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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 forretningsorden, 
   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 representantens 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 avgitte 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 2008 – 31. desember 2009 
 
 
Kretsstyret 
Leder     Oddvar Johan Jensen Ask IL 
Nestleder    Helge Johnsen  Ask Fotball  
Styremedlemmer   Gunn H. Knudsen  Mathopen IL 
     Svein Inge Styve  IL Ørnar 
     Marianne Ankervold  IL Solid 
     Svein Brunvatne  Os Turn 
Varamedlemmer   Andrine Flemmen  Tertnes Alpin 
     Geir Otto Paulsen  Kjøkkelvik IL 
Ansattes representanter   (valgt av de ansatte – uten stemmerett) 
Styremedlem    Anne-Kristine Aas  Hordaland Idrettskrets 
Varamedlem    Asbjørn Lindås  Hordaland Idrettskrets 
 
Kontrollkomité 
Leder     Tordis Nysæter  IL Solid 
Medlemmer    Trude Riple   Laksevåg T&IL     

Tore Lund   Baune Sportsklubb 
 
Valgkomité 
Leder     Knut Olaf Pedersen  Hordaland Svømmekrets 
Medlemmer    Tore Alfstad   Bergen Karateklubb 
     Liv Marie Stenvold  Osterøy IR 
Varamedlem    Marit Wæhle   Hordaland Skikrets 
 
Administrasjon 
Organisasjonssjef   Knut Songve 
Rådgiver    Anne-Kristine Aas 
Informasjonskonsulent  Janne Landås 
Konsulent    Grethe Hillestad 
Utdanningskonsulent   Mette M. Rivelsrud 
Sekretær    Heidi Hatlen 
Økonomileder    Asbjørn Lindås 
Økonomikonsulent   Edel Johannessen 
Rådgiver    Arne Njøten frem til 31.12.08 
Fagkonsulent Treningskontakt Gunn Hilde Øymo 50% fra 01.01.2009 til 31.07.09 og 80% fra 01.08.09 
 
Olympiatoppen Vest-Norge 
Toppidrettsjef    Roger Gjelsvik  
Administrativ leder   Pia Mørk Andreassen  
Konsulent    Morten Ivarsen (50%) 
Koordinator basistrening  Lars-Arne Andersen (40%)
Konsulent                                          Ørjan Olsen (40%)
Ernæringsfysiolog   Mari Skar Manger (10%) 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
Fagkonsulent  
Idrett for funksjonshemmede  Merete Skadal 
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STYRETS ARBEID 
 
 
De viktigste sakene utover handlingsplaner, budsjett- og regnskapssaker behandlet i 
tingperioden: 

• Samarbeid med idrettsråd og særkretser 
• Samarbeid med offentlige myndigheter 
• Opprettelse av idrettspolitisk anleggsutvalg 
• Lov- og organisasjonssaker 
• Råd til NIFs styre ifm. mulig OL-søknad Tromsø 2018 
• Bidra i valgkampen ifm stortingsvalget 2009 
• Inngåelse av partnerskapsavtale om folkehelse med Hordaland fylkeskommune 

 
 
Møteaktivitet 
I tingperioden har også de valgte vararepresentantene vært innkalt til styremøtene. I 2008 har det 
vært gjennomført 10 styremøter og behandlet 75 saker. I 2009 har det vært gjennomført 6 styremøter 
og behandlet 45 saker. 
 
 
Representasjon og deltakelser 

• Ledermøter for idrettskretsene 
• Programkomite for idrettskretsene 
• Arbeidsgruppe kretstingutvalg  
• Arbeidsgruppe NIFs ting 
• Fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv 2008 og 2009 
• Landskonferanse for Idrettsråd 2009, Molde 
• Lov og Domseminar 2008 
• Årsmøter i idrettsrådene 
• Årsmøter i særkretsene 
• Jubileumsmarkeringer i idrettslag 
• Idrettsmerke/Statuettutdelinger 2008 og 2009 
• Fylkesidrettslekene 2008 og 2009 
• Arbeidsgrupper i forbindelse med mulig søknad EM i fotball 2016 

 
 
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. 
 
Ansvaret for idrettsrådene med tilhørende representasjonsoppgaver har vært fordelt på 
styremedlemmer og varamedlemmer. 
 
Styreleder har på vegne av idrettskretslederne i Norge vært valgt inn som medlem av 
programkomiteen, som består av idrettspresidenten og tre idrettskretsledere. Leder har også vært 
medlem av to sentrale arbeidsgrupper, kretstingutvalget og tinggruppen. Disse har arbeidet med 
sammensetningen av henholdsvis idrettskretstingene og NIFs ting. I tillegg har leder vært med i det 
sentrale arbeidet med stortingsvalget 2009.  
 
Styret har gjennomført en årlig samling med hele administrasjonen for å evaluere og planlegge 
virksomheten. 
 
De økonomiske rammene for virksomheten i Hordaland Idrettskrets har vært gode i perioden 2008-
2009. Rammetilskuddet fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har økt 
som et resultat av de såkalte overgangsmidlene, som skulle være ekstra midler fra Norsk Tipping i 
påvente av at de nye spillterminalene skulle utplasseres og generere økte utbetalinger til 



overskuddsmottakerne. I perioden har NIF også bidratt med kompetansemidler til idrettskretsene, noe 
som har ført til at vi har kunnet tilby gratis klubbutviklingstiltak i fleridrettslag og idrettsråd. Det har 
også hatt betydning at NIF har fått tilført midler fra andre departementer, og har tildelt HIK midler 
innenfor idrett og skole og Treningskontakt-prosjektet. 
 
Administrasjonsressursen har i perioden vært tilnærmet uendret. 
 
1. januar 2009 ble ordningen med innhenting av politiattest for alle ansatte og frivillige som skal utføre 
oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming innført. HIK påtok seg en informasjonsrolle overfor idrettens 
organisasjonsledd i denne saken.  
 
I 2009 ble regnskapet i Olympiatoppen Vest-Norge skilt ut som et eget regnskap i motsetning til 
tidligere da OLTVs regnskap ble ført som en del av idrettskretsens regnskap. Styret i HIK har sett det 
som naturlig at en også er ansvarlig for den økonomiske delen av virksomheten i OLTV. Det praktiske 
samarbeidet med OLTV er som tidligere ved at HIK fortsatt fører regnskapet for OLTV, og revisor og 
kontrollkomite for HIK har påtatt seg samme oppgave i forhold til OLTV. 
 
 

RAPPORT  
med bakgrunn i vedtatt Handlingsplan 2008-2010 
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1. En åpen og inkluderende idrett 
 
 
1.1 EN VERDI- OG KOMPETANSEBASERT UTVIKLING 
Trener- og lederutvikling i idrettslagene er en viktig forutsetning for et bedre aktivitetstilbud til 
medlemmene. Særidrettene tar seg av den idrettsspesifikke utdanningen. Idrettskretsen har i 
perioden styrket kompetansearbeidet innenfor den tverridrettslige utdanningsdelen – både i antall 
gjennomførte utdanningstiltak og en sterk subsidiering av denne utdanningsvirksomheten. 
 
 
1.2 BEDRE RAMMEBETINGELSER FOR IDRETTEN 
Idrettskretsens viktigste arbeidsoppgave er å arbeide for å bedre rammevilkårene til idrettslagene slik 
at disse gis optimale forutsetninger for å drive idrettslig aktivitet.  
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) hadde tre fanesaker ved Stortings- 
og sametingsvalget 2009: 
 

• sikre en god, langsiktig og forutsigbar finansiering 
• bli kvitt etterslepet av spillemidler til anleggssektoren 
• momsfritak for frivilligheten 

 
Hordaland Idrettskrets arbeid i denne forbindelse har hovedsakelig vært å: 

• synliggjøre budskapet ved partipolitiske landsmøter i Hordaland  
o SV i Bergen mars 2009 – samarbeidstiltak med Idrettsrådet i Bergen 

• arrangere paneldebatt med politikere i sentrale posisjoner sammen med KnarvikMila  
• innlegg i aviser/media 

 
Momsfritak for frivilligheten har vært en viktig idrettspolitisk sak i tingperioden. Høsten 2009 ble det 
klart at det blir refusjon for moms ved bygging av idrettsanlegg fra 1. januar 2010. Ordningen blir en 
rammestyrt, årlig og varig bevilgning til Kulturdepartementet over en egen post. Den vil omfatte 
refusjon av moms til idrettslag som bygger spillemiddelgodkjente anlegg. Fra samme dato vil det bli 
iverksatt en momskompensasjonsordning for varer og tjenester. Ordningen erstatter tidligere ordning 
som bare har omfattet tjenester. Den økonomiske rammen for 2010 vil være 396 millioner kroner til 
frivillighets-Norge. Ordningen skal trappes opp til 1,2 milliarder innen 2014. Idrettskretsens bidrag til 
arbeidet har vært å få oppmerksomhet om momsutfordringen i eget fylke. 
 
Norsk Tipping innførte Grasrotandelen 1. januar 2009. Denne ordningen innebærer at spillere som 
spiller hos Norsk Tipping kan velge å knytte seg til Grasrotordningen. Dette medfører at et idrettslag 
eller annen frivillig organisasjon får inntil 5% av innsatsen. Hordaland var det fylket som mottok klart 
mest av grasrotandelen i 2009. 518 idrettslag har blitt registrert som grasrotmottaker i fylket, og disse 
idrettslagene mottok til sammen kr. 16.317.716 i løpet av året. Til sammenligning utgjorde de lokale 
aktivitetsmidlene kr. 18.418.955 i 2009. Innføringen av denne ordningen har vært kjærkommen i en tid 
med økonomiske utfordringer for idrettslagene. Særlig stor har disse utfordringene vært for de mange 
idrettslag som mottok inntekter fra spilleautomatene i 2007 og tidligere. Hordaland idrettskrets har 
bidratt i markedsføring av ordningen overfor idrettslag i fylket. Ved siden av at ordningen genererer 
midler til lagene, bidrar den også til en lojalitetsbygging overfor Norsk Tipping. Dette er viktig i forhold 
til bl.a. anleggsutbyggingen i Norge. 
 
 
Lokale aktivitetsmidler - LAM 
I tildelingsskrivet fra 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 2007 og 2008 ble 
det i tillegg tilført henholdsvis 50,5 og 55 mill. kroner til denne tilskuddsordningen. Dette innebærer at 



tilskuddet for 2007 og 2008, inkludert renter og akkumulerte midler, ble på henholdsvis 176 656 683 
kroner og 182 866 945 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 departementets 
retningslinjer. I tillegg kan NIF komme med anbefalinger om hvordan fordelingen kan gjøres, innenfor 
de rammene departementets retningslinjer gir. 
 
HIKs oppgave er å kontrollere beløpene og å følge opp at tildelingen skjer i tråd med retningslinjene. 
Etter det idrettskretsen kan se har idrettsrådene i Hordaland i perioden fulgt retningslinjene, og sørget 
for at de pålagte prosessene via sine årsmøter har foretatt rettferdige fordelinger. 
 
 
 
Fordeling LAM i kommunene 2004-2009  
Tall i parantes = antall kr pr person i aldersgruppen 6-19 år bosatt i kommunen 
 
 

Kommune 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
  (144,38) (141,70) (140,22) (145,13) (202,58) (209,18) 

Bergen 6.048.277 6.022.818 6.032.004 6.274.364 8.777.275 9.082.613
Etne 109.585 106.414 103.761 107.108 147.277 154.581
Sveio 149.290 147.365 147.649 153.260 217.573 223.818
Bømlo 352.724 344.748 342.691 354.994 496.326 507.460
Stord 522.805 518.185 518.383 544.247 766.368 782.735
Fitjar 84.896 87.143 87.496 91.143 126.209 128.852
Tysnes 78.832 80.059 78.101 79.387 107.369 111.072
Kvinnherad 384.921 372.379 364.705 380.537 525.498 548.458
Jondal 27.866 27.064 26.781 28.301 39.098 37.861
Odda 189.284 182.505 179.198 185.479 259.508 262.306
Ullensvang 89.372 87.852 87.496 89.547 126.209 124.878
Eidfjord 26.422 27.064 26.641 26.414 35.452 36.606
Ulvik 32.919 32.165 30.427 33.090 45.581 43.927
Granvin 30.464 28.056 27.903 28.881 40.111 38.697
Voss 368.461 366.994 360.639 373.281 513.140 539.255
Kvam 243.716 235.500 230.237 236.566 326.765 338.864
Fusa 106.265 104.005 102.359 108.124 152.949 159.601
Samnanger 64.683 62.205 61.415 64.003 86.705 89.527
Os 453.069 448.612 455.566 475.454 676.016 702.621
Austevoll 144.526 137.871 136.572 141.939 199.746 201.436
Sund 167.771 163.801 163.213 166.757 240.262 243.480
Fjell 655.924 659.882 670.238 718.986 1.019.798 1.059.684
Askøy 615.642 625.308 627.332 677.623 978.674 1.041.694
Vaksdal 115.072 112.224 109.790 114.800 160.040 161.693
Modalen 11.984 11.903 10.797 10.450 13.776 14.015
Osterøy 226.534 222.322 215.934 224.810 315.218 324.222
Meland 192.605 190.157 191.957 201.879 283.210 295.983
Øygarden 130.232 126.819 125.775 131.925 182.729 187.212
Radøy 137.307 132.486 128.579 134.247 191.643 198.926
Lindås 369.183 367.136 369.192 394.325 556.696 577.952
Austrheim 70.458 69.573 68.706 72.276 102.709 106.052
Fedje 17.181 18.421 16.546 16.255 21.676 22.382
Masfjorden 52.122 50.586 49.917 49.055 68.878 70.492
Sum 12.270.392 12.169.622 12.148.000 12.689.507 17.800.484 18.418.955
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1.3 SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 
 
Høgskolen i Bergen - HiB 
Hordaland Idrettskrets og Olympiatoppen Vest-Norge utfører en del arbeidsoppgaver i tiknytning til 
studiet bachelor idrett på Høgskolen i Bergen. Dette er et 3-årig studium som også gir studentene 
kompetanse som faglærere. I perioden har idrettskretsen utført følgende oppgaver i samarbeid med 
HiB: 

• Tilpasning av studiet til rammeplanen. 
• Utarbeidet vurderingsskjema for praksis i idrettslagene. 
• Skaffet praksisplasser for 2. års studentene og fulgt opp disse. 
• Skaffet instruktører til flere kurs i faget Idrett for alle – aktivitetslære 2 for 3. klasse 

 
 
Sparebanken Vest midler til Idrett og skole – hånd i hånd 
Hordaland Idrettskrets fikk høsten 2008 støtte fra Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond 
VisjonVest til å starte opp og gjennomføre prosjektet Idrett og skole – hånd i hånd. Støtten var på kr 
1.000.000,- og idrettskretsen har overført kr 200.000,- til både Arna-Bjørnar fotball, Odda IR og TIF 
Viking som har gjennomført SFO-aktivitet i henholdsvis Arnaregionen, Odda og Bergen sentrum. Kr 
200.000,- ble brukt til å produsere en DVD og en informasjonsbrosjyre og de resterende kr 200.000,- 
har idrettskretsen disponert for å koordinere og følge opp hele prosjektet. Det er utarbeidet en egen 
rapport med utfyllende informasjon om prosjektet. 
 
 
Hordaland fylkeskommune folkehelse, midler til Idrett og skole  
– hånd i hånd  
Hordaland Idrettskrets søkte våren 2009 Hordaland fylkeskommune om folkehelsemidler til prosjektet 
Idrett og skole – hånd i hånd. Vi mottok kr 30.000,- høsten 2009 og midlene ble utbetalt til Arna-
Bjørnar fotball til bruk i deres arbeid med å tilby idrettsaktivitet i SFO ved tre ulike skoler i Arna. 
 
 
Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv, brosjyrer 
Hordaland Idrettskrets og NIF – idrett for funksjonshemmede ved Merete Skadal har på oppdrag fra 
Hordaland fylkeskommune, idrett og friluftsliv vært med på å utarbeide følgende Aktiv kvar dag-
brosjyrer: 
 

• Aktiv kvar dag i barnehagen 
• Aktiv kvar dag i barne- og ungdomsskulen 
• Aktiv kvar dag i vidaregåande skule 
• Aktiv kvar dag for eldre i institusjon og på eldresenter 
• Aktiv kvar dag for personar med utviklingshemming 
• Aktiv kvar dag for menneske innan psykisk helsevern 
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2. Aktivitetspolitikk 
 
 
Tabellene under viser utviklingen i antall idrettslag, antall medlemskap og aktivitetstallene siden 
starten av forrige tingperiode, mens grafene viser den samme utviklingen tilbake til 2000. Disse 
tallene inkluderer ikke bedriftsidretten og det må merkes at tallene for 2009 kun er foreløpige da 
Idrettsregistreringen 2009 ikke er sluttført. 
 
Antall idrettslag og medlemskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenligner vi medlemskapstallene med forrige tingperiode ser vi en nedgang på 393 medlemskap 
fra 2007-2009. Nedgangen finner vi i aldersgruppene 6-12 år, 13-19 år og 20-25 år (-2970), mens det 
i aldersgruppene 0-5 år og 26 år og eldre er en oppgang på 2354 medlemskap. 
 
Antall registrerte idrettslag har økt jevnt siden 2000. De nye idrettslagene som har blitt tatt opp som 
medlemmer i NIF de siste årene er nesten utelukkende særidrettsklubber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetstall 
 
 
 
 
 
Aktivitetstall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinner Menn Sum 
År  IL 

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

2006 748 3665 21858 14212 5855 20320 3058 25708 18628 9574 37370 65910 94338 160248
2007 761 3498 22116 14783 6342 19911 2954 26574 19088 10014 38321 66650 96951 163601
2008 783 3529 22024 14833 6351 20498 3112 26204 19013 9837 38349 67235 96515 163750
2009 789 3485 21875 14220 5879 20668 3190 25361 19037 9575 39918 66127 97081 163208

Kvinner Menn Sum 
År 

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

2006 2664 18889 13113 4173 13311 2103 22027 17220 7198 25975 52150 74523 126673
2007 2778 19609 13255 4619 13225 2175 22816 16229 7793 25897 53486 74910 128396
2008 3302 20127 13226 4964 13943 2354 23104 16433 8105 26769 55562 76765 132327
2009 2849 19295 12847 4626 14265 2454 22616 17132 8299 29728 53882 80229 134111
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Aktivitetstallene for denne tingperioden sammenlignet med den forrige viser en oppgang på 5715. Her 
er det økning i alle aldersgruppene bortsett fra i en gruppe. Ser vi på figuren for aktivitet i de ulike 
aldergruppene viser den at aldersgruppen 26 år og eldre nå har passert aldersgruppen 6-12 år som 
har hatt en nedgang på 514 denne tingperioden. 
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Totalt sett viser tallene fra idrettsregistreringen at det i denne tingperioden har vært en nedgang på 
393 medlemskap, men at det samtidig har vært en oppgang i aktivitetstallene på 5715. Vi mister altså 
noen medlemmer, men de vi beholder deltar i flere aktiviteter.  
 
Tallene for bedriftsidretten for 2009 er som følger: 
  

Antall IL Kvinner Menn Totalt 
324          11441     18548 29989 

 
 
2.1. VISJON, VIRKEOMRÅDE, FORMÅL OG VERDIER 
 
 
2.1.2 EN VERDIPROSESS I IDRETTEN 
Idrettens verdier blir vektlagt og presentert på alle møter vi har hatt med idrettsråd og idrettslag.  
Verdiene er også en del av innholdet i kurs , møter og presentasjoner vi har med idrettens 
organisasjonsledd og det offentlige. I gjennomgangen av ”Rent idrettslag” kommer verdiprofilen særlig 
frem. 
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2.1.3 ANTIDOPINGARBEIDET 
Verdi- og holdningsskapende arbeid danner grunnlaget for aktiviteten.  
Idrettens grunnverdier, helse og ærlighet, er fundamentet i antidopingarbeidet.  
Idrettslagene spiller en avgjørende rolle i verdi- og antidopingarbeidet.  
Her skapes utøvernes verdier og holdninger for år fremover. Dette arbeidet 
gjøres i samarbeid med Antidoping Norge. 
 
Tiltak 2008 
   Idrettslag: 

• 20 foredrag/samlinger: 700 deltakere fra 60 IL  
 

Utenfor idretten: 
• Politi: 3 foredrag 
• Skole: 3 foredrag 
• Helse: 2 foredrag 
• Fengsel: 2 foredrag 
• Treningssenter: 5 foredrag 
• Kommuner: 2 foredrag 
• Forsvaret: 1 foredrag 
• Til sammen: 18 foredrag, 720 deltakere 

Tiltak 2009 
Idrettslag: 
• 40 foredrag/samlinger: 1.030 deltakere  fra 90 IL 

 
Utenfor idretten: 
• Politi: 3 foredrag 
• Skole: 4 foredrag 
• Helse: 3 foredrag 
• Fengsel: 1 foredrag 
• Treningssenter: 7 foredrag 
• Kommuner: 3 foredrag 
Til sammen: 21 foredrag, 1.015 deltakere 

 
 
”Rent Idrettslag” 
Rent idrettslag er et opplegg der idrettslaget på en positiv måte viser sin nulltoleranse til doping. 
Gjennom Rent idrettslag utformer idrettslaget en antidoping-policy. Blant utøverne gjennomføres 
enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping. Slik skapes gode holdninger. Skal idretten 
opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at alle idrettens organisasjonsledd er en 
tydelig verdiformidler av Ren idrett.  
Registreringen gjøres på www.rentidrettslag.no  
 
Hordaland leder ”landskonkurransen” med 62 registrerte lag pr. 31.12.09, totalt er det 270 registrerte. 
Med andre ord; nærmere 23 % av landets registrerte lag/org.ledd er fra Hordaland. 

• Hordaland Idrettskrets var landets første registrerte idrettskrets. 
• Bømlo IR var landets første registrerte idrettsråd. 
• Hordaland Friidrettskrets var landets første registrerte særkrets. 
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• Registrerte særkretser: 
o Hordaland Friidrettskrets 
o Hordaland Basketballkrets 
o Hordaland Svømmekrets 
o Hordaland Gym- og Turnkrets 

 

• Registrerte Idrettsråd: 
o Bømlo 
o Bergen 
o Ullensvang 
o Lindås 
o Osterøy 
o Voss 

http://www.rentidrettslag.no/


2.1.4 TOLERANSE OG LIKEVERD 
Ulike tema for å fremme en åpen og inkluderende idrett har vært tatt inn i programmet på seminarer 
som idrettskretsen har arrangert. Det har i perioden vært gjennomført to seminarer om idrettens 
arbeid mot homohets.  
 
 

2.2 INNSATSOMRÅDER 
 
2.2.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM  
  BARNEIDRETT 
 
Barneidrett 
Etter at det ble vedtatt nye Bestemmelser om barneidrett på NIFs ting i 2007 har HIK  prioritert 
informasjon om innholdet i bestemmelsene. Dette har vært gjort gjennom nyhetsbrev, handlingsplan, 
nettsider, kursvirksomhet og direkte kontakt.  Særidrettene har ansvar for at idrettens barnerettigheter 
utøves i sin idrett.  
 
Etter HIKs mening er innholdet i rettighetene nå godt forankret i idrettslagene og idrettslagenes 
aktivitetstilbud.  
 
Idrettsskole 
HIK godkjenner rammene for virksomheten i idrettskolene 5-12 år. HIK har i perioden behandlet 
søknad om godkjenning og oppstartsstøtte til 10 idrettsskoler for barn med et samlet tildelingsbeløp 
kr. 135.500. 4 idrettsskoler har mottatt utviklingsstøtte – totalt kr. 34.000.  
 
57 idrettslag i fylket er registrert med idrettsskole som en av aktivitetene i 2009. 
 
2.2.2 UNGDOMSIDRETT 
Det har i perioden ikke vært arrangert fellesidrettslige lederkurs for ungdom i regi av idrettskretsen. 
Støttenettverk ungdom er utvidet med to nye personer. Prosjekt ”KickOff”, som er et initiativ fra 
støttenettverk ungdom om å samle ungdom fra ulike idretter til felles diskusjon og utvikling, ble 
arrangert høsten 2009. Initiativet samlet 55 ungdommer fra mange idretter. Tema som ble berørt var 
anti-doping, kosthold og ernæring, idretten mot homohets, og selvfølelse og selvtillit.  
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KickOff samling 2009 
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2.2.3 KOMPETANSEUTVIKLING 
 
Klubbutvikling 
Idrettskretsen har i 2008 og 2009 hatt god økonomi innenfor dette området. Vi har fått øremerkede 
midler til klubbutviklingstiltak i fleridrettslag og idrettsrådsutvikling. Dette har bidratt til økt utdannings-
virksomhet innenfor vårt oppfølgingsområde. 
 
 
Tiltak 2008 

 
Idrettslag 

Start 
møte 

Oppfølgings 
møte 

Andre møter 
og moduler 

Finnås SK 1   
Rosendal Turnlag 1   
Sædalen IL 1   
Flaktveit IK 1   
Kringlebotn IL 1 1 1 
Kjøkkelvik IL 1 1 1 
Lindås IL 1   
Eidsvåg IL 1 1 1 
Viking  T&IL 1 1 1 
Åsane Allidrett 1 1 1 
Totalt 10 5 5 
 
 
Tiltak 2009 
 

Idrettslag 
 

Formøte 
 

Start 
møte 

Opp-
følgings 

møte 

 
Styre 

seminar 

Regn 
skaps 
modul 

 
Arr. 

møte 

 
Anleggs 

møte 
Kvernbit  2 2 2     
Sædalen IL 2 2      
T&IL Hovding  2 2 1 2 1  
Bergen Fallskjermklubb 2 2 2  2   
Bremnes IL  2 1 1    
FK Bergen Nord  2 2     
Lindås IL  2 4 2   1 
Rosendal Turnlag    2    
Kjøkkelvik IL  1 2 2    
Flaktveit IK    2    
Kalandseid IL    1 2   
Laksevåg T&IL    1    
Bergen Ishockeyklubb  2 3     
Fana IL, cykle  2 3     
Nyborg Volleyballklubb  1      
Sotra Sportsklubb 1 2 1     
Sund IR (8 IL)  1      
TOTALT 7 23 22 12 6 1 1 
 
 
I tingperioden var det planlagt opprettet en felles møteplass/ eget lokale på Idrettens Hus for trenere, 
ledere, dommere og utøvere med tilgang til oppdatert kunnskap. Dette er ikke gjennomført. 
Hovedgrunnen er at vi ikke har funnet hvilket innhold og form denne møteplassen skal ha. Delvis har 
også Idrettens Hus vært sprengt kapasitetsmessig i perioden, og det har vært vanskelig å finne 
egnete lokaler. 
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2008 2009  
Fellesidrettslige kurs og seminar 

 Tiltak Deltakere Tiltak Deltakere 
Aktivitetsleder Barneidrett 4 59 6 74 
Aktivitetskurs åpen hall 1 26 1 10 
Aktivitetskurs barneidrett   6 66 
Akutte idrettsskader og førstehjelp 6 36 2 17 
Seminar ungdom KickOff   1 55 
Kosthold og antidoping 2 42   
Regnskapskurs 1 6 4 25 
Kunnskapsturneen 1 250 1 180 
Fagseminar Barneidrett 1 20   
Anleggseminar   1 120 
På Tvers   1 18 
Treningskontakter 4 68 3 61 
Trampett i skolen   1 7 
Klubbesøk   10 50 
Kosthold og ernæring 31 1400 27 800 
Basistrening 13 200 13 200 
Fylkeskonferanse  1 100 1 150 
Seminar Allianseidrettslagsmodellen   1 35 
 Totalt 65 2207 79 1868 
 

Kunnskapsturneen 2009  
Kunnskapsturneen er et årlig arrangement i regi av NIF som blir arrangert på 5-6 steder i landet i 
samarbeid med idrettskretsene. Turneen i 2009 ble åpnet i Bergen og kan oppsummeres med 
følgende sitat fra NIFs nettsider: ”Det ble en pangstart da Idrettsforbundets kunnskapsturné åpnet i 
Bergen 24. september. Temaet ”Sunn og skadefri idrett” sto på plakaten da blant andre Else-Marthe 
Sørlie Lybekk fra Sunn jenteidrett, Lars Kolsrud, lege ved Olympiatoppen og tidligere vektløfter Stian 
Grimseth inntok podiet for å snakke om ernæring, skadeforebygging og prestasjon for de 180 
tilhørerne.” 
 
PÅ TVERS av idretter 2009 
14. november 2009 arrangerte Hordaland Idrettskrets i samarbeid med Norges Basketballforbund 
Region Vest og Norges Håndballforbund Region Vest seminaret ”Utfordringer og gleder med å 
engasjere ungdom i idretten.” Her fikk deltakerne høre foredrag om og diskutere sentrale utfordringer 
tilknyttet ungdom og idrett som blant annet hvordan beholder vi ungdommen i idretten, profilering av 
idrettslagene og forbygging av rus- og dopingmisbruk. Etter teoribolken ble deltakerne utfordret i sal 
med basistrening. 
 

 
Deltakere på seminaret ”PÅ TVERS” i Bergen 2009 
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Kurs gjennomført i forbindelse med Idrett og skole – hånd i hånd 
Hordaland Idrettskrets har tilbudt alle organisasjonsledd som er med i prosjektet å gjennomføre ulike 
utdanningstiltak. Det være seg instruktører i idrettslagene, SFO-ansatte ved skoler og elever ved 
videregående skoler som er med som instruktører. Vi ser det som svært viktig for kvaliteten på 
opplegget at personene som planlegger og gjennomfører idrettsaktiviteten med barna fra SFO har en 
viss kompetanse på området. Dette gjør at en kan tilrettelegge for variert aktivitet som gir 
mestringsfølelse og glede for alle. Det gir trygghet til barna og ikke minst til instruktørene, noe som vi 
har merket spesielt blant de SFO-ansatte. 
 
Idrettens Studieforbund Hordaland 
Idrettens Studieforbund (ISF) eksisterer som en nasjonal organisasjon. Idretten mottar 
voksenopplæringsmidler for sin utdanningsvirksomhet gjennom denne organisasjonen. I Hordaland 
foregår all tverridrettslig utdanning gjennom Hordaland Idrettskrets, og ISF har ingen ansatte eller 
virksomhet i fylket. Styret i HIK har også fungert som styre for ISF-Hordaland. 
 
 
2.2.4 KOSTHOLD OG ERNÆRING 
Det viktigste arbeidet innenfor dette området har vært å tilby idrettslag informasjon om kosthold 
gjennom kurs og temakvelder. I perioden har det vært gjennomført totalt 58 tiltak med 2200 deltakere. 
 
 
 2.2.5 IDRETTSRÅD 
HIK har ansvaret for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner i fylket som har mer enn tre idrettslag. 
Dette er et minimumskrav iht. NIFs lov. Idrettsrådene skal arbeide for å få best mulig forhold for 
idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene 
og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. 
 
I 2008 ble det arrangert 4 fellessamlinger for idrettsråd i fylket: 

• 5.-6. sept. Førde – 8 idrettsråd og 21 deltakere 
• 26.-27. sept. Haugesund – 7 idrettsråd og 23 deltakere 
• 28. sept.  Bergen for kommuner uten IR – Idrettslag i 4 kommuner 
• 24.-25. okt. Bergen – 16 idrettsråd og 53 deltakere    

 
 
Tiltak og møter 2009 
Hva Antall IR Antall møter Antall deltakere 
Startmøter  18 18 126 
Samarbeid IR og IK 17 20 140 
Samarbeid med kommunen 5 5 17 
Treningskontakter 6 6 192 
Antidoping/ Ren idrett 6 6 187 
Anlegg 3 3 18 
Økonomi/regnskapsføring 1 2 16 
Tilskuddsordninger 3 3 15 
Idrettsrådets arbeidsoppgaver 3 3 16 
Frafall fra idretten 1 1 32 
 
   
Anleggsseminar på Kokstad, Bergen 4. november 2009. 9 idrettsråd deltok på seminaret. 
 
NIF gjennomførte en landsomfattende idrettsrådskonferanse i Molde 13. – 15. november 2009 med 
350 deltakere. 18 deltakere fra 9 idrettsråd i Hordaland deltok på denne samlingen. 
 
De aller fleste idrettsråd som har gjennomført våre utviklingstiltak i 2009 har også gjennomført et 
forberedende møte sammen med veileder fra idrettskretsen. I tillegg har styret og / eller adm. deltatt 
på 18 årsmøter. 
 



2.2.6 TOPPIDRETT 
 
Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) 
 
 
 

 
 
 
Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) er et regionalt kompetansesenter for toppidrett på 
Vestlandet. OLTV skal gjennom samlinger og utviklingsprogram jobbe for å øke 
trenerkompetansen til trenerne for morgendagens og dagens topputøvere. OLTV skal skape 
utviklingsmiljø for unge lovende utøvere gjennom samarbeid med videregående skole og 
høgskole. Sammen med særkretsene i regionen skal OLTV gjennom et faglig sterkt, levende 
og engasjert kompetansemiljø bidra til at Vestlandet får enda flere toppidrettsutøvere.  
 
Virksomheten har vært finansiert gjennom Olympiatoppen, Hordaland Idrettskrets, Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune. Hordaland Idrettskrets har bidratt med lønnsmidler for 
administrativ leder samt dekning av kontorkostnader på Idrettens Hus. 
 
De viktigste økonomiske bidragsytere: 
 2008 2009 
Olympiatoppen  595.000 690.000 
Hordaland fylkeskommune 
- Kultur og Idrettsavdelingen 
- Skole og opplæringsavd. 

 
 150.000 

 3.656.250 

 
   210.000 
4.643.833 

Bergen kommune 250.000 650.000 
Hordaland Idrettskrets 220.000 236.000 
Totalt 4.871.250 6.429.833 
 
 
Målområde 1: Nasjonal spisskompetanse 
 
2008 
OLTV har utviklet en god modell for talentutvikling gjennom toppidrettslinjen og startet høsten 2008 
med prosjekt ”talentsatsing”. Bergen kommune har i 2008 bevilget 1 million kroner som OLTV har 
vært med å dele ut til idrettslag som jobber godt og planmessig med talentutvikling.  
 
OLTV har i 2008 vært i dialog med Høgskolen i Bergen angående innkjøp av testutstyr til testlab.  
OLTV har også hatt dialog med andre forskningsmiljø i Bergen. 
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2009 
OLTV har hatt god dialog med Høgskolen i Bergen (HiB) og lærerutdanningen. OLTV har sammen 
med HiB vært med å starte og finansiere utstyr til den nye fysiologiske testlab som er plassert på HiB 
avdeling for lærerutdanning. OLTV har jobbet med opplæring av testpersonell og har sammen med 
ansatte på HiB fått opplæring på testlaben på Olympiatoppen i Oslo (OLT). Opplæring og et godt 
samarbeid med OLT er viktig for OLTV for at kvaliteten på testene og laben blir like bra i Bergen som i 
Oslo. Det er knyttet kontakt med testsenteret i OLT Midt-Norge. 
 
Ørjan Olsen, Morten Ivarsen og Pia Mørk Andreassen er testpersoner i OLTV. De har dette året testet 
utøvere i skøytegruppen til Fana IL, padlere, syklister og alle på toppidrettslinjen. Det er testet både 
maks O2 og laktat. OLTV har jobbet med få til tettere dialog med diverse forskningsfelt i Bergen. 
 
Olympiatoppen Vest -Norge har i tingperioden jobbet innen feltet ”spisskompetanse” med følgende: 
 

• Utdanning – bachelor idrett på Høgskolen i Bergen og Toppidrett på videregående skole 
• Etterutdanning for idrettslinjer - fagsamlinger 
• Yngre utøvere – Morgendagens utøvere – samlinger og oppfølging 
• Utvikling nettsider OLT – nasjonalt ansvar 
• Undervist, vært sensor, eksaminator og veiledere for bachelor oppgaver (2009) 

 
Målområde 2 og 3: Utviklingsarbeid i prestasjonsgrupper og nettverk, 
tjenester og kompetanse 
 
Kompetanseheving 
OLTV har i løpet av 2008 og 2009 hatt en rekke kompetansehevende tiltak for trenere/ ledere og 
utøvere. Totalt har det vært over 800 deltakere på 17 tiltak som forum toppidrett og temasamlinger.  
For utøvere har OLTV hatt 2 samlinger hvert år, 1 vår og 1 høst. Totalt har ca 250 utøvere deltatt. 
Det har vært arrangert 7 frokostmøter for spesielt inviterte trenere. 
  
Bachelor idrettsfag ved Høgskolen i Bergen 
Høsten 2007 startet 3-årig høgskole utdannelse i idrett i Bergen. I faggruppen sitter representanter fra 
høgskolen, Alex Wisnes (Høgskolen i Bergen), Roger Gjelsvik(OLTV) og Pia Mørk 
Andreassen(HIK/OLTV). Alex Wisnes og Pia Mørk Andreassen underviser i fysiologi og toppidrett. 
Lars-Arne Andersen i treningslære/basistrening og Roger Gjelsvik i treningsplanlegging. 
  
Toppidrettslinjen 

Høsten 2006 startet den første toppidrettslinjen i offentlig regi opp på Åsane 
Gymnas, nå Tertnes Videregående Skole og på Voss. Tilbudet er et samarbeid 
mellom Hordaland fylkeskommune, Tertnes Videregående Skole, Voss Gymnas 
og Olympiatoppen Vest-Norge. OLTV kvalitetssikrer det idrettslige tilbudet og er 
med på inntaket av elever. OLTV fungerer som koordinator for linjene og lager 
planer i forhold til fellesopplegg i trening, teori, samlinger, testing osv. 
Toppidrettslinjen på Tertnes har i skoleåret 2009/2010 84 utøvere fordelt på 

fotball, håndball, volleyball, svømming, friidrett, orientering, kappgang, kampsport, boksing, sykkel og 
tennis. Voss har i samme skoleår hatt 48 utøvere fordelt på langrenn, skiskyting, alpint og freestyle.  
Høsten 2009 ble det startet opp toppidrett med yrkesfaglig studieretning. Totalt er det 9 utøvere som 
går på denne linjen fordelt på byggfag og elektro. Yrkesfag gjennomføres på Åsane vgs, mens 
fellesfagene holdes på Tertnes vgs. All trening er sammen med Tertnes toppidrett. 
 
Trenere på Voss har vært: Kristen Skjeldal, Gisle Fenne, Hilde Synnøve Lid, Even Hole, Kjell 
Brandseth, Asbjørn Skorpen, Trond Carsten Øye, Terje Aas og Knut Steinar Skiple. 
 
På Tertnes har det vært: Stein Arve Lone, Morten Kalvenes, Reidun Seth, Hege Nilsen, Kjetil 
Knutsen, Yngve Myhre, Daniel Birkelund, Jan Stankiewicz, Anders Fältnes, Tore Johannesen, Truls 
Nygaard, Bjarte Eikanger, Hilde Gjelsvik, Roger Gjelsvik, Finn Zachariassen, Patrik Broddfelt, Karl 
Erik Haarstad, Erlend Sæterstøl, Kirvil Grini, Anders Styve, Are Andresen, Scott Olsen, Lars Arne 
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Andersen, Merete Skadal, Andrine Flemmen, Frode Skjelvan, Iwonka Vik, Randi Berntsen, Christian 
Marthinussen, Erik Dorch og Ørjan Olsen. 
 
Ungdomskole 
Høsten 2009 startet ungdomskoleprosjektet på Lynghaug skole.  Prosjektleder er Morten Ivarsen. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune ved Idrettsseksjonen, Bergen 
kommune ved fagavdeling skole, Olympiatoppen Vest-Norge, Idrettsrådet i Bergen og Lynghaug 
skole. 
Målet med prosjektet: 

• Ønske om å oppnå fysisk mestring blant elevene. 
• Bedre helsetilstanden for de som ikke er aktiv innen idrett og fysisk aktivitet. 
• Et bedre treningsgrunnlag for de som allerede er aktive innen idrett. 

 
Prosjektet startet opp ved skolestart høsten 2009, og alle elevene har et tilbud om aktivitet to ganger 
pr. uke i tillegg til kroppsøvingstimene. 
 
Instruktører er hentet fra basistrenere i OLTV, instruktører fra Løv-Ham fotball, dansere fra Absence 
og instruktører fra Hordaland Idrettskrets. 
  
Fagdag, Frokostmøter og Forum toppidrett 2008 

Hva Når Hvor Antall Hvem 
Hva kreves av meg som 
topputøver 
 
Utviklingstrapp 
Antidoping 
 
Hvordan takle media 
 
Erfaringer fra OL 
 
Idrettsernæring 
 
 
Skade og 
sykdomsforebygging 
 
Sammen om de store 
prestasjonen  
 
Talentsamling – hvordan få 
flere topputøvere fra Vest 
 
 
Trener i utvikling 
- strategi/mål og verdier 
- testing og fysiologi 
- idrettspsykolgi/mental   
   trening 
- Veilederrollen 
 
 
 
 

29.april 
 
 
27. mai 
 
 
10. juni 
 
16. september 
 
22. oktober 
 
 
28. oktober 
 
 
21. november 
 
 
2. desember  
 
 
 
 
6. – 7. mars 
26. - 27. mai 
25. - 26. september 
 
20. – 21. november 
 

Bergen 
 
 
Bergen 
 
 
Bergen 
 
Bergen 
 
Bergen 
 
 
Bergen 
 
 
Bergen 
 
 
Bergen 
 
 
 
 
Bergen 
Bergen 
Bergen 
 
Bergen 

20 
 
 
80 
 
 
45 
 
25 
 
194 
 
 
10 
 
 
40 
 
 
90 
 
 
 
 
20 
20 
20 
 
20 

Jan Gunnar Solli 
 
 
Åke Fiskerstrand 
Jan de Lange 
 
Gorm Natlandsmyr 
 
Roger Gjelsvik 
 
Ernæring avd OLT/OLTV 
 
Pia Mørk Andreassen 
Lars-Arne Andersen 
 
Jarle Aambø og  
Eirik Verås Larsen 
 
Roger Gjelsvik, Rune 
Titlestad, Gard Kvale 
Robin Dale Oen 
 
Tore Øvrebø 
Erling Rimeslåtten 
Alex Wisnes 
Åke Fiskerstrand 
Jan de Lange 
Torgeir Tviberg 
Frode Moen 
Bjørn Wormes 
Michael Jørgensen 
Jarle Aambø 
Eirik Verås Larsen 

Talenter/unge utøvere 
 
Talentsamling 
Hvordan takle media 
og Vi sprenger grenser 
 
Talentsamling 

 
 
 
10. juni 
 
 
2. desember 

 
 
 
Bergen 
 
 
 Bergen 

 
 
 
45 
 
 
40 

 
Gorm Natlandsmyr 
Erlend Sæterstøl og 
Ørjan Olsen 
 
Roger Gjelsvik, Gard 
Kvale og Robin Dale Oen 

 



Fagdag, Frokostmøter og Forum toppidrett 2009 
Hva  Når Hvor  Antall Hvem 
Motivasjon og glede som 
trener 
 
Motivasjon og glede som 
trener 
 
Utvikling av unge utøver i 
New Zealand 
 
Om å gjøre ting man ikke tør 
 
 
 
Lagbygging 
 
Testing – hvorfor teste 
 
 
 
Utholdenhetsseminar  
 
 
 
Vinnerkultur 
 
Trener i utvikling 
avslutning 

 
23. mars 
 
 
31. mars 
 
19. mai 
 
 
26.mai 
 
 
 
3. juni 
 
22. september 
 
 
 
25. september 
 
 
 
3. desember  
 
30. januar  

 
Bergen 
 
 
Bergen 
 
Bergen 
 
 
Bergen 
 
 
 
Bergen 
 
 Bergen 
 
 
 
Bergen 
 
 
 
Bergen 
 
Bergen 

 
35 
 
 
15 
 
15 
 
 
50 
 
 
 
35 
 
10 
 
 
 
80 
 
 
 
40 
 
20 

 
Ulf Karlsson, 
Anders Fältnes 
 
Michael Jørgensen 
 
Mike Hill 
 
 
Harald Rønneberg, 
Absence og Hildemors 
danseskole 
 
Bjørn Hansen 
 
Roger Gjelsvik, 
Morten Ivarsen, 
Vegard Iversen 
 
Øyvind Sandbakk 
Alex Wisnes  
Trond Nymark 
 
Egil Søby 
 
Pia Mørk Andreassen, 
Roger Gjelsvik 

Talenter/unge utøvere 
Om å gjøre ting man ikke tør
 
 
Vinnerkultur 

 
26. mai 
 
 
3. desember 

 
Bergen 
 
 
 Bergen 

 
60 
 
 
40 

 
Harald Rønneberg, 
Absence og Hildemors-
danseskole 
Egil Søby 

 

 
 Treningsleir i Benalmadena (Spania) - Toppidrettslinjen 
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Basistrening 2008 
Hva Når Hvor Ant Hvem 

Kurs (6 og 8 t kurs 
samt Workshops) 
 
 
 
 
 

14. februar - temakveld 
23. april - workshop 
7. og 14. mai 
21. og 28. mai, IL Gneist 
27. august - workshop 
3. september- workshop 
10. og 17. september 
18. oktober 
19. oktober 
2. november, Kalandseid IL 
5. og 12. november 

Bergen 
Bergen 
Bergen 
Bergen 
Bergen 
Bergen 
Bergen 
Stavanger 
Stavanger 
Bergen 
Bergen 

20 
12 
25 
20 
12 
10 
23 
16 
25 
25 
25 

Merete Skadal 
Lars-Arne Andersen 
Lars-Arne Andersen 
Iwonka Vik og Erik Dorch 
Lars-Arne Andersen 
Lars-Arne Andersen 
Lars-Arne Andersen 
Iwonka Vik og Erik Dorch 
Iwonka Vik og Erik Dorch 
Iwonka Vik 
Frode Skjevan og Iwonka Vik 

Økter 
Svømmere 
 
Tverridrettslig 
nasjonale utøvere 
Tverridrettslig yngre 
utøvere 
 
Toppidrettslinje 
 
 
 

 
Mandag morgen 
Tirsdag 
Tirsdag og fredag  
morgen 
Fredag ettermiddag 
 
 
2 timer mandag og fredag 
 
 

 
Tonus 
Turnkassen 
Vikinghallen 
 
Vikinghallen 
 
 
Åstveithallen 

 
15 
3 
15 

 
30 

 
 

80 

 
Lars-Arne Andersen 
Lars-Arne Andersen 
Iwonka Vik og Lars-Arne 
Andersen 
Frode Skjelvan, Erik Dorch, 
Andrine Flemmen, Iwonka Vik, 
Ørjan Olsen, Erlend Sæterstøl, 
Kirvil Grini, Lars-Arne Andersen 
og Merete Skadal ,Frode Skjelvan 
Erik Dorch, Andrine Flemmen, 
Iwonka Vik, Ørjan Olsen, Erlend 
Sæterstøl, Kirvil Grini, Lars-Arne 
Andersen og Merete Skadal 

Spesialopplegg 
enkeltutøvere 

Fredag  Turnkassen 
Vikinghallen 

4 Lars-Arne Andersen og Alex 
Wisnes 

Basistrening 2009 
Hva Når Hvor Ant Hvem 

Kurs (6 og 8 timers 
kurs samt 
Workshops) 
 
 
 
 
 

14. februar  
11. mars - workshop 
22. april - workshop 
29. april og 6. mai 
Mai 
23. og 30. september 
24. oktober 
1. november 
4. og 11. november 
8. nov – 12 timers kurs 
15. november 
18. november 
12. desember 

Stavanger 
Bergen 
Bergen 
Bergen 
Øystese 
Bergen 
Odda 
Austevoll 
Bergen 
Stavanger 
Stavanger 
Bergen 
Voss 

20 
31 
10 
23 
6 
32 
16 
20 
25 
18 
25 
10 
10 

Iwonka Vik 
Lars-Arne Andersen 
Lars-Arne Andersen 
Iwonka Vik  
Lars-Arne Andersen 
Lars-Arne Andersen 
Iwonka Vik 
Iwonka Vik  
Lars-Arne Andersen 
Lars-Arne Andersen 
Iwonka Vik  
Lars-Arne Andersen 
Iwonka Vik  

Økter  
Svømmere 
 
Tverridrettslig 
nasjonale utøvere 
 
Tverridrettslig yngre 
utøvere 
 
 
 
 
Toppidrettslinjen 
 
 
 

 
Torsdag 
 
Tirsdag og fredag  
 
 
Fredag  
Torsdag  
Torsdag 
Onsdag 
Tirsdag 
 
2 timer tirsdag og fredag 
 
 

 
Tonus 
 
Vikinghallen 
 
 
Vikinghallen 
Buehallen 
Rådalslia 
Loddefjord 
Øystese 
 
Åstveithallen 

 
15 
 
7-15 
 
 
20 
25 
25 
20 
15 
 
80 

 
Lars-Arne Andersen 
 
Iwonka Vik og Lars-Arne Andersen
 
 
Iwonka Vik 
Andrine Flemmen 
Kirvil Grini 
Kim Torry Simmenes 
Ragni Hestad 
 
Lars-Arne Andersen Frode Skjelvan, 
Erik Dorch, Andrine Flemmen, Iwonka 
Vik, Ørjan Olsen, Erlend Sæterstøl, 
Merete Skadal, Christian 
Marthinussen, Randi Berntsen, Are 
Andresen 

Spesialopplegg 
enkeltutøvere 

Tirsdag og fredag  
Fredag 

Turnkassen 
Vikinghallen 

1-4 
5 

Lars-Arne Andersen 
Alex Wisnes 



 
Treningsleir Benalmadena (Spania) – Toppidrettslinjen 
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Miljøer/utøvere/trenere 2008 
Hva For hvem Antall Hvem 

Motivasjon 
 

Kunstløp 
Håndball 
Fotball 

 Kjell Tore Solvang 
 
 

Faglig konsulent 
Veileder for trenere og 
utøvere 
Foredrag 

Svømming 
Funksjonshemmede 
Vektløfting 
Kappgang 
Flere foredrag inn mot 
idrettslag, kultur og kommuner 

 Alex Wisnes 
Roger Gjelsvik 
mm 

Trening og testing 
 

Tertnes IL 
IL Bjørnar 

1 gang i uken 
Våren 2008 

Ørjan Olsen og Erlend 
Sæterstøl 

Kosthold/ernæring  1400 delt. fordelt på  
31 tematimer  
40 utøvere til 
konsultasjoner 

Pia Mørk Andreassen 
 
Mari Skar Manger 

Medisinsk nettverk 
Legetime 
Henvisning fysioterapi 

 
Involverte utøvere 

 

 
27 konsultasjoner 

 
Eilif  Haaland 
Lars-Arne Andersen 

 
Miljøer/utøvere/trenere 2009 

Hva For hvem Antall Hvem 
Faglig konsulent 
Veileder for trenere og 
utøvere 
Foredrag 

Coaching SK Brann og 
toppidrettslinjen. 
Flere foredrag inn mot 
idrettslag, kultur og kommuner 
og fylkeskommunen 

 Michael Jørgensen 
Roger Gjelsvik 
Pia Mørk Andreassen 
Morten Ivarsen 
Lars-Arne Andersen 

Trening og testing 
 
Testsenteret: HiB avd. 
for lærerutd. og NUI 

Tertnes IL 
 
 

1 gang i uken 
 
100 utøvere 

Ørjan Olsen og Erlend 
Sæterstøl 
Ørjan Olsen og Morten 
Ivarsen 

Kosthold/ernæring  794 deltakere fordelt på  
27 tematimer  
62 utøvere til 
konsultasjoner 

Pia Mørk Andreassen 
 
Mari Skar Manger 

Medisinsk nettverk 
Legetime 

 
Involverte utøvere 

 
30 konsultasjoner 

 
Eilif  Haaland 

 
Basistrening 2008 
Basistrening er høyt prioritert i OLTV. Foruten 6 faste treninger i uken, har OLTV også hatt 
basistrening ute i klubber. De faste treningen har vært holdt i Bergen i henholdsvis Vikinghallen, på 
Tonus og i Åstveithallen. Dette er et tilbud som er benyttet av talentfulle utøvere og utøvere på 
landslagsnivå.  OLTV har hatt over 300 timer med basistrening dette året, og 90 utøvere har hatt 
ukentlige samlinger. 
OLTV har arrangert 13 basistreningskurs med et samlet deltakerantall på over 200 personer. 9 av 
kursene er holdt i Bergen og 2 i Rogaland. Basiskurs har også blitt arrangert andre steder i landet – 
både i Kristiansand og i Bodø har de arrangert kurs med instruktører fra OLTV.  
 
OLTV har hatt et eget basistreningsopplegg for de beste svømmerne i Bergen. Disse har møtt i 
Turnkassen 1 gang i uken med tett oppfølging på spesifikk basistrening. Tertnes Håndball har også 
fått oppfølging innen basistrening.  
 
I januar ble det startet opp faste basistreningsøkter i Stavanger for etablerte utøvere.  
 
Basistrening 2009 
Det har vært gjennomført 12 faste basistreninger i uken. Gjennom ”talentmillionen” fra Bergen 
kommune er det startet opp basistrening i bydelene; sentrum, Åsane, Fana og Loddefjord. På hvert 
av stedene har mellom 20-25 unge utøvere deltatt en gang i uken med basistrener fra OLTV. Trener 



på disse øktene har vært: Andrine Flemmen, Kim Torry Simmenes og Kirvil Grini. 
 
Hordaland fylkeskommune har bidratt med midler for at OLTV skal utvide tilbudene til hele fylket. Det 
har vært holdt kurs i Odda, Austevoll, på Voss og i Øystese. I Øystese er det fast basistrening 1 gang 
i uken med trenere opplært av OLTV.  
 
For etablerte utøvere har det vært tilbud om basistrening 2 morgenøkter i uken i Vikinghallen. Totalt 
har OLTV arrangert over 18 timer i uken med basistrening, og 200 utøvere har hatt ukentlige 
samlinger. 
 
OLTV har i 2009 arrangert 13 basistreningskurs. Totalt har over 200 personer deltatt på kurs. 6 av 
kursene er holdt i Bergen, 1 i Øystese, Odda, Voss og Austevoll og 3 i Rogaland. OLTV har arrangert 
3 workshop i basis for langrenn, håndball og fotball og utarbeidet workshop for svømming. 
OLTV har hatt et eget basistreningsopplegg for de beste svømmerne i Bergen. Disse har møtt i 
Turnkassen 2 ganger i uken med tett oppfølging på spesifikk basistrening. 
Tertnes Håndball har også fått oppfølging innen basistrening og de har fått fast oppfølging fra OLTV 
med fokus på styrke og testing. 
 
Basistreningen koordineres av Lars-Arne Andersen. OLTV er også en sentral del av OLT sin 
motorikk/teknikk gruppe. 
 
 
Miljø/utøvere/trenere 
Det har vært oppfølging direkte mot regionens beste utøvere, mot klubber og mot trenere. Noen av 
konsulentene har hatt faste treninger med utøvere gjennom hele året og det har vært spesiell 
oppfølging av svømming, håndball og kappgang. 
 
OLTV har fokusert på trener motivasjon, gjennom frokostmøter og direkte kontakt. Ernæringsfysiolog 
Mari Skar Manger har vært brukt til konsultasjon for utøvere innen ernæring. Kjell Tore Solvang har 
holdt motivasjonsforedrag i klubber. 
 
I 2009 fikk OLTV prosjektleder i 50% stilling til prosjektet ”talentsatsing” sammen med Bergen 
kommune. Her er det jobbet med utvikling av de gode utviklingsmiljøene. Det er startet opp 
basistreningstilbud i 4 av 5 bydeler og OLTV har tildelt økonomiske tilskudd for rundt kr 500.000,- til 
ulike talentutviklende tiltak i Bergen. 
 
OLTV har i 2008 og 2009 holdt kostholdsforedrag og generell info slik at utøverne tidlig fokuserer på å 
spise nok og riktig. I tillegg har det vært fokusert på skade- og sykdomsforebygging og basistrening.  
OLTV har fulgt opp sine topptrenere med tilbud om frokostmøter for å lage felles møteplasser.  
 
 
Medisinsk nettverk 2008 og 2009 
Det medisinske nettverket har vært ledet av idrettslege Eilif Haaland.  Med seg i nettverket har han 
har 14 spesialister;   

• Øre/nese/hals 
• Hudlege 
• Reumatolog 
• Ortoped 
• Kiropraktor 
• Manuell terapeut 
• Fysioterapeut 
• Kostholdsveiledere 

• Urolog 
• Psykolog spiseforstyrrelser 
• Psykolog 
• Nevrolog 
• Øyelege 
• Hjertespesialist  
• Lungespesialist 

 
 
I 2008 har ernæringsfysiolog Mari Skar Manger tatt i mot 40 utøvere til konsultasjon på Idrettens Hus 
og 60 utøvere i 2009.  
 
I 2008 har Eilif Haaland behandlet eller sendt videre 27 utøvere med diverse plager og 30 utøvere i 
2009.   
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OLTV antar at flere og flere vil benytte seg av disse tilbudene etter hvert som antall utøvere på 
toppidrettsgymnaset øker. Foruten tilbudet gjennom idrettslegen har OLTV også gitt veiledning i 
forhold til alternative øvelser ved skade gjennom fysioterapeutene Lars-Arne Andersen, Frode 
Skjelvan og Iwonka Vik. Skadete utøvere har fått oppfølging etter skade gjennom OLTV. 
 
 
Regionalt nettverk 
OLTV har i tingperioden hatt god kontakt med Rogaland Idrettskrets. I 2008 har OLTV hatt fast 
basistrening 1 gang uken i Stavanger Turnhall og 2 ganger i uken i 2009. Basistrenerne i Rogaland, 
Daniel Larsen Fredriksen og Petter Egge følges opp og rapporterer til OLTV.  
Det har vært arrangert 2 basistrenerkurs i Rogaland med totalt 43 deltakere i 2008 og 3 basistrener-
kurs med totalt 63 deltakere i 2009.  
 
 
Media 
OLTV har i tingperioden hatt god kontakt med media i Bergen. Bergens Tidende og Bergensavisen 
har nesten ukentlig hatt en sak i tilknytning til OLTV. Også lokalavisene har skrevet om det som har 
skjedd i OLTV regi.  
 
Internettsidene til OLTV har vært oppdatert jevnlig. Nettsiden finnes ved å gå inn på 
www.olympiatoppen.no eller www.hordaidrett.no    
 
 
Bemanning 
Det er kjøpt tjenester for toppidrettssjef Roger Gjelsvik tilsvarende ca 50% årsverk i 2008 og 2009. 
Administrativ leder Pia Mørk Andreassen i 50% stilling. Hun er i tillegg ansatt i 30% stilling som 
koordinator for toppidrettslinjene og 20 % som koordinator/rådgiver innen kosthold/ernæring.  
 
I 2009 har Morten Ivarsen vært ansvarlig for prosjekt ”talentsatsing” i 50% stilling. Morten Ivarsen sin 
lønn er dekket inn av tilskudd fra Bergen kommune. I tillegg til disse har OLTV personer i ulike 
stillingsprosenter. Dette er: 
 
Lars-Arne Andersen - koordinator basistrening, kursutvikling, kursholder og fysioterapeut ca 40 %  
Ørjan Olsen – Toppidrettslinjen, test/trening, basistrener og kursholder 40 % 
Michael Jørgensen - Coaching 20 % 
Mari Skar Manger - Ernæringsfysiolog, kursholder og timekonsulent 10% 
 
OLTV har samarbeid med et nettverk av fagpersoner som fungerer som konsulenter. Dette har vært: 
 

• Alex Wisnes – prosjektleder nettsider, faglig konsulent, ansvarlig styrketrening for 
topputøvere og veileder for trenere og utøvere  

• Lege Eilif Haaland – koordinator medisinsk nettverk 
• Fysioterapeut Lars-Arne Andersen – koordinator basistrening, kursutvikling, kursholder, 

basistreningsnettsider, trening mandager og fredager. 
• Ørjan Olsen – toppidrettslinjen, test/trening, basistrener og kursholder 
• Mari Skar Manger – ernæringsfysiolog, kursholder og timekonsulent 
• Michael Jørgensen - coaching 
• Merete Skadal – testing, basistrener og kursholder 
• Iwonka Vik – fysioterapeut, basistrener og kursholder 
• Andrine Flemmen - basistrener 
• Eik Dorc – basistrener 
• Frode Skjelvan – fysioterapeut og basistrener 
• Terje Nitter – basistrener og kursholder 

 
 
 

http://www.olympiatoppen.no/
http://www.hordaidrett.no/


 
Paraplymisk skoledag i Bergen 8. oktober 2008 
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2.2.7 IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
 
INKLUDERING 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
NIF har syv fagkonsulenter (seks årsverk) som arbeider regionalt med idrett for funksjonshemmede. 
Fagkonsulenten på Vestlandet, Merete Skadal, har fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane som arbeidsfelt. Hun har i tingperioden arbeidet med bistand og informasjon til særforbund 
lokalt og idrettslag, bidratt i ulike arrangement i samarbeid med Hordaland Idrettskrets, Hordaland 
fylkeskommune, kommuner, særforbund lokalt og lag, arrangert tverridrettslige kurs, bidratt med 
informasjon om idrett for funksjonshemmede til brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner o.a. 
 
I løpet av perioden har fagkonsulenten bidratt til at funksjonshemmede i Hordaland har hatt 
muligheten til å prøve ulike idretter. Gjennom rekrutteringsdager og andre tiltak har blant annet 
rullestolbasket, kjelkehockey, klatring, bordtennis, goalball, ski, boccia, svømming, friidrett, fotball og 
håndball blitt presentert. I forbindelse med Kunnskapsturnéen 2008 i regi av NIF og Norsk Tipping ble 
det blant annet arrangert en paralympisk skoledag i Bergen, og her fikk ca 100 ungdomsskoleelever 
(både funksjonshemmede og funksjonsfriske) forsøke seg på idretter tilrettelagt for 
funksjonshemmede. I tillegg har fagkonsulenten bidratt under årlige arrangement for 
utviklingshemmede i Hordaland som Vinteraktivitetsuker på Golsfjellet 2008 og 2009, 
Fylkesidrettslekene 2008 og 2009 og Vinteraktivitetsdag på Sjusete 2008 og 2009. 
 
Fagkonsulenten har i perioden arrangert eller bidratt på til sammen 10 rekrutteringsdager/ 
aktivitetsleirer for funksjonshemmede i Hordaland. 
 
Fagkonsulenten har i tingperioden også prioritert synliggjøring og kompetansehevende tiltak når det 
gjelder idrett for funksjonshemmede. Funksjonshemming og tilrettelegging av aktivitet har vært tema 
på alle treningskontaktkursene (syv) i tillegg til ulike kurs ved Høgskolen i Bergen 
(vernepleierutdanning, fysioterapiutdanning og bachelor idrett). Det har også vært gjennomført to 4-
timers tilretteleggingskurs i fysisk aktivitet for barn med funksjonshemminger. I tillegg til dette har det 
vært viktig å bidra med innlegg om idrett og funksjonshemming på ulike seminarer i regi av Sosial- og 
Helsedirektoratet, kommuner og brukerorganisasjoner. Det største arrangementet innenfor 
synliggjøring og kompetanse var Kunnskapsturnéen 2008 i Bergen med ca 250 deltagere. 
 
Fagkonsulenten har i perioden arrangert eller bidratt på til sammen 24 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: 

 

 Antall 
kurs/seminarer 

Antall deltakere Antall rekrutteringsdager/ 
leirer 

Antall deltakere 

2008 15 703 6 365 
2009 9 307 4 190 
Totalt  24 1010 10 555 

 
I 2008 ble arbeidet i Hordaland prioritert med større arrangement som Paralympisk skoledag og 
Kunnskapsturnéen med inkludering som tema. I 2009 ble det gjennomført flere større arrangement i 
Rogaland, noe som førte til noe nedgang i aktiviteten i Hordaland.  
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Arrangement for utviklingshemmede 
 
Bocciaserien 
Hordaland Idrettskrets arrangerer hvert år fra oktober til juni bocciaserie i Hordaland for 
utviklingshemmede.   
 
I 2008 deltok 10 idrettslag med til sammen 15 boccialag. 
Resultat: 1. Arna Boccialag 1    

2. Austrheim IL 1 
3. Askøy HSL 1 

 
I 2009 deltok 8 idrettslag med til sammen 13 boccialag.  
Resultat: 1.plass - Arna Boccialag 1 

2.plass - Askøy Helsesportlag 
3.plass - Austrheim IL 2 

 
 
Hordaland Idrettskrets gjennomfører hvert år 3 arrangementer for utviklingshemmede i samarbeid 
med Hordaland fylkeskommune. Dette er Vinteraktivitetsuken, Sommeraktivitetsuken og 
Fylkesidrettslekene. 
 
 
Vinteraktivitetsuke 
Vinteraktivitetsuken ble arrangert 7.-11.april 2008 og 23.-27. mars 2009 på Oset Høyfjellshotell på 
Golsfjellet. Arrangementet har i over 13 år vært arrangert på Guriset fjellstue men ble i 2008 besluttet 
flyttet til Oset Høyfjellshotell ca 2 km unna. Vinteraktivitetsuken ble flyttet ut i fra en helhetsvurdering 
hvor blant annet bedre tilrettelegging av aktivitet både ute og inne, større hotellkapasitet med 
tilrettelegging for funksjonshemmede og hovedlederressurser ble lagt til grunn. I tillegg kunne 
arrangementet arrangeres over 1 uke med flere deltakere enn over 2 uker på Guriset.  
 
Ved Oset er det ideelle forhold for alle typer vinteraktiviteter og aktivitetene ble tilrettelagt den 
enkeltes funksjonsnivå. Aking, skigåing, hundespannkjøring, snøscooterturer, snørekjøring, 
aktivitetsløype, svømming, konkurransedag og bocciaturnering var noe av det som stod på 
programmet. 
 
2008  
132 deltakere (51 utviklingshemmet og 81 ledsagere) 
3 hovedledere (Hordaland Idrettskrets, Hordaland fylkeskommune og NIF) 
8 studenter fra Høgskolen i Bergen  
 
2009  
151 deltakere (60 utviklingshemmet og 91 ledsagere) 
3 hovedledere (Hordaland Idrettskrets, Hordaland fylkeskommune og NIF) 
2 ledere engasjert som erstatning for studenter da et samarbeid med Høgskolen i Bergen ikke lot seg 
gjøre dette året. 
 
 
Sommeraktivitetsuke 
Sommeraktivitetsuken ble arrangert 23.-27. juni 2008 og 29. juni – 3. juli 2009 på Guriset fjellstue på 
Golsfjellet. Denne uken er et samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Aktivitetene er lagt til rette 
og tilpasset alle funksjonsnivå. Bading, fisking, fjellturer, gårdsbesøk, riding, kanopadling, 
aktivitetsløype og båttur inngikk i programmet.  
 
2008     2009 
32 deltakere*    62 deltakere 
2 hovedledere    2 hovedledere 
 
* Grunnen til lavt deltakerantall i 2008 skyldtes at det ble gitt tilbud om 2 ulike  uker der den ene ble avlyst. 



Fylkesidrettslekene 
Fylkesidrettslekene er et idrettsarrangement for utviklingshemmede som arrangeres hvert år av 
Hordaland Idrettskrets og Hordaland fylkeskommune. 
  
I 2008 ble idrettslekene arrangert 24.-25. mai 2008 på Ågotnes i Fjell kommune, henholdsvis på 
Ågotnes stadion, i Ågotneshallen og Ågotnes svømmehall. IL Nest-Sotra var teknisk arrangør. 
Ordfører i Fjell kommune, Lars Lie og kretsstyremedlem i Hordaland Idrettskrets Svein Inge Styve 
åpnet Fylkesidrettslekene. 93 deltakere konkurrerte denne helgen i boccia, svømming, friidrett, og 
fotball.  
I 2009 ble idrettslekene arrangert 12. – 13. september på Askøy, henholdsvis på Ravnanger 
Idrettspark og i Askøyhallen. Askøy Helsesportlag var teknisk arrangør i samarbeid med Ask IL. Knut 
Hanselmann, ordfører i Askøy Kommune og kretsleder i Hordaland Idrettskrets Oddvar J. Jensen 
åpnet Fylkesidrettslekene. Rundt 40 deltakere konkurrerte i friidrett og svømming. På grunn av 
sviktende påmelding, ble boccia og håndball avlyst søndag 13. september. 

 

 
60m finale under Fylkesidrettslekene 2009 på Askøy 
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2.2.8 LOVPÅLAGTE OPPGAVER OG SAKER AV FELLES INTERESSE 
FOR IDRETTEN 
Det har i perioden vært økende pågang fra idrettslag som ønsker hjelp i organisatoriske eller 
lovmessige spørsmål. Noen ønsker hjelp ifm. gjennomføring av årsmøter, andre ønsker hjelp til å løse 
konfliktfylte situasjoner i idrettslaget. NIF har økende fokus på området. Idrettskretsenes 
saksbehandlere innkalles årlig til felles samlinger for å sikre en faglig oppdatering samt sikre en lik 
praksis i de ulike fylkene. Dette gjelder blant annet opptak av lag, godkjenning av idrettslagsnavn og 
rutiner for nedlegging av klubber. Det gjennomføres årlige kontroller av deler av virksomheten. I 2009 
var fokus på idrettslag som har færre enn10 medlemmer over 15 år, og som dermed ikke vil være i 
stand til å fylle de lovpålagte vervene som fremkommer i NIFs basislovnorm for idrettslag. Selv om 
kontrollvirksomhet er en del av strategien for å oppnå målsettingen om at organisasjonen skal fungere 
i henhold til lover og regler, utgjør rådgiving og støtte hoveddelen av arbeidet. I 2009 ble det arrangert 
et eget seminar som satte fokus på allianseidrettslagsmodellen. Seminaret samlet deltakelse fra 10 
av våre 13 allianseidrettslag.  
 
2.2.9 ØKONOMISK RÅDGIVNING OG TILBUD OM REGNSKAPSFØRING 
Idrettens regnskapskontor Hordaland er Hordaland Idrettskrets sitt tilbud til idrettens 
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 en økende etterspørsel etter 
regnskapstjenester også fra andre organisasjonsledd. 
 
Behovet for rådgivningstjenester har økt kraftig de siste årene og utgjør i dag ca. 20% av kontorets 
arbeidskapasitet. Kontoret tilbyr også økonomi- og regnskapskurs for alle idrettens 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.  
 
Grunnet den økende mengden med oppdrag i 2008 og 2009, er bemanningen innenfor dette området 
økt fra 80% til 120%. Virksomheten genererer inntekter som i hovedsak finansierer tilbudet. 
 
 
2.2.10 IDRETTEN SOM SAMFUNNSAKTØR 
 
Folkehelsearbeid 
Hordaland fylkeskommune koordinerer arbeidet med å fremme folkehelsearbeidet i fylket. 
Forpliktende partnerskap med kommuner, andre offentlige aktører, og frivillige lag og organisasjoner 
er nødvendig for å oppnå målene for folkehelsearbeidet. Hordaland fylkeskommune og Hordaland 
Idrettskrets inngikk i 2009 avtale om partnerskap for å fremme folkehelsen i Hordaland.
Avtalen tar utgangspunkt i idrettens egne målsettinger, og vil forsterke det arbeidet som gjøres for å 
ivareta og utvikle gode tilbud til eksisterende medlemmer, og legge til rette for tilbud til nye 
medlemmer. 
 
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 1075 personer 
som ble registrert som idrettsmerketakere i Hordaland i 2008. Statuettutdelingen 2008 ble holdt 
lørdag 07. juni på Sandven Hotell i Norheimsund. Det var i underkant av 100 deltakere til stede. 
Utdelingen 2009 ble holdt lørdag 06. juni på Sandven Hotell i Norheimsund. På selve utdelingen var 
det ca 80 deltakere. Statistikken over idrettsmerketakere for 2009 er ikke klar enda. 
Vi merker en liten økning på antall idrettsmerketakere fra 2007 til 2008. Dette håper vi vil fortsette. 
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. 
 



2.2.11 TRENINGSKONTAKTER - HORDALAND 
Treningskontakter – Hordaland er et samarbeid mellom; Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen 
Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS. Prosjektet er støttet økonomisk av Helse og 
Rehab, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og impliserte kommuner. 
 
Prosjektets mål er å bidra til at enkeltindivider oppnår høyere livskvalitet, bedre mental helse og økt 
mestring av hverdagen gjennom økt fysisk aktivitet. 
 
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. 
 
 

  
 
I desember 2009 ble det gjennomført en undersøkelse i de kommunene vi har holdt kurs, for å se 
hvor mange som er aktive sammen med en treningskontakt. Undersøkelsen viste at 183 personer i 
Hordaland har økt aktivitetsnivået sitt ved hjelp av en treningskontakt. Aktiviteter som ble gjennomført 
var: styrkeløft, ridning, sykling, squash, klatring, fotball, lavterskel gruppetrening, svømming, lange 
fjellturer, tur, treningssenter og løping. Noe av aktiviteten ble gjennomført i idrettslag, noe i grupper 
arrangert av kommunen, mens størstedelen ble gjennomført av treningskontakt og deltaker sammen 
enten på treningssenter eller utendørs. 
 
Treningskontaktkursene arrangeres i tett samarbeid med kommunene i Hordaland. Derfor brukes det 
mye tid på å holde foredrag og møter med kommunene. Det blir også brukt mye tid på å holde 
foredrag for andre potensielle samarbeidspartnere for å markedsføre ordningen og bygge nettverk. 
 
Treningskontaktkurs 
Treningskontaktkurset er på 40 timer og inneholder: Treningslære, treningsledelse, kosthold og 
ernæring, rusproblematikk, psykiatri, dobbeldiagnose, tilrettelegging for funksjonshemmede og fysisk 
aktivitet i praksis. En viktig bit i arbeidet med treningskontaktkursene er å utvikle kursene videre, og å 
prøve ut nye kursmodeller. Derfor ble et av kursene arrangert Bergen i 2009 arrangert som 
kveldskurs. Tilbakemeldingene fra deltakerne var udelt positive. 
 
Ca 60 % av deltakerne er medlemmer av idrettslag/turlag. Aldersspredning 16 – 78 år. Deltakerne har 
kommet fra mange forskjellige yrkesgrupper; fysioterapeuter, leger, politi, studenter, skogsarbeidere, 
pensjonister, lærere, miljøarbeidere, m.v. 
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Treningskontakter - Hordaland er en av initiativtakerne til et større arbeid med treningskontakter i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som nå er satt i gang. Arbeidet 
består av å samle sammen kunnskap om ulike modeller for treningskontaktarbeid, og å bruke dette til 
å utarbeide en felles mal for treningskontaktarbeid i NIF.  
 
Gjennomførte kurs og samlinger 2008 
Når Hva Sted Antall 
 
1.- 3. februar og 1.- 2. mars 

 
Treningskontaktkurs 

 
Lindås 

 
25 deltakere 

 
30. mai – 1. juni og 14.- 15. juni 

 
Treningskontaktkurs 

 
Bergen 

 
28 deltakere 

 
5. – 7. september og 27.- 28. september 

 
Treningskontaktkurs 

 
Askøy 

 
19 deltakere 

 
24.- 26. oktober og 8.- 9. november 

 
Treningskontaktkurs 

Kvinn-
herad 

 
26 deltakere 

 
18. september  

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Voss 

 
24 deltakere 

 
8. oktober, Kunnskapsturneen  

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Bergen 

 
33 deltakere 

 
18. april  

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Bergen 

 
26 deltakere 

 
Gjennomførte kurs og samlinger 2009 
Når Hva Sted Antall 
 
 
13. -15. februar 

Treningskontaktkurs 2, 
skiaktivitet for 
funksjonshemmede 

 
Myrk-
dalen 

 
 
30 deltakere 

 
13.-15. mars og 28.-29. mars 

 
Treningskontaktkurs 

 
Fjell 

 
39 deltakere 

 
24.-26. april og 23.-24 mai 

 
Treningskontaktkurs 

 
Odda 

 
9 deltakere 

 
8. oktober -2. desember, kveldskurs 

 
Treningskontaktkurs 

 
Bergen 

 
24 deltakere 

 
24. september, Kunnskapsturneen 

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Bergen 

 
18 deltaker 

 
12. mai  

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Voss 

 
22 deltakere 

 
23. september 

Faglig påfyll og 
erfaringsutveksling 

 
Bergen 

 
23 deltakere 

 
 
Foredrag i 2008 
8 kommuner har fått presentert ordningen gjennom foredrag og møtevirksomhet 
Det har blitt holdt 36 foredrag for interesseorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner, 
kriminalomsorgen, Hordaland fylkeskommune bl.a. ved eldreomsorgen, idrettskretser, 
omskoleringstiltak, institusjoner, studier ved Høgskolen i Bergen og arrangementer i regi av idretten. 
 
Foredrag 2009 
13 kommuner har fått presentert ordningen gjennom foredrag og møtevirksomhet 
Idrettsrådene i Hordaland har blitt presentert for ordningen og bringer informasjon ut til idrettslagene 
Det har blitt holdt til sammen 31 foredrag for interesseorganisasjoner og andre frivillige 
organisasjoner, kriminalomsorgen, Hordaland fylkeskommune bl.a. v/eldreomsorgen, idrettskretser, 
omskoleringstiltak, institusjoner, studier v/HiB og arrangementer i regi av idretten  
 
Treningskontakt i idrettslag 
Klubber som har aktivitet der treningskontakter med voksne deltakere kan delta, vil kunne få goder 
som kommer hele klubben til gode. Det kan bidra til at lagene får flere voksne å spille på, og miljøet 
og aktiviteten i klubbene vil bli bedre. Voksne, som kan trenge en treningskontakt i en periode, er 
gjerne mennesker som trenger et nettverk rundt seg. Idrettslaget vil være et aktuelt nettverk å bygge 
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på. Opplever individet at nettverket er godt, er dette et menneske som vil bli ekstremt lojal overfor 
klubben, og vil ha kapasitet og vilje til å bidra i det frivillige arbeidet i klubben.   
Aktiv bruk av treningskontakt for barn og unge inn i idrettslag vil kunne sørge for at flere barn og unge 
blir lengre i idretten. Treningskontakten vil kunne sørge for at de som trenger litt ekstra kontakt, 
oppfølging og omsorg, føler seg godt ivaretatt i en større gruppe. Det vil føre til bedre miljø i 
gruppene, trenere som har mer tid og overskudd og kan konsentrere seg om det treningsfaglige, og 
flere talenter får muligheten til å blomstre. 
 
Idrettslag som er involvert i ordningen 
• Loddefjord IL og Trappen IL har fått økonomisk støtte til å utvikle treningskontaktarbeidet videre i 

sine klubber. 
• Bergen Kickboksingklubb stiller sine treningslokaler til rådighet gratis for treningskontakter med 

deltakere. 
• Psykiatrialliansen BIL i Bergen retter aktiviteten sin spesielt mot psykisk syke og har nå gått inn i 

et tettere samarbeid med Treningskontakter – Hordaland. 
• Nest Sotra Fotballklubb i Fjell kommune bruker treningskontakter inn i fotballaktivitet for 

utviklingshemmede. 
• Nordhordland hestesportsklubb i Lindås kommune bruker treningskontakt inn i ridning for 

funksjonshemmede. 
• Treningskontakter – Hordaland er et av mange tema som presenteres og diskuteres med alle 

idrettsrådene i Hordaland, med mål om å få flere idrettslag til i bruke treningskontakter. 
 
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 8 departement; ”Sammen for fysisk aktivitet”, en nasjonal mobilisering for bedre folkehelse 
gjennom økt fysisk aktivitet. 
 
Overføringsverdien som ligger i prosjektet 
Idretten i Hordaland vil kunne nyte godt av å bruke treningskontakter inn i idrettslagene. Idrettslagene 
får på sikt flere voksne frivillige med tid og kapasitet til å bidra inn i det frivillige arbeidet. 
Treningskontakter vil kunne øke trivselen i grupper med barn og unge, og dermed bidra til at flere 
fortsetter med aktiviteten lenger. Ved å klare å tilby aktivitet til barn og unge lenger, vil talenter som 
trenger tid til å vokse få en mulighet til å utvikle seg, og toppidretten vil vokse. Idrettslag som viser 
vilje og ser muligheter ved å bruke treningskontakter vil kunne søke om økonomiske tilskudd. 
 
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. 
 
 
 



 
Idrett og skole hånd-i hånd i Odda: Ridning på Jordal 
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2.2.12 EN MER AKTIV SKOLEHVERDAG 
 
Idrett og skole – hånd i hånd 
 
Hordaland Idrettskrets fikk høsten 2008 støtte fra Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond 
VisjonVest til å starte opp og gjennomføre prosjektet Idrett og skole – hånd i hånd. Bakgrunnen for 
dette prosjektet er at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og 
Kunnskapsdepartementet ønsket å etablere modeller for hvordan skolefritidsordningen i grunnskolen 
(SFO) og lokale idrettslag kan samarbeide for å gi elevene et mer aktivt og variert tilbud av god 
kvalitet i SFO-tiden. 
 
Prosjektet kan også sees i sammenheng med at NIF ønsker å ta et utvidet samfunnsansvar, da det 
sett fra et folkehelseperspektiv er svært viktig at barn blir mer fysisk aktive. 
 
Gjennomføring 
To idrettslag og ett idrettsråd har vært med i prosjektet, TIF Viking i Bergen sentrum, Arna-Bjørnar 
fotball i forstaden og Odda idrettsråd i distriktet. 
 
I Bergen sentrum har barna ved Christi Krybbe skoler sin SFO fått tilbud om idrettsaktiviteter i 
Vikinghallen hos TIF Viking. En dag i uken er det trenerstyrte idrettsaktiviteter og en dag i uken er det 
lek og frie aktiviteter. I tillegg har man også egen aktivitetsdager for noen skoler. 
 
Arna-Bjørnar fotball sitt aktivitetstilbud retter seg mot barn ved Garnes skule fra 4.-7. klasse og er 
foreldrefinansiert. Idrettslaget har en god dialog med skolen og tilbudet ble satt i gang med 
godkjenning fra skolen. Barna får tilbud om mange ulike idrettsaktiviteter og Arna-Bjørnar fotball 
samarbeider med andre idrettslag i lokalmiljøet for å få instruktører med kompetanse på de ulike 
aktivitetene. Barna får i tillegg mat og leksehjelp før de starter med aktiviteten. 
 
I Odda er det Odda Idrettsråd som har tatt på seg koordineringen av aktivitetstilbudet i samarbeid 
med Odda vidaregåande skule, idrettslinjen. Barna ved Odda barneskole sin SFO har fått tilbud om 
ulike idrettsaktiviteter to ganger i uken. Instruktørene har vært hentet fra de ulike idrettslagene i 
kommunen og elever ved 3. klasse idrettslinjen som har hatt praksis i faget Treningsledelse. 
 
Fra prosjekt til permanent ordning 
Hordaland Idrettskrets har en målsetting om å videreføre og utvide prosjektet ”Idrett og skole – hånd i 
hånd,” slik at vi kan bevege oss fra prosjekt til permanent ordning. Idrettstinget 2007 vedtok at NIF 
skal ta et utvidet samfunnsansvar, men idretten kan ikke ta ansvar for nye grupper ved siden av egne 
medlemmer uten at det tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye 
finansieringskilder. En forutsetning for videreføring av pilotprosjektet er derfor at Hordaland 
Idrettskrets og idrettslagene som er/skal være med får økonomisk støtte fra aktuelle 
samarbeidspartnere. Arbeidet med å få dette til har vi, som rapporten viser, kommet godt i gang med, 
men det er uten tvil en møysommelig og tidkrevende prosess.  
 
Kommunene er pliktige til å ha et tilbud om SFO for elever fra 1. til 4. trinn i grunnskolen, og for elever 
med særskilte behov opp til 7. trinn. Vi mener derfor at den avdelingen i kommunene som er ansvarlig 
for skole er en naturlig samarbeidspart med idretten i et slikt prosjekt. I et folkehelseperspektiv er det 
også helt klart økonomiske besparelser å hente for den delen av kommunene som har med helse og 
inkludering å gjøre.  
 
Idrettskretsen håper også at man, i de kommunene hvor det finnes en idrettskonsulent eller en 
idrettsavdeling, kan bruke disse som støttespillere og døråpnere inn mot de avdelingene man ønsker 
økonomisk støtte fra. 
 
Idrettsrådene i hver enkelt kommune vil også være en aktuell samarbeidspart, da disse er 
idrettslagenes felles talerør i kommunen. Odda IR, som er med i dette prosjektet, er et svært godt 
eksempel på hvordan idrettsrådene kan delta i et slikt arbeid. 
 



Vi ser også på Hordaland fylkeskommune som en mulig samarbeidspart i dette arbeidet i form av at 
idretten kan tilby praksisplasser og kursing for elever i den videregående skolen i fylket. Dette gjelder 
for barne- og ungdomsarbeiderfaget som skal ha oppunder 200 timer praksis i 2. klasse, idrettslinjer 
som skal ha praksis i faget Treningsledelse og for elever som tar faget breddeidrett. 
 
I november 2009 inngikk Hordaland Idrettskrets ”Partnerskapsavtale om folkehelse” med Hordaland 
fylkeskommune. ”Idrett og skole – hånd i hånd” kommer inn under folkehelsearbeid og vi håper at 
denne avtalen kan gjøre det lettere å forankre prosjektet i fylket og på den måten også få økonomiske 
støtte på fylkesplan. 
 
På nasjonalt plan er det NIF som er Hordaland Idrettskrets sin samarbeidspart. De arbeider blant 
annet inn mot ulike departementer med tanke på å få økonomisk støtte til gjennomføring og utvikling 
av prosjekter som ”Idrett og skole – hånd i hånd.” Det er til nå kommet midler fra 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
Konklusjon 
De tre ulike modellene har virkelig utrettet mye og lagt et godt grunnlag for videre arbeid. Vi har fått 
mange positive tilbakemeldinger fra både skolene, foreldrene, barna og idretten og i evalueringen fra 
Odda skriver SFO-leder Tone Hjørnevik Helland: ” Vi har i prosjektperioden hevet kvaliteten på SFO-
tilbudet, samtidig som de ansatte har fått hevet sin kompetanse.” 
 
 
Lynghaug skole 
Olympiatoppen Vest-Norge startet høsten 2009, i samarbeid med Bergen kommune opp med 
idrettsaktivitet for alle 8. klasse-elevene ved Lynghaug skole i Fyllingsdalen. Hordaland Idrettskrets 
har i skoleåret 2009/2010 vært med på å skaffe kvalifiserte instruktører til dette opplegget. 
 
 
 

 
Idrett og skole hånd-i hånd med Arna Bjørnar fotball 
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2.2.13 EN ÅPEN ARENA I SAMARBEID MED KOMMUNENE 
Ettersom idrettslag i Bergen har kontakt med Idrettsrådet i Bergen og Bergen kommune og 
Nærmiljøprosjekt idrett i Bergen (NiB), har HIK hatt som målsetting å konsentrere seg om kommuner 
og idrettslag utenfor Bergen. Dette arbeidet har ikke blitt prioritert i perioden. Hovedgrunnen til dette 
er at det har manglet ekstern finansiering, noe som er avgjørende for denne virksomheten. 
 
 
2.2.14 SAMARBEID MED HORDALAND FYLKESKOMMUNE 
Også i denne perioden har idrettskretsen hatt et godt samarbeid med Hordaland fylkeskommune. 
Eksempler på samarbeidstiltak: 
 

• prioritering av spillemidler 
• gjennomføring av anleggsseminar 
• aktivitet for funksjonshemmede og utviklingshemmede 
• gjennomføring av fylkeskonferansen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
• treningskontaktprosjektet 
• idrett og skole - hånd i hånd 

 
Olympiatoppen Vest-Norge har samarbeidet med fylkeskommunen ift. toppidrettslinjene og å få 
spredd basistrening til flere kommuner i fylket. 
 
 
2.2.15 REGIONALISERING AV IDRETTSKRETSENE 
Det har ikke vært samtaler med nabokretsene om regionalisering på idrettskretsnivå denne perioden. 
Det har vært arbeidet videre med de to nabokretsene for å få til et tettere samarbeid innen 
kompetanseområdet – særlig har trenerutdanning og høgskoleutdanning vært diskutert. 
 
 
2.2.16 IDRETTENS HUS 
Alle ansatte i Hordaland Idrettskrets 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: 
 

• Norges Bandyforbund, Innebandy 
• Norges Basketballforbund Region Vest 
• Norges Friidrettsforbund f.o.m 01.08.09 

• Norges Gang- og Mosjonsforbund t.o.m 28.02.09 
• Norges Håndballforbund Region Vest 
• Norges Kampsportforbund Region Vest 
• Idrettsrådet i Bergen 
 

• Hordaland Bedriftsidrettskrets 
• Hordaland Fotballkrets 
• Hordaland Friidrettskrets         
• Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 
• Hordaland Orienteringskrets 
• Hordaland Skikrets 
• Hordaland Svømmekrets (ingen ansatt) 
• Hordaland Volleyballkrets 
  
Idrettskretsen disponerer som en del av kontorlokalene, 4 møterom til bruk for egne 
organisasjonsledd. Disse lokalene kan ta henholdsvis 12, 15, 25 og 40 personer. Idrettens Hus 
disponerer også et trimrom med nødvendige apparater til egenaktivitet. 
 
Etterspørselen etter kontorlokaler har i perioder vært større enn det vi har kunnet tilby. Det er positivt 
å konstatere at Idrettens Hus fremstår som et attraktivt sted å være. 
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3. Bedre rammebetingelser 
 
 

3.1. IDRETTENS VERDISKAPNING 
Et positiv bidrag når det gjelder økonomiske rammebetingelser for idrettslagene har vært 
momsrefusjonsordningen som har blitt styrket. Regjeringen har lovet en opptrapping av rammen fra  
200 millioner i 2009 til 1,2 milliarder innen 2014. Dette gjelder frivillige organisasjoner totalt sett, og 
ikke bare idretten. Ordningen omfatter fra 1. januar 2010 også varer i tillegg til tjenester, som den 
tidligere ordningen omfattet. HIKs bidrag for å understøtte NIF i dette arbeidet har vært gjennom å 
gjennomføre seminar, gjennom avisartikler og direkte kontakt med politikere. 
 
HIKs høringssvar til NIF i saker som omhandler idrettslagenes rammevilkår har tatt utgangspunkt i at 
nye pengestrømmer i størst mulig grad bør tilfalle lokalt nivå. Bl.a. gjelder dette spørsmålet om 
fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohallene. Vi foreslo også overfor 
NIF å bruke overgangsmidlene til å styrke de lokale aktivitetsmidlene utover det nivået disse midlene 
har hatt i 2009. 
 
Kontakt med kommunepolitikere gjennom idrettens time i kommunestyrene har vist seg å være 
virkningsfulle. Disse kontaktpunktene har det vært færre av i perioden enn vi kunne ønske. HIK har 
deltatt sammen med idrettsrådene på slike møter i Odda, Kvam og Ullensvang. Selv om HIK har 
deltatt i møter med kommunepolitikere sammen med idrettsråd på andre måter enn 
kommunestyremøter, er det ønskelig å få økt frekvens på disse treffpunktene. 
 

3.2. FINANSIERING PÅ KORT OG LANG SIKT 
 
3.2.1 SPILLEMIDELFORDELINGEN (tippenøkkelen) OG INNFLYTELSE  
   PÅ SPILLEMIDLENE TOTALT 
Tippenøkkelen er i perioden endret til at idrettsformål får 45,5%, kulturformål får 36,5% og 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner får 18% av overskuddet fra Norsk Tipping. NIF fikk 
1,558 milliarder av spillemidlene i 2009.   
 
HIK har støttet NIF i at det samlete tilskuddet til idretten må økes til 2 milliarder årlig. Det kan være 
nødvendig med statlige bevilgninger i tillegg til spillemidlene for å oppnå og sikre dette beløpet. 
 
I tillegg til dette har vi ment at det både må tas et krafttak for å redusere etterslepet og for å få 
opprustet anlegg som har fått spillemidler. 
 
 
3.2.2 TILSKUDD FRA FYLKET OG KOMMUNER 
Tilskuddet fra Hordaland fylkeskommune har vært stabilt i perioden. Tilskuddet ble økt med kr. 
300.000 i 2008, og beløpet har etter dette vært indeksregulert årlig. Fylkestilskuddet i 2009 utgjorde 
2.717.000 millioner. I tillegg fikk OLTV kr. 210.000 som aktivitetstilskudd og til basistrening. 
 
Vi synes det er grunn til å fremheve Bergen kommune sin prioritering av idretten som et 
satsningsområde for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge. Vi har pekt på dette som et mål 
også for andre kommuner i Hordaland.  
 
Vi har arbeidet for at alle kommuner skal gi et driftstilskudd til idrettsrådene, men fremdeles er det et 
stykke igjen til det er et rimelig forhold mellom idrettsrådenes oppgaver og finansiering av disse. 
 
 
3.2.3 ANDRE VIKTIGE RAMMEVILKÅR 
Innføringen av momskompensasjonen har vært den store saken i denne perioden. Fritaksbeløpet for 
honorarer, godtgjørelser og gaver ble hevet 1. januar 2008, men det har ikke vært en økning av disse 
beløpene etter dette.  



 
Frotveit Skianlegg 2009 
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4. Anlegg og infrastruktur 
 
 

4.1 AREALSIKRING 
HIK gjennomførte Anleggsseminar i forbindelse med Fylkeskonferansen for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i november 2009 med 120 deltakere.  
 
 

4.2 INNFLYTELSE 
 
Anleggsutvalget 
HIK opprettet i 2008 et idrettspolitisk anleggsutvalg med representanter fra følgende særidretter: Ski, 
skøyter, fotball, håndball, svømming og gymnastikk og turn. Dette utvalget har hatt halvårlige møter 
og har bidratt til å styrke og samordne anleggspolitiske saker. 
 
Saker som har vært til diskusjon i anleggsutvalget i 2008 og 2009: 

• Innspill vedrørende fordeling av overgangsmidlene 2009. 
• Innspill til HIK om å skrive brev til KKD om behov for ekstra midler over statsbudsjettet for 

Svømmeanlegget i Bergen. 
• Innspill til Hordaland fylkeskommune der fylkeskommunen bes påpeke skjevfordelingen 

av spillemidler fylkene imellom overfor KKD. 
• Store tunge internasjonale arrangementer i fylket bør legges til Bergen og Voss. Disse 

stedene har en infrastruktur som er best tilpasset store stevner. 
• Innspill til Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 
• OL i Tromsø 2018. Mulige konsekvenser for spillemiddel-tildeling i Hordaland 
• Overgangsmidler til anlegg 2009. 
• Fordeling av spillemidler i fylket 2008 og 2009 – prinsipper som legges til grunn. 
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Tildeling spillemidler – Hordaland 2008:   
Ordinære anlegg   57.971.000 
Nærmiljøanlegg     6.497.000 
Forenklet ordning nærmiljøanlegg   1.008.000  
Sum     65.476.000       

Tildeling spillemidler – Hordaland 2009:   
Ordinære anlegg   57.733.000 
Nærmiljøanlegg     7.075.000 
Forenklet ordning nærmiljøanlegg   1.007.000  
Sum     65.815.000 

 
 
 
 

Ordinære anlegg med tilskudd i 2008

Kunstgras
Fl.brukshall
Tursti/-veg
Golfanlegg
Rideanlegg
Ishall
Curling
Lagerbygg
Skyteanlegg
Dagsturhytte
Skianlegg
Andre

2008 Nye og rehabiliterte anlegg  
(tildelt fra spillemidlene) 
 
Nye ballbinger    17 
Nye kunstgressbaner   10 
Nye flerbrukshaller   3 
Rehabiliterte flerbrukshaller  1 
Nye svømmebasseng  0 
Rehabiliterte svømmebasseng 0 
Nye skyteanlegg   2 
Rehabiliterte skyteanlegg  1 
 
 
 
 



Ordinære anlegg med tilskudd i 2009

Kunstgras
Fl.brukshall
Tursti/-veg
Golfanlegg
Rideanlegg
Ishall
Curling
Lagerbygg
Skyteanlegg
Dagsturhytte
Skianlegg
Andre

2009 Nye og rehabiliterte anlegg  
(tildelt fra spillemidlene)  
 
Nye ballbinger    18 
Nye kunstgressbaner   11 
Nye flerbrukshaller   3 
Rehabiliterte flerbrukshaller  0 
Nye svømmebasseng  1 
Rehabiliterte svømmebasseng 1 
Nye skyteanlegg   1 
Rehabiliterte skyteanlegg  0 
 
 
 
 
Fylkesvis oversikt over uttelling på søknader til ordinære anlegg (søknadssum/tildelt):  
   

Uttelling i prosent  
Fylke 2008 2009 

Østfold 45,3 35,6 
Akershus 22,4 23,7 
Oslo 43,0 47,6 
Hedmark 23,3 20,8 
Oppland 28,1 24,0 
Buskerud 25,9 21,6 
Vestfold 29,7 31,4 
Telemark 20,5 20,0 
Aust-Agder 25,3 24,8 
Vest-Agder 21,4 21,9 
Rogaland 20,4 20,6 
Hordaland 19,9 20,6 
Sogn og Fjordane 19,5 20,8 
Møre og Romsdal 18,0 18,5 
Sør-Trøndelag 28,1 25,6 
Nord-Trøndelag 20,0 17,9 
Nordland 18,8 19,3 
Troms 26,4 22,2 
Finnmark 20,7 22,6 
Totalt 23,5 23,1 
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2009 er inkl. midler fra tiltakspakke 
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Sak 5 Regnskap 
 
Idrettskretsens økonomiske situasjon har i siste tingperiode vært preget av en øket tilgang på 
øremerkede prosjektmidler i tillegg til tradisjonelle rammetilskudd fra NIF og Hordaland 
fylkeskommune. 
 
I denne periode ble Hordaland Idrettskrets tildelt kr. 1.000.000 fra Sparebanken Vest sitt 
allmennyttige fond VisjonVest til arbeide med idrett og skole prosjektet. Det samme prosjekt 
fikk også midler fra NIF. Tilskudd fra Helse & Rehabilitering til Treningskontaktprosjektet på 
kr. 425.000 (i 2008) og kr. 520.000 (i 2009) sammen med tilskudd fra fylket og kommuner, 
har gitt økonomisk grunnlag for denne aktiviteten i både 2008 og 2009. Det har vært en sterk 
økning i aktiviteten innen tverridrettslige kurs, klubb- og idrettsrådsutviklingsmoduler. En stor 
del av denne aktiviteten har vært finansiert gjennom kompetansemidler fra NIF sammen med 
HIKs avsetninger etter årsoppgjørsdisposisjoner. 
 
Fra 01.01.2009 ble Olympiatoppen Vest-Norge regnskapsmessig skilt ut fra idrettskretsen, og 
ble en egen klient med selvstendig regnskap. 
 
Regnskapene for de to driftsårene har vært positive i stor grad grunnet ikke budsjetterte 
innbetalinger, både hva gjelder tilskudd, refusjoner og kursinntekter. 
 
Idrettskretsens Husfond (tidligere obligasjonsfond) tilføres gjennom avtale med Brann 
Stadion AS kr. 300.000 hvert år, og er pr. 31.12.2009 kommet opp i kr. 777.297,72. Ved 
utgangen av innværende leieavtale skal beløpet være kr. 1.500.000,-. 
 
Regnskapet til tinget 2010 (driftsårene 2008-2009) er nå satt opp etter gjeldende 
regnskapslov og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
Styrets årsoppgjørsdisposisjoner pr. 31.12.2009 er nå ført som annen egenkapital, og HIKs 
totale egenkapital ved siste årsskifte var kr. 3.435.336,44. 
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Sak 6 
Innkomne forslag og saker 
 
 
Forslagsstiller: Styret i Hordaland Idrettskrets 
 
Representasjon på kretstinget fra særforbund uten krets- eller regionledd. 
Representasjon til idrettskretstinget i Hordaland er i dag fordelt likt mellom idrettsråd og særkretser. 
For særkretser som har dannet større regioner er det åpnet for at regionene kan oppnevne 
representanter til tinget, men representantene må på klubbnivå representere en klubb med 
adresse/utøvere i Hordaland fylke. Dette gjelder for eksempel Norges Håndballforbund Region Vest. 
Denne ordning åpner imidlertid ikke for at særforbund uten krets-/regionsledd kan være representert 
på tinget. Selv et så stort forbund som Norges Golfforbund faller dermed utenfor sammen med 
flertallet av de små særforbundene. Disse er i dag bare representert gjennom idrettsrådene. 
 
Det er flere grunner som taler for at de særforbund som i dag står utenfor kretstinget kan ønske å 
være representert direkte som særidrett. Det gjelder tilgang til ressurser som kretsen forvalter og det 
gjelder muligheten for bedre å kunne ivareta sine politiske interesser. Problemet kan løses ved at 
særforbundene sentralt får anledning til å oppnevne delegater på samme vilkår som regionene alt har 
i dag. Det er imidlertid et åpent spørsmål om dette skal skje automatisk eller etter søknad. Styrken 
ved det siste alternativ er at forbund som ikke ønsker å ha representanter på tinget ikke opptar 
plasser som ellers kunne vært fordelt til andre. Etter styrets oppfatning bør vi åpne for en 
representasjon på Kretstinget som også omfatter særforbund som i dag faller utenfor 
mandatfordelingen. Særforbundene bør imidlertid selv søke om å få bli representert på tinget. 
Søknaden bør innvilges såfremt særforbundet er medlem av NIF og har én eller flere registrerte 
klubber i Hordaland ved siste idrettsregistrering før tinget. 
 
I dag står kretsen nokså fritt med tanke på å innføre en slik ordning. Men NIF sentralt arbeider med 
en revisjon av lovverket som kan komme til å legge fastere rammer for kretstinget enn det som er 
tilfellet i dag. En ny ordning for Kretstinget 2012 må derfor ta forbehold for de endringer som eventuelt 
blir vedtatt på NIFs ting i 2011. 
 
Etter NIFs lov § 5-5 tredje ledd er det idrettskretsens styre som fordeler tingets representasjon “iht. 
idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert”. Med hensyn til idrettskretsens lov 
kommer i denne sammenheng § 9 i betraktning. Loven hjemler bare representasjon av “særkretser 
og/eller idrettsråd” i tillegg til styret. Note 4 åpner imidlertid for at også “lagsrepresentasjon kan 
benyttes”.  
 
Regionsrepresentasjon er i dag etter loven å anse som representasjon fra særkretser som dekker 
flere idrettskretser, men denne type særkrets (region) må la seg representere ved idrettslag fra den 
aktuelle idrettskrets. Slik kan regioner, som ellers ikke er representert, bli tildelt plass på kretstinget iht 
§ 9, note 4. Med samme hjemmel foreslår styret at også særforbund som ikke er representert på 
annen måte kan bli tildelt plass på tinget.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ny lovtekst – HIKs lov §9 
Særforbund som ikke har representasjon på kretstinget gjennom ordningen for særkretser kan etter 
søknad bli representert på samme måte som særkretser (regioner) som strekker seg over mer enn ett 
fylke (se §9, note 4). Søknaden rettes til kretsstyret senest innen utgangen av året før tinget holdes.  
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Sak 7 
Langtidsplan og langtidsbudsjett  
2010-2012 
 
 
 

Budsjett for Hordaland Idrettskrets 
 

 2010  2011 
  
INNTEKTER  
  
Refusjoner fra leietakere  1 626,9  1 626,9 
Salg av tjenester   525,0   525,0 
Offentlige tilskudd  5 300,9  5 300,9 
Prosjekttilskudd  1 657,1  1 657,1 
Kursinntekter, egenandeler   545,0   545,0 
Avsetninger  1 500,2   750,2 
Finansposter   170,0   170,0 
SUM inntekter  11 325,0   10 575,0 
  
  
UTGIFTER  
  
Prosjektutgifter   832,0   82,0 
  
Personalutgifter  
Honorarer, ekstrahjelp   310,0   310,0 
Lønnskostnader  3 892,7  3 892,7 
Andre personalrelaterte kostnader   60,0   60,0 
  
Kontorleie, inventar  
Leie kontorer  1 502,3  1 502,3 
Strøm, renhold, budtjeneste m.m.   698,2   698,2 
Leasing og kjøp utstyr   448,0   448,0 
IT-basis   291,5   291,5 
Kjøp utstyr og inventar   65,0   65,0 
Eksterne tjenester og selvstendig    237,2   237,2 
næringsdrivende (SND)  
  
Rekvisita, porto, telefon  
Rekvisita, møteutgifter   255,9   255,9 
Telefon, porto   319,3   319,3 
  
Reiser, tilskudd, forsikringer  
Reise, opphold  1 155,1  1 155,1 
Tilskudd egne org.ledd  1 124,1  1 124,1 
Forsikring, profilering, diverse   121,0    121,0 
  11 312,3   10 562,3 
  
Budsjettbalanse   12,7   12,7 

 
 



Budsjett for Olympiatoppen Vest-Norge 
 

 2010 2011 
  
INNTEKTER  
  
Offentlige tilskudd  6 781,3  6 781,3 
Tilskudd fra egne org.ledd   956,5   956,5 
Kursinntekter   165,0   165,0 
SK Brann   450,0   450,0 
Inntektsførte avsetninger   440,0   440,0 
SUM inntekter  8 792,8   8 792,8 
  
  
UTGIFTER  
  
Prosjektutgifter   70,0   70,0 
  
Personalutgifter  
Honorarer, ekstrahjelp   78,0   78,0 
Lønnskostnader   605,3   605,3 
Andre personalrelaterte kostnader   30,0   30,0 
  
Kontorleie, inventar  
Leie kontorer   75,5   75,5 
Kontorkostnader   66,5   66,5 
Testing og kjøp utstyr   605,5   605,5 
IT-basis   80,0   80,0 
Eksterne tjenester og selvstendig  2 810,0  2 810,0 
næringsdrivende (SND)  
  
Rekvisita, porto, telefon  
Rekvisita, møteutgifter   278,0   278,0 
Telefon, porto   30,0   30,0 
  
Reiser, tilskudd, forsikringer  
Reise, opphold  1 387,0  1 387,0 
Tilskudd egne org.ledd   550,0   550,0 
Tilskudd Voss gymnas  2 125,0  2 125,0 
Diverse utgifter   2,0    2,0 
  8 792,8   8 792,8 
  
Budsjettbalanse   0,0   0,0 
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Kommentarer til langtidsbudsjettet for Hordaland Idrettskrets: 
 
Våre inntektskilder er hovedsakelig tilskuddene fra Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite (NIF), Hordaland fylkeskommune, prosjektinntekter samt utleie av kontorer. 
 
Inntekter: 

• Rammetilskuddet fra NIF er forventet å ligge på samme nivå i 2011 som i 2010  
(kr. 2.410.856) 

• Midler til klubbutvikling og idrettsrådsutvikling fra NIF forventes å ligge på samme nivå 
(ca. kr. 450.000) i 2011 som i 2010. 

• Tilskuddet fra Hordaland fylkeskommune er i budsjettet indeksregulert med 3% (tilskudd i 
2010 er kr. 2.740.000) 

• Leieinntekter for kontorer forventes på samme nivå, men indeksregulert i 2011. 
• Det forventes en nedgang i prosjektmidler ettersom den treårige prosjektperioden er 

ferdig i 2010 når det gjelder Helse og Rehabilitering sin støtte til Treningskontakt-
prosjektet. Prosjektmidler vil alltid ha sin motpost på utgiftssiden, slik at en endret tilgang 
på prosjektmidler vil ha liten innvirkning på driftsresultatet. 

• Vi forventer en betydelig nedgang i inntekter fra bingovirksomhet fra nivået i 2009 (kr. 
165.000). Vi har lagt inn kr. 75.000 i budsjettet 2010.  

• For de andre inntektspostene forventes små endringer. Refusjoner vil alltid stå i forhold til 
leietakernes faktiske forbruk, og vil være inn/ut posteringer i regnskapet. 

 
Utgifter: 

• Det vil i tingperioden bli budsjettert med en administrativ bemanningsressurs som er lik 
den i 2009. Vi holder muligheten åpen for å utvide bemanningen innenfor 
regnskapstjenester på midlertidig basis dersom en økt oppdragsmengde gir grunnlag for 
dette.  

• Kontorleie til Brann Stadion AS forventes på samme nivå, men indeksregulert i 2011. 
• Kostnader knyttet til strøm, renhold og budtjeneste på Idrettens Hus er forventet å øke  

noe.  
• Særkretstilskuddet er økt med kr. 50.000 til kr. 550.000 årlig fra 2010. 
• Det budsjetteres med ressurser mot innsatsområder i henhold til Handlingsplan. 
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Sak 8 
Engasjere statsautorisert/registrert 
revisor 
 
 
Kretsstyrets forslag: 
 
Statsautorisert revisor Ann-Mari M. Juvik tilsettes som revisor for Hordaland Idrettskrets for  
2010 og 2011. 
 
Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar. 
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Sak 9 
Valg 
 
 

Valgkomiteens innstilling 
 
 
 

Idrettskretsens styre 
 
Leder:   Oddvar Johan Jensen  Ask IL 
 
Nestleder:  Helge Johnsen   Ask Fotball 
 
Styremedlemmer: Gunn H. Knudsen   Mathopen IL 
 
   Marianne Ankervold   IL Solid 
 
   Torleif Scheie    Årstad IL 
 
   Ruth Brudvik    Bergens Turnforening 
 
Varamedlemmer: Svein Erik Burud   Fotballklubben Voss 
 
   Bjørn Ove Myking   Hordabø IL 
 
 
 
Kontrollkomité 
 
Medlemmer:  Tordis Nysæter   IL Solid 
 
   Svein Brunvatne   Os Turn 
 
Varamedlemmer: Marit Pedersen   Bergens Svømme Club 
 
   Dag Steiro    IL Fjellkameraterne 
 
 
 
 
 

Bergen 17. mars 2010 
 
 

Knut Olaf Pedersen (s.) 
Leder 

 
 

 Tore Alfstad (s.)   Liv Marie Stenvold (s.)   Marit Wæhle (s.) 
   Medlem              Medlem    Varamedlem 

 
 



 74 

Personalia på kandidater til kretsstyret og kontrollkomité 
 
 
Leder  Oddvar Johan Jensen 
Adresse: Krokåsveien 24, 5300 Kleppestø 
Født:   1950 
Klubb:   ASK IL 
 
Stilling/yrke: Professor i Kirkehistorie ved Norsk Lærerakademi fra 1984 
 
Bakgrunn idrett: 

• Tidligere aktiv i orientering og friidrett. 
• Tidlige trener og lagleder friidrett.       
• Tidligere kretsleder i Follo friidrettskrets. 
• 2006 – 2008 nestleder i Hordaland Idrettskrets . 

2008 – 2010 leder i Hordaland Idrettskrets. 
 
Bakgrunn politisk virksomhet: 

• Omfattende erfaring fra politisk arbeid. 
• 1987-1991 Medlem av Askøy kommunestyre med sentrale lederoppgaver. 
• 1999 - 2007 Medlem av Hordaland Fylkesting, leder/medlem av en rekke komiteer 

og utvalg  
 
 
Nestleder Helge Johnsen 
Adresse: 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 – 2009 styremedlem Idrettsrådet på Askøy 
• 2004 – 2008 styremedlem i Hordaland Idrettskrets 
• 2008 – 2010 nestleder i Hordaland Idrettskrets 

 
Bakgrunn politisk virksomhet: 

• Ingen 
 
 
Styremedlem Gunn H. Knudsen 
Adresse:  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.  
• Drevet Idrettsskolen i Mathopen IL, et pedagogisk og anleggteknisk samarbeid med 

Haakonsvern Orlogsstasjon, for barn og ungdom 7-18 år. 
• 2006 – 2010  styremedlem i Hordaland Idrettskrets  
• 2000 - 2008 styremedlem i Idrettsrådet i Bergen 
• 2008 – 2010 leder i Idrettsrådet i Bergen 
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Styremedlem Gunn H. Knudsen forts. 
Bakgrunn politisk virksomhet:  

• Ingen  
 
 
Styremedlem Marianne Ankervold 
Adresse: Almåsveien 79, 5410 Sagvåg 
Født:  1964 
Klubb:  IL Solid 
 
Stilling/yrke: NAV – økonomi 
 
Bakgrunn idrett: 

• Aktiv turner 
• Turninstruktør i 10 år 
• Styremedlem i IL Solid, turngruppen 
• 2008 – 2010 styremedlem i Hordaland Idrettskrets 

 
Bakgrunn politiske verv: 

• Ingen 
 
 
Styremedlem Torleif Scheie 
Adresse: Inndalsveien 21, 5063 Bergen 
Født:  1950 
Klubb:  Årstad IL 
 
Stilling/yrke: Distribusjonssjef Fagbokforlaget 
 
Bakgrunn idrett: 

• 1993 – 1998 leder av håndballgruppen i Årstad IL 
• 1999 – 2006 leder av hovedlaget i Årstad IL  
• 2006 -      leder av valgkomiteen i Norges Håndballforbund Region Vest  
• 2008 -      medlem av arr.utvalget i Norges Håndballforbund Region Vest 

 
Bakgrunn politiske verv: 

• Ingen 
 
 
Styremedlem Ruth Brudvik  
Adresse: Finnbergåsen 85, 5063 Bergen 
Født:  1947 
Klubb:  Bergens Turnforening 
 
Stilling/yrke: HMS sjef i Hordaland fylkeskommune 
 
Bakgrunn idrett: 

• Ingen 
 

Bakgrunn politisk virksomhet: 
• Medlem Hordaland Arbeiderparti – fylkesstyret 
• Medlem styret i Arbeiderpartiet i Bergen 
• Medlem kvinnepolitisk styre Ap 
• Medlem Komite for kultur, idrett og næring 
• Medlem av Bergen bystyre 
• Varamedlem Komite for miljø og byutvikling 
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Varamedlem Svein Erik Burud 
Adresse: Hjellane 20, 5700 Voss 
Født:   1957 
Klubb:   Fotballklubben Voss 
 
Stilling/yrke: Daglig leder – EkstremUtvikling AS 
 
Bakgrunn idrett:  

• Leder i Voss Idrettsråd 
• Nestleder i Fotballklubben Voss 
• Ungdomsleder i Fotballklubben Voss 
• Daglig leder i Fotballklubben Voss 
• Daglig leder i Voss Cup 

 
Bakgrunn politisk virksomhet: 

• Leder i Voss Høyre 
• Kommunestyremedlem for Høyre i Voss kommune 

 
 
 
Varamedlem Bjørn Ove Myking 
Adresse: 5937 Bøvågen 
Født:   1951 
Klubb:   Hordabø IL  
 
Stilling/yrke: Driftsøkonom 
 
Bakgrunn idrett:  

• Leder Hordabø IL (15 år) 
• Leder Radøy IL (6 år) 
• Leder i Radøy IR 

 
Bakgrunn politisk virksomhet: 

• Kommunestyremedlem i Radøy kommune 
• Kontrollutvalg i Radøy kommune 

 
 
 
Kontrollkomité 

 
Medlem Tordis Nysæter  IL Solid  

Tjødnalio 11 
5410 Sagvåg 

 
Medlem Svein Brunvatne  Os Turn 

Gudridflaten 91 
5200 Os 

 
Varamedlem Marit Pedersen  Bergens Svømme Club 

Skarehaugene 36 
5174 Mathopen 

 
 
Varamedlem Dag Steiro   IL Fjellkameraterne    

Slettebakksveien 52B 
5093 Berge 
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Valgkomité 
Styrets forslag til valgkomité vil bli lagt frem på tinget. 
 
 
 
Representanter til Idrettstinget 2011 og eventuelt ekstraordinært Idrettsting. 
 
Styrets forslag:  
Styret får fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget 2011 og eventuelt ekstraordinært Idrettsting 
i HIKs kommende tingperiode. 
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www.hordaidrett.no 

Kniksens plass 3, 5063 Bergen 
Postadresse: Postboks 6143 Postterminal, 5892 Bergen 

Telefon: +47 55 59 58 00  Telefax +47 55 59 58 99 
e-post: hordaland.ik@nif.idrett.no  

 




