablert rutiner for kildesortering, og er i sin produksjon av informasjon og ved utsendelser bevisst 
på å begrense forurensningen av det ytre miljø. 
 
Det har ikke inntrådt forhold etter utgangen av året som har betydning for bedømmelsen av regnskapet. 
 
Bergen 
29. mars 2004  
 
    
      i   Styret 
 
Freddy Iversen     Magnhild Egge      Knut Olaf Pedersen Tordis Nysæter 
Leder       nestleder       medlem   medlem 
 
 
Gunnar Christiansen     Svein Astrud       Helge Johnsen             Liv M. Stenvold 
Medlem      Medlem       Varamedlem  Varamedlem 
 
 
Anne-Kristine Aas         Jan Ove Øijordsbakken 
ansattes representant        ansattes vararepresentant 
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Årsberetning for 2004 
for 

Hordaland Idrettskrets (HIK) 
 
 

Regnskapet for driftsåret 2004 er satt opp etter Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités (NIF’s) 
regnskapsbestemmelser og gjeldende regnskapslov. 
 
HIK er fellesorganet for all organisert idrett innen Hordaland fylke, og har sitt hovedkontor på Idrettens Hus i 
Bergen. HIKs formål er gjennom aktivitet å arbeide for å bedre folks helse og trivsel, og å drive idrett i 
sunne former ut fra egne ønsker og behov. 25 idrettsråd, 55 særidretter med 712 ordinære idrettslag og 
405 bedriftsidrettslag sorterer under HIK. 
 
HIKs aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Norges 
Idrettsforbund og automatinntekter, og 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 på og drift av Idrettens Hus, og som direkte tilskudd til de enkelte særidrettene. 
Forutsetningene for fortsatt drift er således til stede, og regnskapet er gitt under denne forutsetning. Jostein 
Nesse ble tilsatt som ny organisasjonssjef 1.5.2004. NIF startet i 2004 en kostnadsreduksjon og 
nedbemanning. En konsekvens av dette var at HIK pr. 1.9.2004 overtok 2 årsverk fra NIF sentralt. 
 
Styret har i 2004 vedtatt å nedskrive vårt obligasjonslån i sin helhet mot egenkapitalen. Egenkapitalen pr. 
31.12.2004 er etter nedskrivningen på kr. 575.264. 
 
Arbeidsmiljøet er godt, og tilpasninger til arbeidssituasjonen vurderes og reguleres løpende til beste for den 
organisasjonen. Den årlige undersøkelsen av det psykososiale arbeidsmiljø viser en positiv utvikling. 
Sykefraværet i HIK var i 2004 0,97 %. Gjennom NIF er HIK nå med i IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv). 
Det har ikke vært ulykker eller skader på personer eller materiell i 2004. HIK har som mål å være en 
arbeidsplass med full likestilling, og arbeider med det for øye at det ikke skal forekomme 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
 
HIK arbeider aktivt for likestilling i våre underliggende organisasjonsledds styrende organer. I HIK’s eget 
styre på 10 medlemmer er 4 kvinner (40%) 
 
HIK har etablert rutiner for kildesortering, og er i sin produksjon av informasjon og ved utsendelser bevisst 
på å begrense forurensningen av det ytre miljø. 
 
Det har ikke inntrådt forhold etter utgangen av året som har betydning for bedømmelsen av regnskapet. 
 
 

Bergen, 30.mai 2005 
 
 
     
Freddy Iversen     Magnhild Egge      Knut Olaf Pedersen         Tordis Nysæter 
Leder       Nestleder       Medlem   Medlem 
 
 
 
Gunnar Christiansen     Svein Astrud       Helge Johnsen            Liv M. Stenvold 
Medlem      Medlem       Varamedlem  Varamedlem 
 
 
 
Anne-Kristine Aas         Jan Ove Øijordsbakken 
ansattes representant        ansattes vararepresentant 
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Årsberetning for 2005 
for 

Hordaland Idrettskrets (HIK) 
 
 

Regnskapet for driftsåret 2005 er satt opp etter Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités (NIF’s) 
regnskapsbestemmelser og gjeldende regnskapslov. 
 
HIK er fellesorganet for all organisert idrett innen Hordaland fylke, og har sitt hovedkontor på Idrettens Hus i 
Bergen. HIK’s formål er gjennom aktivitet å arbeide for å bedre folks helse og trivsel, og å drive idrett i 
sunne former ut fra egne ønsker og behov. 25 idrettsråd, xx særidretter med xxx ordinære idrettslag og 348 
bedriftsidrettslag sorterer under HIK. 
 
HIKs aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Norges 
Idrettsforbund og eksterne inntekter der automatinntekter utgjør en betydelig andel. Kapitalen 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 på, og drift av, Idrettens 
Hus, og som direkte tilskudd til de enkelte særidrettene. Forutsetningene for fortsatt drift er således til 
stede, og regnskapet er gitt under denne forutsetning. Den omorganisering som har preget norsk idrett de 
siste 2 år har resultert i at HIK har overtatt lokale årsverk som organisatorisk var ansatt i andre org.ledd.  
Pr. 31.12.2005 hadde HIK 10 ansatte med 9,8 årsverk. 
 
Den plan om nedskrivning av vårt obligasjonslån som styret i 2004 vedtok, ble i 2005 reversert ettersom 
bakenforliggende fakta viste seg ikke å være riktig. De bokførte nedskrivninger ble reversert og beløpet 
tillagt egenkapitalen.  
Sammen med avsetninger i 2005, og avskrivning av en aksjepost på kr. 5.000, er idretts-kretsens 
egenkapital pr. 31.12.2005 på kr. 2.325.264. 
 
Arbeidsmiljøet er godt, og tilpasninger til arbeidssituasjonen vurderes og reguleres løpende til beste for den 
organisasjonen. Den årlige undersøkelsen av det psykososiale arbeidsmiljø viser en positiv utvikling. 
Sykefraværet i HIK var i 2005 på under 1%. Gjennom NIF er HIK nå med i IA-avtalen (Inkluderende 
Arbeidsliv). Det har ikke vært ulykker eller skader på personer eller materiell i 2004. HIK har som mål å 
være en arbeidsplass med full likestilling, og arbeider med det for øye at det ikke skal forekomme 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
 
HIK arbeider aktivt for likestilling i våre underliggende organisasjonsledds styrende organer. I HIK’s eget 
styre på 10 medlemmer er 4 kvinner (40%) 
HIK har etablert rutiner for kildesortering, og er i sin produksjon av informasjon og ved utsendelser bevisst 
på å begrense forurensningen av det ytre miljø. 
Det har ikke inntrådt forhold etter utgangen av året som har betydning for bedømmelsen av regnskapet. 
 
Bergen, 20. februar 2006 
 
     
Magnhild Egge      Knut Olaf Pedersen         Tordis Nysæter 
Fungerende leder      Medlem   Medlem 
 
 
 
Gunnar Christiansen     Svein Austrud       Helge Johnsen            Liv M. Stenvold 
Medlem      Medlem       Varamedlem  Varamedlem 
 
 
Anne-Kristine Aas        Jan Ove Øijordsbakken 
ansattes representant       ansattes vararepresentant 
 
 
 
 



 
 

anne brit lund  r e g i s t r e r t   r e v i s o r 
 

 

 
 
 
Til Hordaland Idrettskrets’s Ting 
 
 
 
 
REVISJONSBERETNING FOR 2003, 2004 OG 2005. 
 
 
Jeg har revidert årsoppgjøret for Hordaland Idrettskrets for 2003, 2004 og 2005, som viser et overskudd på 
kr. 761.1556 for 2003, kr. 545.417 for 2004 og kr. 812.044 for 2005.  Jeg har også revidert opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskuddet.  
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er 
avgitt av Idrettskretsens styre og daglig leder. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige 
forhold i henhold til revisorlovens krav, og Norges Olympiske Komités revisjonsbestemmelser. 
 
Jeg har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at jeg planlegger 
og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i 
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt 
vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet.  I den grad det følger av god revisjonsskikk, 
omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne 
kontroll systemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.  
 
Jeg mener at  
- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Idrettskretsens 

økonomiske stilling 31.desember 2005 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god 
regnskapsskikk i Norge. 

- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. 

- opplysningen i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

 
 
Bergen, 23.februar 2006 
 
 
 
 
Anne Brit Lund 
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Beretning fra Kontrollkomitéen i Hordaland Idrettskrets 
for regnskapsåret 2003 

 
 
 

Kontrollkomitéen i Hordaland Idrettskrets (HIK) har utført sine oppgaver i samsvar med Norges 
Idrettsforbund og Olympiske komités regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 
 
Etter kontrollkomitéens oppfatning er HIK’s regnskapsførsel pålitelig, og årsregnskapet for 
driftsåret 2003 gir et korrekt uttrykk for kretsens drift og finansielle stilling. 
 
Kontrollkomitéen har vurdert HIK’s finansielle stilling, forvaltning og drift, herunder budsjetter, 
budsjettoppfølging og styrets arbeid/beretning. 
 
Kontrollkomitéen mener HIK’s forvaltning og drift har vært foretatt på en lovlig og forsvarlig måte, 
og anbefaler at det framlagte årsregnskapet godkjennes som Hordaland Idrettskrets’s regnskap for 
2003. 
 
Kontrollkomitéen er forelagt revisors beretning. 
 
 
Bergen, 22. mars 2004 
 
 
 
 

        
Tjerand Lunde   Gro Fauske   Mette Valeur 
Leder     Medlem   Medlem 
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Beretning fra Kontrollkomitéen i Hordaland Idrettskrets 

for regnskapsåret 2004 
 

 
 
Kontrollkomitéen i Hordaland Idrettskrets (HIK) har utført sine oppgaver i samsvar med Norges 
Idrettsforbund og Olympiske komités regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 
 
Etter kontrollkomitéens oppfatning er HIK’s regnskapsførsel pålitelig, og årsregnskapet for 
driftsåret 2004 gir et korrekt uttrykk for kretsens drift og finansielle stilling. 
 
Kontrollkomitéen har vurdert HIK’s finansielle stilling, forvaltning og drift, herunder budsjetter, 
budsjettoppfølging og styrets arbeid/beretning. 
 
Kontrollkomitéen mener HIK’s forvaltning og drift har vært foretatt på en lovlig og forsvarlig måte, 
og anbefaler at det framlagte årsregnskapet godkjennes som Hordaland Idrettskrets’s regnskap for 
2004. 
 
Kontrollkomitéen er forelagt revisors beretning. 
 
 
Bergen, 23. juni 2005 
 
 
 
 

        
Tjerand Lunde   Gro Fauske   Mette Valeur 
Leder     Medlem   Medlem 
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Beretning fra Kontrollkomitéen i Hordaland Idrettskrets 
for regnskapsåret 2005 

 
 
 
Kontrollkomitéen i Hordaland Idrettskrets (HIK) har utført sine oppgaver i samsvar med Norges 
Idrettsforbund og Olympiske komités regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 
 
Etter kontrollkomitéens oppfatning er HIK’s regnskapsførsel pålitelig, og årsregnskapet for 
driftsåret 2005 gir et korrekt uttrykk for kretsens drift og finansielle stilling. 
 
Kontrollkomitéen har vurdert HIK’s finansielle stilling, forvaltning og drift, herunder budsjetter, 
budsjettoppfølging og styrets arbeid/beretning. 
 
Kontrollkomitéen mener HIK’s forvaltning og drift har vært foretatt på en lovlig og forsvarlig måte, 
og anbefaler at det framlagte årsregnskapet godkjennes som Hordaland Idrettskrets’s regnskap for 
2005. 
 
Kontrollkomitéen er forelagt revisors beretning. 
 
 
Bergen, 23. februar 2006 
 
 
 
 

        
Tjerand Lunde   Gro Fauske   Mette Valeur 
Leder     Medlem   Medlem 
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SAK 6 
 
 

FORSLAG TIL NY LOV  
 

FOR 
 

HORDALAND IDRETTSKRETS 
 

 
 
Forslagsstiller: Styret i Hordaland Idrettskrets. 
 
 
I Norges idrettsforbund og olympiske komite`s lovhefte av 1. juni 2004 heter det at: 
” Idrettskretsen skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. 
Den enkelte idrettskrets lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIF`s lov § 5-4 og § 2-15.” 
 
NIF`s lov og basis-lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettskretsen. I tilfelle 
idrettskretsen har lovbestemmelser som er i motstrid med NIF`s lov, vil Idrettskretsens lov være 
tilsvarende ugyldig. 
 
Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle idretts-kretser må ha i 
sin lov. Ved endring av loven kan idrettskretsene legge til det de ønsker og som anses nødvendig 
for idrettskretsen, så lenge tilleggene ikke strider mot NIF`s lov eller bestemmelser, eller mot 
denne basis-lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organiseringen av 
idrettskretsen, for eksempel hvordan styret skal sammensettes. 
 
Regioner brukes som navn på sammenslåtte særkretser og særkretser som dekker et geografisk 
område som er vesentlig større enn ett fylke. I denne lovnormen omfatter begrepet særkrets også 
regioner. 
 
Videre vises det til vedtak på idrettskrets tinget 15. juni 2003, forslag 4, redigering av Hordaland 
Idrettskrets lov. 
 
 ” Styret får, i samråd med NIF`s lovutvalg, fullmakt til å redigere 
   Hordaland Idrettskrets lov slik at den blir harmonisert med vedtak 
   på Idrettstinget. ” 
 
Det ble videre vedtatt at den redigerte loven skulle legges frem for Ledermøte i 2004.  
Med bakgrunn i en del uheldige omstendigheter ble dette ikke gjort, samt at styret ønsket å legge 
forslaget frem for et samlet idrettskretsting for godkjenning. 
 
 
Med bakgrunn i ovennevnte fremlegges forslag til ny lov for Hordaland Idrettskrets, for 
Idrettskretstinget til godkjenning. 
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LOV 
for 

Hordaland Idrettskrets 
stiftet  1919 

 
Vedtatt ……………….. 

Godkjent av Idrettsstyret den ………………. 
§ 1 Formål 
Hordaland idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine 
ønsker og behov, og skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 
§ 2 Organisasjon 
Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. 
 
Hordaland idrettskrets består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet NIF innen 
idrettskretsens grenser. 
 
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettskretsen uavhengig av hva som 
måtte stå i idrettskretsens egen lov. 
 
§ 3 Arbeidsoppgaver (1) 
Idrettskretsen skal arbeide med: 
a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. 
b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og      

kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. 
c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets-,     

kompetanse- og anleggsutviklingen. 
d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping. 
e) Sørge for at det i hver kommune opprettes et idrettsråd for idrettslagene i kommunen i samsvar 

med NIF`s lov § 8-1. 
 
§ 4 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, 
som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for 
sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 
 
§ 5 Inhabilitet 
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7. 
 
 (1) Listen over idrettskretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettskretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges 
kretsen. 
¤ Sammenslutning av Hordaland Idrottskrins og Bergen Idrettskrets 16. juni 1968. 
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§ 6 Straffesaker 
 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 
 
§ 7 Idrettskretstinget 
Idrettskretsens øverste organ er idrettskretstinget. 
Hordaland idrettskrets ting avholdes innen utgangen av mai hvert 2.år.(2) 
 
Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i 
henhold til NIFs lov § 2-4.  Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 
måneder før tinget. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 
en måned før tinget. 
 
Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter,jfr. NIFs lov § 
2-5. 
 
På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten.  
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 8 Representasjon på idrettskretstinget 
På idrettskretstinget møter med stemmerett: 
a) Idrettskretsens styre. 
b) 75 representanter fra særkretsene.  
c) 75 representanter fra idrettsrådene. (3) 
 
Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte på tinget og vedtar regler 
for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved 
innkalling til idrettskretstinget. 
 
Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt 
idrettskretsen senest en uke før tinget. 
 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 
innenforutvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. 
b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Revisor. 
 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
(2) Den enkelte idrettskrets avgjør med ting vedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde, som ikke skal overstige 4 år. 
(3) Representasjon i.h.t. vedtak på idrettskretstinget, dog slik at idrettsråd skal være representert. Lagsrepresentasjon kan benyttes. Særkretser kan 
til vanlig bare ha representasjonsrett på ett idrettskretsting. Hvis en særkrets strekker seg over mer enn ett fylke (idrettskrets), avgjør særkretsen 
hvilket idrettskretsting den skal være representert på. Særkrets med mange medlemslag kan gis dispensasjon av idrettskretsen(e) til å møte med 
fulle rettigheter på flere idrettskretsting. Representanten(e)må være medlem i et idrettslag knyttet til vedkommende idrettskrets. Særkretsen kan få 
observatørstatus på andre idrettskretsting i regionen ved forespørsel til vedkommende idrettskrets, som avgjør dette på fritt grunnlag. For 
bedriftsidretten vedtas eventuelt egen representasjonsordning. Pkt. b)justeres tilsvarende. 



 - 44 -

§ 9 Ledelse av idrettskretstinget 
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 
 
§ 10 Idrettskretstingets oppgaver 
Idrettskretstinget skal: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)(4) samt to representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle beretning. 
5. Behandle regnskap og økonomisk årsberetning. 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 
7. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 
8. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 
9. Foreta følgende valg:(5) 

– Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder og 4 medlemmer (6) med 2 
varamedlemmer, som velges som 1. og 2. varamedlem. 

– Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. 
– Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste idrettskretsting. 
– Representanter til Idrettstinget. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal 
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være 
minst to representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer 
skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med 
mindre Idrettsstyret gir dispensasjon. 
 
§ 11 Stemmegivning på idrettskretstinget 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall 
av de avgitte stemmene. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det 
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder 
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
(4) Sekretæren(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 
(5) Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på idrettskretstinget. Det er ikke noe i veien for at idrettskretstinget i tillegg kan velge 
andre tillitspersoner som det er behov for. 
(6) Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke 
ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 
halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått 
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
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§ 12 Ekstraordinært idrettskretsting 
Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst en måneds varsel etter: 
a) Vedtak av idrettskretstinget. 
b) Vedtak av idrettskretsstyret. 
c) Vedtak av Idrettsstyret. 
d) Krav fra organisasjonsledd som til sammen har minst 1/4 av de stemmeberettigede 

representanter på idrettskretstinget. 
e) Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet om innkalling av tinget. 
 
§ 13 Møter/fellesmøter 
Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv 
arrangementsformen. 
 
§ 14 Idrettskretsens styre 
Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. 
Idrettskretsens styre består av leder, nestleder og 4 medlemmer, og 1. og 2. varamedlem.                    
Lederen innkaller til styremøte. 
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 
Styret skal:(7) 
1. Iverksette idrettskretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
2. Vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon. 
3. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
4. Oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
5. Oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jfr. NIFs lov § 1-6. 
 
§ 15 Organisasjonssjefen 
Organisasjonssjefen er leder for idrettskretsens sekretariat. Organisasjonssjefen er ansvarlig for 
alle administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak 
som er truffet av idrettskretsstyret. Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett på 
idrettskretstinget, ledermøter, i 
idrettskretsstyret og i alle idrettskretsens komiteer, råd og utvalg. 
 
§ 16 Komiteer 
Idrettskretsen skal ha følgende faste komiteer: 
1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 
2. Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som 

oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 
idrettskretstinget. 

 
 
 
 
(7) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre 
oppgaver i tillegg. 
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§ 17 Lovendring 
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha 
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds 
lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettskretsen, trer i kraft 
umiddelbart. 
 
§ 18 Oppløsning 
Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen tilfaller kretsens eiendeler NIF 
eller formål godkjent av Idrettsstyret. 
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HORDALAND IDRETTSKRETS 
STRATEGISK HANDLINGSPLAN 2006 – 2008 

INNSATSOMRÅDER:             
               

   
   
   

1)  Styrke 
organisasjonsleddene 
gjennom lovpålagte 

oppgaver   

2) Styrke aktivitets-/ 
kompetanse- og 

anleggsutviklingen 
 

3) Styrke idrettens 
rolle og rammevilkår 

gjennom aktiv 
idrettspolitikk  

4) Styrke og 
synliggjøre idrettens 

verdier og 
verdiskaping  

               
STRATEGISKE MÅL:             
               

   
   
   

1.1 - forvalte og 
rapportere endringer 

knyttet til lag og 
aktivitet i lagene  

2.1 - styrke 
barneidretten gjennom 

videre utvikling av 
idrettsskoler  

3.1 - bidra til at det 
bygges og rehabiliteres  

flere idrettsanlegg 
 

4.1 - formidle idrettens 
etikk og verdier i 
organisasjonen og 

samfunnet 

               
   
   
   

1.2 - å arbeide for at 
idrettens 

organisasjonsledd følger 
idrettens lovverk  

2.2 - styrke 
ungdomsidretten ved 
tiltak som reduserer 

frafallet  

3.2 - bidra til å etablere 
tilbud om 

toppidrettsgymnas 
 

4.2 - kommunisere 
idrettens aktivitet, 

betydning og 
verdiskaping 

               
   
   
   

1.3 - forberede og 
gjennomføre kretsting 

og fellesmøter med 
org.leddene  

2.3 - styrke lagenes 
tilrettelegging for  
inaktive grupper  

 

3.3 - barn og ungdom 
skal ha gratis tilgang til 
offentlige idrettsanlegg 

 

4.3 - styrke 
frivilligheten ved å 

fremme idrettens sosiale 
dimensjon 

               
   
   
   

1.4 - daglig drift av 
idrettskretsen 

 

2.4 - styrke den 
tverridrettslige leder- og 

trenerkompetanse 
 

3.4 - styrke 
idrettspolitisk samarbeid 

på tvers av 
kommunegrenser   

4.4 - arbeide for et 
dopingfritt idrettsfylke 

               
      
      
      

1.5 - utvikle Idrettens 
Hus som et regionalt 
kompetansesenter 

 

2.5 - styrke utvikling av 
nye idretter og nye 

anleggstyper 
 

3.5 - styrke 
vestlandssamarbeidet 
innen idrettssektoren 

    
               

      
      
      

1.6 - styrke samarbeid 
med og oppfølging av 
idrettsråd og idrettslag 

 

2.6 - stimulere til 
forbedring av 

Hordalands resultater 
innen toppidrett  

3.6 - styrke og sikre 
finansieringen av 

idretten i Hordaland 
    

               
         
         
         
    

2.7 - styrke 
idrettslagenes 

aktivitetstilbud til 
voksne og eldre  

3.7 - bidra til gj.føring 
av handlingsplanen 
"Sammen for fysisk 

aktivitet"     
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Innsatsområde 1:  STYRKE ORGANISASJONSLEDDENE 
GJENNOM LOVPÅLAGTE OPPGAVER 
1. Forvalte og rapportere endringer knyttet til idrettslag og  
aktivitet i idrettslagene 

1.1  Henvendelser fra idrettslag skal besvares innen 3 dager med antydet behandlingstid 
1.2  Oppdateringer i NAIS skal gjøres fortløpende 

2.  Å arbeide for at idrettens organisasjonsledd følger idrettens  
lovverk 

2.1  Alle idrettsrådene har innen 2007 egne lover i samsvar med basislovnormen 
2.2  Følge opp at idrettslagene har lover som etterleves og er i samsvar med 

basislovnormen  
2.3  Organisasjonsleddene er gjort kjent med viktige deler av idrettens lovverk 

3.  Forberede og gjennomføre kretsting og fellesmøter med    
 org.leddene 

3.1   Skal avholde minst 2 årlige fellesmøter med organisasjonsleddene 
3.2  Kretstinget skal oppfattes som en god arena for å utvikle idretten i Hordaland videre 

 
4  Daglig drift av idrettskretsen 
4.1  Budsjettene skal overholdes slik at idrettkretsen oppnår årlige overskudd på minst 

3% av omsetningen 
4.2  Ansatte i idrettskretsen skal ha høy trivsel og effektivitet 
4.3  Administrasjonen skal oppfattes som serviceinnstilt, profesjonell og pålitelig 

5  Utvikle Idrettens Hus som et regionalt kompetansesenter 
5.1  Administrasjonen på Idrettens Hus skal ha den kompetanse som kreves for å tjene 

våre medlemmer  
5.2  Samarbeid og samhandling mellom ansatte på Idrettens Hus fungerer optimalt 

 
6  Styrke samarbeid med og oppfølging av idrettsråd, særkretser og idrettslag 
6.1  Idrettsrådene skal ha den kompetanse som kreves for å tjene drettslagene  
6.2   Etablere styrelederforum for fleridrettslagene  
6.3  Organisasjonsleddene skal oppfatte idrettskretsens service og medlemskontakt som 

god 
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Innsatsområde 2:  STYRKE AKTIVITETS-/KOMPETANSE 
OG ANLEGGSUTVIKLINGEN 
.1 Styrke barneidretten gjennom videre utvikling av idrettsskoler 
2.1.1 Det skal være minst en barneidrettsskole i hver kommune i Hordaland 
2.1.2 Etablere årlig idrettsfestivaldag for barneskolene i minst 2 soner utenfor Bergen 
2.1.3 Minst ett idrettslag i hver sone skal bidra til et godt tilrettelagt tilbud for inaktive og 

overvektige barn 
2.1.4 Minst ett idrettslag i hver bydel i Bergen og i hvert regionsenter skal drive SFO eller 

bidra til mer fysisk aktivitet i SFO 
 

.2 Styrke ungdomsidretten ved tiltak som reduserer frafallet 
2.2.1 I samarbeid med særidrettene legge til rette for minst 1 ny idrett i hver sone 
2.2.2 Idrettsskole for ungdom. Støtte og utvikle tilbudet i minst 4 idrettslag. 
2.2.3 Utvide ungdomsnettverket med minst 2 aktive medlemmer fra hver kommune 

 
.3 Styrke idrettslagenes tilrettelegging for inaktive grupper 

2.3.1 Minst ett idrettslag/idrettsråd i hver kommune skal tilby egenorganisert aktivitet til faste 
tider i et åpent idrettsanlegg  

2.3.2 Skal gjennomføre minst 3 årlige arrangement for mennesker med utviklingshemming. 
2.3.3 Utvikle og arrangere årlig et treningskontaktkurs for tidligere rusmisbrukere eller 

funksjonshemmede 
2.3.4 Tiltaket ”Aktiv på dagtid” gjenopprettes i minst 1 kommune 

 
.4 Styrke de tverridrettslige leder- og trenerkompetanse 

2.4.1 Minimum ett Aktiv Ungdom – kurs i hver sone årlig 
2.4.2 Arrangere Idrettens Kurshelg i minst 3 soner årlig 
2.4.3 Gjennomføre minst 2 helse/kosthold – kurs i hver sone årlig 
2.4.4 Gjennomføre minst 6 aktivitetslederkurs Barneidrett årlig  
2.4.5 Det opprettes tilbud om mellomfag idrett ved Høgskolen i Bergen 
2.4.6 Det opprettes tilbud om utdanning innen idrettsledelse i Bergen 
 

.5 Styrke utvikling av nye idretter og nye anleggstyper 
2.5.1 Sammen med aktuelle særidretter få minst 5 idrettslag til å ha ”multisport” i sitt tilbud 
2.5.2 Sammen med særidrettene få etablert minst 20 nye idrettstilbud  
2.5.3 I tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune stimulere til nye og attraktive 

anleggstyper med sosial møteplass 
 

.6 Stimulere til forbedring av Hordalands resultater innen toppidrett 
2.6.1 Sikre god trenerkompetanse til toppidrettsgymnasene i Bergen og på Voss 
2.6.2 Kompetanseutvikling av topptrenere (spesielt for aldersgruppen 16-19 år) 
2.6.3 Etablere treningssenter for toppidrettsutøvere i Bergen 
2.6.4 Oppfølging av utøvermiljøer i samarbeid med klubb og særidrett  
2.6.5 Gjennomføre basistrening for utøvere på høyt nivå i et omfang av  

150 timer pr.år 
2.6.6 Gjennomføre minst 5 basistrenerkurs årlig  
2.6.7 www.basistrening.no skal være den mest anerkjente kilde til kompetanseformidling 

innen basistrening i Norge 
 

.7 Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud til voksne, eldre og familier 
2.7.1 Minst 5 idrettslag skal tilby fysisk aktivitet for 55+ på dagtid 
2.7.2 Tilbud om ”parallell-trening” barn/voksne i 10 idrettslag 
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2.7.3 Minst 5 idrettslag skal gi attraktive mosjonstilbud for 20+  

http://www.basistrening.no/
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 Innsatsområde 3: STYRKE IDRETTENS ROLLE OG RAMMEVILKÅR
GJENNOM AKTIV IDRETTSPOLITIKK 
    Bidra til at det bygges og rehabiliteres flere idrettsanlegg 
.1 Sammen med idrettsrådene gjennomføre minst ett møte med alle kommuner om planer for 

bygging/rehabilitering av idrettsanlegg   
.2 Aktivt påvirke prioritering av spillemidler til anlegg 

    Bidra til å drifte fylkets toppidrettsgymnas 
.1 Sammen med særidrettene sikre gode trenerressurser til toppidrettsgymnasene     
.2 Gjennom OLT-RV være en aktiv medspiller ved rekruttering og utvelgelse  av elever til 

toppidrettsgymnasene 
 

    Barn og ungdom skal ha gratis tilgang til offentlige idrettsanlegg 
.1 Fylkeskommunale idrettsanlegg skal stilles gratis til disposisjon for barn og ungdom  
.2 Kommunale idrettsanlegg skal stilles gratis til disposisjon for barn og ungdom 

    Styrke idrettspolitisk samarbeid på tvers av kommunegrenser 
.1 Gjennomføre minst et årlig fellesmøte med idrettsrådene i hver sone   
.2 Gjennomføre årlige møter med regionrådene for å presentere idrettens behov 
.3 Gjennomføre Fylkesidrettskonferansen årlig sammen med Hordaland Fylkeskommune 

 
    Styrke vestlandssamarbeidet innen idrettssektoren 
.1 Konkretisere regionsamarbeidet på Vestlandet ved å iverksette samarbeid om minst 1 

strategisk innsatsområde for breddeidretten  
.2 Utvikle Olympiatoppen Region Vest med forankring i og tiltak i samarbeid med 

toppidrettsmiljøene i Sogn og Fjordane og Rogaland 

    Styrke og sikre finansieringen av idretten i Hordaland 
.1 Få øke det fylkeskommunale tilskudd til idretten i Hordaland til landsgjennomsnittet 
.2 Arbeide for at inntekter fra spilleautomater sikres og fordeles etter aktiviteten i idrettslagene  
.3 Arbeide for at hele overskuddet fra Norsk Tipping tildeles norsk idrett 

 

Innsatsområde 4: STYRKE OG SYNLIGGJØRE IDRETTENS 
VERDIER OG VERDISKAPNING 

 Formidle idrettens etikk og verdier i organisasjonen og samfunnet. 
.1 Minst 25% av idrettslagene i Hordaland skal være MER-klubber innen utgangen av 2008. 
.2 MER-kampanjen skal markedsføres under alle HIK-arrangement 
.3 Idrettens verdier blir gjennom vår korrespondanse formidlet til alle idrettslagene minst 4 

ganger årlig. 
 

 Kommunisere idrettens aktivitet, betydning og verdiskapning 
.1 Idrettens aktivitetsutvikling i Hordaland skal innen 1. juni hvert år gjøres kjent i og utenfor 

vår organisasjon 
.2 Gjennomføre Idrettens time i kommunestyret i 15 kommuner 
.3 Få minimum 40 uttalelser og omtaler i media i Hordaland årlig 
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4.3 Styrke frivilligheten ved å fremme idrettens sosiale dimensjon 
4.3.1 Årlig tildeling av ildsjelprisen og ungdomsprisen  
4.3.2 Styrke idrettslaget som samfunnsaktør ved at minst 5 kommuner gir tilskudd til sosiale 

møteplasser tilknyttet idrettsanlegg 
 

4.4 Arbeide for et dopingfritt idrettsfylke 
4.4.1 Gjennomføre ett antidopingseminar årlig 
4.4.2 Informasjon om antidoping skal formidles på sonemøter for idrettsråd og idrettslag  
4.4.3 Tilby antidopinginformasjon til skoleklasser på ungdomstrinnet og videregående årlig 
 
 
 
 
 
Behandling av LANGTIDSBUDSJETT 2006-2008 
 
Se side 24 under Regnskaper 
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Sak 8 
 

TILSETTING AV REVISOR 
 
 
 
 
 
 
Idrettskretsstyrets forslag: 
 
Registrert revisor Anne Brit Lund tilsettes som revisor for Hordaland Idrettskrets for 2006 og 2007. 
 
Idrettskretstinget gir Idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar. 
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Sak 9 
 

VALG 
        Side 1 av 4 

          
Hordaland Idrettskrets ting 1. og 2. april 2006 

 
 

Valgkomiteens innstilling 
 
 

Idrettskretsens styre 
 
Leder: Annicke Bergh Monsen 
Adr: Nattlandsfjellet 161, 5098 Bergen 
Født:1958  
Klubb: Bergens Svømme Club 
 
Stilling/yrke: 
Vegingeniør COWI AS 
Fra 1. mai Overingeniør i Statens vegvesen, Region.  
 
Bakgrunn idrett: 
Aktiv svømmer, nå på ”masters” – nivå i Bergens Svømme Club 
Styremedlem i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité 
Leder av anleggsutvalget i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité 
Nestleder i Hordaland Svømmekrets 
Kompetansenettverksmedarbeider i Idrettens Studieforbund Hordaland. 
Veileder innen organisasjons- og klubbutvikling 
Kurslærer i Norges Svømmeforbund innen trenerutdanning 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Ingen politiske verv 
 
 
Nestleder: Oddvar Jensen 
Adr: Krokåsveien 24, 5300 Kleppestø 
Født: 1950 
Klubb: ASK IL 
 
Stilling/yrke: 
Dr.theol. ved UiO 1988.  
Førsteamanuensis i Kirkehistorie ved Norsk lærerakademi fra 1984 
 
Bakgrunn idrett: 
Tidligere aktiv orientering og friidrett 
Tidlige trener lagleder friidrett  
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          Side 2 av 4 
 
Tidligere kretsleder Follo friidrettskrets  
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Omfattende erfaring fra politisk arbeide 
1987-1991 Medlem av Askøy kommunestyre med sentrale lederoppgaver. 
Fra 1999 medlem av Hordaland Fylkesting, leder medlem av en rekke komiteer/utvalg  
Bla som Leder av Komité for Kultur og helse i perioden 1999-2003 
I inneværende periode er han bl.a medlem av Opplæring- og helseutvalet 
 
 
Styremedlem: Johan Børsheim 
Adr: 5730 Ulvik 
Født: 1947  
Klubb: Ulvik IL 
 
Stilling/yrke: 
Veterinær og bonde 
 
Bakgrunn idrett: 
Ulike tillitsverv i Skikrets, skiforbund, byggekomité skisenter 
Omfattende trenererfaring fra klubb, krets og forbundsnivå 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Ulvik heradstyre, leder kulturstyre, bygningsråd og utviklingsstyre, leder Ulvik Senterparti, og Ulvik 
Bondelag, styremedlem Hordaland Senterparti. 
 
 
Styremedlem: Gunn H Knudsen 
Adr: Storingavika 88, 5174 Mathopen 
Født: 1957 
Klubb: Mathopen IL 
 
Stilling/yrke: 
Fagkoordinator idrettsfag og kontaktlærer idrettsfag ved Sotra vgs. avd. Sund 
 
Bakgrunn idrett: 
Ulike tillitsverv på klubbnivå, nestleder Idrettsrådet i Bergen 
Trener kretslag håndball.  I perioden 1992-2003 drevet Idrettsskolen i Mathopen IL, et pedagogisk 
og anleggteknisk samarbeid med Haakonsvern Orlogsstasjon, for barn og ungdom 7-18 år . 
 
Bakgrunn politisk virksomhet:  
Ingen politiske verv  
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          Side 3 av 4   
         
 
Styremedlem: Helge Brekke 
Adr: Juvikstølen 32, 5174 Isdalstø 
Født: 1941 
Klubb:AKS-77 
 
Stilling/yrke: 
Rektor Knarvik ungdomsskole 
 
Bakgrunn idrett: 
Tidligere aktiv ski, friidrett og fotball 
Trener friidrett 
Tillitsverv i idretten gjennom 36 år bl.a styreleder  
og gruppeleder AKS-77. 
Nestformann styre Knarvik-mila 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Kommunalpolitisk erfaring fra Vik kommunestyre. 
 
 
Styremedlem: Tordis Nysæter 
Adr. 5410 Sagvåg 
Født: 1940 
Klubb: IL SOLID 
 
Stilling/yrke: 
Konsulent regnskap, styremedlem i flere AS, 35 års erfaring fra drift av eget regnskapskontor. 
 
Bakgrunn idrett: 
Tidligere aktiv orienteringsløper. 
Tillitsverv bl.a; 
Leder IL SOLID, Medlem Stord Idrettsråd, Styremedlem Hordaland Idrettskrets. 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Aktiv kommunepolitiker siden 1972, Er inne i 3. periode Forvaltningsstyre, 4. periode i 
kommunestyre, 3. periode i Fylkestinget (opplæring og helseutvalget) 
 
 
 
Varamedlem: Svein Inge Styve 
Adr: Sivlevegen 24 A, 5700 Voss 
Født: 1956 
Klubb: IL Ørnar 
 
Stilling/yrke: 
Assisterende rektor Voss jordbruksskole 
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          Side 4 av 4 
 
Bakgrunn idrett: 
Hovedleder  i IL Ørnar 
Leder i Voss Idrottsråd 
Trener i Voss IL svømmegruppe 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: Ingen politiske verv 
 
 
Varamedlem: Gerd L Østerfeldt 
Adr: Lyngbøkollen 30, 5164 Laksevåg 
Født:  1950 
Klubb: Laksevåg T&IL 
 
Stilling/yrke:  
Leder Privatmarked Handelsbanken 
 
Bakgrunn idrett: 
Aktiv som turner med deltakelse på Landsturnstever og på Gymnastradaer de siste 30 årene.  
Medlem av LT&IL's hovedstyre.  Medlem av bygge/anlegg/økonomikomiteen ved bygging av nytt 
klubbhus. Leder av Husstyret. 
Vært med på å arrangere uttallige store turnkonkurranser. 
Revisor i Hordaland Turnkrets   
 
Bakgrunn politisk virksomhet: Ingen politiske verv. 
 
 
 
Bergen 19. februar 2006     
 
     
 
    Richard Olsen 
          leder 
 
 
Gunn Leiknes (s)  Nils Dale Elde (s)   Asle Bergstrøm (s) 
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Hordaland Idrettskrets ting 1. og 2. april 2006 

 
      

 
Valgkomiteens innstilling 

 
 
 
Kontrollkomiteen 

 
Leder 
Karin Cook Tollefsen T&IF Viking 
Adr. Fjellgaten 3A, 5003 Bergen 
 
Medlem 
Trude Riple   Laksevåg Turn & IL 
Adr. Riplegården 47, 5161 Laksevåg 
 
Medlem 
Tore Lund   IL Baune 
Adr. Kanonhaugen 6, 5097 Bergen 
 
 
 
 
 
Bergen 19. februar 2006 
 
 
     
 
    Richard Olsen 
          Leder 
 
Gunn Leiknes (s)  Nils Dale Elde (s)  Asle Bergstrøm (s) 
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