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Hordaland Idrettskrets ting og ISF-Hordaland ting 
Voss lørdag 26. – søndag 27.april 2008  

 
 
SAKLISTE 
 
Sak:          
  

 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene 
 

2 Godkjenne innkalling, sakliste 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 til å revidere kretsens  
regnskap  

 
9  Foreta følgende valg: 
 

• Idrettskretsens og ISF-Hordalands styre bestående av leder, 
nestleder og 4 medlemmer med 2 varamedlemmer, som 
velges som 1. og 2. varamedlem 

• Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
• Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for 

neste idrettskretsting 
• Representanter til eventuelt ekstraordinært Idrettsting 
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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 5 minutter første gang.   
   For øvrige innlegg settes taletiden til 3 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 saklisten. 
 
  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 2006 – 31. desember 2007 
 
Det 17. ordinære kretstinget ble holdt lørdag 1. og 2. april i Bergen 2006.  
 
Representanter: 
Totalt var det 72 fremmøtte representanter med stemmerett. 
 
Gjester/spesielt inviterte: 
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité  - Odd-Roar Thorsen 
Kultur- og Resursutvalget i Hordaland  
Fylkeskommune      - Georg Indrevik 
Oppvekstkomiteen i Bergen kommune   -  Oddny Miljeteig 
 
Kretstinget foretok følgende valg: 
 
Styret i Hordaland Idrettskrets og Idrettens Studieforbund-Hordaland 
Leder    Tore Alfstad   Bergen Karateklubb 
Nestleder   Oddvar Johan Jensen Ask IL 
Styremedlemmer  Tordis Nysæter  IL Solid 
    Helge Johnsen  Ask Fotball 
    Johan Børsheim  Ulvik IL 
    Gunn H. Knudsen  Mathopen IL 
Varamedlemmer  Gerd L. Østerfeldt  Laksevåg T&IL 
    Svein Inge Styve  IL Ørnar 
 
Ansattes representanter (valgt av de ansatte) 
Styremedlem   Anne-Kristine Aas  Hordaland Idrettskrets 
Varamedlem   Asbjørn Lindås  Hordaland Idrettskrets 
 
Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til idrettstinget 2007 i Norges Idrettsforbund 
og Olympiske Komité. 
 
 
Kontrollkomité 
Leder    Karin Tollefsen  T&IF Viking 
Medlemmer   Trude Riple   Laksevåg T&IL   
    Tore Lund   Baune Sportsklubb 
 
Valgkomité 
Leder    Torhild Jordal  Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 
Medlemmer   John Torsvik   Masfjorden Idrettsråd 
    Ole Tumyr   Askøy Idrettsråd 
Varamedlem   Anne Berit Klette  Hordaland Skikrets  
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Administrasjonen i Hordaland Idrettskrets 
 
I Hordaland Idrettskrets administrasjon har følgende vært ansatt i perioden: 
 
Organisasjonssjef  Jostein Nesse frem til 30.04.06. 

Knut Songve  fra 01.05.06 
Rådgiver     Arne Njøten 
Utviklingskonsulent breddeidrett  Anne-Kristine Aas 
Informasjonskonsulent   Janne Landås 
Utdanningskonsulent   Mette M. Rivelsrud 
Utdanningskonsulent   Grethe Hillestad 
Servicemedarbeider   Heidi Hatlen 
Økonomileder    Asbjørn Lindås 
Økonomikonsulent    Edel Johannessen 
 
 
 
 
 
Olympiatoppen Vest-Norge 
 

Toppidrettsjef    Roger Gjelsvik  
Administrativ leder    Knut Songve frem til 30.04.06 
       Pia Mørk Andreassen fra 01.05.06 
Koordinator basistrening   Lars-Arne Andersen (30%) 
Konsulenter     Ørjan Olsen (20%) fra 01.08.07 
Ernæringsfysiolog    Mari Skar Manger (10%) fra 01.05.07 
 
                    

 
 
 
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI)  
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (fra 01.01.08) 
Enhet idrett for funksjonshemmede 
 
Utviklingskonsulent    Merete Skadal 
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IDRETTENS HUS 
 
Alle ansatte i Hordaland Idrettskrets (HIK), NFI - Region Vest og Olympiatoppen Vest 
Norge har kontorplass på Idrettens Hus Brann Stadion. HIK har en leieavtale som går frem 
til 01.07.12, med Brann Stadion AS på 1732 m2 i 2. og 3. plan i ”Frydenbøtribunen”. HIK 
har i perioden fremleiet kontorer på Idrettens Hus til følgende: 
 

• Hordaland Basketballkrets 
• Hordaland Bedriftsidrettskrets 
• Hordaland Fotballkrets 
• Hordaland Friidrettskrets         
• Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 
• Hordaland Orienteringskrets 
• Hordaland Skikrets 
• Hordaland Svømmekrets (leier lokaler, ingen ansatt) 
• Hordaland Volleyballkrets 
• Norges Bandyforbund, Innebandy 
• Norges Gang- og Mosjonsforbund 
• Norges Håndballforbund Region Vest 
• Norges Kampsportforbund Region Vest 
• Idrettsrådet i Bergen 

  
Idrettskretsen disponerer som en del av kontorlokalene, 3 møterom til bruk for egne 
organisasjonsledd. Disse lokalene kan ta 10 personer – 15 personer – 40 personer. I 
tillegg disponerer idrettskretsen et lunsjrom 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 et trimrom med nødvendige apparater til egenaktivitet, og 
det er også tilgjengelig dusj. 
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ØKONOMISKE UTVIKLINGSTREKK 
 
Rammetilskuddet fra Norges idrettsforbund og olympiske komité i perioden 2004-2007  
har vært: 
 
2004:  Kr. 1.842 mill. 
2005:  Kr. 1.736 mill. 
2006:  Kr. 1.878 mill. 
2007:  Kr. 2.114 mill. 
 
Etter at de økonomiske mislighold som preget NIF midt i 2000-årene, har rammetilskuddet de 
siste årene vist en positiv utvikling. Dette har sin bakgrunn i at den totale ramme som 
kommer til fordeling mellom idrettskretsene har økt, samt det faktum at antall klubber i 
Hordaland i siste tingperiode har vist en økning, et element som påvirker fordelingen av 
sentrale midler. Dette er midler som har sin bakgrunn i aktiviteten i Norsk Tipping. 
Idrettens andel av tippeoverskuddet har vært stabil i tingperioden. 
 
I idrettskretsens økonomi er Hordaland fylkeskommune den største bidragsyter, både via frie 
rammetilskudd og øremerkede midler. Etter at rammetilskuddet i flere år var stabilt på kr. 
2.150’, har vi i 2007 fått en stigning til kr. 2.417’. 150’ av dette beløpet har vært øremerket 
prosjektet Treningskontakter. I tillegg har fylket bidratt med øremerkede prosjektmidler til 
Olympiatoppen Vest-Norge (kr. 150’). Fylkesmannen har bidratt med øremerkede midler til 
aktiviteter knyttet mot inaktive  barn og ungdom, samt arbeid mot rus og tiltak for et sunnere 
kosthold. 
 
Bergen kommune har i siste tingperiode også vært tilskuddsyter til øremerkede aktiviteter, og 
også andre kommuner har i økende grad de siste årene bidratt økonomisk til gjennomføring 
av kurs/utdanning i egne kommuner (Voss og Lindås). 
 
Den hovedbegivenhet som har preget det økonomiske bildet i driftsåret 2007 er bortfall av 
automatinntekter. Selv om idrettskretsen i sine budsjetter hadde et forsiktig anslag, var 
bortfallet i 2. halvår av markert betydning. Kretsens aktive arbeid med å få inn alternativ 
ekstern finansiering i 2. halvår gjorde at de oppgaver som idrettskretsen arbeidet med, ikke 
ble skadelidende.  
 
Idrettskretsens økonomi er stram, og har i hele tingperioden krevd streng kostnadskontroll. 
Store deler av kretsens frie økonomi har vært rettet mot sentralt prioriterte oppgaver som 
utviklingsarbeid i idrettsråd og mot tverridrettslige aktiviteter. 
 
Flere av idrettskretsens ansatte er helt eller delvis finansiert via inntekter fra egen aktivitet 
(regnskapskontoret, Treningskontakter Hordaland, OLTV) og har dermed ikke belastet 
kretsens frie likviditet. 
 
I forbindelse med kretsens fornyelse av leieforhold med Brann Stadion AS fra 01.07.07 frem 
til 30.06.12, vil idrettskretsen få tilbakebetalt sitt leieboerinnskudd til Brann Stadion AS (kr. 
1.500.000). 
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IDRETTENS REGNSKAPSKONTOR 
 
Idrettens Regnskapskontor Hordaland er Hordaland Idrettskrets tilbud til egne 
organisasjonsledd om bistand og hjelp i regnskapsmessige spørsmål. Ved oppstart i 2000 
var det primært et tilbud til særkretsene på Idrettens Hus, men den økende fokuseringen  
på riktige og troverdige regnskap har resultert i at regnskapskontoret i dag har et økende 
antall klubber som klienter, og vi har erfart at  behovet er stort.  
De siste årene har vi også opplevd et økende behov for rådgivning. Det er også  
utarbeidet økonomi- og regnskapskurs som vi kan tilby våre organisasjonsledd.  
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. Den enkelte får opplæring i hvordan bilagsmaterialet skal behandles slik at det 
skal koste minst mulig for klienten.  
Kontoret er i dag betjent med 1 person i 80% stilling og omsetningen har generert inntekter 
som gjør at stillingen i hovedsak er selvfinansiert. 
 
 
 
 

ORGANISASJON, HMS OG SAMARBEID 
 
Det har vært gjennomført utviklingssamlinger for HIKs administrasjon og styre på Voss 8.-9. 
desember 2006 og i Bergen 24.-25. august 2007. 
 
HIK har hatt utleie av Grethe Hillestad i 20% stilling i september, oktober og november i 2007 
til Hordaland fylkeskommune, seksjon for idrett og friluftsliv. Grethe Hillestad har også vært 
utleid  20% stilling fra 01.11.07 til Høgskolen i Bergen som koordinator for studiet Bachelor 
idrett. 
 
HIK har et meget tett og godt samarbeid med Hordaland fylkeskommune sin seksjon for idrett 
og friluftsliv. Samarbeidet omfatter felles aktivitetstiltak og felles kompetansetiltak. Det har 
også vært et meget godt samarbeid med Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen etter at 
arbeidet med opprettelsen av toppidrettslinjene i Åsane og på Voss ble startet. 
 
HIKs representanter i styret for Litlabø Kurs- og Treningssenter har vært Tore Alfstad og Knut 
Songve. 
 
Det har vært gjennomført fellesmøter med særkretsene og idrettsrådene slik: 
31. mai 2006  Leieforhold Brann Stadion    
15. januar 2007 Regionaliseringsprosessen i NIF-linjen 
25. april 2007 Forberedelser til NIFs ting   
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IDRETTEN I HORDALAND – OMFANG 
 
 
Utviklingen i Hordalandsidretten med tanke på antall idrettslag og medlemskap siden 2000 
har vært slik: 
 

Kvinner Menn Sum 
År Antall 

IL 0-5 6-12 13-19 
20-
25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M Totalt 

2000 640 2817 15212 9747 5380 15023 2262 21033 14455 9751 30641 48179 78142 126321
2001 643 2150 15884 11148 5507 15412 1929 22167 14996 9038 31425 50101 79555 129656
2002 679 3273 16725 11890 5907 17775 2573 22762 15990 10289 33966 55570 85580 141150
2003 688 3209 19329 12700 4621 18355 2701 25226 17774 8554 36815 58214 91070 149284
2004 713 4233 20676 14922 6735 20245 3200 26209 19711 10333 37582 66811 97035 163846
2005 736 3559 21381 15307 6994 20808 2811 26954 20345 10382 37948 68049 98440 166489
2006 748 3665 21858 14212 5855 20320 3058 25708 18628 9574 37370 65910 94338 160248
2007 762 3498 22116 14783 6342 19911 2954 26574 19088 10014 38321 66650 96951 163601

 
Merknader til tabellen: Disse tallene inkluderer ikke bedriftsidretten 
Tallene fra 2007 er kun foreløpige, da Idrettsregistreringen 2007 ikke er sluttført 
 
Tallene fra bedriftsidretten for 2006 er som følger: 
 
Antall IL Kvinner Menn Totalt 
324 11212 17161 28373 

 
Etter Idrettsregistreringen 2006 ble det strøket 23 idrettslag. Med utgangspunkt i de foreløpige tallene 
for 2007 ser det ut til at ca 14 idrettslag kan bli strøket for 2007. Antall nyregistrerte IL i 2006 var 35, i 
2007 ble det tatt opp 33 nye IL. 
 
Hordaland Idrettskrets er den største kretsen i landet når vi ser på antall lag, mens når det 
gjelder antall medlemmer er vi den 3. største kretsen etter Akershus med 210.375 
medlemskap og Oslo med 199.141 medlemskap i 2006. 
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Fra 2005 til 2006 har det vært en liten nedgang i antall medlemskap i hordalandsidretten, 
men ser vi på de foreløpige tallene for 2007 ser det ut til at antall medlemskap nå er på vei 
opp igjen. Se figur under.  
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Siden forrige tingperiode har det kommet til to nye idretter i Hordaland, curling med 60 
registrerte medlemskap og fleridretter med 461 registrerte medlemskap i 2007. 
Fleridrettsforbundet er et nytt forbund stiftet med bakgrunn i at Norges funksjonshemmedes 
idrettsforbund ble nedlagt i 2007. Boccia, teppecurling og petanque er idrettene som er 
representert i det nye forbundet samt Friskis og Svettis. 
 
Det er ellers ingen store endringer i aktivitetstallene for tingperioden 2006-2007. 
 
 
 
 
 

MER-KAMPANJEN 
I 2005 ble Hordaland Idrettskrets med i MER-kampanjen til Opplysningskontoret for frukt og 
grønnsaker. Hovedmålet har vært å øke tilgjengeligheten av frukt og grønt på 
idrettsarenaene. Pr 31.12.07 hadde Hordaland 75 MER-idrettslag. 
 
I samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) tilbyr 
BAMA 40% rabatt til alle idrettslag ved kjøp av frukt og grønt til idrettsarrangementer. I den 
forbindelse arrangerte Hordaland Idrettskrets frukt- og grøntkurs i mai 2007 for 35 deltakere. 
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STYRETS ARBEID 
 
Møteaktivitet: 
I tingperioden har også de valgte vararepresentantene vært innkalt til styremøtene. 
I 2006 har det vært gjennomført 12 styremøter og behandlet 101 saker. 
I 2007 har det vært gjennomført 9 styremøter og behandlet 69 saker. 
Styret vedtok i 2006 å ha åpne styremøter, og at protokoll og sakliste blir lagt ut på nettet. 
 
De viktigste sakene utover handlingsplaner, budsjett- og regnskapssaker behandlet i 
tingperioden: 

• Arbeidet med salg av Litlabø Kurs- og Treningssenter 
• Fornying av leieforholdet med Brann Stadion AS 
• Regionaliseringsarbeid og samarbeid med Rogaland og Sogn og Fjordane IK 
• Forberedelse til tinget i Norges idrettsforbund og olympiske komite 2007 
• Lov- og organisasjonssaker 
• Samarbeid med særkretser og idrettsråd 
• Idrettens time/ politisk påvirkning i kommunestyrene  
• Styrke HIKs kontakt med fylkeskommunen 
• TV-aksjonen 2007 

 
Representasjoner og deltakelser: 

• Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske komite 2007 
• Ledermøter for idrettskretsene 
• Informasjonsmøter med Idrettsstyret 
• Fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv 2006 og 2007 
• Statens Idrettskonferanse 2007, Lillehammer 
• Landskonferanse for idrettsråd 2006, Hamar 
• Lov- og Domseminar 2006 og 2007 
• KKDs anleggsturer til Island 2006 og Tyskland 2007 
• Årsmøter i idrettsrådene 
• Årsmøter i særkretser 
• Jubileumsmarkeringer i idrettslag 
• Idrettsmerke/ statuettutdelinger 2006 og 2007 
• Fylkesidrettslekene 2007 
• Integreringsseminar 2007 

 
Arbeidsfordeling i styret: 
Det har ikke vært utvalg eller komiteer i perioden, utover arbeidsutvalget (AU) i styret. AU har 
hatt funksjon i enkelte hastesaker eller i sammenhenger der styret gir fullmakt til en mindre 
gruppe å trekke konklusjoner på styrets vegne. 
 
Styret har fordelt oppgaver knyttet til spesielle områder og prosjekter slik: 

• Arbeidsutvalg: Tore Alfstad, Oddvar J. Jensen og Gunn H. Knudsen 
• Anlegg: Tore Alfstad, Oddvar J. Jensen og Helge Johnsen 
• Media: Tore Alfstad 
• Kontakt med fylkespolitikere: Tore Alfstad og Oddvar J. Jensen 
• Økonomiske rammevilkår: Tore Alfstad, Oddvar J. Jensen og Gerd L. Østerfeldt 
• Lovsaker: Oddvar J. Jensen 
• Idrettsråd: Helge Johnsen og Svein Inge Styve 
• Toppidrett: Johan Børsheim og Gunn H. Knudsen 
• Folkehelse: Gunn H. Knudsen og Gerd L. Østerfeldt 
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INFORMASJON 
 
Idrettskretsens nettsider www.hordaidrett.no og nyhetsbrevet ”Smitt&Smule” er de viktigste 
utgående informasjonskanalene fra Hordaland Idrettskrets (HIK) til våre organisasjonsledd, 
media og samfunnet forøvrig.  Nettsidene oppdateres nesten daglig og 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. 
 
Idrettens aktivitetsutvikling har vært gjort kjent hvert år i og utenfor vår organisasjon. Idrettens 
verdier er formidlet på alle HIK arrangement med banner og brosjyrer.  
 
 

            
 
 

HIK har i perioden 2006-2007 utarbeidet 3 foldere: Kretsstyret, Administrasjon og Tiltak. De 
inneholder informasjon om medlemmene i kretsstyret med kontaktinformasjon, de ansatte i 
HIK med kontaktinformasjon og en folder som synliggjør idrettskretsens tiltak. Disse 
folderne er delt ut til idrettsråd, særkretser, idrettslag, NIF, idrettskretser og media. I tillegg 
er folderne delt ut på HIKs ulike arrangement og tiltak. 

 
Idrettskretsen har jobbet aktivt for å være mer synlig i media og HIK har hatt rundt 40 
uttalelser og omtaler i media i Hordaland både i 2006 og 2007. 
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LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) 
 
Formålet med tilskuddsordningen 
I tildelingsskrivet fra Det kongelige kultur- og kirkedepartement (KKD) heter det blant annet: 
”Målsettingen med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter 
som skal støttes. Det er videre et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene.” 
10% av idrettens andel av tippeoverskuddet settes av hvert år til denne ordningen. I 2006 og 2007 
utgjorde denne andelen henholdsvis 120 millioner og 125 millioner kroner. 
 
Tilskuddet er basert på folketall i aldersspennet 6 – 19 år, pr. 01.01. tildelingsåret, og det er 
idrettsrådet (IR) i plenum (årsmøtet) som foretar prioriteringene i henhold til nedenforstående. 
 
Retningslinjer for fordeling av midler baserer seg på retningslinjer gitt av KKD og anbefalinger gitt av 
Norges Idrettsforbund og olympiske komite  (NIF).  I KKDs retningslinjer står det: 

a) Tilskuddet skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og 
driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. 

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiene og frittstående foreninger, med utelukkende 
personlige medlemmer. 

c) Alle lag som tilfredsstiller ovennevnte krav, og som er medlemmer av NIF, har rett på tilskudd. 
I tillegg skal IR vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i pkt. a) og b), skal gis 
tilskudd. 

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. IR skal sikre at minst 1/3 av midlene 
tilfaller hver målgruppe. 

e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til 
administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av IR. 

 
NIF ønsker at aktivitetstiltak for ungdom skal prioriteres i forhold til barn, eksempelvis 2/3 kontra 1/3 
av summen IR har til fordeling. NIF vil likevel sterkt oppfordre til å prioritere støtte til idrettsskoler og 
andre varierte idrettstilbud til barn. Dette gjelder også tiltak for funksjonshemmede. 
 
HIKs oppgave er å kontrollere beløpene og å følge opp at tildelingen skjer i tråd med retningslinjene. 
 
Idrettsrådene i Hordaland har i perioden fulgt retningslinjene, og sørget for at de pålagte prosesser via 
sine årsmøter har foretatt rettferdige fordelinger.  Idrettskretsen har ikke mottatt noen innvendinger fra 
noen berettigede klubber eller lag, noe som tilsier at idrettsrådene gjør en meget god jobb. 
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Fordeling av Lokale aktivitetsmidler 2002 - 2007 
 

 
Kommune 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

Bergen 4 336 637 5 176 969 6 048 277 6 022 818 6 032 004 6 274 364
Etne 86 486 98 571 109 585 106 414 103 761 107 108
Sveio 114 063 131 260 149 290 147 365 147 649 153 260
Bømlo 268 471 310 171 352 724 344 748 342 691 354 994
Stord 381 354 453 877 522 805 518 185 518 383 544 247
Fitjar 65 025 76 191 84 896 87 143 87 496 91 143
Tysnes 59 768 70 030 78 832 80 059 78 101 79 387
Kvinnherad 282 635 330 413 384 921 372 379 364 705 380 537
Jondal 23 070 24 643 27 866 27 064 26 781 28 301
Odda 136 274 160 932 189 284 182 505 179 198 185 479
Ullensvang 68 137 81 849 89 372 87 852 87 496 89 547
Eidfjord 20 495 23 134 26 422 27 064 26 641 26 414
Ulvik 25 323 27 912 32 919 32 165 30 427 33 090
Granvin 23 821 27 409 30 464 28 056 27 903 28 881
Voss 271 905 321 612 368 461 366 994 360 639 373 281
Kvam 186 063 216 000 243 716 235 500 230 237 236 566
Fusa 76 936 92 913 106 265 104 005 102 359 108 124
Samnanger 48 930 57 835 64 683 62 205 61 415 64 003
Os 325 342 386 613 453 069 448 612 455 566 475 454
Austevoll 108 805 128 871 144 526 137 871 136 572 141 939
Sund 123 935 145 090 167 771 163 801 163 213 166 757
Fjell 454 534 554 963 655 924 659 882 670 238 718 986
Askøy 436 293 521 016 615 642 625 308 627 332 677 623
Vaksdal 83 160 99 074 115 072 112 224 109 790 114 800
Modalen 9 013 10 813 11 984 11 903 10 797 10 450
Osterøy 167 821 196 638 226 534 222 322 215 934 224 810
Meland 130 587 160 303 192 605 190 157 191 957 201 879
Øygarden 92 924 113 658 130 232 126 819 125 775 131 925
Radøy 97 967 119 441 137 307 132 486 128 579 134 247
Lindås 274 909 321 486 369 183 367 136 369 192 394 325
Austrheim 51 291 60 601 70 458 69 573 68 706 72 276
Fedje 13 306 15 967 17 181 18 421 16 546 16 255
Masfjorden 40 239 46 394 52 122 50 586 49 917 49 055
 
Sum 

 
8 885 519 10 562 649 12 270 389 12 169 621

 
12 148 000 12 689 506
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IDRETTSRÅDS- OG KLUBBUTVIKLING 
 
Også i denne perioden har utvikling og oppfølging av våre idrettsråd vært et av våre viktigste 
satsningsområder.   
 
 
UTVIKLINGSTILTAK  2006: 
 

NÅR HVA IDRETTSRÅD ANTALL STED 
24.-25.03.06 Utviklingssamling 

”Testgruppen” 
med fokus på utvikling av 
IR portalen  

Fjell 
Lindås 
Os 
Osterøy 

 
25 deltakere 
 

 
Bergen 

08.-09.09.06 Utviklingstiltak for  store IR 
med fokus på kommune-
valget 07 

Askøy 
Bergen 
Stord 
Voss 

 
24 deltakere 
 

 
Voss 

22.10.06 Dialogsamling – 
Kommuner uten IR hvor 
klubb er ansvarlig. 
 

Granvin 
Austrheim 
Jondal 

 
6 deltakere 
 

 
Bergen 

27.-28.10.06 Utviklingssamling 
med fokus på kommune-  
valget 07 

Bømlo 
Odda 
Tysnes 
Kvam 
Kvinnherad 

 
22 deltakere 
. 

 
Rosendal 

03.-04.11.06 Utviklingssamling 
med fokus på kommune-  
valget 07 

Austevoll 
Fitjar 
Meland 
Masfjorden 
Radøy 
Sund 
 

 
20 deltakere 
 

 
Bergen 

 
   
 
NIF gjennomførte sentral idrettsrådskonferanse på Hamar 20. – 22. oktober med 248 
deltakere. 9 deltakere fra 5 idrettsråd i Hordaland deltok på denne samlingen. 
 
De aller fleste idrettsråd som har gjennomført våre utviklingstiltak i 2006 har også 
gjennomført et forberedende møte sammen med veileder fra idrettskretsen. 
I tillegg har styret og / eller adm. deltatt på 14 årsmøter. 
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UTVIKLINGSTILTAK  2007: 
 
NÅR HVA IDRETTSRÅD ANTALL STED 
02.10.07 Dialogsamling – 

Kommuner uten IR 
hvor klubb er 
ansvarlig. 
 

Austrheim 
Granvin 

 
4 deltakere 
 

 
Bergen 

 

12.- 13.10.07 
 
 

Utviklingssamling 
med fokus på  
idrettsrådenes 
utfordringer 

Askøy 
Bergen 
Lindås 
Masfjorden 
Meland 
Os 
Osterøy 
Sund 
Kvam 

 
40 deltakere 
 

 
Bergen 

18.-21.10.07 
 
 

Utviklingssamling 
med fordypning i 
utvalgte tema 

Askøy 
Fjell 
Kvinnherad 
Lindås 
Os 
Radøy 
Tysnes 
Vaksdal 

 
22 deltakere 
 

 
M/S Queen of 
Scandinavia / 

England 

02.-03.11.07 Utviklingssamling 
med fokus på  
idrettsrådenes 
utfordringer 

Bømlo 
Etne 
Fitjar 
Haugesund 
Lindås 
Sveio 
Tysnes 
Stord 
Vindafjord 

 
25 deltakere 
 

 
Haugesund 

 
 

16.11.07 Idrettsrådsutvikling 
med fokus på IRs 
drift og ledelse, samt 
med IT som verktøy 

Osterøy 
Ullensvang 
Eidfjord 
Kvam 
Askøy 

 
10 deltakere 
 

 
Bergen 

 
 
De aller fleste idrettsråd som har gjennomført våre utviklingstiltak i 2007 har også 
gjennomført et forberedende møte sammen med veileder fra idrettskretsen. 
I tillegg har styret og / eller adm. deltatt på 17 årsmøter. 
 
 
Klubbutvikling 
Sentral omlegging av ansvar og roller med hensyn til klubbutvikling har den konsekvens at 

• Idrettskretsene har ansvar for utvikling av hovedlagsstyret, men 
• Særforbund/særkretser har ansvar for utvikling av gruppene i fleridrettslag og i 

særidrettslag. 
Dette har ført til at det meste av klubbutviklingstiltak har vært gjennomført av særidrettene. 
HIK har vært involvert i et fåtall klubbutviklingstiltak i perioden. 
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UTDANNINGSTILTAK 
De fellesidrettslige utdanningstiltakene for trenere og ledere har vært gjennomført av 
Hordaland Idrettskrets. Idrettens Studieforbund Hordaland har i perioden vært en 
organisasjon uten bemanning og ressurser. Styret i Hordaland har fungert som styret i ISF-
Hordaland og organisasjonssjef i HIK har hatt funksjonen som daglig leder av 
organisasjonen.  
 
Kursene tar opp emner som er felles for alle idretter og gir den enkelte godt utbytte 
uavhengig av hvilken idrett en driver. For at flest mulig skal få mulighet til å skolere 
instruktører og ledere, arrangerer vi også kurs for klubbene i lokalmiljøet. Siden kursene er 
fellesidrettslige kan hele klubben, på tvers av gruppene, bestille et slikt kurs. Kursene 
skreddersyes etter klubbens ønsker.  
 
Utdanningsaktiviteten har ikke vært så stor som ønskelig i tingperioden 2006-2007. Innsalg 
og markedsføring av utdanningstiltakene krever en stor innsats og da idrettskretsen ikke har 
vært fullt bemannet i tingperioden har det ikke vært mulig å ha fullt trykk på denne oppgaven. 
En annen tendens er også at de ulike idretten selv arrangerer blant annet aktivitetslederkurs. 
 

Følgende kurs og seminarer har vært arrangert i årene 2006-2007: 
 

2006 2007 
Fellesidrettslige kurs og seminar Antall 

tiltak 
Antall 

deltakere
Antall 
tiltak 

Antall 
deltakere 

Aktivitetsleder barneidrett 5 51 1 9 
Stimuleringssamling barneidrett 2 38 2 8 
Akutte idrettsskader og førstehjelp 2 21 1 17 
Aktiv ungdom 3 29   
Kosthold og ernæring 13 449 22 886 
Antidoping 7 435 13 680 
Kosthold og antidoping   1 15 
Basistrening 8 205 11 254 
Økonomi 1 6   
Kunnskapsturneen 1 280 1 140 
Fagseminar barneidrett for skolen 1 52 1 36 
Totalt 43 1566 53 2045 

 

Hordaland Idrettskrets har i 2006 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. 
 

Oversikten nedenfor viser de kursene Hordaland Friidrettskrets har gjennomført i 2006. 
 

2006 
Friidrettskurs Antall 

tiltak Antall deltakere 

Aktivitetsleder 2 14 
Trener 1 generell del 1 14 
Trener 1 hopp 1 7 
Trener 2 hopp 1 4 
Kretsdommer 1 10 
Ungdomstrener 1 13 
Totalt 7 62 
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ANLEGGSSEKTOREN 
 

 
Hordaland Idrettskrets og Hordaland fylkeskommune 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 – 2007 (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 2006 2007 

Ordinære anlegg 27.935 50.563 51.448 52.584 52.962
Rehabilitering* 9.602    
Nærmiljøanlegg 10.320 8.903 9.660 8.028 7.024
Forenklet ordning nærmiljøanlegg  1.521 1.518 1.518 1.514 1.514
TOTALT 49.378 60.984 62.626 62.126 61500
(kilde: KRISS) 
* midler til rehabilitering av idrettsanlegg blir fordelt sammen med midler til ordinære anlegg fra 2004.  
 
 
 
Nye og rehabiliterte anlegg 
(tildelt fra spillemidlene)  2003 2004 2005

 
2006

 
2007 Totalt 

Nye ballbinger 24 28 30 23 22 127 
Nye kunstgressbaner* 4 12 9 8 8 41 
Nye flerbrukshaller 5 5 3 2 3 18 
Rehabiliterte flerbrukshaller 0 1 1 1 0 3 
Nye svømmebasseng** 2 0 1 0 0 3 
Rehabiliterte svømmebasseng 0 0 2 2 0 4 
Nye skyteanlegg 0 1 0 0 1 2 
Rehabiliterte skyteanlegg 3 10 7 5 7 32 
(kilde: KRISS) 
* ordinære midler  
**inkl. terapibad/varmtvannsbasseng  

 
 
 
 

                 (foto: Hordaland fylkeskommune) 
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Figuren viser til hvilke anlegg (ordinære) spillemidlene ble fordelt i 2007. 

 
 
 
 
 

Fylkesvis oversikt over uttelling på søknader til 
ordinære anlegg (søknadssum/tildelt) 
Fylke Uttelling % 

2005 2006 2007 
Østfold 48.2 53.5 56.4 
Akershus 27.9 26.6 23.6 
Oslo 46.2 51.5 38.7 
Hedmark 33.4 24.4 24.3 
Oppland 33.6 24.6 25.5 
Buskerud 33.1 29.6 25.6 
Vestfold 44.4 41.7 30.4 
Telemark 22.7 19.5 18.7 
Aust-Agder 30.1 24.3 23.5 
Vest-Agder 25.8 20.9 20.7 
Rogaland 26.0 22.8 19.8 
Hordaland 24.8 21.1 21.0 
Sogn og Fjordane 22.3 19.3 18.7 
Møre og Romsdal 28.2 21.9 20.1 
Sør-Trøndelag 31.5 27.7 25.6 
Nord-Trøndelag 28.4 25.6 21.8 
Nordland 26.5 19.4 19.2 
Troms 26.2 24.0 23.9 
Finnmark 26.0 21.9 19.6 
Norge 29.0 25.1 23.6 
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      Figuren viser hvor mye Hordaland har fått av spillemidlene de siste årene 
 
Andre viktige innsatsområder i perioden har vært: 

• å informere idrettslag om saksgangen i hvordan en søker spillemidler 
• informasjon på fellestiltak som fylkesidrettskonferanser og idrettscruise 
• tema på idrettsrådssamlinger 
• tema på idrettens time i kommunestyrene 

 

                   (foto: Hordaland fylkeskommune) 
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TRENINGSKONTAKTER - HORDALAND 
 
Treningskontakter – Hordaland er et samarbeid mellom; Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen 
Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS. Prosjektet er støttet økonomisk av 
Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og impliserte kommuner. 
 
Fysisk aktivitet påvirker helsen, og jevnlig fysisk aktivitet gir god helsegevinst. Fysisk aktivitet 
kan virke forbyggende mot ulike sykdomstilstander, og i tillegg til de fysiologiske 
helseeffektene vil et fysisk aktivt liv være bra for den mentale helsen. Ved å skaffe seg gode 
fysiske aktivitetsvaner legger en grunnlaget for å mestre utfordringer i hverdagen. 
 
De fleste pasienter som har benyttet fysisk aktivitet i behandling for sin rusmiddelavhengighet 
eller psykiske lidelse, ønsker å fortsette med målrettet fysisk aktivitet etter avsluttet 
behandling. Mange har dessverre, av ulike årsaker, problemer med å gjennomføre dette. 
 
For mange personer med rusmiddelavhengighet eller psykiske lidelser oppleves 
idrettslagene som en arena som er lite tilgjengelig. HIK ønsker å motivere idrettslagene til å 
stille sin kompetanse og nettverk til rådighet for målgruppen. 
 
Gjennomføring av pilot i 2007: 
 
De viktigste tiltakene i prosjektet er: 

 Hjelpe idrettslag med å tilrettelegge tilbud til målgruppen 
 Rekruttering av Treningskontakter fra idrettslag, turlag, m.v.  
 Utvikling og gjennomføring av Treningskontaktkurs 
 Tilbud om individuell treningskontakt til tidligere pasienter etter avsluttet behandling i 

rus- eller psykiatrisk institusjon. 
 I samarbeid med kommunene legge til rette for at Treningskontaktene blir lønnet av 

kommunen via støttekontaktordningen 
 
Gjennomført i 2007 
 

Møter med kommuner: 
Presentasjon av prosjektet, der kommunene inngår som viktige samarbeidsparter er 
gjennomført i kommunene: Voss, Bergen, Kvam, Lindås, Askøy og Kvinnherad. 
 
Informasjon og foredragsvirksomhet: 
Det har vært gjennomført omfattende informasjon og foredragsvirksomhet hos frivillige 
organisasjoner, institusjoner, kommuner, fylkeskommuner, høgskoler, idrettskretser og 
arrangementer i regi av idretten. 
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Gjennomførte kurs og samlinger 2007 

NÅR HVA STED ANTALL 
 
2. – 4. februar og 17. – 18. februar 

 
Treningskontaktkurs 

 
Voss 

 
28 deltakere 

 
13. – 15. april og 28. – 29. april 

 
Treningskontaktkurs 

 
Bergen 

 
22 deltakere 

 
7. – 9. september og 29. – 30. september

 
Treningskontaktkurs 

 
Bergen 

 
18 deltakere 

 
19. – 21. oktober og 3. – 4. november 

 
Treningskontaktkurs 

 
Kvam 

 
19 deltakere 

 
5. oktober 

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Voss 

 
15 deltakere 

 
18. september 

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Bergen 

 
17 deltakere 

 

 
Ca 60 % av deltakerne er medlemmer av idrettslag/turlag. Aldersspredning 18 – 78 år. 
Deltakerne har kommet fra mange forskjellige yrkesgrupper; fysioterapeuter, leger, politi, 
studenter, skogsarbeidere, pensjonister, lærere, miljøarbeidere, m.v. 
Treningskontaktkurset er på 40 timer og inneholder: Treningslære, treningsledelse, kosthold 
og ernæring, rusproblematikk, psykiatri, dobbeldiagnose og fysisk aktivitet i praksis. 

 
 

Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi 
Prosjektet har stor verdi for målgruppen, mange pasienter etterspør et ettervernstilbud i 
forhold til fysisk aktivitet. Pasienter som benytter fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved 
innleggelse i psykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner har per i dag liten mulighet for 
målrettet oppfølging vedrørende fysisk aktivitet fra førstelinjetjenesten. 
Samfunnsmessig vil man kunne spare store summer i forhold til at deltakelse i prosjektet vil 
være med på å forebygge nye innleggelser i institusjon. Opprettholdelse av rusfrihet er i 
tillegg kriminalitetsforebyggende. 
Fysisk aktivitet er et viktig satsningsområde. Jfr. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 
2009, utgitt av åtte departement; ”Sammen for fysisk aktivitet”, en nasjonal mobilisering for 
bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet. 
 
Overføringsverdien som ligger i prosjektet 
Prosjektet kan hjelpe kommunene med videre utvikling av støttekontaktordningen. 
Videre kan det hjelpe førstelinjetjenesten i å gi et bredere ettervernstilbud til pasienter som 
har vært til behandling i psykiatrisk eller rusinstitusjon. 
På sikt kan også ordningen med Treningskontakter utvides til andre grupper som trenger 
støtte og veiledning over kortere eller lengre tid. Vi tenker da på ulike grupper 
funksjonshemmede og mennesker som har vært innlagt på sykehus og trenger en 
Treningskontakt i rehabiliteringstiden. Treningskontaktene vil da få opplæring tilpasset den 
gruppen de skal være treningskontakter for. 
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BARNEIDRETT 
   
HIK har i tingperioden arbeidet med disse hovedområdene innen barneidrett: 
 
Kurs/utdanning: 

• Aktivitetslederkurs barneidrett.  
Målgruppe: Instruktører i idrettslag og ansatte i skole og SFO 

• Idé-kvelder (aktivitetstips) og andre temakvelder i idrettslag 
 
Informasjon og oppfølging av bestemmelser om barneidrett. 

• Kurs 
• Informasjon på nettsider og nyhetsbrev  
• Rådgivning  

 
Idrettsskoler 

• Informasjon / markedsføring 
• Godkjenning av faglig innhold 
• Det er i tingperioden gitt oppstart- eller utviklingsstøtte til 6 nye idrettsskoler 
 

Idrettsfestivalen 
• Gjennomføring av Idrettsfestival i Vestlandshallen sammen med Bergen 

kommune og Idrettsrådet i Bergen. Særidrettene stod for aktivitetsinnholdet 
denne aktivitetsdagen. 

• Idrettsfestivalen ble gjennomført i 2006 med 2000 skoleelever fra 4.-7. klasse.  
• Idrettsfestivalen ble ikke gjennomført i 2007 men Hordaland Fotballkrets 

gjennomførte et tilsvarende tiltak for Nygård i samarbeid med HIK og noen 
særkretser 

 

SFO 
• Arbeid for å hjelpe idrettslag som ønsker samarbeid med skoler ift. SFO 
• Informasjon om aktuelle modeller, erfaringsoverføring, informasjon om mulige  

økonomiske støtteordninger 
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UNGDOMSIDRETT 
 
HIK har i tingperioden engasjert seg i disse områdene innen ungdomsidrett: 
 
Kurs/utdanning: 

• Aktiv Ungdom – fellesidrettslig lederkurs for ungdom 
 

Faglig og økonomisk støtte til idrettslag som ønsker å opprette en ungdomsgruppe eller som 
ønsker å starte ny lavterskelaktivitet for ungdom – herunder bl.a. Åpen Hall- arrangementer 

 
Videreutvikling av HIKs støttenettverk for ungdom (SNU) 

• Gjennomført prosjekt sammen med andre frivillige organisasjoner med en felles 
målsetting om å skape større engasjement blant ungdom. Prosjektet – Unge 
arrangører – gjennomførte fremtidskvelder, temamøter og oppfølgingskvelder. Det 
ble også gjennomført Åpen Hall-arrangement.  

• Utveksling med ungdomsgruppe i Tsjekkia for å lære om tverrkulturelt samarbeid 
og læring, antidiskriminering og frivillighetsarbeid.  20 ungdommer fra Norge deltok. 
Prosjektet ble støttet av HIK, Ung i Europa, Bergen kommune og Hordaland 
fylkeskommune. 

• Utarbeidet egne nettsider for SNU 
 
 

2006 
Ungdomsarbeid Antall 

tiltak 
Antall 

deltakere

Temamøte ungdom 6 112 
Møter og planlegging 3 12 
Pilotprosjekt Askøy 1 25 
Fremtidskveld Askøy 1 10 
Oppfølgingskveld Askøy 2 20 
Unge arrangører 1 11 
Utveksling Tsjekkia 1 10 
Totalt 15 200 
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”Aktiv idrettsfritid for inaktive” 
 
Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene påvirker helsen både i barneårene og, ikke minst 
senere i livet. Gode aktiviteter gir helsegevinst. Fysisk aktivitet kan virke forebyggende mot 
ulike sykdomstilstander, og i tillegg til de fysiologiske helseeffektene vil et fysisk aktivt liv 
være bra for den mentale helsen. Ved å skaffe seg gode fysiske aktivitetsvaner i barne- og 
ungdomsårene legger en grunnlaget for å være fysisk aktiv i voksen alder også. 
 
Inaktive barn og unge 
Undersøkelser viser en trend de siste 20 årene der det fysiske aktivitetsnivået hos barn (0-12 
år) og ungdom (13-26 år) er redusert. Nye stillesittende aktiviteter i hjemmet gjennom PC-
spill og tilbrakt tid foran TV øker betydelig. Unge jenter med innvandrerbakgrunn er av 
sosiale og kulturelle årsaker mer fysisk inaktive enn jenter med norsk bakgrunn. Barn og 
unge med motorisk nedsatt funksjonsevne er spesielt inaktive både i skoletid og gjennom 
idrettslagenes fritidstilbud. For noen familier er det dessuten et faktum at økonomi er en 
barriere for å delta i idrettslagenes ordinære tilbud, spesielt aldersgruppen 13-19 år. En 
tydelig tendens er at aktive barn og unge blir mer aktive og inaktive mer inaktive. For de 
inaktive vil dette medføre en høy risiko for negative helsemessige konsekvenser som ofte 
varer livet ut.  
 
Hordaland Idrettskrets har fått midler fra Fylkesmannen for å støtte idrettslag som starter 
aktiviteter for å nå nye målgrupper. 
 
 
Følgende aktiviteter er gitt tilskudd i 2006: 
 

• Askøy Idrettsråd – idrettsaktiviteter for barn og ungdom 
- Åpen Hall i Askøyhallen på kveldstid fredager for ungdom. 
- Åpen Gymsal Vestsiden skole på kveldstid fredager for ungdom. 
- Oppstart av innebandyklubb. 

 
• Lindås Idrettsråd – idrettsaktiviteter for barn og ungdom 

- Åpen Hall i Nordhordlandshallen på kveldstid fredager for ungdom. 
- Skolebesøk på Knarvik ungdomsskole fra Norges Bandyforbund. 
- Oppstart av innebandygruppe i Nordhordland Ballklubb. 

 
Følgende aktiviteter er gitt tilskudd i 2007: 

• Ungdomsgruppen i IL Alvidra – fritidsaktivitet for ungdom 13 – 18 år 
- Egenorganisert ungdomsgruppe med 6 ledere i alderen 15 – 18 år 
- Åpen gymsal fredager kl. 19 – 23 
- Aktiviteter: Innebandy, volleyball, fotball, turn, lek, datarom, møteplass, kino, m.m. 
- Turer, ski, rafting, m.m. 

 
• Kvernbit Innebandy – tilbud om ny aktivitet for ungdom 13 – 25 år 

- Oppstart av ny gruppe i idrettslaget 
- Introdusere innbandy for skolene i nærområdet 
 

• Fana Kickboxingklubb - uteaktivitet vinter for ungdom 13 – 18 år 
- Nytt prosjekt for å få ungdom ut i fri natur 
- Skiturer til Myrkdalen/ Voss 
- Prosjektet rommer 40 ungdommer + 3 voksne ledere 
- Noen av plassene er satt av til ungdommer fra familier med dårlig økonomi. 
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Det har vært flere møter og samordningstiltak med de aktuelle idrettslag for igangsetting av 
nye aktiviteter og tiltak. 
 
Hordaland Idrettskrets bidrar med faglig kompetanse med tanke på motivasjon, koordinering, 
informasjon, samt oppfølging og tilrettelegging overfor idrettslag. Tidligere erfaring har vist at 
tålmodighet med tanke på tid og tilføring av ressurser er viktige faktorer for å oppnå gode 
resultater. Tilbakemeldinger fra idrettslagene vi har samarbeid med viser at drahjelp fra 
prosjektet har betydd mye for lagenes mulighet til å tilby nye og forbedrede aktiviteter. De 
påpeker også at det har bidratt til at det er lettere å få med seg foreldre og andre frivillige i 
idretts- og aktivitetsarbeidet. 
 
 
 
 

IDRETTSMERKET           
 
Hordaland Idrettskrets står som arrangør for den årlige statuettutdelingen. Alle som ble 
kvalifisert for en utmerkelse året i forveien (fra statuetten og oppover) blir invitert til å delta.  
Det var ca 1200 personer som ble registrert som idrettsmerketakere i Hordaland i 2006. 
Statuettutdelingen ble holdt lørdag 9. juni på Scandic Bergen Airport Hotel. Det var ca 100 
deltakere til stede.  
Utdelingen 2007 ble holdt lørdag 02. juni på Thon Hotel Bergen Airport. Det var ca 1100 
merketakere totalt i Hordaland. På selve utdelingen var det ca 70 deltakere.  
Vi merker en nedgang på antall idrettsmerketakere. Dette håper vi vil ta seg opp igjen. Det er 
i overkant av 1/3 del av idrettskretsene som fremdeles holder statuettutdeling. Så vidt vi vet 
er det kun i Hordaland man fremdeles har statuettklubb. Alle som har kvalifisert seg for 
statuetten er kvalifisert for å bli medlem av Statuettklubben i Hordaland. 
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OLYMPIATOPPEN VEST-NORGE 
Regionalt kompetansesenter for toppidrett 
  

 
 
 

Toppidrettsjef:  Roger Gjelsvik 
Administrativ leder:  Pia Mørk Andreassen fra 01.05.2006 
Koordinator basistrening: Lars-Arne Andersen (30%) 
Konsulenter:   Ørjan Olsen (20%) fra 01.08.2007 
                Alex Wisnes 
        Kjell Tore Solvang 
Ernæringsfysiolog  Mari Skar Manger (10%) fra 01.05.2007 
Idrettsmed. koordinator: Dr. Eilif Haaland 

 
OLYMPIATOPPEN VEST-NORGE 
 
Olympiatoppen Hordaland ble etablert i 2002. Olympiatoppen Hordaland  skiftet navn i 2004 
til Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) og ble da også et regionalt kompetansesenter for 
toppidrett for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.  

Virksomheten har vært finansiert gjennom Olympiatoppen, Hordaland Idrettskrets, Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune. Hordaland Idrettskrets har bidratt med lønnsmidler for 
administrativ leder samt kontorkostnader på Idrettens Hus. 
 

 
Aktivitetstilskudd Olympiatoppen Vest-Norge 2006-2007 

 2006 2007 
Olympiatoppen   460.000    550.000
Hordaland fylkeskommune 
- Kultur og Idrettsavdelingen 
- Skole og opplæringsavd. 

 150.000
 583.000

   150.000
2.625.000

Bergen kommune  100.000    150.000
Særkretser      30.000      30.000
Totalt 1.323.000  3.505.000
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Kompetanseheving 
OLTV hadde i løpet av 2006 en rekke kompetansehevende tiltak for trenere/ ledere og 
utøvere. Totalt har over 160 trenere deltatt på ulike tiltak som forum toppidrett og 
temasamlinger. For utøvere har det vært gjennomført 4 samlinger med et samlet 
deltakerantall på over 200 utøvere. 
 
Hva  Antall Hvem 
Forum toppidrett 

- Hvilke krav stiller en toppidrettsutøver 
til treneren? 
 

- Hva gjør Tyskland for å komme tilbake 
til tronen i OL 2008?  og Fremtidens 
krav til toppidretten 
 

- Talentutvikling 
 

- Hva kjennetegner en prestasjons- 
gruppe som vinner? 

 
15 deltakere 

 
 

40 deltakere 
 
 
 

42 deltakere 
 
 

50 deltakere 
 

 
Trond Nymark 
 
 
Ørjan Madsen og Jarle Aambø 
 
 
 
Jan Olsson og Finn Aamodt 
 
 
Knut Tørum og Stig Leganger Hansen 

Talenter/unge utøvere 
- Hva kreves for å bli best? 

 
- Å sprenge grenser 
 
- Samling 

 
- Fra ung og lovende til topputøver 

 
60 deltakere 

 
80 deltakere 

 
40 deltakere

 
80 deltakere 

 
Michael Jørgensen 
 
Roger Gjelsvik 
 
Kjell Tore Solvang og Lars-Arne Andersen 
 
Finn Aamodt og Nina Solheim 

Temasamling –trenere 
- Vektproblematikk 

 
20 deltakere 

 
Jorunn Sundgot-Borgen 

 
 
OLTV hadde i løpet av 2007 totalt over 300 trenere på 7 tiltak som forum toppidrett og 
temasamlinger. Tema har vært knyttet til yngre utøvere, utholdenhetstrening, styrketrening, 
kosthold og coaching. For utøvere har det vært gjennomført  3 samlinger med et samlet 
deltakerantall på 176. 
  
Hva  Antall Hvem 
Fagdag, Frokostmøter og Forum toppidrett 

- kosthold og ernæring før, under og 
etter trening 
 

- Yngre utøvere 15-19 år 
 
- Stryketrening – diskusjon rundt 

styrkemetodikk, styrkepower og styrke 
vs utholdenhet  

- Hvordan få flere toppresultater i 
idretten? 

- Motivasjon – hvordan gjøre hverandre 
gode? 

- Coaching og talentutvikling av yngre 
utøvere 
 

- Mentalt og faglig påfyll 

 
 

20 deltakere 
 

47 deltakere 
 

20 deltakere 
 
 
 

41 deltakere 
 

16 deltakere 
 

96 deltakere 
 

70 deltakere 

 
 
Mari Skar Manger 
 
Alex Wisnes, Sigmund B Aasen og Pia Mørk 
Andreassen 
Alex Wisnes 
 
 
 
Roger Gjelsvik og Atle Kvålsvoll 
 
Kjell Tore Solvang 
 
Liv Hemmestad og Eamonn Dolan 
 
Kjell Tore Solvang og Truls Raastad 

Talenter/unge utøvere 
- Å sprenge grenser 
 
- Bli så god som du kan bli 

 
- Mentalt og faglig påfyll 

 
80 deltakere 

 
56 deltakere

 
40 deltakere 

 
Roger Gjelsvik, 
Kjell Tore Solvang og Lars-Arne Andersen 
Kjetil Andre Aamodt 
 
Kjell Tore Solvang og Truls Raastad 
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Utdanning  
Bachelor idrettsfag ved Høgskolen i Bergen 
Høsten 2007 fikk Bergen endelig en 3-årig høgskoleutdannelse i idrett. I gruppen som i 2006 
har vært med å fremme forslaget har blant annet Alex Wisnes (Høgskolen i Bergen/OLTV), 
Roger Gjelsvik (OLTV) og Knut Songve (HIK) deltatt. Frem til oppstart ble det dannet en ny 
prosjektgruppe som skulle se på fagsammensetningen. I denne gruppen har, foruten 
personer fra høgskolen, Alex Wisnes (Høgskolen i Bergen), Roger Gjelsvik(OLTV) og Pia 
Mørk Andreassen(HIK/OLTV) deltatt. 
 
Idretten har, som en prøveordning, fått koordinatorstillingen for studiet fra 01.11.07. Foruten 
det administrative, har både Alex Wisnes og Pia Mørk Andreassen undervist i fysiologi og 
Lars-Arne Andersen i treningslære/basistrening i 2007. 
 
 
Toppidrettslinjene 

Høsten 2006 åpnet den første toppidrettslinjen i offentlig regi på 
Åsane gymnas og på Voss. Tilbudet er et samarbeid mellom 
Hordaland fylkeskommune, Åsane gymnas, Voss gymnas og 
Olympiatoppen Vest-Norge. OLTV skal kvalitetssikre det idrettslige 
tilbudet og etter innstilling fra aktuelle særkretser avgjøre hvem 
som skal få plass i klassen. OLTV fungerer som koordinator for 
linjene og lager planer i forhold til fellesopplegg i trening, teori, 
samlinger, testing osv. Alle planer fra trenere blir gått igjennom for 
å kvalitetssikre det sportslige opplegget. 
 

Trenere i 2006 på Voss gymnas har vært Kristen Skjeldal, Gisle Fenne, Even Hole og Knut 
Steinar Skiple. På Åsane gymnas var det Stein Arve Lone, Vidar Gjesdal, Bjarte Eikanger, 
Lisbeth Aalvik, Finn Zachariassen, Kjartan Solvi, Lars Arne Andersen, Merete Skadal og Silje 
Blindheim. 
 
Åsane gymnas skiftet navn til Tertnes videregående skole fra 01.08.07 samtidig som de 
flyttet inn i nye og utvidete lokaler. 
I 2007 har trenere på Voss vært Kristen Skjeldal, Gisle Fenne, Synnøve Lid, Even Hole og 
Knut Steinar Skiple. 
På Tertnes har Stein Arve Lone, Morten Kalvenes, Reidun Seth, Kjetil Knutsen, Daniel 
Birkelund, Bjarte Eikanger, Hilde Gjelsvik, Finn Zachariassen, Patrik Broddfelt, Karl Erik 
Haarstad, Erlend Sæterstøl, Kirvil Grini, Lars Arne Andersen, Merete Skadal og Ørjan Olsen 
vært trenere.  
 
Elevene på toppidrettslinjen har utviklet seg som utøvere, både sportslig og mentalt. De har 
store ambisjoner og muligheter til å nå langt og flere av dem er allerede på et høyt nasjonalt 
nivå i sin idrett.  
 
Ved Tertnes videregående skole er følgende idretter representert: fotball, håndball, 
svømming, friidrett, kappgang, orientering, tennis, karate og sykling. 
Ved Voss gymnas er følgende idretter representert: skiskyting, langrenn, alpint og freestyle. 
 
Basistrening  
Basistrening er høyt prioritert i OLTV. Foruten 4 faste treninger i uken i 2006 og 6 faste 
treninger i uken i 2007, har OLTV også hatt basistrening ute i klubber. De faste treningene 
har vært holdt i Vikinghallen, på Tonus og i Åstveithallen. Dette er et tilbud som er benyttet av 
talentfulle utøvere og utøvere på landslagsnivå.  
I 2006 er det arrangert over 300 timer årlig med basistrening, 49 utøvere samlet ukentlig. 
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I 2007 er det arrangert over 300 timer årlig med basistrening, 70 utøvere samlet ukentlig. 
Både i 2006 og 2007 har det vært et spesial basistreningsopplegg for de beste svømmerne i 
Bergen. Dette har foregått i Turnkassen 1 gang i uken med tett oppfølging på spesifikk 
basistrening. Bjørnar Håndball og Tertnes Håndball har også fått oppfølging i basistrening, 
og Bjørnar har faste basistreningstimer med innleide basistrenere. 
 
Basistreningskurs 
I 2006 ble det arrangert 8 basistreningskurs. Totalt har over 200 personer deltatt på kurs.  
5 av kursene er holdt i Hordaland (Bergen), 2 i Rogaland og 1 i Sogn og Fjordane. 
 
I 2007 ble det arrangert 11 basistreningskurs. Totalt har over 200 personer deltatt på kurs.  
6 av kursene er holdt i Hordaland, 1 i Nordland, 3 i Rogaland og 1 i Sogn og Fjordane. 
 
Miljøer/utøvere/trenere 
Det har vært oppfølging direkte mot regionens beste utøvere, mot klubber og mot trenere. 
Noen av OLTVs konsulenter har hatt faste treninger med utøvere gjennom hele året. 
Det har vært gjennomført kostholdsforedrag og generell info slik at utøverne tidlig fokuserer 
på å spise nok og riktig. I tillegg har det vært fokusert på basistrening, skadeforebygging, 
motivasjon og å sprenge grenser. 
 

I februar 2006 ble det satt gang trenertrening med mål om å få topptrenerne i bedre form. De 
ble testet på Norsk Undervannsteknologisk Institutt NUI og fikk dermed mulighet til å 
analysere sin egen fysiske form. Samlingene fortsatte utover våren med morgentrening og 
frokostmøte i etterkant. Totalt 15 trenere for topputøvere fikk tilbud om å delta på dette 
opplegget. 
 

Trenertreningen viste seg å være vanskelig å gjennomføre, og derfor ble konseptet noe 
endret. I 2007 fikk samme gruppe tilbud om frokostmøter – hvor en koblet frokosten sammen 
med å presentere interessante tema. 
 

Høsten 2007 har vært brukt til å etablere kontakter i Stavangerregionen med tanke på 
oppstart av faste basistreningsøkter i Stavanger fra januar 2008. Det har også vært fokusert 
på trenermotivasjon, gjennom frokostmøte og direkte kontakt. 
Fra høsten 2007 ble ernæringsfysiolog Mari Skar Manger engasjert. Hun har vært på 
Idrettens Hus hver mandag, og utøvere har kunnet bestille time hos henne for konsultasjon 
innen ernæring. 
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Medisinske nettverk 2006 og 2007 
 
Det medisinske nettverket ledes av idrettslege  
Eilif Haaland. Med seg i nettverket har han  
14 spesialister: 
   
- Urolog 
- Psykolog spiseforstyrrelser 
- Psykolog 
- Nevrolog 
- Øyenlege 
- Hjertespesialist  
- Lungespesialist 
- Øre/nese/hals 
- Hudlege 
- Reumatolog 
- Ortoped 
- Kiropraktor 
- Manuell terapeut 
- Fysioterapeut 
- Kostholdsveiledere 

 
 
 
 
 
 
 
I løpet av 2006 og 2007 har Eilif Haaland behandlet eller sendt videre til behandling hos 
andre spesialister over 60 utøvere. Foruten tilbudet gjennom idrettslegen har OLTV også gitt 
veiledning i forhold til alternative øvelser ved skade gjennom Lars-Arne Andersen og Iwonka 
Vik. Utøvere har også fått oppfølging etter skade. 
 
 
Nettsider www.basistrening.no 
Alexander Wisnes er prosjektleder for nettsidene som OLTV har hatt et nasjonalt ansvar for. 
Arbeidet har bestått i planlegging av utvikling, kontakt med mulige samarbeidspartnere (NRK 
osv), kontakt med bidragsytere, utvikling av taggingsystem og kontroll av faglig kvalitet. Lars-
Arne Andersen har hatt ansvar for øvelsesinnhold. 
 
 
Norsk Undervannsteknologisk Institutt (NUI) – Testing 
NUI tilbyr ulike tester og har fra 2002 vært Olympiatoppen Vest-Norge sitt faste testsenter for 
toppidrettsutøvere i regionen. Totalt har ca 400 utøvere benyttet seg av tilbudet i 2006 og 
2007.  
 
 
Media 
OLTV har god kontakt med media i Bergen. Bergens Tidende og Bergensavisen har nesten 
ukentlig en sak i tilknytning til OLTV. Lokalavisene er også flinke til å følge opp det som skjer 
i OLTV regi. Nettsidene til OLTV oppdateres jevnlig.  
Nettsiden finnes på www.olympiatoppen.no eller www.hordaidrett.no    
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Bemanning 2006 og 2007 
OLTV har kjøpt tjenester for Idrettssjef for tilsvarende ca 50% årsverk i 2006 og 2007. 
Kostnadene er belastet overføring fra Olympiatoppen sentralt. Fra 01.01.06-30.04.06 var 
administrativ leder Knut Songve i 50% stilling. Fra 01.05.06 ble Pia Mørk Andreassen 
administrativ konsulent i 50% stilling og ansatt som administrativ leder fra 01.05.07. Hun har 
også vært ansatt i 30% stilling som koordinator for toppidrettslinjene og 20 % som konsulent 
innen kosthold/ernæring. Koordineringsjobben har vært dekket inn gjennom bevilgninger fra 
Hordaland fylkeskommune - opplæringsavdelingen og særkretser. 
Administrativ leder og koordinator/rådgiver for kosthold/ernæring tilsvarende ca 70 % stilling 
finansieres gjennom Olympiatoppen sentralt, Hordaland fylkeskommune og Hordaland 
Idrettskrets. 
 
 
OLTV har samarbeid med et nettverk av fagpersoner som fungerer som konsulenter. 
Dette har i 2006 og 2007 vært; 
- Alex Wisnes – prosjektleder nettsider, faglig ansvarlig basis, fagkonsulent og veileder for 

trenere og utøvere  
- Kjell Tore Solvang – fysisk trening/motivasjon/mentalt 
- Lege Eilif Haaland – koordinator medisinsk nettverk 
- Fysioterapeut Lars-Arne Andersen – koordinator basistrening, kursutvikling, kursholder, 

basistreningsnettsider, basistrener 
- Iwonka Vik – fysioterapeut, basistrener og kursholder  
- Ørjan Olsen – toppidrettslinjen, testing, basistrener og kursholder (fra 2007) 
- Merete Skadal – testing, kursholder og basistrener  
- Terje Nitter – basistrener, kursholder 
- Kirvil Grini – basistrener (fra 2007) 
- Erlend Sæterstøl – basistrener (fra 2007)  
- Mari Skar Manger – ernæringsfysiolog, kursholder og timekonsulent (fra 2007) 
- Silje Blindheim - basistrener Åsane (2006) 
- Kjetil Jacobsen – testing (høsten 2006) 
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INTEGRERING 
Idrett for funksjonshemmede 
 
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) - Region Vest 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
Enhet idrett for funksjonshemmede 
 
Integreringsprosessen gikk i tingperioden inn i en spennende fase. Norges 
Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble vedtatt oppløst i 2007 med virkning fra 1. 
januar 2008. Målet med integreringsprosessen har vært at alle særforbund skal ha ansvaret 
for å gi funksjonshemmede et tilbud gjennom sine lag. Fra og med 01.01.08 har alle de 56 
særforbundene overtatt dette ansvaret. De ansatte i NFI er nå overført til NIF og arbeidet 
med idrett for funksjonshemmede fortsetter i en nyopprettet enhet i NIF: Enhet - idrett for 
funksjonshemmede.  
 
Utviklingskonsulenten i region Vest, Merete Skadal, har fylkene Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane som arbeidsfelt. Hun har i tingperioden arbeidet med oppfølging av NFI-
lagene, informasjon og bistand til særkretser og idrettslag, arrangement i samarbeid med 
Hordaland Idrettskrets, Hordaland fylkeskommune, kommuner, særkretser og lag, 
tverridrettslige kurs, informasjon om idrett for funksjonshemmede til brukerorganisasjoner, 
utdanningsinstitusjoner o.a. 
 
I løpet av perioden har utviklingskonsulenten bidratt til at funksjonshemmede i Hordaland har 
hatt muligheten til å prøve ut ulike idretter. Gjennom rekrutteringsdager og andre tiltak har 
idretter som klatring, rullestoldans, ridning, svømming, friidrett, fotball, boccia, 
langrennspigging, sitski, ispigging, kjelkehockey og el-innebandy blitt presentert. 
 
I tillegg har utviklingskonsulenten bidratt under årlige arrangement for utviklingshemmede 
som vinteraktivitetsuker på Golsfjellet 2006 og 2007, sommeraktivitetsuke på Golsfjellet 
2006, fylkesidrettslekene 2007 og vinteraktivitetsdag på Sjusete 2006. 
 
Utviklingskonsulenten har også i perioden arrangert 10 tverridrettslige kurs og seminarer i 
Hordaland der tilrettelegging av aktivitet for funksjonshemmede har vært tema.  
 

Gjennomførte kurs og aktiviteter for funksjonshemmede i Hordaland i tingperioden: 

 
Årsaken til at antall kurs/seminarer og rekrutteringsdager gikk noe ned fra 2006 til 2007 var et 
større fokus på tiltak i Rogaland og Sogn og Fjordane i 2007. 
 

                 

 Antall 
kurs/seminarer 

Antall deltakere Antall rekrutteringsdager/ 
leirer 

Antall deltakere 

2006 6 218 8 271 
2007 4 160 7 216 
Totalt  10 378 15 487 
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ARRANGEMENT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 
 
Hordaland Idrettskrets gjennomfører hvert år 3 arrangementer for utviklingshemmede i 
samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Dette er: 
 
1. Vinteraktivitetsuker 
Vinteraktivitetsukene ble arrangert over 2 uker i april på Golsfjellet og aktivitetene var 
tilpasset alle funksjonsnivåer. Aking, skigåing, hundespannkjøring, snøscooterturer og 
bocciaturnering inngikk i programmet. 
 
2006 - 114 deltakere 
2007 - 120 deltakere 
 
 
2. Sommeraktivitetsuke 
Sommeraktivitetsuken ble arrangert 1 uke i juni/juli på Golsfjellet. Bading, fisking, fjellturer, 
gårdsbesøk, riding, kanopadling og båttur inngikk i  programmet. 
 
2006 – 78 deltakere 
2007 – 93 deltakere 
 
 
3. Fylkesidrettslekene 
Fylkesidrettslekene ble arrangert 15.-16. september 2007 i Austrheim med 72 deltakere. 
Boccia, svømming, friidrett, tautrekking og fotball inngikk i programmet. 
 
Fylkesidrettslekene ble ikke arrangert i 2006. 
 
 
Bocciaserien 
Hordaland Idrettskrets arrangerer hvert år bocciaserie i Hordaland for utviklingshemmede. 
I 2006 deltok 12 lag med til sammen 17 boccialag, og i 2007 deltok 12 lag med til sammen 16 
boccialag. 
 
Vinnere 

2006     2007 
1. Austrheim IL 1    1. Øystese IL 2 
2. Arna Boccialag 1   2. Arna Boccialag 1 
3. Austrheim IL 2   3. Øystese IL 1 
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Sak 5 
 
REGNSKAPER 
 
 
 
Idrettskretsens regnskap har i hele siste tingperiode vært preget av stram likviditet og bevisst 
kostnadskontroll. Det har likevel vært en positiv periode på flere aktivitetsområder som har 
latt seg gjennomføre takket være tilgang på øremerkede prosjektmidler og/eller 
egenfinansiering. 
I 2007 har arbeidet med Treningskontaker utviklet seg positivt, og prosjektet er tildelt midler 
fra Helse & Rehabilitering. Kretsens arbeid med å utvide tjenestetilbudet på regnskapssiden 
har resultert i flere klienter, og vårt arbeid med tilbud til idrettsråd har vært økende.  
OLTVs delregnskap har det siste året vært preget av aktiviteten rundt Toppidrettslinjene på 
Åsane og Voss gymnaser og tilskudd til dette. 
 
2006: Resultatet viser et driftsunderskudd på kr. 94.018 som har sin direkte bakgrunn i 
overgang til ny kopieringsleverandør og ekstraordinære kostnader knyttet til dette. 
 
2007: Fornyelse av leieforholdet fra 01.07.07 til 30.06.12 inkluderte også enighet om oppgjør 
av vårt obligasjonlån til Brann Stadion AS. Leieavtalen inneholder en klausul om 
tilbakebetaling over 5 år med kr. 300.000 pr. år fra og med juli 2007. Dette beløpet blir 
kreditert egen konto (Husfond) og er pr. 31.12.07 på kr. 150.536.40 inkludert renter. 
Driftsresultatet viser et totalt overskudd på kr. 606.069 inkludert OLTVs resultat på kr. 
170.302. 
 
Egenkapitalen har i hele tingprioden vært uendret på kr. 2.231.246. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- -

- -

RESULTATREGNSKAP 2006 OG 2007 (tall i 1000)

HORDALAND IDRETTSKRETS

Budsjettrammer 

INNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett

Kto.gr. Note 2006 2006 2007 2007 2008 2009-10

30 Lønnsrefusjoner   291   139   274   179   601   601
30-31 Refusjoner Idr. Hus/Salg 1  3 436  2 981  2 649  1 890  1 215  1 215
34.1 Tilskudd NIF / off.  3 983  4 311  6 170  5 886  9 565  9 565
34.2 Prosjekt- og VO midler  1 512   411  1 720  1 449  1 078  1 078
36 Leieinntekter  1 245  1 100  1 215  1 275  1 234  1 234
37 Kursinntekter/egenandeler   798   830   895   90  1 182  1 182
39 Innt.førte avsetn./Div.inntekter  1 129   232   203   300   228   228

SUM DRIFTSINNTEKTER  12 395  10 004  13 126  11 069  15 104  15 104

UTGIFTER

40 Aktivitetsutgifter -  87 -  27 -  77 -  352   214   214
50-59 Brutto lønnsutgifter 2 - 4 410 - 3 942 - 4 824 - 4 513  5 058  5 058

63 Drift Idrettens Hus - 1 936 - 1 825 - 2 054 - 1 970  2 012  2 012
64.1 Kjøp utstyr -  144 -  175 -  163 -  70   102   102
64.2 Leasing telefon/frankering/kopi -  476 -  407 -  272 -  507   385   385
64.3 Drift IT-Basis -  354 -  207 -  314 -  311   317   317
65.1 Kjøp inventar/kontormaskiner -  28   0 -  29 -  10   10   10
65.2 Kjøp utstyr aktivitet -  37   0 -  40   0   174   174
66 Serviceavt./Vedlikeh. -  27   0 -  9   0   0   0
67 Fremmedtjenester/SND - 1 086 -  784 - 1 189 -  869  1 765  1 765

68.1 Rekv./kopi/abonnem. -  99 -  78 -  89 -  121   129   129
68.2 Møter/seminarer -  80 -  50 -  85 -  224   320   320
69 Telefon/porto -  565 -  608 -  554 -  557   583   583
71 Km.g.gj./diett/reiser - 1 677 - 1 254 - 1 672 -  484  1 678  1 678
73 Annonser/profilering -  55 -  75 -  116 -  35   200   200

74-78 Gaver/merker/diverse -  146 -  82 -  174 -  71   173   173

SUM DRIFTSKOSTNADER - 11 206 - 9 514 - 11 660 - 10 093  13 120  13 120

74.5 Tilskudd akt./org.ledd -  790 -  503 - 1 002 -  673  1 681  1 681

RESULTAT ETTER TILSKUDD   399 -  13   463   303   303   302

NETTO FINANS   37   122   35   100   100
EKSTRAORDINÆRE POSTER -  530   20

RESULTAT FØR DISPOSISJON -  94 -  13   606   338   403   403

DISPOSISJON

Belastet egenkapitalen -  94

Dekning aktivitetsunderskudd   158
Avsatt aktiviteter barn/ungdom   50

Avsatt utvikling i IR   100
Aktivitetsfond HIK   128

OLTV-andel av overskudd   170
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KOMMENTARER TIL RESULTATET 2006 OG 2007 
 
 
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. 
 
 
 
INNTEKTER   (tall i 1000) 
 
        2006     2007 
30 Lønnsrefusjoner      291      274 
 
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 Olympiatoppen Vest-Norge. 
Også honorarer til innleide aktivitetsledere knyttet til disse prosjektene er dekket inn her.  
 
 
        2006     2007   
30/31 Refusjoner/salg     3 436    2 649 
 
Denne inntektsgruppen inneholder flere 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 2007 er denne kontogruppe også kreditert med 
innbetaling fra fylket og fra Høgskolen i forbindelse med utleie av ansatte.  
Hovedelementene innen kto.gr. 31 er Automatinntekter (frem til 01.07.07), Regnskapstjenester og salg av 
statuetter/ idrettsmerker. 
 
 
        2006     2007 
34.1 Tilskudd NIF/Hord. fylke  3 983    6170 
 
Denne inntektsgruppen har tradisjonelt vært preget av rammetilskuddene fra NIF og fra Hordaland fylke. Den 
markerte stigningen i 2007 skyldes i hovedsak fylkestilskudd til toppidrettsgymnasene i Bergen og på Voss, 
samt tilskudd fra Olympiatoppen sentralt til OLTV. Det har også vært en mindre stigning i rammetilskuddene. 
 
 
 
        2006     2007 
34.2 Off.refusjoner/Prosj.midler   1 512    1 720 
 
Inntektsførte prosjektmidler har i siste tingperiode vært preget av hovedsakelig to områder:  
1) Aktiviteter innen OLTV  (kr. 882,9’) (eks. Toppidrettsgymnaset) og 2) HIKs utadrettede  
aktiviteter (kr. 575,9’) 
Hordaland IK er for de to årene tildelt momskompensasjon på henholdsvis 204,3’ og 249,9’. 
Også offentlige refusjoner knyttet til en barselspermisjon og et lengre sykdomstilfelle er kreditert  
denne kontogruppen.  
I tillegg er det inntektsført prosjektmidler til dekning for Integrering Vests aktiviteter. 
 
 
 
        2006     2007 
37 Kursinntekter/egenandeler     798      895 
 
Diverse aktiviteter som idrettskretsen gjennomfører er delvis betalt av deltakerne. De siste årene 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. 385’. Videre 
føres her egenandeler på det årlige Idrettscruiset (årlig ca. kr. 175’) samt kursinntekter for tverridrettslige kurs 
og for OLTV (ca. kr. 140’ i 2006 og kr. 170’ i 2007) der Basistreningskurs står for hoveddelen. 
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        2006     2007 
39 Avsetninger/div. inntekter    1 129      203 
 
Inntektsførte avsetninger (kto. 3950) er i hovedsak inntektsføring av balansemidler knyttet mot diverse 
aktiviteter der idrettskretsen har hatt udisponerte midler stående i balansen. 
Det store beløpet i 2006 skyldes at ovennevnte konto ble benyttet ved årsavslutning til å balansere de 
prosjekter som pr. 31.12.06 viste underdekning. Den store endringen til 2007 skyldes at inndekning av HIKs 
prosjekter i 2007 ble gjort via kto. 3410 og 3411.  
I 2007 er det kun arbeidet med Utvikling av IR som er dekket inn via balansemidler. 
 
 
 
UTGIFTER  (tall i 1000) 
 
        2006     2007 
50/59 Brutto lønnsutgifter    4 410    4 824 
 
Brutto lønnskostnader inneholder alle kostnader knyttet til 1) fast ansatte (lønn, velferd, pensjon) samt 2) 
utbetaling av honorarer til innleid personell. 
Etableringen av Toppidrettsgymnasene i OLTVs regnskap har medført en markert økning i utbetalte honorarer, 
og fra 2006 til 2007 har OLTVs andel økt fra ca. 48% til over 75%. 
 
Pr. 31.12 har lønnskostnadene fordelt seg på de to hovedgruppene som følger: 
  Fast ansatte    4 115     4 247  
  Honorarer       295        577  
 
 
 
 
        2006     2007 
63 Drift Idrettens Hus    1 936    2 053 
 
Hovedbeløpet innen denne kostnadsgruppen er husleie kontorlokaler. Fra kr. 1.312,1’ i 2006 er leiekostnadene 
indeksregulert iflg. leieavtalen til kr. 1.283,9’ i 2007. Her er også inkludert leiekostnader for møte- og 
kurslokalene. Videre belastes kontogruppe 63 med utgifter til strøm, renhold og budtjeneste. Strømutgiftene har 
steget markert de siste årene, noe som i hovedsak skyldes sterk økning i nettleie. 
 
 
 
 
        2006     2007 
64 Leasing maskiner      974      749 
 herav IT Basis       354      314 
 
Utgifter bokført i kto.gr. 64 er i hovedsak leasing av kopimaskiner, frankeringsmaskin og telefonsentral. Innen 
kopiering føres også forbrukskostnader (papir, toner o.l.). Eventuelt kjøp av datamaskiner og AV-utstyr 
kostnadsføres også her, samt forbruksmateriell innen IT. 
De siste årene er denne kto.gr. belastet med kostnader for IT-Basis. Denne kostnaden har hatt en sterk økning 
de siste årene (2005 : kr. 224’). Her får idrettskretsen også kravet som gjelder IR i Bergen, og i 2007 er denne 
kostnad tatt ut av HIKs regnskap. Nedgangen i leasingkostnadene fra 2006 til 2007 skyldes fordeling av 
kopieringskostnader mellom betaling av forbruk og nedbetaling på gjeld (se kto. 2290 i balansen). 
Et nytt element i 2007 som kostnadsføres i kto.gr. 64 er utgifter knyttet OLTVs testprogram av utøvere. 
 
  
 
 
        2006     2007  
65  Kjøp utstyr/inventar      64      69 
 
Denne kontogruppen er jevnt fordelt mellom HIKs (kjøp av inventar o. l.) og OLTVs innkjøp av utstyr – primært 
knyttet til toppidrettsprosjektet. 
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        2006     2007  
67 Eksterne tjenester    1 086    1 189 
 herav OLTV        810                    891 
 
Denne kontogruppen har de siste årene hatt en markert økning. Dette skyldes utbetalinger til selvstendig 
næringsdrivende med spesialkompetanse knyttet til OLTVs prosjekter. Hovedprosjektet her er 
Toppidrettslinjene. For HIK er de største postene utbetalinger knyttet til prosjektet Treningskontakter-Hordaland 
samt betaling for eksterne tjenester som revisjon og bedriftslege m.m. 
 
 
        2006     2007  
69 Telefon/Porto       565      554  
 
Kostnader innen denne kontogruppe har i flere år vist en nedgang. I 2007 synes utgifter knyttet mot telefoni og 
mobil å ha flatet ut. Portokostnadene viser fortsatt en nedadgående tendens. Totalt har kontogruppen vist 
nedgang fra godt over kr. 600’ i 2005 til vel kr. 550’ de siste to årene.  
 
 
        2006     2007  
71 Km.g.gj./reiser/opphold   1 677    1 672 
 
Km.godtgjørelse er her egentlig den minste posten. Det som preger denne kontogruppen er utgifter til 
arrangementer som ”Idrettscruiset” (kr. 395’ og kr. 354’), Vinteraktivitetsukene på Guriset (kr. 269’ og kr. 312’), 
og Fylkeskonferansen (kr. 373’ og kr. 238’). For 2006 er også kostnader knyttet Tinget 2006 ført her. Reise og 
oppholdskostnader knyttet mot OLTV har de siste årene vist en markert stigning (fra kr. 169’ til kr. 225’) Reiser 
og opphold knyttet mot styret og daglig ledelse var i 2007 på ca. kr. 230’. 
Integrering Vest hadde de siste to år kostnader i denne kontogruppe på henholdsvis kr. 40’ og kr. 55’. 
 
 
        2006     2007  
73/74.1 Reklame/profilering/gaver          155      219  
 
Hovedelementet i denne gruppen er utgifter til profileringsutstyr. Dette er innkjøp av bekledningsutstyr med 
påtrykk av tekst knyttet mot de respektive aktiviteter. Dette kan være aktiviteter som Vinteraktivitetsukene på 
Guriset, Fylkesidrettslekene, Treningskontakter-Hordaland m.fl. Innkjøp av idrettsmerker og statuetter til 
Statuettutdelingen kostnadsføres også her (ca. kr. 70’ årlig) 
De siste årene har OLTVs toppidrettslinjer fått en økende del av denne type kostnad ( i 2007 ca. 50%) 
 
 
        2006     2007  
74.2 Tilskudd org.ledd      790    1 002  
 
Hovedposten blant de beløp som utbetales som tilskudd har alltid vært det såkalte ”særkretstilskuddet”  
(kr. 450’). I 2006 ble det utbetalt ca. kr. 275’ av øremerkede tilskuddsmidler til lag som ville sette i gang nye 
aktiviteter eller aktiviteter for ikkeorganisert ungdom. 
I 2007 kommer tilskudd fra OLTV sterkere inn i bildet. Bl.a. er tilskudd til Voss gymnas (trener-lønninger) med 
kr. 495,8’ utgiftsført her. En del mindre tilskudd til lag fra HIK og fra Integrering Vest er også utbetalt i 2007. 
 
 
        2006     2007  
80/81 Finansposteringer      37      122  
 
Økningen i netto finansinntekter fra 2006 til 2007 skyldes to årsaker: 1) en bedret likviditet (hovedsakelig på 
grunn av økte tilskudd til Toppidrettslinjen) og 2) en stigende rente det siste året. 
 
 
        2006     2007  
84/88 Ekstraord. poster     - 530   + 20,4  
 
I 2006 avsluttet HIK sitt forhold til leverandør av kopitjenester. Akkumulert restverdi på de maskiner vi 
disponerte ble da innfridd av den nye leverandør og en langsiktig (5 år) tilbakebetalingsavtale ble etablert (se 
kto. 2290 i balansen). Innfrielsen overfor gammel leverandør er derfor ført som en ekstraordinær kostnad. I 
2007 fikk HIK refundert likviditetstilskudd/lån som tidligere var gitt til Litlabø Kurssenter (kr. 40’) og vi ga til TV-
aksjonen kr. 10’. 



BALANSE PR 31.12. Note 2006 2007

EIENDELER:
Kundefordringer  658 944  735 799
Kortsiktige fordringer  236 567  303 748

SUM  895 510 1 039 547

Udisponert porto  1 231  16 765
Forskuddsbetalte utgifter  26 592  25 037

SUM  27 823  41 802

Obligasjonslån 3 1 500 000 1 350 000
SUM 1 500 000 1 350 000

Kasse, bank 1 401 272 3 525 319
Bank, skattetrekk 4  32 720  28 096

SUM 1 433 993 3 553 415

SUM OMLØPSMIDLER 3 857 326 5 984 763

EGENKAPITAL
Egenkapital SUM 2 231 246 2 231 246

AVSETNINGER:
Avsetninger 5  320 734
Udisponerte prosjektmidler 6  273 836 1 053 079
Off. aktivitetsmidler 7  200 945  464 412

SUM  474 781 1 838 224

LANGSIKTIG GJELD
Gjeld kopimaskiner SUM  488 750  345 860

LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld SUM  344 973 1 212 950

KORTSIKTIG GJELD
Forskuddstrekk  32 644  27 897
Påløpne kostnader  284 932  328 586

SUM  317 576  356 483

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 857 326 5 984 763

ÅRETS RESULTAT - 94 018  606 069

DISPOSISJON
Belastet egenkapitalen - 94 018
Dekning aktivitetsunderskudd  157 969
Avsatt aktiviteter barn/ungdom  50 000
Avsatt utvikling i IR  100 000
Aktivitetsfond HIK  127 797
OLTV-andel av overskudd  170 302

Bergen, 10. mars 2008

Tore Alfstad (s) Oddvar J. Jensen (s) Helge Johnsen (s)
Leder Nestleder styremedlem    

Tordis Nysæter (s) Gunn H. Knudsen (s) Johan Børsheim (s)
styremedlem styremedlem  styremedlem

Anne-Kristine Aas (s) Knut Songve (s) Asbjørn Lindås (s)
ansattes representant org.sjef økonomileder
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KOMMENTARER TIL BALANSEN 2006 OG 2007 
 
 
 
AKTIVA 
 
       2006     2007    
1500 Kundefordringer  658 944 735 799 
 
Kundefordringer i idrettskretsens regnskap er i hovedsak fordringer på egne organisasjonsledd. Dette gjelder i 
hovedsak krav knyttet til kontorer på Idrettens Hus (husleie, telefon, porto, kopiering m.v.) 
I tillegg vil denne konto bli belastet for krav som sendes ut på egenandeler/deltageravgifter knyttet til aktiviteter 
som idrettskretsen gjennomfører. Ved årets slutt er interne fordringer vanligvis på ca. kr. 250’ og de siste årene 
har krav knyttet til Fylkeskonferansen også vært inkludert i saldo ved årsskiftet. 
 
 
 
Saldo pr. 31.12.07 er knyttet mot: 
 1. Egne organisasjonsledd     kr. 355 377 

(NIF, forbund, IR, klubber og kursdeltakere) 
Poster over 10.000 er: Hordaland Fotballkrets  kr.   80.319 
   IR i Bergen   kr.   39.067 
   NHF – region Vest  kr.   17.223 
   Flaktveit IK   kr.   13.260 
   Vestkanten Basketballklubb kr.   12.338 
En stor gruppe i sum er personer som deltar på kurs og tiltak der avgiften kanskje bare er kr. 500-1000. 
Periodevis kan vi ha utestående kurskrav for kr. 20-25.000. 
 

2. Samarbeidende organisasjoner    kr. 380 422 
(Fylker, kommuner og ideelle organisasjoner) 

De 4 største er:  Hordaland fylkeskommune kr. 298.570 
   Kvam herad   kr.   32.367 
   Åsane gymnas   kr.   12.918 
   Høgskolen i Bergen  kr.     8.100 
 
 
 
       2006     2007  
1530 Kortsiktige fordringer 236 567 303 748 
 
Kortsiktige fordringer er kjente innganger som er kreditert driften, men der innbetalingene kommer først i nytt år. 
For 2006 inkluderer beløpet automatinntekter desember og regnskapsføring 4. kvartal, mens 2007 innholder 
sluttoppgjør for 1) idrettsbingo, 2) regnskapsføring 4. kvartal og 3) renter fra NIF. 
Vi har også pr. 31.12.2007 utgiftsført potensielle tap i kundemassen med kr. 40 000. 
 
De største poster pr. 31.12.07 er: 
  Sluttoppgjør Idrettsbingo kr. 101 794 
  Regnskapsføring 4. kvartal kr.   55 000 
  Renter fra NIF    kr.   18 915 
 
 
 
       2006     2007  
1710 Udisponert porto    1 231   16 765 
 
HIK innbetaler kr. 100.000 til Posten 3-4 ganger i året, og brukerne på Idrettens Hus refunderer akonto basert 
på historisk forbruk. Ovennevnte konto viser disponibel saldo pr. 31.12. 
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       2006     2007  
1830 Obligasjoner  1 500 000 1 350 000 
 
Da idrettskretsen flyttet inn på Brann Stadion ga den et obligasjonslån (husleieinnskudd) til Brann Stadion AS. 
Ved fornyelse av leieforholdet medio 2007 ble det enighet om at dette lånet skal tilbakebetales ved at det hver 
måned (i 60 måneder) trekkes ut kr. 25.000 av husleien som avsettes på egen bankkonto. Pr. 31.12.2007 er der 
avsatt 6 x kr. 25.000 = kr. 150.000 som er å finne på egen bankkonto, og vår obligasjonskonto er tilsvarende 
nedskrevet. 
 
 
       2006     2007  
1900/1920 Bank, kasse 1 401 272 3 525 319 
 
Disponibel likviditet har vist en markert økning det siste året. En stor del skyldes tilskudd til OLTV, men også en 
del refusjoner fra det offentlige (momsrefusjon, barsels- og sykepenger) har bidratt til en bedret likviditet. 
Den disponible likviditeten pr. 31.12.2007 tilhører: 

Kasse     kr.            646    
   HIK, drift   kr.   2 321 059 
   OLTV    kr.      924 788 
   Integrering Region Vest  kr.      128 290 
   HIK, Husfond      kr.      150 536 
 
 
       2006     2007 
1950 Skatt, bank  32 720               28 095 
 
Innestående på bankkonto for skatt skal være dekning for den gjeld som fremkommer på kto. 2600 (se 
nedenfor). 
 
 
 
 
PASSIVA 
 
       2006     2007  
2010 Egenkapital  2 231 246 2 231 246 
 
Egenkapitalen i siste tingperiode har vært uendret. 
I forbindelse med budsjett 2007 ble det, i mangel av annen arbeidskapital, vedtatt av styret å la 
administrasjonen disponere inntil kr. 300.000 til underskuddsdekning for arbeid med IR-utvikling og 
tverridrettslige kurs rettet mot barn/ungdom. I løpet av året ble i alt kr. 157.970 disponert.  
Ved disposisjon av årets overskudd ble samme beløp vedtatt tilbakeført til egenkapitalen som dermed ble 
uendret fra 31.12.2006. 
 
 
 
       2006     2007  
Udisponerte midler  474 781 1 935 531 
 
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. Det 
største enkeltelement i økning fra 2006 til 2007 er udisponerte midler hos OLTV, samt HIKs 
årsoppgjørsdisposisjoner pr. 31.12.2007. 
 
Udisponerte midler fordeler seg pr. 31.12.2007 som følger: 
 
 kto. 2130 Aktiviteter mot IR i Hordaland        100 000 
 kto. 2136 Tverridrettslige kurs         50 000 
 kto. 2140 OLTV                                 924 788 
 kto. 2150 Aktivitetsfond HIK      225 104 
 kto. 2170 Integrering          128 290 
 kto. 2180 Off. aktivitetstilskudd         464 412 
 kto. 2185 Øremerkede avsetninger       42 937  
     SUM  1 935 531 
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  2006     2007  
2290 Langsiktig gjeld  488 750 345 860 
 
Da idrettskretsen i august 2006 skiftet leverandør av kopitjenester, fremkom en ubetalt restverdi på gamle 
maskiner på ca. kr. 530.000 (se ekstraordinære utgifter i driftsregnskapet). 
Vår nye tjenesteleverandør ga oss et langsiktig lån til innfrielse av restverdien, og nedbetaling på dette lån skjer 
månedlig. Beløpet skal være nedbetalt før gjeldende kopiavtale skal reforhandles, ca. august 2010. 

 
 
 
 
 
  2006     2007  

2410 Leverandørgjeld  344 973 1 212 950 
 
Idrettskretsens leverandørgjeld er i hovedsak knyttet mot kjøp av varer og tjenester som forbrukes av beboerne 
på Idrettens Hus. Våre største kreditorer er tradisjonelt utleier av kontorlokalene (Brann Stadion AS), NIF 
(personalutgifter for desember) og diverse maskinleverandører. 
 
 
De største postene (over kr. 20’) pr. 31.12.2007 var: 
 
  Voss gymnas v/ Hordaland fylke kr. 495 833 vedr. OLTV 
  NIF     kr. 248 468 
  Brann Stadion AS   kr. 129 356 
  Hordaland Fotballkrets   kr. 125 000 vedr. OLTV 
  Ø. Olsen Sportsconsulting  kr.   35 400 vedr. OLTV 
  Bergen kommune   kr.   25 000 vedr. OLTV 
  Fjordkraft AS    kr.   21 684 
 
 
 
 
 
       2006               2007 
2600 Forskuddstrekk    32 644           27 897 
 
Skyldig skattetrekk er kun knyttet til utlønning av sporadiske lønnstakere (kursinstruktører, foredragsholdere 
m.v.) og dekning for trekket er avsatt på egen bankkonto (se kto. 1950 ovenfor). 
Innleid kompetansepersonell gjelder kurs/aktiviteter både hos HIK og OLTV. 
 
 
 
 
       2006     2007  
 
2960 Påløpne kostnader 284 932 328 586 
 
Denne kontoen benyttes til registrering av driftsrelaterte utgifter som er kjente, men som det ikke er kommet 
formelt krav på. Vi benytter vanligvis kontoen som motkonto til utgiftsføring av beløp knyttet til desember måned 
(husleie, strøm, kopiering m.m.). 
For 2006 var hovedbeløpet en avsetning for 2 års leie av møtelokalene på kr. 250.000, betalt i 2007. 
For 2007 inneholder beløpet avsetninger som OLTV har gjort i forbindelse med toppidrettslinjen, der det er kjent 
at fakturaer fra trenere vil komme. I alt beløper dette seg til kr. 185.000. HIK har også avsatt dekning for et kjent 
pensjonskrav som vil komme fra NIF. 
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NOTER TIL REGNSKAPET 
     
(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 Norsk Regnskaps Stiftelse, og i samsvar med Norges Idrettsforbund og Olympiske   
Komites regnskapsbestemmelser.     
      
      
Note 1:  Lotteriintekter     
      
Hordaland Idrettskrets var inntil 30.06.2007 godkjent av Lotteritilsynet som organisasjon etter 
lotterilovens §4b og har fått tillatelse til oppstilling av 20 utbetalingsautomater for 
2007.  
Frem til 30.06.2007 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 2006  2007  
Utbetalingsautomat Bergen Automatutleie AS 1 220,2   573,6  
Utbetalingsautomat Automatspill Vest AS  130,3   238,5  
Utbetalingsautomat Eurowind AS  463,4   414,4  
      
      
Note 2 : Lønnskostnader     
  2006  2007  
Lønn utbetalt av NIF  3 056,1  3 052,0  
Honorarer utbetalt av HIK  295,3   577,2  
Arb.giveravgift samlet   470,6   456,3  
Andre sos. kostnader   587,6   641,0  
  4 409,7  4 726,4  

     
Antall ansatte:  10  10  
Antall årsverk:  9,8  9,4  
     
Ytelser til ledende personer:    
Daglig leder  590,5  571,2  
      
Styret  20,0  0,0  
     
Revisor Honorar 25,0  27,2  
 Konsulenttjenester 12,5  13,6  
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Note 3 : Obligasjoner     
      
Knyttet til leieboerinnskudd i Idrettens Hus. Vil være tilbakebetalt når leiekontakt utløper i 
2012. 
      
      
Note 4 : Bankinnskudd     
  2006  2007  
Bundne bankinnskudd (skatt) 32 720  28 096  
      
      
      
Note 5 : Avsetninger      
  2006  2007  
Utvikling i IR  0  100 000  
Tverridrettslige tiltak  0  50 000  
Aktiviteter barn/ungdom 0  127 797  
Andre avsetninger  0  42 936  
 0  320 734  

      
      
Note 6 : Udisponerte prosjektmidler     
  2006  2007  
Olympiatoppen Vest-Norge 193 778  924 788  
Integrering  80 058  128 290  
  273 836  1 053 079  

      
      
Note 7 : Øremerkede aktivitetsmidler     
  2006  2007  
Off. aktivitetsmidler  200 945  464 412  
  200 945  464 412  
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Sak 6 
 
INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
 
 
 
Forslag til ny lov for Hordaland Idrettskrets 
 
Forslagsstiller: Styret i Hordaland Idrettskrets 
 
I Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lovhefte av 1. januar 2008 
heter det (§5-4): 
” Idrettskretsene skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Den 
enkelte idrettskretslov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. § 2-15 tredje ledd.” 
 
NIFs lov og basislovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettskretsen. I tilfelle 
idrettskretsen har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil idrettskretsens lov 
være tilsvarende ugyldig. 
 
Dette er en ufravikelig basislovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettskretser 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 NIFs lov eller bestemmelser, 
eller mot denne basislovnorm. 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. 
 
HIKs lov ble sist endret av Idrettskretstinget i 2006. Etter dette har NIF på sitt ting i mai 2007 
foretatt noen endringer i basislovnormen, og det vedlagte forslag til ny lov for Hordaland 
Idrettskrets har tatt hensyn til disse endringene. Det vedlagte forslag til ny lov for HIK 
inneholder ingen andre endringer enn de som følger av endringer gjort i basislovnormen på 
NIFs ting i 2007. 
 
Med bakgrunn i det overnevnte fremlegges forslag til ny lov for Hordaland Idrettskrets 
for idrettskretstinget til godkjenning. 
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Lov for Hordaland Idrettskrets 
Stiftet 1919 

 
Vedtatt av idrettskretstinget 27. april 2008 

 
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 Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) -1) 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 -2) 
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 NIFs 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 Kjønnsfordeling 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd 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 styre, råd 
og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 
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medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved 
beregningen av kjønnsfordelingen. 
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
 
 
§ 6 Inhabilitet 
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7. 
 
 
§ 7 Straffesaker 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 
 
 
§ 8 Idrettskretstinget 
Idrettskretsens øverste organ er idrettskretstinget.  
Hordaland idrettskrets ting avholdes innen utgangen av mai hvert annet år. -3) 
 
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 to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest en måned før tinget. 
 
Innkalling skal, for alle ledds vedkommende, skje direkte overfor de 
representasjonsberettigede med unntak for lag hvor innkalling også kan skje på annen 
forsvarlig måte. 
Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på annen måte enn ved 
postutsendelse. 
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. 
 
 
§ 9 Representasjon på idrettskretstinget 
På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) Idrettskretsens styre. 
b) 75  representanter fra særkretsene  

75 representanter fra idrettsrådene  – 4) 
 
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 innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
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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. 
§ 10 Ledelse av idrettskretstinget 
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) 
representant(er). 
 
 
§ 11 Idrettskretstingets oppgaver  
Idrettskretstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) -5) samt 2 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: -6) 

- Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder og minimum 3 medlemmer -7)   
   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. 
 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede 
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av 
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. 
Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i 
ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som 
organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. 
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt 
som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter 
å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
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§ 12 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. 
 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. 
 
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. 
 
 
§ 13 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 ¼ av de stemmeberettigede 

representanter på idrettskretstinget. 
Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
 
 
§ 14 Møter/fellesmøter 
Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv 
arrangementsformen. 
 
 
§ 15 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. 
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Styret skal: -8) 
1. Iverksette idrettskretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser. 
2. Vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon. 
3. Påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. 
Styret skal videre på se at idrettskretsen har en tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. -9) 

4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
5. Oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
6. Oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jfr. NIFs lov § 1-6. 

 
 
§ 16 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. -10) 
 
 
§ 17 Komiteer 
Idrettskretsen skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-18. 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. 

 
 
§ 18 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. 
 
 
§ 19 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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Fotnoter: 
 

(1) Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.  
(2) Listen over idrettskretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettskretsens lov 

skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges kretsen. 
(3) Den enkelte idrettskrets avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og 

tingperiodens lengde, som ikke skal overstige 4 år. 
(4) 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. 

(5) Sekretæren(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er).  
(6) 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. 

(7) Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien 
for at medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 

(8) 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. 

(9) Se NIFs lov § 2-17. 
(10) Organisasjonssjefen har møterett med tale- og forslagsrett i komiteer, råd og 

utvalg, og ikke møteplikt. 
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Sak 7 
 
LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT 2008-2010 
 
Langtidsplan - se eget dokument 
Langtidsbudsjett – se sak 5 regnskap 
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Sak 8 
 
TILSETTING AV REVISOR 
 
 
 
 
 
Kretsstyrets forslag: 
 
Registrert revisor Anne Brit Lund tilsettes som revisor for Hordaland Idrettskrets for  
2008 og 2009.  
 
Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar. 
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Sak 9 
 
VALG 
 

  
Valgkomiteens innstilling 

 
 
 
 

Idrettskretsens styre 
 
 
Leder: Oddvar Johan Jensen 
Adr:   Krokåsveien 24, 5300 Kleppestø 
Født:   1950 
Klubb:  ASK IL 
 
Stilling/yrke: 
Professor i Kirkehistorie ved Norsk lærerakademi fra 1984 
 
 
Bakgrunn idrett: 
Tidligere aktiv orientering og friidrett 
Tidlige trener lagleder friidrett         
Tidligere kretsleder Follo friidrettskrets 
2006 – 2008 Nestleder i styret i Hordaland Idrettskrets  
 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Omfattende erfaring fra politisk arbeide 
1987-1991 Medlem av Askøy kommunestyre med sentrale lederoppgaver. 
1999 - 2007 Medlem av Hordaland Fylkesting, leder/medlem av en rekke komiteer og utvalg  
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Nestleder: Helge Johnsen 
Adr.:   Postboks 125, 5326 Ask 
Født:   1946 
Klubb:  Ask Fotball 
 
             

Stilling/yrke: 
Overingeniør Universitetet i Bergen        

 
Bakgrunn idrett: 
1988 – 1996 leder Ask Fotball 
1996 – 2004 leder Idrettsrådet på Askøy 
2003 -  styremedlem Idrettsrådet på Askøy 
2004 -  2008 styremedlem i Hordaland Idrettskrets 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Ingen 
 
 
 
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.  
1992-2003 drevet Idrettsskolen i Mathopen IL, et pedagogisk og anleggteknisk samarbeid 
med Haakonsvern Orlogsstasjon, for barn og ungdom 7-18 år. 
2006 – 2008 Styremedlem i Hordaland Idrettskrets  
2000 - 2008 Styremedlem i Idrettsrådet i Bergen 
 
Bakgrunn politisk virksomhet:  
Ingen politiske verv  
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Medlem:   Svein Inge Styve 
Adr:   Sivlevegen 24 A, 5700 Voss 
Født:   1956 
Klubb:  IL Ørnar 
 

Stilling/yrke: 
Rektor Voss jordbruksskole 
 
Bakgrunn idrett: 
1991 – 2000 hovedleder i IL Ørnar 
1982 – 1989 trener i svømmegruppen i Voss IL 
2000 – 2007 leder i Voss Idrettsråd 
2006 – 2008 varamedlem i styret i Hordaland Idrettskrets     

1968 – 1974 aktiv svømmer 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
 Ingen politiske verv 
 
 
 
Medlem: Marianne Ankervold 
Adr.:  Almåsveien 79, 5410 Sagvåg 
Født:  1964 
Klubb:  Solid 
 
Stilling/Yrke: 
NAV – økonomi 
 
Bakgrunn idrett: 
Aktiv turner 
Turninstruktør i 10 år 
Styremedlem i Solid, turngruppen 
 
Bakgrunn politiske verv: 
Ingen 
 
 
 
Medlem: Svein Brunvatne 
Adr.:  Gudridflaten 91, 5200 Os 
Født:  1948 
Klubb:  Os Turn 
 
Stilling/yrke:  
Daglig leder SEM Sikkerhet (Kompetansesenter for stillasbransjen) 
 
Bakgrunn Idrett: 
1969 – 1970 Medlem i styret i Vest-agder Håndballkrets 
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1985 – 1989 Leder i Lysekloster og i Kunstgresskomiteen 
1992 – 1995 Leder i Os Turn Håndball 
1998 – 2000 Medlem i styret i Hordaland Håndballkrets 
2000 – 2004 Leder i Hordaland Håndballkrets 
2004 – 2008 Nestleder i NHF Region Vest 
Aktiv innen håndball og fotball 
1975 – 1988 Aktiv i Bergenspolitiets Håndballklubb 
 
Bakgrunn politiske verv: 
12 år i Os Kommunestyre; Forvaltning og skolestyret 
 
           
 
             
Varamedlem: Geir Ove Paulsen 
Adr.:   Skjenlia 2, 5178 Loddefjord 
Født:   1966 
Klubb:   Kjøkkelvik           

 
Stilling/Yrke: 
2000 – 2008 Lærer ved Ågotnes skole, fagkrets Idrett og samfunnsfag 
 
Bakgrunn Idrett: 
Langrenn og allsidig mosjon 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
Engasjert innen skolepolitikk i Fjell kommune 
 
 
 
*Varamedlem: 
Adr:: 
Født: 
Klubb: 
 
Stilling/Yrke: 
 
Bakgrunn idrett: 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 
 
 
* Navn og informasjon om det siste varamedlemmet vil bli ettersendt når dette er klart. 

 
 
 
 

Torhild Jordal 
Leder 

 
 

John Torsvik   Ole Tumyr   Anne Berit Klette 

   medlem      medlem      varamedlem 
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Valgkomiteens innstilling 
 
 
 
 
 
Kontrollkomiteen 

 
Leder 
Tordis Nysæter  IL Solid  
Adr. Tjødnalio 11, 5410 Sagvåg 
 
Medlem 
Trude Riple   Laksevåg Turn & IL 
Adr. Riplegården 47, 5161 Laksevåg 
 
Medlem 
Tore Lund   IL Baune 
Adr. Kanonhaugen 6, 5097 Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen 24. mars 2008 
 
 
     
 
 
 
    Torhild Jordal 
          leder 
 
 
John Torvik (s)  Ole Tumyr (s)  Anne Berit Klette (s) 
medlem   medlem   varamedlem 
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www.hordaidrett.no 
 

Idrettsveien 47, 
Postadresse: Postboks 6143 Postterminal, 5892 Bergen 

Tlf: +47 55 59 58 00 Faks: +47 55 59 58 99 
E-post: hordaland.ik@nif.idrett.no 




