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Sak 1:  

Godkjenne de fremmøtte representantene 
 

 

 

Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og   

   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. 

 

 

 

Sak 3: Velge dirigent(er), sekretærer, samt to 

personer til å underskrive protokollen 
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Sak 4: Idrettskretsstyrets beretning 
 

1.januar 2010 – 31. desember 2011 

 

 

Kretsstyret 

Leder     Oddvar Johan Jensen Ask Friidrett 

Nestleder    Helge Johnsen  Ask Fotball  

Styremedlemmer   Gunn H. Knudsen  Mathopen IL 

      Marianne Ankervold  IL Solid   

     Torleif Scheie   Årstad IL   

     Ruth Brudvik   Bergens Turnforening 

Varamedlem:    Svein Erik Burud  Fotballklubben Voss 

      Bjørn Ove Myking  Hordabø IL 

 

Ansattes representanter   (valgt av de ansatte – uten stemmerett) 

Styremedlem    Anne-Kristine Aas  Hordaland idrettskrets 

Varamedlem    Asbjørn Lindås  Hordaland idrettskrets 
 

Kontrollkomité 

Medlem:    Tordis Nysæter  IL Solid 

Medlem:    Svein Brunvatne  Os Turnforening 

Varamedlem:    Marit Pedersen  Bergens Svømme Club 

Varamedlem:    Dag Steiro   Fjell-Kameraterne 

 

Valgkomité 

Leder (17.04.2010 – 04.05-2011 ) Knut Olaf Pedersen  Hordaland Svømmekrets  

Medlemmer    Lars Tennebekk  Hordaland Skikrets 

     Heidi Olsen Nedkvitne Voss Idrettsråd 

Varamedlem    Andrine Flemmen  Tertnes Alpin 

 

Administrasjon 

Organisasjonssjef   Knut Songve 

Rådgiver    Anne-Kristine Aas 

Informasjonskonsulent  Janne Landås 

Utviklingskonsulent   Grethe Hillestad  (80% 2011) 

Utdanningskonsulent   Mette M. Rivelsrud  (50%) 

Sekretær    Heidi Hatlen 

Økonomileder    Asbjørn Lindås  (60%) 

Økonomikonsulent   Edel Johannessen 

Fagkonsulent Treningskontakt Gunn Hilde Øymo   (80%) 

Fagkonsulent Treningskontakt Irene Kjønnerød  (50%) 

Prosjektmedarbeider utdanning Martin Uthaug  (40%) 

Regnskapsmedarbeider  Anna Nordås   (35%) 

 
Olympiatoppen Vest-Norge 

Avdelingsleder   Roger Gjelsvik  

Administrativ leder   Pia Mørk Andreassen  (100%) 

Prosjektleder    Morten Ivarsen   (50%) 

Koordinator basistrening   Lars-Arne Andersen   (50%) 

Konsulent skole   Ørjan Olsen    (40%)  

Prosjektleder paralympics  Iwonka Vik    (100%) 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Fagkonsulent  

Idrett for funksjonshemmede Merete Skadal  (permisjon 01.08.11- aug.2012) 

Vikarierende konsulent  Anne M. Dybevåg  (01.08.11- aug.2012) 
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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 

- Lov- og organisasjonssaker 

- Bidrag i valgkampen ifm kommune- og fylkestingvalget 2011 

- Deltakelse i politiske debatter og møter 

- Høringer: Tingsammensetning, Idrettspolitisk dokument, Miljøstrategi,  

Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg og Regional 

planstrategi for Hordaland 2010-2012. 

- Arbeid for å få startet opp Masterutdanning i idrett ved Høgskolen i Bergen 

- Påvirkningsarbeid ifm. vridning av tippenøkkelen 

- Fornying av leieavtalen med Brann Stadion AS. 

- Miljøfyrtårnsertifisering av Hordaland idrettskrets 

 

 

Møteaktivitet 

I tingperioden har også de valgte vararepresentantene vært innkalt til 

styremøtene. I 2010 har det vært gjennomført 10 styremøter og behandlet 71 

saker. I 2011 har det vært gjennomført 8 styremøter og behandlet 59 saker. 
 
 

Representasjon og deltakelser 

- Årsmøter i idrettsrådene 

- Årsmøter i særkretsene 

- Ledermøter for idrettskretsene 

- Jubileumsmarkeringer i idrettslag 

- Idrettsmerke/Statuettutdelinger 2010 og 2011 

- Anleggskonferanse, Trondheim 3.-5. februar 2010 

- Statens Idrettskonferanse, Tønsberg 25.-27. januar 2011 

- NIF Ledermøte, Tromsø 28.-29. mai 2010 

- NIFs Domsseminar, Oslo 29.-30. oktober 2010 

- Seminar Toppidrett og næring, Bergen 12. april 2011 

- Idrettsråd-samling, Drammen 1.-3. april 2011 

- Kretsting Sogn og Fjordane Idrottskrins, 9. april 2011 

- Anleggsbefaring med KKD og Hordaland fylkeskommune, Fusa 

- NIFs ting, 5.-8. mai 2011 

- NIF 150 år, Oslo 15. mars 2011 

- Åpning friidrettshall Leikvang, 29. oktober 2011 

- Seminar antidoping, KnarvikMila 29. august 2011 

- Norges Golfforbunds ting, Bergen 19.- 20. november 2011 

- Fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv 2010 og 2011 

- Vestlandstreffen for utviklingshemmede, Askøy, 12.-13. november 2011 

- Programkomite for idrettskretsene 

- Arbeidsgruppe for store idrettsarrangementer, Bergen kommune 

- Spesialgruppe for Byarena, Bergen kommune 

- Regional plan for folkehelse i Hordaland, Hordaland fylkeskommune 

 

 

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 
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ting. I tillegg har leder vært med i det sentrale arbeidet med kommune- og 

fylkestingvalget 2011. I 2011 ble leder valgt som styremedlem i NIF. 

Styret har gjennomført årlige samlinger med hele administrasjonen for å evaluere 

og planlegge virksomheten. 
 
 

Rapport med bakgrunn i vedtatt Handlingsplan 2010-2012 
 

 

 
 

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 

gjennom 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 komite (NIF) hadde tre 

fanesaker i Stortingsvalget i 2009: 1) Sikre en god, langsiktig og forutsigbar 

finansiering. 2) Bli kvitt etterslepet av spillemidler til anleggssektoren og 3) 

Momsfritak for frivilligheten. 
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 Ved kommune og fylkestingsvalget i 2011 stod NIF fast på fanesakene fra 2009, men 

i hovedsak varianter av fanesak 1) og 3):  

 

 Fylkeskommunen skal sørge for en forutsigbar økonomi til idrettsaktivitet  

 Kommunen skal sørge for en forutsigbar økonomi for drift og aktivitet  

 Oppussing/oppgradering av alle idrettsanlegg som har mottatt spillemidler  

 Alle idrettsanlegg skal bygges slik at det tilrettelegges for aktivitet på dag- og 

kveldstid  

 Arealsikring av idrettsaktiviteter utendørs  

 Samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet   

 

Hordaland idrettskrets har markert seg på flere måter i denne forbindelse: 

 Har gjennomført et dialog- og drøftingsmøte med fylkesleddene til de politiske 

partier som utgjorde fylkestinget. Alle de åtte politiske partier stilte i møtet, og 

flere stilte med sin 1. kandidat. 

 Påvirket idrettsråd til å ta initiativ til arrangementer og debatter der idrettens 

rammevilkår i egen kommune ble satt på dagsorden. 

 Innlegg i aviser/media 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dialog- og drøftingsmøte med politiske partier på Idrettens Hus 2011 
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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 medlems-

baserte 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. 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. Ett idrettsråd har ikke levert inn fordeling av LAM i 2011. 
 
Fordeling LAM i kommunene 2006-2011  

Tall i parantes = antall kr pr person i aldersgruppen 6-19 år bosatt i kommunen. 
Kommune 2008 2009 2010 2011 

 (202,58) (209,18) (178,51) (178,29) 

Bergen 8.777.275 9.082.613 7.787.971 7.772.561 

Etne 147.277 154.581 129.062 131.043 

Sveio 217.573 223.818 192.254 191.484 

Bømlo 496.326 507.460 431.991 439.664 

Stord 766.368 782.735 673.156 658.247 

Fitjar 126.209 128.852 111.568 111.431 

Tysnes 107.369 111.072 93.538 90.215 

Kvinnherad 525.498 548.458 471.084 468.190 

Jondal 39.098 37.861 32.846 34.767 

Odda 259.508 262.306 219.744 213.948 

Ullensvang 126.209 124.878 108.176 110.183 

Eidfjord 35.452 36.606 30.346 28.170 

Ulvik 45.581 43.927 38.915 36.728 

Granvin 40.111 38.697 30.703 30.309 

Voss 513.140 539.255 461.266 451.252 

Kvam 326.765 338.864 285.257 279.737 

Fusa 152.949 159.601 137.095 140.314 

Samnanger 86.705 89.527 75.331 74.347 

Os 676.016 702.621 598.192 602.799 

Austevoll 199.746 201.436 170.654 169.554 

Sund 240.262 243.480 210.819 215.909 

Fjell 1.019.798 1.059.684 907.002 911.954 

Askøy 978.674 1.041.694 903.432 932.814 

Vaksdal 160.040 161.693 131.561 131.400 

Modalen 13.776 14.015 12.674 14.442 

Osterøy 315.218 324.222 277.402 273.319 

Meland 283.210 295.983 253.482 254.777 

Øygarden 182.729 187.212 156.195 155.112 

Radøy 191.643 198.926 166.370 163.670 

Lindås 556.696 577.952 498.217 501.709 

Austrheim 102.709 106.052 93.895 90.750 

Fedje 21.676 22.382 20.350 19.790 

Masfjorden 68.878 70.492 57301 58.657 

Sum 17.800.484 18.418.955 15.767.838 15.759.249 
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1.3. Samarbeid med andre aktører 
 

Høgskolen i Bergen - HIB 

Hordaland idrettkrets 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 kroppsøving. I tingperioden har 

idrettskretsen utført følgende oppgaver i samarbeid med HIB: 

 

 Skaffet praksisplass til 98 studenter (2. klasse) i idretten. 

  Vært ansvarlig for og skaffet instruktører til følgende kurs i faget 

Aktivitetslære 2 – idrett for alle for 3. klasse, seiling hos Askøy seilforening, 3-

dagerstur til Finse med fottur, bretur og sykkeltur, dans, 

treningsstudioaktivitet og sensor for oppgave i faget Aktivitetslære 2 – idrett 

for alle 

 Vært ansvarlig for og skaffet instruktører til 4 Trampett i skolen kurs som 

inngår i faget Aktivitetslære 2 – idrett for alle for 3. klasse. 

 Sensor for oppgave i faget Aktivitetslære 2 – idrett for alle. 

 Undervist om idrettens organisering, fysisk aktivitet og psykisk helse, idrett for 

funksjonshemmede og tilpasning av fysisk aktivitet for spesielle 

brukergrupper. 

 Arbeidet sammen med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for å få 

startet opp Masterstudium i idrett. 

 

Hordaland fylkeskommune folkehelse, midler til Idrett og skole – hånd i hånd 

Hordaland idrettskrets søkte i 2010 og 2011 Hordaland fylkeskommune om 

folkehelsemidler til prosjektet Idrett og skole – hånd i hånd. Vi mottok henholdsvis kr 

50.000,- og kr 100.000,-. Disse midlene har vært brukt til aktivitetsdager og kurs i 

ungdomskolen og er gitt som støtte til idrettslag som driver med idrett i SFO i Fusa, 

Kvam og Odda. 

 

Hordaland fylkeskommune, opplæringsavdelingen 

Idrettskretsen har våren 2010 vært i møter med opplæringsavdelinga i 

fylkeskommunen for å få til et samarbeid med dem om praksisplasser for barne- og 

ungdomsarbeiderfaget i idretten. Olsvikåsen vgs har hatt elever i praksis hos Ulriken 

Basketballklubb. 

 

Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage og skole, midler til Idrett 

og skole – hånd i hånd, SFO 

Hordaland idrettskrets har i perioden mottatt kr. 200.000 fra Bergen kommune, 

byrådsavdeling for barnehage og skole, til prosjektet Idrett og skole – hånd i hånd, 

SFO. Midlene ble i hovedsak utbetalt til klubbene i Bergen som driver med 

idrettsaktivitet  i SFO i samarbeid med HIK. 

 

Bergen kommune, byrådsavdeling for idrett, midler til idrettstimer i 

ungdomsskolen 

Bergen kommune, byrådsavdeling for idrett finansierer prosjektet Idrettstimer i 

ungdomsskolen som HIK overtok ansvaret for høsten 2010 fra Olympiatoppen Vest –

Norge (OLTV). Det første skoleåret hadde HIK hele det operative ansvaret, mens det 

for høsten 2011 ble delt mellom Arna-Bjørnar Fotball (Garnes ungdomsskole) og HIK 

(Ortun ungdomsskole). 

 

Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole 

Hordaland idrettskrets inngikk høsten 2010 en avtale med Olympiatoppen og Norges 

Idrettshøgskole om å stå for det praktiske arbeidet rundt studiet Topptrener 1 Bergen 

2010-2012. Dette er et deltidsstudium for instruktører som trener unge lovende 

utøvere. Studentene kommer fra hele landet til Bergen på 12 samlinger i løpet av to 

år. HIK får betalt tilsvarende en 20% stilling for jobben. Arbeidet avsluttes i mai 

2012. 
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Bergen kommune, skole 

Hordaland idrettskrets har hatt avtale med tre ungdomsskoler i kommunen om å 

gjennomføre fagdager idrett for deres elever. På disse fagdagene får elevene 

informasjon om utdanningsmuligheter og jobbmuligheter i idretten og de har en 

praktisk økt hvor de planlegger og gjennomfører aktivitet i en gymsal. Disse tre 

skolene samarbeider igjen med ulike skoler så det kommer elever fra ca 12 

ungdomsskoler. En fagdag ble gjennomført i mars og to dager ble gjennomført i 

november 2011. 

 

Myrdal barnehage 

Hordaland idrettskrets har inngått et samarbeid med Myrdal barnehage som er en del 

av Regnbuen barnehager. Barnehagen har gjennom idrettskretsen fått en avtale med 

Åstveit Svømmeklubb om svømmeopplæring til de eldste barna. Målet til barnehagen 

er at barna skal lære å svømme før de begynner på skolen. Leieavtalen med 

Åstveithallen/bassenget er også gjort gjennom HIK. 

 

Kommuner/Frisklivsentraler 

Samarbeid mellom det offentlige og HIK har økt i perioden og tydeligere struktur har 

bedret kvaliteten. Samhandlingsreformen har lagt et godt grunnlag for 

videreutvikling og lagt et bredere grunnlag for samhandling mellom frivillig sektor og 

det offentlige. Det har blitt utlyst midler både sentralt og lokalt, som HIK har fått sin 

del av. Disse midlene har lagt rammene for et utvidet folkehelsearbeid i 

organisasjonen. Det har blitt ansatt folkehelsekoordinatorer i mange kommuner i 

Hordaland i perioden. Det har forbedret samarbeidet mellom frivillig sektor og 

kommunene, og er en suksessfaktor for et godt samarbeid i fremtiden.  

I veileder for kommunale frisklivssentraler er treningskontakter fremhevet som et 

viktig virkemiddel. 

 

HIK har samarbeidet med kommuner både for å øke den fysiske aktiviteten i folks 

hverdag og for å bidra til å få fysisk inaktive i gang med aktivitet. I kommunene er 

spesielt folkehelsekoordinatorer og idrettskonsulenter sentrale samarbeidspartnere.  

Andre viktige kommunale aktører er ansatte i helse og sosial, og Nav. 

 

 

        
Vestlandshallen 

13



 

 

2.  Aktivitetspolitikk 
 

Tabellene under viser utviklingen i antall idrettslag, antall medlemskap og aktivitets-

tallene 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 2011 kun er foreløpige da Idrettsregistreringen 2011 ikke er sluttført. 

 
 

År IL 
Kvinner Menn Sum 

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

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 

2010 803 3758 22528 14056 6023 22492 3234 26605 18665 9700 42997 68857 101201 170058 

2011 808 3587 22143 14271 6061 22557 3033 25959 19184 10346 43005 68619 101527 170146 

 

 

 

Sammenligner vi medlemskapstallene med forrige tingperiode ser vi en oppgang fra 

2009-2011 på 6.938 medlemskap. Det er en oppgang i alle aldersgrupper bortsett fra 

aldersgruppen 0-5 år som har en nedgang på 55 medlemskap. 6-12 år går opp med 866, 

13-19 opp med 198, 20-25 år opp med 953 og 26 år og eldre opp med 4.976. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Aktivitetstallene for denne tingperioden sammenlignet med den forrige viser en oppgang 

på 2.381. Her er det økning i aldersgruppene 6-12 år (1.939), 20-25 år (416) og 26 år og 

eldre (1.485). I aldersgruppen 0-5 år er antallet aktive gått ned med 218 og 13-19 år har 

gått ned med 1.241.  
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År 
Kvinner Menn Sum 

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

2008 3302 20127 13226 4964 13943 2354 23104 16433 8105 26769 55562 76765 132327 

2009 2846 19292 12819 4602 14048 2452 22613 17101 8281 29554 53607 80001 133608 

2010 2889 21061 12484 4455 15186 2493 23813 16131 7852 28751 56075 79040 135115 

2011 2717 20254 12338 4571 14978 2363 23590 16341 8728 30109 54858 81131 135989 

 

 

 

 
 

 

Totalt sett viser tallene fra idrettsregistreringen 2011 at det i denne tingperioden har 

vært en oppgang i både medlemskap og aktive. Sammenligner vi de ulike aldersgruppene 

er det størst ulikhet mellom medlemskap og aktivitetstall i aldersgruppen 13-19 år, som 

øker med 198 medlemskap, mens aktivitetstallet går ned med 1.241. 

 

 

Tallene for bedriftsidretten er som følger: 

 

År Antall IL Kvinner Menn Totalt 

2011 314 12763 19270 32033 
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2.1. Visjon, virkeområde, formål og verdier 
 

2.1.1. Offentlig mål for støtten til idretten 

2.1.2. En verdiprosess i idretten 

Idrettens verdier blir vektlagt og presentert på 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 og Treningskontaktprosjektet kommer verdiprofilen særlig frem. 

 

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 2010: 

 112 foredrag/samlinger med 2280 deltakere fra 95 idrettslag. 

 Informasjon og oppfordring om å gjennomføre Ren utøver delt ut til over 

1000 idrettsutøvere/skoleelever. 

 

Tiltak 2011: 

 123 foredrag/samlinger med 2410 deltakere fra 94 idrettslag. 

 Informasjon og oppfordring om å gjennomføre Ren utøver delt ut til over 

1500 idrettsutøvere/skoleelever. 

 

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.Idrettslagene oppfordrer alle klubbens aktive medlemmer 

over 12 år til å gjennomføre e-læringsprogrammet Ren utøver www.renutover.no  

 

Nye registrerte i 2010 

 28 idrettslag 

 9 idrettsråd + ungdoms idrettsrådet Askøy 

 1 særkrets 

 

Nye registrerte i 2011 

 52 idrettslag 

 3 idrettsråd (18 av 25 idrettsråd er registrert – 72%) 

 2 særkretser/regioner 

 

Per 31.12.11 var 155 av 495 registrerte lag er fra Hordaland – 31,3%  

(Hordaland leder ”landskonkurransen” suverent) 

2.1.4. Toleranse og likeverd 

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk 

bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, og funksjonshemming. Det har i 2010 

vært gjennomført 1 samling på Idrettens Hus om idrettens arbeid mot homohets. 
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2.2. Innsatsområder 
 

2.2.1. Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett 

 

Barneidrett 

HIK har prioritert informasjon om innholdet i  

bestemmelsene. Dette har vært gjort gjennom veiledning, 

kursvirksomhet, nyhetsbrev, handlingsplan og nettsider. 

 

Særidrettene har ansvar for at idrettens barnerettigheter  

utøves i sin idrett.  

 

Etter HIKs mening er innholdet i rettighetene godt  

forankret i idrettslagene og idrettslagenes aktivitets- 

tilbud.  

 

 

Idrettsskole 

HIK godkjenner rammene for virksomheten i idrettskolene 5-12 år. HIK har i 

perioden behandlet søknad om godkjenning og oppstartsstøtte til 5 idrettsskoler 

for barn med et samlet tildelingsbeløp kr. 75.000. 5 idrettsskoler har mottatt 

utviklingsstøtte – totalt kr. 42.500.  

 

60 idrettslag i fylket er registrert med idrettsskole som en av aktivitetene i 2011. 

 

2.2.2. Ungdomsidrett 

Idrettskretsen har hatt økt fokus på utdanning og Lederkurs for ungdom.  

 

I 2011 startet HIK et samarbeid med Hordaland Fotballkrets og Norges 

Håndballforbund Region Vest. Dette prosjektet består av kompetansehevende 

tiltak for ungdom primært, men også for klubbene som deltar med ungdom. Det 

ble gjennomførte to impulssamlinger med totalt 45 deltakere, som førte frem til to 

lederkurs for ungdom med totalt 50 deltakere og et Coaching og kommunikasjons-

kurs for voksne med 16 deltakere. 

I forkant av dette har vi hatt 3 unge på skolering gjennom NIF for å undervise på  

Lederkurs for ungdom.  

 

I 2010 ble to ungdommer fra nettverket til idrettskretsen utdannet gjennom 

Coaching og ledelse 2-faget på Norges Idrettshøgskole og Norges idrettsforbund. 

Det samme året var idrettskretsen representert på Olympisk akademi på 

Lillehammer. 

 

I nettverket til idrettskretsen er det nå 4 unge mennesker, med variert bakgrunn, 

som har deltatt på kurs og utdanning. Disse har blant annet hatt innlegg om 

ungdom og ledelse på Fylkeskonferansen, om ungdom og frafall hos Bergen 

kommune, og på NIFs Kunnskapturne i Bergen om hvor viktig fokus på ungdom og 

ungdomsidrett er. Ungdomsnettverket har også deltatt på Olympisk akademi i 

2011 og på et internasjonalt seminar i Østerrike. 

 

Fokus på ungdom har blitt et prioritert tema i klubbutviklingen vi tilbyr idrettslag. 
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2.2.3. Kompetanseutvikling 

 

Hordaland idrettskrets har tilbudt alle organisasjonsledd som er med i prosjektet 

Idrett og skole – hånd i hånd å gjennomføre ulike utdanningstiltak. Målgruppen 

har vært instruktører i idrettslagene, SFO-ansatte ved skoler og elever ved 

videregående skoler som er med som instruktører. Kalandseid IL har gjennomført 

to aktivitetslederkurs barneidrett for aktivitetslederne fra Slåtthaug ungdomsskole 

og de SFO-ansatte ved Kaland skole. Vi har gjennomført et aktivitetslederkurs for 

SFO-ansatte i regi av Ulriken Basketballklubb og har hatt to aktivitetslederkurs for 

elever på Garnes vidaregående skule som har praksis hos Arna-Bjørnar Fotball i 

deres SFO tilbud. 

 

Hordaland idrettskrets har også det siste året blitt kontaktet av ungdomsskoler og 

folkehelsekoordinatorer i kommuner som ønsker hjelp til tiltak som kan øke 

deltakelsen i kroppsøvingstimene i skolen. Tilbakemeldingene fra skolene er at 

tallet på elever som velger å ikke delta i kroppsøvingstimene øker. Denne trenden 

ser vi også i den videregående skolen. Idrettskretsen sin inngang til denne 

utfordringen er å kunne la elevene oppleve gleden med å drive med idrett og 

fysisk aktivitet gjennom aktivitetsdager, og gi lærerne ny inspirasjon og gode tips 

gjennom kurs for å kunne engasjere alle elevene. Vi har gjennomført kurs for 

kroppsøvingslærere i Kvinnherad kommune og Stord kommune. Begge kursene 

hadde både en teoridel og en praktisk del. I valg av aktiviteter ble det lagt vekt på 

at de skulle være enkle å gjennomføre uten for mye utstyr. Aktivitetene skulle 

også skille seg fra de mer tradisjonelle for å aktivisere de minst aktive. 

 

Det er gjennomført 5 idèkurs for barnehageansatte i Myrdal barnehage og i 

Studentsamskipnaden sine barnehager. Det har vært kurs med teori og praksis. 

I Myrdal barnehage har vi holdt foredrag for foreldrene i regi av FAU. 

 

Austrheim kommune har hatt ett idékurs for sine SFO-ansatte. 

 

Hordaland idrettskrets startet høsten 2011 arbeidet med å lage et kurs som vi vil 

tilby skolene. Målgruppen er både SFO-ansatte og kroppsøvingslærere. Bergen 

kommune seksjon skole, vil markedsføre tiltaket.  

 

 

Kunnskapsturneen 2011 

Kunnskapsturneen er et årlig arrangement i regi av NIF som blir arrangert på 5 

steder i landet i samarbeid med idrettskretsene. Kunnskapsturneen i Bergen ble 

arrangert på Høgskolen i Bergen 20. oktober og hadde tittel "Gode eksempler.” 

Blant foredragsholderne var Stig Inge Bjørneby, Helge Gudmunsen, Anders 

Solheim, Eli Stokkenes og Inge Andersen. I tillegg hadde Gjertrud Toft Erichsen og 

Martin Uthaug fra Hordaland idrettskrets et innlegg om ungdomsfrafall i idretten.  

 

 

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. 
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Fellesidrettslige kurs og seminar 

 

2010 2011 

Tiltak Deltakere Tiltak Deltakere 

Aktivitetslederkurs Barneidrett 10 126 6 74 

Aktivitetskurs barneidrett 3 47 2 28 

Akutte idrettsskader og førstehjelp 2 17 0 0 

Seminar ungdom KickOff 0 0 2 44 

Kosthold og antidoping 1 10   

Regnskapskurs 3 29 4 52 

Treningskontakter 4 96 5 124 

Trampett i skolen 2 21 4 49 

Kosthold og ernæring 30 1100 28 955 

Basistrening 9 132 11 193 

Seminar/temakveld 1 30 2 38 

Kunnskapsturneen 0 0 1 130 

Fagdag idrett yrkesvalg for elever 2 60 3 90 

Kroppsøving for alle (skole) 0 0 2 25 

     

Klubbutvikling     

Startmøte 4 35 4 35 

Oppfølgingsmøte 1 6 4 44 

Styreseminar 7 35 4 39 

Klubbutvikling prosess 3 50 3 41 

Utviklingsseminar ungdom 1 50 1 30 

Klubbesøk 1 5 4 32 

     

 Totalt 84 1849 89 2007 

 

 

 
 

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 58 tiltak med til sammen 2055 deltakere. 
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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. Idrettsrådet skal være en 

møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke. 

 

Det er gjennomført utviklingstiltak for styrene i idrettsråd. I 2010 ble det 

gjennomført 40 tiltak og i 2011 ble det gjennomført 42 tiltak. 

 

I oktober 2010 ble det gjennomført fellessamling for idrettsråd.  17 idrettsråd 

deltok. Tema for samlingen var: 

 Idrettsrådenes arbeid i forbindelse med kommune– og fylkestingvalget 

2011. 

 NIFs 150-årsjubileum 2011 og oppfølging i kommunene. 

 Anlegg 

 

I november 2011 ble det arrangert en tilsvarende samling hvor 15 idrettsråd 

deltok. Tema for samlingen var:  

 Samarbeid idrettsråd og kommune. 

 Samhandling idretten og det offentlige. 

 Idrettspolitisk Dokument 2011 – 2015. 

 Samarbeidsavtaler idrettsråd og kommune. 

 Diskusjon og erfaringsutveksling. 

 ”Inkludering av flerkulturelle i idrettslag”. 

 Arbeidet før og etter valget 2011. 

 

 

 

       
Fellessamling idrettsråd 2011 

 

 

 

Gjennomført tiltak for klubb i kommuner hvor vi ikke har idrettsråd (8 i dag). 

 2010: Deltatt på ett årsmøte  

 2011: Deltatt på fire møter med kommunen, Tema: Folkehelse 

 

Idrettskretsen har i perioden deltatt på idrettsrådenes årsmøter: 

 2010: 18 av 25 årsmøter 

 2011: 18 av 25 årsmøter 
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HIK har gjennomført temakvelder i samarbeid med de idrettsråd som ønsker dette 

med fokus på: 

 Barn og utvikling  

 Rent idrettslag 

 Ren utøver 

 Antidoping 

 Treningskontakt 

 Med idretten mot homohets 

 Smart trening for meg 

 
 

HIK har bidratt på styremøter, infomøter og samarbeidsmøter med tema: 

 

 Treningskontakt 

 Antidoping 

 Rent idrettslag/ Ren utøver 

 Samarbeid IR og kommune 

 Anlegg 

 Folkehelse 

 

 

 

 

            

 
        Bjørn-Ove Myking - Fellessamling idrettsråd 2011 

 

 

 

 

 

 Anlegg 

 Basistrening 

 Folkehelse 

 Frivillighet 

 Momsrefusjonen 

 Idrettspolitisk debatt 

 Økonomi 

 
 

 Frivillighet 

 Samarbeidsavtaler IR og kommune 

 Ungdom i klubb 

 Samhandlingsreformen 

 Samarbeid på tvers av kommunegrenser 

 Arbeidet før og etter valget 2011 
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2.2.6. Toppidrett 

Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) 

 

     

 

 

 

Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) er et regionalt kompetansesenter (RKS) for 

toppidrett på Vestlandet. RKS er et kraftsenter som består av toppidrettsfaglige og 

andre fagressurser som samlet har unik kompetanse og dermed forutsetning for å 

bidra til å utvikle toppidretten i Norge. 

 

Primærgruppen for arbeidet gjennom OLTV er unge utøvere med deres trenere og 

øvrig støtteapparat der utøveren av sitt særforbund er definert som 

”morgendagens utøver”. Olympiatoppens (OLT) definisjon på ”morgendagens 

utøver” er: ”De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver 

kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram 

til internasjonalt toppidrettsnivå”. 

 

Gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø har OLTV 

sammen med særkretsene i regionen bidratt til at Vestlandet har fått enda flere 

toppidrettsutøvere.  

 

 

 Målområde 1: Nasjonal spisskompetanse  

 

Sammen med Høgskolen og Universitetet i Bergen (UIB)og NUI har OLTV dannet 

en FoU-gruppe som møtes 2 ganger i året for å diskutere mulige 

forskningsprosjekt og idrettsfag. Sammen med Høgskolen i Bergen (HIB) har OLTV 

gjennomført et forskningsprosjekt i padling.  

OLTV har i løpet av perioden testet over 500 utøvere på HIB og OLTV sin 

fysiologiske testlab som har blitt sertifisert av OLT sentralt i 2011. 

Det har vært gjennomført 473 max O2 tester og 96 laktat tester. 

 

 

Målområde 2: Utviklingsarbeid i prestasjonsgrupper 

 

Kompetanseheving 

OLTV har i løpet av perioden hatt en rekke kompetansehevende tiltak for 

trenere/ledere og utøvere. Totalt har det vært over 1600 deltagende på 34 ulike 

tiltak. 
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2010 

Tema Antall 

samlinger 

Antall 

deltakere 

Treneren i utvikling  6 110 

Forum Toppidrett: 

 Lagbygging 

 ”Mindfullness” 

 

2 

1 

 

165 

80 

Fagdager: 

 Sunn jenteidrett, restitusjon og 

spiseforstyrrelser 

 Styrketrening for unge utøvere 

 Utholdenhet 

 Styrke convention 

4 200 

Frokostmøter: 

 Hvordan skille mellom ekte og tenkte 

problemer 

 Utøver/trenerrelasjon 

 ”Be the best you can be in any given 

moment” 

 Å bygge tro og selvtillit 

4 84 

Talentsamlinger 2 180 

Paralympics samling 1 45 

 

2011 

Tema Antall 

samlinger 

Antall 

deltakere 

Forum Toppidrett: 

 ”Mindfullness” 

1 80 

Fagdager: 

 Trenere, skole og klubb 

 Toppidrett og utdanning 

 Medisinsk nettverk 

 Idrettsfag 

4 232 

Frokost- og lunsjmøter: 

 Hvordan holde tritt med utviklingen 

 Teamarbeid i prestasjonsgrupper 

 Særkrets og toppidrett 

 Kosthold 

 Veien frem 

5 106 

Talentsamling 2 135 

FoU konferanse 1 50 

Toppidrettslinjen: 

 Infomøte 

 Kick off 

2 270 

 

Alle tiltakene er gjennomført i Bergen. 

 

Høgskoleutdanning 

 

Bachelor idrettsfag ved Høgskolen i Bergen 

Bachelorstudiet henter undervisningskompetanse fra OLTV innenfor 

idrettsernæring, organisasjon, treningslære, basistrening, ernæring og 

treningsplanlegging/styring. 

 

Master idrettsfag ved Høgskolen i Bergen 

I perioden har det vært arbeidet med å få på plass master studium i idrett. OLTV, 

sammen med Hordaland idrettskrets, Bergen kommune og Hordaland 

fylkeskommune har alle bidratt til å komme et skritt nærmere realisering av et 

slikt studium. 
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Toppidrettsstatus – UIB og HIB 

Gjennom 2011 har kvote og idrettsstatus blitt fulgt opp. Det har vært arbeidet for 

at en idrettsstatus for toppidrettsutøvere blir iverksatt fra og med studieåret  

2012-2013. Dette vil gi en mer fleksibel og bedre tilpasset studiesituasjon for 

toppidrettsutøvere. 

 

Toppidrettslinjene 

Toppidrettslinjen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Tertnes 

videregående skole, Åsane videregående skole, Voss Gymnas og Olympiatoppen 

Vest-Norge. OLTV kvalitetssikrer det idrettslige tilbudet og er med på inntak av 

utøvere. OLTV har rollen som koordinator for linjene og lager planer i forhold til 

fellesopplegg i trening, teori, samlinger, testing osv. Alle planer fra trenere blir 

gått igjennom for å kvalitetssikre det sportslige opplegget.  

Toppidrettslinjen på Tertnes har hatt årlig 105 utøvere fordelt på fotball, håndball, 

volleyball, svømming, ishockey, friidrett, orientering, kappgang, kampsport, 

boksing, sykkel, fekting, stup, bordtennis, tennis og triatlon. 

På den yrkesfaglige linjen har det i de to skoleårene i perioden vært henholdsvis 

18 og 10 utøvere. 

Voss har i skoleåret 2009/10 hatt 58 utøvere og i 2010/11 hatt 50 utøvere fordelt 

på langrenn, skiskyting, alpint og freestyle.  

 

Trenere på Voss har vært: Jarle Urø, Knut Steinar Skiple, Kristen Skjeldal, Gisle 

Fenne, Even Hole, Kjell Brandseth, Asbjørn Skorpen, og Trond Carsten Øye. 

 

Trenere på Tertnes har vært: Stein Arve Lone, Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes, 

Øyvind Nordtveit, Reidun Seth, Hege Nilsen, Yngve Myhre,  Bjørn Dahl, Daniel 

Birkelund, Jan Stankiewicz, Anders Fältnes, Tore Johannesen, Bjarte Eikanger, 

Roger Gjelsvik, Finn Zachariassen, Jørgen Møllerop, Patrik Broddfelt, Karl Erik 

Haarstad, Anders Sytve, Nicholas,  Erlend Sæterstøl, Are Andresen, Scott Olsen, 

Bjørn Faye, Lars Arne Andersen,  Andrine Flemmen, Frode Skjelvan, Iwonka Vik, 

Randi Marie Berntsen, Christian Marthinussen, Kirvil Grini og Ørjan Olsen. 

 

 

Målområde 3: Nettverk, tjenester og kompetanse 

 

Basistrening 

Basistrening er høyt prioritert i OLTV. Det har i perioden vært gjennomført 10-11 

faste basistreninger i uken. 

Gjennom ”talentmillionen” fra Bergen Kommune har OLTV gjennomført 

basistrening i bydelene; Sentrum, Åsane, Fana og Loddefjord. På hvert av stedene 

deltok mellom 16-25 unge utøvere en gang i uken. 

 

Hordaland fylkeskommune har bidratt økonomisk for at OLTV har kunnet utvide 

tilbudene til hele fylket. Det har vært holdt kurs i Fusa, Bømlo, Voss, Odda, 

Austevoll, Øystese og Nordhordland. I Øystese og på Voss har det vært fast 

basistrening 1 til 2 ganger i uken med trenere som har vært kurset av OLTV. 

 

For etablerte utøvere på landslagsnivå har det vært et tilbud om basistrening 2 

morgener i uken i Vikinghallen. Det har også vært faste tilbud til utøvere på 

damelandslaget i fotball, i boksing, for svømmere og for padlere. Totalt har OLTV 

gjennomført over 18 timer i uken med basistrening og hvor over 300 utøver har 

vært samlet ukentlig. OLTV har også i perioden hatt spesialopplegg for 5 

enkeltutøvere. 
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Basistreningskurs 

 

2010 

Type kurs Sted Antall 

deltakere 

Vadmyra fotball Bergen 15 

Workshop fotball Bergen 18 

Workshop fotball Bergen 11 

Workshop svømming Bergen 20 

Workshop svømming Bergen 12 

6 timers kurs Voss 14 

Workshop håndball Bergen 15 

6 timers kurs Bømlo 7 

8 timers kurs Bergen 20 

 Totalt 132 

 
 2011 

Type kurs Sted Antall 

deltakere 

8 timers kurs Bergen 16 

8 timers kurs Fusa 20 

Workshop fotball Bergen 15 

Workshop langrenn Voss 10 

Workshop svømming Bergen 15 

8 timers kurs Bergen 12 

6 timers kurs Bømlo 12 

6 timers kurs Nordhordland 16 

HIB kurs 5x2timer Bergen 32 

Workshop svømming Bergen 7 

Workshop langrenn Voss 38 

 Totalt 193 

 

   Miljøer/utøver/trenere 

Ved hjelp av midler fra Bergen kommune har OLTV har jobbet med utvikling av de 

gode utviklingsmiljøene. OLTV har hatt basistreningstilbud i 4 bydeler og har  

sammen med Bergen Kommune tildelt økonomiske tilskudd for kr 840.000,- til 

ulike talent- og toppidrettsutviklende tiltak i Bergen. I 2010 ble begrepet 

”Prestasjonsceller” opprettet. Her har man sett på hvilke utøvere som kan ha en 

mulighet til å komme til London i 2012. I 2011 har disse utøverne vært  fulgt opp: 

Marielle Hansen (boksing), Jan Petter Hammer (taekwondo), Håvard Haukenes og 

Trond Nymark (kappgang), BSC og Bergenssvømmerne (svømming), Landslags-

utøvere damer (fotball), Øyvind Sølberg og Daniel Salbu (padling),Roteam 

Hordaland (roing), Freestyle, Sverre Lunde Pedersen og Håvard Lorentzen 

(skøyter), kjelkehockey, svømming og langrenn (paralympics). 

 

 
    Treningssamling i Spania Toppidrettslinjen 
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Medisinske nettverk 

Det medisinske nettverk ledes av idrettslege Eilif Haaland. Med seg som første 

kontakt har han lege Yngve Kiserud. I det medisinske nettverket har han 14 

spesialister;Urolog, psykolog spiseforstyrrelser, psykolog, nevrolog, 

øyelege, hjertespesialist, lungespesialist, øre/nese/hals, hudlege, reumatolog, 

ortoped, kiropraktor, manuell terapeut, fysioterapeut, kostholdsveiledere og 

mental trener. 

 

I løpet av året har Eilif Haaland behandlet eller sendt videre over 50 utøvere. 

Foruten tilbudet gjennom idrettslegen har OLTV også gitt veiledning i forhold til 

alternative øvelser ved skade. Det har vært gjennomført 70 timer med mental 

trening i 2011 med utøvere fra 11 ulike idretter. 

 

100 utøvere har vært til konsultasjon på Idrettens Hus innenfor kosthold og 

ernæring, og det har vært holdt 57 foredrag med 2600 deltakere. Hovedvekten av 

disse foredragene har vært holdt i Bergen, men det har også vært gjennomført i 

Nordhordland, Askøy, Voss, Stord, Osterøy og Austevoll. 

 

Bemanning          

Roger Gjelsvik   –  avdelingsleder   (50%)   

Pia Mørk Andreassen  - administrativ leder   (100%)  

Morten Ivarsen  - prosjekt talentsatsing (50%)  

Lars-Arne Andersen  - basistrening   (50%)  

Iwonka Vik   - prosjekt paralympics  (100%)  

Ørjan Olsen   - toppidrettslinjene  (65%)  

Michael Jørgensen  - coaching   (20%)  

Hege Østgård   -  ernæringsfysiolog   

Runa Spilling   -  ernæringsfysiolog   

Mari Skar Manger  - ernæringsfysiolog  (10% i 2010) 

Alex Wisnes   - faglig konsulent 

Eilif Håland   - lege 

 

               
   Morten Ivarsen i OLTV tester utøver 
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Finansiering 

 

Hvem     Hva    2010  2011 

Olympiatoppen sentralt  Avdelingsleder 

     Administrasjon 

     Trenerkompetanse 

     Paralympics   905.000 1.255.000 

     Basistrening 

     FoU 

     Ernæring 

       

Hordaland idrettskrets  Adm., kontor     203.463    209.672 

 

Hordaland fylkeskommune  Kompetanseheving 

Idrett     Basistrening 

     Test      200.000    380.000 

 

Hordaland fylkeskommune  Toppidrettslinjer  

Opplæring    Voss og Bergen  

     Transport 

     Kompetanseheving  5.531.249 6.220.927 

 

Bergen kommune   Basismidler    

Idrett     Kompetanseheving trenere 

     Talentsatsing 

     Basistrening     700.000    635.000 

 

Bergen kommune   Ungdomsskoleprosjekt   203.032             0 

 

Hordaland Svømmekrets  Basistrening svømmere     30.000     30.000 

 

Kursinntekter               96.799   105.000

  

 

 

 

 

 
Fig.1viser hvordan OLTV sine inntekter fordeler seg i 2011 
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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  har fylkene Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane som arbeidsfelt. Fagkonsulenten 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, 

el-innebandy, klatring, bordtennis, goalball, ski, boccia, svømming, friidrett, fotball 

og håndball blitt presentert.  

 

Fagkonsulenten har i perioden arrangert eller bidratt på til sammen 10 

rekrutteringsdager/impulssamlinger for funksjonshemmede i Hordaland. 

 

Det har i tingperioden også vært prioritert synliggjøring og kompetansehevende 

tiltak når det gjelder idrett for funksjonshemmede. Funksjonshemming og 

tilrettelegging av aktivitet har vært tema på alle treningskontaktkursene (10) i 

tillegg til ulike kurs ved Høgskolen i Bergen (vernepleierutdanning, fysioterapi-

utdanning og bachelor idrett). Det har også vært gjennomført to 4-timers tilrette-

leggingskurs 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.  

 

Fagkonsulenten har i perioden arrangert eller bidratt på til sammen 29 

tverridrettslige kurs og seminarer i Hordaland der tilrettelegging av aktivitet for 

funksjonshemmede har vært tema.  

 

Gjennomførte kurs og aktiviteter for funksjonshemmede i Hordaland: 

 

 
Kjelkehockey - Aktivitetsdag 

 

 Antall 
kurs/seminarer 

Antall 
deltakere 

Antall rekrutt- 
eringsdager/leire 

 Antall   
  deltakere 

2010 15 502 4 264 

2011 14 404 5 290 

Totalt 29 906 9 554 
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Arrangement for utviklingshemmede 

 

Bocciaserien 

Hordaland idrettskrets arrangerer hvert år fra september til juni bocciaserie i 

Hordaland for utviklingshemmede. I 2010 og 2011 deltok 8 idrettslag med til 

sammen 14 boccialag. 

 

Hordaland idrettskrets gjennomfører hvert år 3 arrangementer for utviklings-

hemmede i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. 

 

Vinteraktivitetsuken 

Vinteraktivitetsuken ble arrangert 11.-16. april 2010 og 4.-8. april 2011 på Oset 

Høyfjellshotell på Golsfjellet. Ved Oset er det ideelle forhold for alle typer 

vinteraktiviteter og aktivitetene ble tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå. På 

programmet stod blant annet aking, skigåing, hundespannkjøring, 

snøscooterturer, snørekjøring, aktivitetsløype, svømming, konkurransedag og 

bocciaturnering. Vi har et samarbeid med Høgskolen i Bergen, avd. idrett om 

praksis for studenter i forbindelse med arrangementet. 

 

2010:  

166 deltakere (65 utviklingshemmede og 101 ledsagere) 

 

2011 : 

179 deltakere (76 utviklingshemmede og 103 ledsagere) 

 

Sommeraktivitetsuken 

Sommeraktivitetsuken ble arrangert 28. juni – 4. juli 2010 på Guriset fjellstue på 

Golsfjellet. På grunn av stor påmelding (106 deltakere) måtte deltakere og 

ledsagere i tillegg innkvarteres på Oset Høyfjellshotell. Aktivitetene ble lagt tilrette 

og tilpasset alle funksjonsnivå. Bading, fisking, fjellturer, gårdsbesøk, riding, 

kanopadling, aktivitetsløype og båttur inngikk i programmet. I 2011 ble 

Sommeraktivitetsuken flyttet til Eidfjord i august/september,  men ble avlyst på 

grunn av få påmeldte. 

 

Fylkesidrettslekene 

Fylkesidrettslekene er ikke gjennomført i 2010 og 2011. Arrangementet viste en 

drastisk nedgang i antall påmeldte i 2009. Nedgangen i antall påmeldte kan 

skyldes at gruppen har fått flere gode tilbud fra særidrettene gjennom hele året. 

Det har i perioden vært arbeidet med å finne alternative måter å gjennomføre 

dette arrangementet på.  

 

 
Vinteraktivitetsuke på Golsfjellet 
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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 i forbindelse med 

gjennomføring av årsmøter, andre ønsker hjelp til å løse konfliktfylte situasjoner i 

idrettslaget. NIF har økende fokus på området. Idrettskretsenes saksbehandlere 

har vært innkalt til årlige 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 2011 var fokus på idrettslag som har færre 

enn 10 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. Hordaland idrettskrets har gjennomført rutinekontroll av  

enkelte idrettslag som søkte om momskompensasjon.  

 

2.2.9. Økonomisk rådgivning og tilbud om regnskapsføring 

Idrettskretsen har gjennom flere år hatt tilbud til egne organisasjonsledd om 

føring av regnskap og økonomisk rådgivning, og har i dag økende etterspørsel   

både når det gjelder regnskapstjenester og rådgivning.  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. 

Tilbudet er i hovedsak egenfinansiert. I perioden har vi ført regnskap for 20 

organisasjonsledd. Av dette er det 16 klubber, 3 særkretser og 1 idrettsråd. HIK 

har fra 2011 økt bemanningen innenfor dette området til 1,4 årsverk. 

Rådgivningstjenesten har økt og utgjør i dag 30-40 % av en fulltidsstilling. Det er 

også et økende behov for opplæring i klubbene. Dette har ført til at vi har 

gjennomført flere kurs enn i forrige periode.  

 

2.2.10. Idretten som samfunnsaktør 

Samfunnets fokus på folkehelse har vært økende i perioden. Forpliktende 

partnerskap med kommuner, andre offentlige aktører og frivillige lag og 

organisasjoner er viktig for å oppnå målene for folkehelsearbeidet. Idrettens 

målsetting om å være åpen for alle gjør den til en sentral folkehelseaktør. I 

perioden har flere idrettslag tatt et økt samfunnsansvar gjennom å tilrettelegge 

aktivitet for nye grupper.  

 

2.2.11. Treningskontakter – Hordaland 

Treningskontakter – Hordaland er et prosjekt der Hordaland idrettskrets i samspill 

med det offentlige, hever kompetansen til enkeltmennesker i kommunene.  Disse 

er motivert til å bidra til å heve folkehelsen i sin hjemkommune, gjennom å hjelpe 

enkeltmennesker med å være mer fysisk aktive.  Dette gjøres gjennom å 

arrangere treningskontaktkurs i kommunene som ønsker det. Kommunene 

benytter treningskontaktene i sitt folkehelsearbeid både knyttet til helse-

fremmende arbeid og i alle typer forebygging. Idrettsråd og idrettslag er med i 

organiseringen av treningskontaktkurset, og benytter treningskontaktene inn i sin 

aktivitet etter kurset. 

 

Målet med å benytte treningskontakter i idrettslag er;  

 Hindre frafall: Å ivareta alle i barne- og ungdomsgruppen, også de som har 

en ekstra utfordring. 

 Legge til rette for frivilligheten: Å gjøre det enklere å være trener for 

sammensatte grupper. 

 Inkludering: Å klare å være åpen for, og å ta imot, alle som ønsker å være 

med i idrettslaget, på en ivaretagende måte. 
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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 på. Opplever individet at nettverket er godt, er dette et menneske som vil 

bli svært 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 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. 

 

I Hordaland har vi i perioden 2010-2011 både fått nyopprettede og etablerte 

idrettslag som har utvidet/spesielt tilpasset aktivitet som inkluderer sårbare 

mennesker. I Hordaland har vi idrettslag som har tilbud til psykisk syke, 

rusmiddelavhengige, flerkulturelle, funksjonshemmede, utviklingshemmede, 

voksne inaktive, inaktive barn og unge m.fl. HIK ser at i disse idrettslagene har 

flere trenere/ledere gjennomført treningskontaktkurset, og de sender stadig flere 

fra klubben for å gjennomføre kurset. Ett idrettslag og ett idrettsråd har utnevnt 

sin egen inkluderingsminister som følge av aktivt inkluderingsarbeid med 

treningskontakter.  

 

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. 

 

Det har blitt holdt 4 treningskontaktkurs i 2010 og 5 i 2011. Utviklingen har gått 

mot en mer aktiv involvering av idrettslag og idrettsråd. I perioden har 6 

idrettsråd og 18 idrettslag blitt aktivt med. Dette forenkler arbeidet med å 

involvere kommunene i arbeidet med å betale treningskontakter i idrettslag. 

 

Filmen om Treningskontakter ”En enkel vei til bedre folkehelse” ble ferdigstilt i 

2011. Filmen er laget med midler fra blant annet Helsedirektoratet. Innspillingen 

er gjort i fire hordalandskommuner. Dette er en informasjonsfilm til bruk over hele 

landet, og er distribuert til alle landets idrettskretser. 
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2010 

Type kurs Sted Antall 

deltakere 

Treningskontaktkurs Arna 33 

Treningskontaktkurs Flaktveit 27 

Treningskontaktkurs ALF A/S 15 

Treningskontaktkurs Bergen 21 

 Totalt 96 

 

2011 

Type kurs Sted Antall 

deltakere 

Treningskontaktkurs Kaland 15 

Inspirasjons- og 

motivasjonskurs Voss 22 

Treningskontaktkurs Fyllingsdalen 23 

Treningskontaktkurs Meland 30 

Treningskontaktkurs Austevoll 34 

 Totalt 124 

 

Gjennom Treningskontaktprosjektet er det gjennomført 49 møter/samlinger med 

offentlige etater og idrettslag i 2010. 

18 idrettslag hadde ved utgangen av 2011 treningskontakter. Dette innbefatter 

idretter som innebandy, padling, fotball, volleyball, basket, futsal, styrketrening, 

basistrening, allidrett og klatring. De viktigste målgruppene i arbeidet har vært 

personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet, fysisk funksjonshemmede, 

utviklingshemmede, flerkulturell bakgrunn, tilknytning til barnevernet, lav 

sosioøkonomisk status. Det har vært 124 kursdeltakere fra 14 nasjonaliteter, 

representert gjennom 18 ulike idrettslag i 2011. 

 

I perioden har idrettskretsen undervist ved Høgskolen i Bergen på disse studiene: 

idrett, fysioterapi, ergoterapi, vernepleie og sosionom. I tillegg har HIK holdt 

innlegg for disse aktørene: Nasjonalforeningen for folkehelsen, MB-utdanningen 

(Senter for arbeidslivs forberedelser) på ALF (Medarbeidere med brukererfaring), 

Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen - ”Møteplass”, nettverk for habilitering 

og rehabilitering, Hordaland fylkeskommune, innlegg på folkehelsesamling og 

Høgskolen i Bergen, innlegg på ”Fri tid for alle”. 

En viktig del av arbeidet har også vært å hjelpe idrettslag og enkeltpersoner med 

å komme frem til gode aktivitetstilbud sammen, gjerne med treningskontakter 

som link. 

 

Antidopingarbeid har blitt et viktigere tema i kursene siste årene for å formidle en 

ren og ærlig idrett. 

 

2.2.12. En mer aktiv skolehverdag 

 

Hordaland idrettskrets har i tingperioden (3 skoleår) mottatt 3 x kr 300.000,- fra 

NIF til prosjektet Idrett og skole – hånd i hånd, idrett i SFO. Dette er midler NIF 

har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet som de fordeler til prosjekter rettet 

mot skole og folkehelse. Midlene HIK fikk har blitt brukt til å opprettholde 

modellene som allerede var i gang. Det har ikke vært midler til å utvide 

prosjektet. Våren 2011 ble midler fra byrådsavdeling for barnehage og skole også 

brukt til å støtte opp om modellene i Bergen kommune. 

 

En av de viktigste oppgavene til HIK i dette prosjektet er å få de ulike modellene 

forankret i kommunene og sørge for en forutsigbar finansiering til klubbene fra 

kommunene. Denne utfordringen er størst i Bergen kommune og det har i 
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tingperioden vært møter med to ulike skolebyråder. Det har også vært kontakt 

med byråd for helse og omsorg uten at vi har fått konkretisert samarbeidet. Med 

tanke på utjevning av de sosiale helseforskjellene er det svært viktig at denne 

type aktivitet er inkludert i skolen og ikke koster noe ekstra. 

 

I 2011 fikk HIK etter søknad kr 100.000,- i folkehelsemidler fra Hordaland 

fylkeskommune. Disse midlene har i all hovedsak brukt til å utvide prosjektet til to 

nye kommuner, Fusa og Kvam. 

 
 

 
Aktivitetsdag Os ungdomsskole 

 

 

Idrett og skole – hånd i hånd, SFO 

Følgende idrettslag og kommuner er nå med i prosjektet for å få en mer aktiv 

SFO: 

 Arna-Bjørnar Fotball, Bergen kommune 

 Kalandseid IL, Bergen kommune 

 TIF Viking, Bergen kommune 

 Ulriken Basketballklubb, Bergen kommune (avsluttet våren 2011) 

 Odda idrettsråd (koordinerende ledd), Odda kommune 

 Øystese IL, Kvam herad (ny i 2011) 

 Strandvik IL, Fusa kommune (ny i 2011) 

 

 

Idrett og skole – hånd i hånd, kroppsøving for alle 

Det har vært gjennomført to aktivitetsdager høsten 2010 og to våren 2011 med 

utradisjonelle aktiviteter for at elevene skal få oppleve gleden med å drive med 

idrett og fysisk aktivitet og at dette igjen skal føre til økt deltakelse og 

aktivitetsnivå i kroppsøving. Disse aktivitetsdagene var på Os ungdomsskole, på 

Husnes ungdomsskule i Kvinnherad, på Nysæter ungdomsskole på Stord og på 

Ortun ungdomsskole i Bergen. 
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Idrettstimer i ungdomsskolen 

Med midler fra Bergen kommune koordinerer Hordaland idrettskrets prosjektet 

med idrettstimer på Ortun skole (8. og 9. trinn) i Fyllingsdalen og Garnes 

ungdomsskule (8. trinn) i Arna. I Arna er det Arna-Bjørnar Fotball som har 

gjennomføringsansvaret og har direkte kontakt med skolen og instruktørene, 

mens HIK har det samme ansvaret på Ortun skole. Gjennom dette prosjektet får 

elevene en time idrettsaktivitet i uken i tillegg til kroppsøving. Timene er 

obligatoriske og alle skal delta, men hovedmålgruppen for tiltaket er de inaktive 

ungdommene som har lav deltakelse i kroppsøvingstimene og som ikke driver med 

noen form for fysisk aktivitet på fritiden. Ved utvelgelse av idretter har vi bevisst 

valgt å legge vekt på aktiviteter som skiller seg litt fra de tradisjonelle idrettene 

for lettere å engasjere hovedmålgruppen. Hver klasse er delt i to, slik at gruppene 

ikke blir for store (maks 15 elever pr gr.). I løpet av skoleåret er elevene innom 

seks ulike idretter og får prøve hver enkelt idrett fem ganger. Lynghaug skole var 

med i prosjektet frem til og med skoleåret 2010/2011. 

 

Aktiviteter som ikke er omtalt i Handlingsplanen: 

 

Inkluderingsprosjekt flerkulturelle 

I 2011 har det vært oppstart for prosjektet Inkludering flerkulturelle. Prosjektet er 

et samarbeid mellom Hordaland Fotballkrets, Norges Håndballforbund Region Vest 

og Hordaland idrettskrets. Hovedmålsettingen er å  styrke inkludering av  barn, 

unge og voksne med flerkulturell bakgrunn i nærmiljøet. Dette søkes oppnådd 

gjennom å øke deltakelsen i organisert og uorganisert idrettsaktivitet, øke 

deltakelsen fra jenter med flerkulturell bakgrunn og å øke involveringen fra voksne 

og foreldre med flerkulturell bakgrunn.  

 

Inkluderingskonsulenten som er ansatt i prosjektet har sitt ansettelsesforhold 

gjennom Hordaland Fotballkrets, som også fører regnskap for prosjektet. Stillingen 

er finansiert av Norges Fotballforbund/ Hordaland Fotballkrets, Norges Håndball-

forbund Region Vest, Hordaland idrettskrets, Hordaland fylkeskommune og Bergen 

kommune. Det er opprettet en referansegruppe for tiltaket der disse fem aktørene 

inngår. 

 

Virkemidler i arbeidet har vært klubbbesøk, gjennomføring av Fargerik håndball og 

fotball-turneringer, samarbeid med idrettslag, etablering av møteplasser for 

idrettslag, tiltak rettet mot mottak, samarbeid med fylkeskommunen og 

kommuner, idrettsråd, særkretser, skoler og andre frivillige organisasjoner. 

 
Møter/klubbesøk 2011: 

Type møter Antall møter Antall deltakere 

Klubbesøk/møter med IL 44 230 

Møter med kommuner 8 45 

Møter samarbeidsforum inkludering 4 21 

Fagseminar m/idrettslag i Bergen kommune/særkretser 3 34 

Samarbeidsutvalg Hordaland fylkeskommune 3 42 

Møter med idrettsråd i Hordaland 4 27 

Møter med frivillige organisasjoner 5 28 

Skolebesøk administrasjon/lærere 8 29 

Møter med asylmottak 5 30 

Møter med særforbund  4 22 

Totalt antall 89 526 

 
Tiltak/aktiviteter 2011: 

Aktivitet Antall Deltakere Barn Voksne 

Aktivitetsdag ulike idretter 2 705 650 55 

Fargerik Fotball turnering 7 2400 2260 140 

Fargerik Håndball turnering 2 370 335 35 

Aktivitetsuke sommer 1 730 585 145 

Totalt antall 12 4205 3830 375 

 
I oversikten inngår aktivitet på vegne av Hordaland idrettskrets, Hordaland Fotballkrets og 
Norges Håndballforbund Region Vest. 
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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 1002 personer som ble registrert som 

idrettsmerketakere i Hordaland i 2010. Statuettutdelingen 2010 ble holdt lørdag 

12. juni på Sandven Hotell i Norheimsund. Det var i underkant av 50 deltakere til 

stede. I 2011 var det 882 idrettsmerketakere og på selve utdelingen var det 75 

deltakere. Utdelingen ble holdt lørdag 28. mai på Park Hotel Vossevangen på Voss. 

Vi merker en liten nedgang i antall idrettsmerketakere fra 2010 til 2011. Det er i 

overkant av 1/3 del av idrettskretsene i Norge som fremdeles holder 

statuettutdeling. Hordaland er det eneste fylket som fremdeles har statuettklubb. 

Alle som har kvalifisert seg for statuetten er kvalifisert for å bli medlem av 

Statuettklubben i Hordaland. 

 

 

 

 
        

Fig.2 Viser utviklingen i antall idrettsmerketakere i Hordaland 
 
 
 
 

 
Statuettutdelingen 2011. F.v.  ordfører på Voss Gunn Berit Lunde Aarvik, landets eldste 
idrettsmerketaker Bjarne Stavenes født i 1918 og formann i Statuettklubben Harry Tvedt. 
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2.2.13. Samarbeid med Hordaland fylkeskommune 

Også i denne perioden har idrettskretsen hatt et godt samarbeid med Hordaland 

fylkeskommune. Eksempler på samarbeidstiltak: 

 Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg. 

 Gjennomføring av seminarer og felles møter. 

 Aktivitet for funksjonshemmede og utviklingshemmede. 

 Gjennomføring av fylkeskonferansen for kultur og idrett. 

 Treningskontaktprosjektet. 

 Inkluderingsprosjekt flerkulturelle. 

 Idrett og skole – prosjekt. 

 

Olympiatoppen Vest-Norge har samarbeidet med fylkeskommunen i forhold til 

toppidrettslinjene i Åsane og på Voss. 

 

2.2.14  Regionalt samarbeid 

Det har i perioden vært holdt ett samarbeidsmøte for styrene i Rogaland 

idrettskrets, Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrottskrins for å 

diskutere felles problemstillinger og utveksle erfaringer. Tema som ble diskutert 

var arbeidet med toppidrett og funksjonshemmede, oppfølging etter kommune- og 

fylkestingvalget, høgskoleutdanning, trenerutdanning i høgskolesystemet og 

interkommunalt samarbeid/anlegg. 

2.2.15.  Informasjon 

Hordaland idrettskrets har i perioden arbeidet for å være synlig overfor idrettens 

organisasjonsledd, samarbeidspartnere og media. Dette har vært gjort gjennom 

kontinuerlig oppdatering av våre nettsider www.idrett.no/hordaland, utgivelse av 

nyhetsbrevet Hordaidrett 5 ganger årlig og utarbeidelse av brosjyremateriell og 

presentasjoner. Idrettskretsen har vært oftere og mer synlig i media i denne 

perioden enn tidligere. 

 

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 01.07.14 

med Brann Stadion AS på 1732 m  i 2. og 3. plan i ”Frydenbøtribunen.” HIK har i 

perioden fremleiet kontorer på Idrettens Hus til følgende: 
 

 Hordaland Bedriftsidrettskrets 

 Hordaland Fotballkrets 

 Hordaland Friidrettskrets         

 Hordaland Gymn. og Turnkrets 

 Hordaland Orienteringskrets 

 Hordaland Skikrets 

 Hordaland Svømmekrets 

 Hordaland Volleyballregion 

  

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 til bruk for de ansatte. 
 

         

 Norges Bandyforbund, Innebandy 

 Norges Basketballforbund Region Vest 

 Norges Friidrettsforbund, Mosjon 

 Norges Håndballforbund Region Vest 
 Norges idrettsforbund (Enhet for funksjonshemmede) 

 Norges Kampsportforbund Region Vest 

 Norges Rugbyforbund 

 Idrettsrådet i Bergen 
 Hordaland Friidrettskrets (Super League 2010)  
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3.  Bedre rammebetingelser 
 

Momskompensasjon for varer og tjenester 

Et viktig bidrag når det gjelder økonomiske rammebetingelser for idrettslagene har 

vært innføringen av momskompensasjonsordningen for varer og tjenester fra 1. 

januar 2010. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnadene som frivillige 

organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Denne ordningen 

for merverdiavgiftskompensasjon er en utvidelse av den ordningen som tidligere bare 

omfattet tjenester. Norges idrettsforbund forvalter ordningen på vegne av alle sine 

medlemsorganisasjoner. 

 

Idretten ble tildelt kr 154.360.805 i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2010. 

Organisasjonsledd i Hordaland fikk totalt kr. 9.635.000 av dette beløpet. 282 

idrettslag i fylket mottok midler. 

 

I 2011 fikk idretten samlet kr. 236.769.135.  Organisasjonsledd i Hordaland fikk 

utbetalt kr. 15.164.601 av dette beløpet. 321 idrettslag i fylket mottok midler.  

Idrettskretsens arbeid i forhold til denne ordningen har vært informasjon og 

rådgivning, oppfølging samt kontrollvirksomhet. 

 

Momskompensasjon for idrettsanlegg 

I 2010 ble det innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift 

ved bygging av idrettsanlegg.  

 

På landsbasis ble det i 2010 utbetalt 14,3 millioner kroner til idrettslag av en samlet 

ramme på 50 millioner kroner. Av dette beløpet ble kr. 1.047.534 utbetalt til 3 anlegg 

i Hordaland.  

 

I 2011 ble det utbetalt kr. 24,4 millioner kroner til idrettslag av en samlet ramme på 

60 millioner kroner. Av dette beløpet ble kr. 2.981.308 utbetalt til 7 anlegg i 

Hordaland. 

 

Grasrotandel 

Fem prosent av det den enkelte spiller for på Norsk Tipping sine spill, kan bli  

øremerket en lokal frivillig organisasjon. Idrettslag står som mottaker av ca. 70% av 

utbetalingene for denne ordningen. Hordaland er det fylket som mottar mest 

grasrotmidler fra Norsk Tipping.  

 

I 2011 var 604 idrettslag i fylket knyttet til Grasrotandelen.  45.472 givere bidro til at 

disse idrettslagene fikk kr. 21.197.497. 

 

3.1. Idrettens verdiskapning 
Idrettskretsen har arbeidet for å synliggjøre idrettens verdiskapning gjennom møter 

med fylkespolitikere og kommunepolitikere sammen med idrettsrådene, gjennom 

innlegg i nyhetsbrev og media samt som en viktig del av arbeidet i forbindelse med 

kommune- og fylkestingvalget i 2011.  

 

3.2. Finansiering på kort og lang sikt 
Hordaland idrettskrets er en av flere organisasjonsledd i idretten som har vært 

involvert i arbeidet med å endre tippenøkkelen slik at idretten kan motta en større del 

av tippeoverskuddet. En viktig del av arbeidet har vært informasjon og dialog med 

politikere i fylket. 

 

De kommunale bidragene er vesentlige for idrettslagenes virksomhet. Gjennom 

bygging og drift av idrettsanlegg bidrar kommunene med et større beløp enn det 

spillemidlene utgjør. Kontakt med kommune- og fylkespolitikere, for eksempel 

gjennom Idrettens time i kommunestyrene sammen med idrettsrådene, har vist seg å 

37



 

 

være et godt virkemiddel for å sette fokus på viktigheten av det offentliges bidrag til 

idretten i kommunene. Slike tiltak har det vært færre av i periodene enn vi kunne 

ønske.  

4.  Anlegg og infrastruktur 
 

Idrettens overordnede mål er å skape økt aktivitet. Ett av de viktigste 

virkemidlene er utbygging av idrettsanlegg. For å skape økt aktivitet og legge til 

rette for fysisk utøvelse generelt, er det behov for anlegg og arealer som er egnet 

for idrett og fysisk aktivitet.  

 

4.1. Arealsikring 
 

HIK gjennomførte samling for idrettsrådene i oktober 2010 der ett av temaene var 

arealsikring og kommunalt planarbeid. 17 av våre 25 idrettsråd var tilstede på 

denne samlingen. 

 

I november 2011 deltok 15 idrettsråd på samling om samhandling mellom det 

offentlige og idrettsrådene. Anleggssituasjonen i fylket var ett av temaene. 

 

4.2. Innflytelse 
 

Anleggsutvalget 

HIKs idrettspolitiske anleggsutvalg har representanter fra følgende særidretter: 

ski, skøyter, fotball, håndball, svømming og gymnastikk og turn. Utvalget har 

bidratt til å styrke og samordne anleggspolitiske saker. 

 

Saker som har vært til diskusjon i anleggsutvalget i 2010 og 2011: 

 Status og fremdrift store anlegg i Bergen. 

 Store idrettsarrangementer i Hordaland.  

 Spillemiddeltildelingen i fylket – prinsipielle diskusjoner. 

 Høringsinnspill til NIF i forbindelse med utarbeidelsen av Anleggspolitisk 

handlingsplan for norsk idrett. 

 

HIKs innspill i forbindelse med denne høringen var bl.a.: 

 Kriterier for tildeling av spillemidler må innrettes på en slik måte at 

befolkningstette områder/storbyene får en bedre anleggsdekning enn det 

som er tilfelle i dag. HIK er av den oppfatning at 40% av spillemidlene i 

fylket skal tilfalle Bergen.  

 HIK ønsker en forsterket ordning når det gjelder tilskudd til 

interkommunale anlegg. Gode samarbeidstiltak på tvers av 

kommunegrenser der dette er hensiktsmessig må stimuleres. 

 HIK mener at det fortsatt er behov for å opprettholde den spesielle 

tilskuddsordningen til nærmiljøanlegg. Disse anleggene utfyller ordinære 

anlegg på en god måte og er en fin rekrutteringsarena til idrettslagene. Det 

er viktig at barn og unge stimuleres til fysisk aktivitet tidlig, og da er 

mindre anlegg i nærmiljøene viktige.   
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Ordinære anlegg i Hordaland med tilskudd fra spillemidlene i 2010 og 2011 

 

Anleggskategori Tildelt 2010 

Aktivitetsanlegg     0 

Aktivitetssal     0 

Bad og svømmeanl.   8 563 000 

Bowlinganlegg    700 000 

Diverse anlegg     0 

Flerbrukshall   11 517 000 

Fotballanlegg   27 845 000 

Friidrettsanlegg   2 800 000 

Friluftsliv   1 928 000 

Golfanlegg   1 400 000 

Hestesportanlegg    464 000 

Idrettshus   3 233 000 

Isanlegg     0 

Kart    88 000 

Luftsportanlegg     0 

Motorsportanlegg     0 

Skianlegg   2 100 000 

Skyteanlegg     0 

Squashanlegg     0 

Tennisanlegg    206 000 

Turnanlegg     0 

Vannsportanlegg    700 000 

 

 

 

 

 

 

 

Anleggskategori Tildelt 2011 

Aktivitetsanlegg    536 000 

Aktivitetssal    400 000 

Bad og svømmeanlegg   7 739 000 

Bowlinganlegg    700 000 

Diverse anlegg    625 000 

Flerbrukshall   5 750 000 

Fotballanlegg   25 613 000 

Friidrettsanlegg   2 790 000 

Friluftsliv   2 849 000 

Golfanlegg    700 000 

Hestesportanlegg   2 128 000 

Idrettshus   3 995 000 

Isanlegg     0 

Kart     0 

Luftsportanlegg     0 

Motorsportanlegg    700 000 

Skianlegg   4 470 000 

Skyteanlegg   2 981 000 

Squashanlegg     0 

Tennisanlegg    366 000 

Turnanlegg     0 

Vannsportanlegg    915 000 

 
 
 

 

Fig.3 - Tildelt 2010 

 

Fig.4 - Tildelt 2011 
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Fig.5. Målepunktet for etterslepet for denne tabellen er umiddelbart etter bevilgning. Den 

prosentvise innvilgelsen i Hordaland var i 2011 21,3 prosent. 

 

 
Tildelte spillemidler i perioden 2009-2011 
 

År Antall godkjente 
søknader 

Godkjent søknadssum Tildeling Prosentvis 
innvilgelse 

2009 321 297.624.000 65.815.000 22,1 

2010 301 291.205.000 65.639.000 22,5 

2011 350 309.335.000 65.985.000 21,3 

 

 

Kulturdepartementet har i 2011 fordelt 675,45 mill. kroner slik: 
(i tillegg er det avsatt 8 mill. kroner til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg) 

 
Ordinære anlegg  Nærmiljøanlegg Sum til fylket 

Østfold 29 297 000 1 393 000 30 690 000 
Akershus 52 287 000 2 494 000 54 781 000 
Oslo 31 870 000 1 716 000 33 586 000 
Hedmark 27 619 000 1 347 000 28 966 000 
Oppland 25 026 000 2 549 000 27 575 000 
Buskerud 34 082 000 4 067 000 38 149 000 
Vestfold 26 437 000 1 963 000 28 400 000 
Telemark 26 247 000 2 066 000 28 313 000 
Aust-Agder 21 452 000 2 687 000 24 139 000 
Vest-Agder 23 420 000 3 229 000 26 649 000 
Rogaland 57 079 000 5 326 000 62 405 000 
Hordaland 61 028 000 4 957 000 65 985 000 
Sogn og 
Fjordane 20 797 000 2 000 000 22 797 000 
Møre og 
Romsdal 35 755 000 3 836 000 39 591 000 
Sør-Trøndelag 38 402 000 3 175 000 41 577 000 
Nord-Trøndelag 30 524 000 2 119 000 32 643 000 
Nordland 41 812 000 2 983 000 44 795 000 
Troms 22 545 000 3 317 000 25 862 000 
Finnmark 17 771 000 776 000 18 547 000 

Sum:  623 450 000 52 000 000 675 450 00 
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Sak 5 Regnskap 
 

Hordaland idrettskrets økonomi er i stor grad basert på tilskudd fra det offentlige og fra 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 

 

Sammen med rammetilskudd fra Hordaland fylkeskommune danner NIFs rammetilskudd 

grunnlaget for drift av Hordaland idrettskrets og Idrettens Hus. Ulike særidretter er 

leietakere på Idrettens Hus og Idrettskretsen mottar leie for særkretskontorer, samt for 

forbruk av ulike tjenester som frankering, telefon og porto. 

 

Til gjennomføring av forskjellige aktiviteter mottar Hordaland idrettskrets øremerkede 

midler fra flere instanser. De siste år har dette vært samarbeidspartnere som Bergen 

kommune, Helsedirektoratet og Ekstrastiftelsen. Gjennom Norges idrettsforbund og 

Hordaland fylkeskommune er idrettskretsen også tildelt øremerkede midler til konkrete 

prosjekter.  

 

Til kompetanseoppbygging i idrettsråd og idrettslag har idrettskretsen de siste årene 

mottatt ”Kompetansetilskudd” fra Norges idrettsforbund. Størrelsen på dette tilskuddet er 

avhengig av antall kurs og utviklingstiltak som HIK arrangerer. 

 

Idrettskretsen mottar også inntekter fra ulike tjenester, blant disse er salg av 

regnskapstjenester og salg av idrettskompetanse til bl.a. Høgskolen i Bergen. Noen 

aktiviteter er delvis finansiert gjennom kursavgifter og egenandeler. 

 

Av en total inntekt i 2011 på kr. 12 430 000 utgjør rammetilskuddene fra NIF og 

Hordaland fylke vel 41%. Andre øremerkede tilskudd fra det offentlige utgjør 23,7%. 

Refusjoner – fra leietakere og andre – utgjør 14,8%. Salg av tjenester og 

kursinntekter/egenandeler utgjør til sammen 14,2%. 

 

 

 

 

 

 
Fig.6 viser hvordan idrettskretsens inntekter fordeler seg i 2011. 
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Det har i perioden vært en økning i prosjektstøtten til idrettskretsen. Samlet fikk 

idrettskretsen over 3 millioner kr. i slik støtte i 2011. Prosjektstøtten utgjorde 

dette året ca. 25% av idrettskretsens samlete inntekter. Et detaljert oppsett over 

de ulike tilskuddene fremkommer av note 2.1 og note 2.2 i regnskapet.   

 

 

 
Fig. 7 viser hvordan idrettskretsens prosjektmidler fordeler seg i 2011. 
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NOTER 
  

1 – Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for ideelle 

organisasjoner. 

 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 

omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 

grunn. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. 

Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes 

ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med 

begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 

Omløpsmidlene er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

 

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler 

Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 

som forventes ikke å være forbigående. 

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter avdrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 

fordringer. 

 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 

forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

 

Pensjoner 

Ansatte i Hordaland idrettskrets er medlemmer i NIFs pensjonsordning som gir rett til definerte 

fremtidige ytelser.  De fleste er medlemmer i Statens Pensjonskasse, men noen (ansatt før 

01.03.2000) har fått opprettholdt en eldre ordning der NIF har overtatt de samme forpliktelser 

som overfor medlemmer av Statens Pensjonskasse. Alle ansatte trekkes en egenandel på 2%. 

Alle ansatte har også en AFP-ordning. I samsvar med god regnskapsskikk for små foretak er 

forpliktelsen ikke bokført. 

 

Inntektsføringsprinsipper 

Hordaland idrettskrets har hovedsakelig fire inntektskilder: 

 Offentlige tilskudd 

 Prosjekttilskudd 

 Refusjoner fra leietakere på Idrettens Hus 

 Andre driftsinntekter (herunder kursinntekter, egenandeler, salg av tjenester) 

 

Offentlige tilskudd, prosjekttilskudd og andre driftsinntekter inntektsføres for det år de er 

opptjent. Ubrukte midler som kan overføres til en senere periode fremkommer som ”Andre 

avsetninger” (se Note 9) 

 

Periodiseringsprinsipper 

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. 

 

Skatter 

Hordaland idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 
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2011 

  
2010 

          
NOTE 2.1- OFFENTLIGE TILSKUDD 

       
          
Norges Idrettsforbund - rammetilskudd 

   
2 410 856 

  
2 410 856 

Hordaland fylkeskommune - rammetilskudd 
  

2 740 000 
  

2 740 000 

Tilskudd Bergen kommune 
1)

 
   

 976 760 
  

 634 155 

Offentlige refusjoner (NAV + Momskomp.) 
   

 324 079 
  

 411 166 

Prosjektmidler / Andre tilskudd 
   

  0 
  

 12 358 

Øremerkede tilskudd fra NIF
 2)

 
   

1 035 429 
  

1 198 560 

Overført til neste år 
    

- 329 410 
  

- 382 715 

Inntektsførte avsetninger 
    

 695 709 
  

 433 597 

      
7 853 424 

  
7 457 977 

          
NOTE 2.2 - PROSJEKTTILSKUDD 

       
          
Helse & Rehabilitering 

    
 620 000 

  
 600 000 

Hordaland fylkeskommune 
3)

 
   

 282 482 
  

 190 000 

Helsedirektoratet 
    

  0 
  

 156 250 

      
 902 482 

  
 946 250 

          

          1)
  Spesifikasjon av øremerkede midler fra Bergen kommune 

     
Sommeraktivitetsuken 

       
 28 806 

Ungdomstiltak 
    

 50 000 
   

Funksjonshemmede 
        

Inkluderingstiltak 
    

  0 
   

Idrett & skole 
     

 526 760 
  

 452 349 

Treningskontakter 
    

 400 000 
  

 153 000 

      
 976 760 

  
 634 155 

          
2)

  Spesifikasjon av øremerkede midler fra NIF 
      

Treningskontakter 
    

 225 000 
  

 400 000 

Idrett & skole 
     

 300 000 
  

 300 000 

Klubbutvikling 
    

 267 724 
  

 311 600 

Idrettsrådsutvikling 
    

 205 733 
  

 186 960 

Kunnskapsturneen 2011 
    

 36 972 
  

  

      
1 035 429 

  
1 198 560 

          
3)

 Spesifikasjon av prosjekttilskudd fra Hordaland fylkeskommune 
    

Vinteraktivitetsuken på Golsfjellet 
   

 32 482 
  

 20 000 

Sommeraktivitetsuken 
    

  0 
  

 20 000 

Aktiv idrettsfritid for inaktive 
    

  0 
  

 50 000 

Idrett & skole 
     

 100 000 
  

 50 000 

Treningskontakter 
    

 150 000 
  

 50 000 

      
 282 482 

  
 190 000 

          

          
NOTE 3 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE   
                LEDD     

          
Tilskudd Olympiatoppen Vest-Norge 

   
 209 673 

  
 51 682 

Tilskudd særkretser 
    

 479 911 
  

 462 258 

Tilskudd idrettsråd 
1)

 
    

 10 000 
  

 10 000 

Tilskudd idrettslag 
2)

 
    

 698 625 
  

 440 000 

      
1 398 209 

  
 963 940 
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1)

 Idrettsråd 
         

Voss Idrettsråd 
    

 10 000 
  

 10 000 

      
 10 000 

  
 10 000 

          

          

          

      
2011 

  
2010 

          2)
 Idrettslag 

         
Idrett & Skole 

     
 633 625 

  
 270 000 

Aktiv idrettsfritid for inaktive 
    

  0 
  

 45 000 

Utstyr 
     

  0 
   

Treningskontakter 
    

 65 000 
  

 125 000 

      
 698 625 

  
 440 000 

          

          

          

          
NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M. 

    
          Lønn fast ansatte 

    
4 410 157 

  
4 175 948 

Pensjon, forsikringer 
    

 110 491 
  

 128 070 

Utgifter HMS 
     

 30 400 
  

  0 

Andre ytelser 
     

 38 862 
  

 43 558 

Honorarer 
     

 459 801 
  

 464 719 

Lønn SND 
     

 349 070 
  

 293 545 

      
5 398 781 

  
5 105 840 

          
Antall ansatte 

     
13 

  
10 

Antall sysselsatte årsverk 
    

10,1 
  

9,1 

          

          
Ytelser til ledende personer 

       
Lønn Organisasjonssjef 

    
 581 236 

  
 563 566 

Annen godtgjørelse 
    

 13 409 
  

 13 258 

          
Revisjon 

         
Godtgjørelse til revisor (eks. mva) 

       

          
Lovpåplagt revisjon 

    
 50 800 

  
 30 200 

Bistand regnskap 
    

 4 200 
  

 5 700 

Andre tjenester utenfor revisjon 
   

  0 
  

 15 000 

      
 55 000 

  
 50 900 

          
Det er ikke ytet lån eller stillet sikkerhet for ledende ansatte eller idrettskretsstyret. 

   

          

          

          
NOTE 5 - DRIFT IDRETTENS HUS 

       
          Leie lokaler, off. avgifter 

    
1 578 808 

  
1 488 042 

Strøm, renhold, kopi, budtjeneste 
   

 886 977 
  

1 054 577 

Telefon 
     

 129 857 
  

 189 957 

Porto 
     

 192 084 
  

 242 858 

      
2 787 726 

  
2 975 434 
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NOTE 6 - ANNEN DRIFTSKOSTNAD 
       

          Kontorkostnader 
    

 83 900 
  

 162 596 

IT / kommunikasjon 
    

 277 821 
  

 375 802 

Reise og opphold 
    

1 387 709 
  

1 514 665 

Andre kostnader 
    

 757 517 
  

1 192 903 

      
2 506 948 

  
3 245 966 

          

          

          

          
NOTE 7 - EGENKAPITAL 

        

   
Egenkapital 

med       

   
selvpålagte 

  
Annen 

  
SUM 

   
restriksjoner 

  
egenkapital 

  
egenkapital 

          
Egenkapital 01.01.11 

 
 669 809 

  
2 593 055 

  
3 262 863 

         
  0 

Bruk av tidligere års avsetninger   0 
  

  0 
  

  0 

Av årets resultat til E/K med restriksjoner   0 
  

 463 341 
  

 463 341 

Av årets resultat til annen egenkapital   0 
  

  0 
  

  0 

EGENKAPITAL  31.12.11    669 809     3 056 395     3 726 204 

          

          

          
NOTE 8- BUNDET BANKINNSKUDD 

       

          
Av likvide midler på kr. 4.459.224,- utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 47,569,-. 

   

          

          

          
NOTE 9 - ANDRE  AVSETNINGER 

       

          
Øremerkede midler: 

        
Hordaland idrettskrets mottar øremerkede midler fra flere instanser og samarbeidspartnere til gjennomføring  

av ulike prosjekter. Enkelte av disse midlene er ikke fullt ut benyttet pr. 31.12.2011, og utgjør således en 
 

forpliktelse for HIK. 
        

Disse fordeler seg som følger: 
   

2011 
  

2010 

          

          
Ungdomsaktiviteter 

    
  0 

  
 64 529 

Treningskontakter 
    

 847 387 
  

 881 198 

Idrett & skole 
     

 149 706 
  

 113 244 

Funksjonshemmede 
    

 47 818 
  

 50 000 

Diverse tilskudd 
    

 229 000 
  

 170 000 

      
1 273 910   

 
1 278 971 

          

          

          
NOTE 10 – LEIEAVTALE BRANN STADION  AS 

      
          
Hordaland idrettskrets har en leieavtale med Brann Stadion AS om å leie kontorer i Frydenbøtribunen på Brann 

Stadion frem til 2014, med en opsjon på 5 nye år.  Hordaland idrettskrets har fremleieavtaler med 11 særkretser, 

3 særforbund og Idrettsrådet i Bergen som følger de samme leieperioder som HIK har med eier Brann Stadion AS. 

Olympiatoppen Vest-Norge og NIF - Utviklingsavdelingen (Idrett for funksjonshemmede) er også leietakere her. 
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NOTE 11 - FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 
      

          
Hordaland idrettskrets har en frankeringsavtale med Posten Norge AS der vi innbetaler a-konto 3-5 ganger i året et 

beløp som gjør det mulig for oss å frankere utgående post på vegne av leietakerne på Idrettens Hus.  
 

Innenfor kopiering har vi en leasingavtale med Canon Norge AS der vi innbetaler kvartalsvis et beløp som  
 

pr. 31.12. hvert år inneholder betaling for januar mnd. 
      

Aviser og andre abonnementer er forskuddsbetalt for abonnementsåret 2012 
   

          

          
Udisponert porto 

    
 19 210 

  
 55 486 

Aviser og andre abonnementer 
   

 7 419 
  

  0 

Forskuddsbetalt maskinleie Canon Norge AS 
  

  0 
  

 18 651 

      
 26 628 

  
 74 137 

          

      
2011 

  
2010 

          
NOTE 12 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

       

          
Rundt årsskiftet skjer det at avtalte utbetalinger knyttet til regnskapsåret ikke blir utbetalt fra banken før i nytt år. Disse 

beløp betraktes som kortsiktig gjeld og fordelingen pr. 31.12.2011 var: 
    

          
Tilskudd "Aktiv idrettsfritid for inaktive" 

      
 45 000 

Tilskudd Til minoriteter (Inkluderingsprosjektet) 
     

 125 000 

Justering av HIK-lønn over årsskiftet 
   

 69 455 
   

Ekstra lønnskjøring - ikke refundert NIF 
   

 213 861 
  

 48 335 

SK-tilskudd - utbetalt i 2012 
    

 10 390 
   

SK-tilskudd - utbetalt i 2011 
       

 38 322 

Innbetalte midler fra nedleggelse av klubber 
  

 7 778 
   

Mottatte NAV-midler tilhører NIF 
   

 66 704 
   

Andre beløp 
     

 17 583 
  

 8 840 

      
385.771 

  
265.497 

          

          
NOTE 13 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

       

          
HIKs langsiktige gjeld er i sin helhet knyttet mot et lån som Canon Norge AS ga idrettskretsen den gang vi skiftet kopi- 

leverandør. Dette beløpet nedskrives månedlig i takt med vår 5-årige maskinleieavtale, og vår langsiktige gjeld er 

innfridd pr. 31.08.2011. 
        

          

          
Canon Norge AS 

    
  0 

  
 41 912 

      
0 

  
41.912 
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NOTER 
  

1 – Regnskapsprinsipper 

 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for ideelle 

organisasjoner. 

 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 

omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 

grunn. 

 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. 

Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes 

ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med 

begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 

Omløpsmidlene er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

 

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler 

Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 

som forventes ikke å være forbigående. 

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter avdrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 

fordringer. 

 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 

forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

 

Pensjoner 

Ansatte i Olympiatoppen Vest-Norge/HIK er medlemmer i NIFs pensjonsordning gjennom 

Statens Pensjonskasse som gir rett til definerte fremtidige ytelser.  Alle ansatte trekkes en 

egenandel på 2%. Alle ansatte har også en AFP-ordning. I samsvar med god regnskapsskikk for 

små foretak er forpliktelsen ikke bokført. 

 

Inntektsføringsprinsipper 

Olympiatoppen Vest-Norge har hovedsakelig tre inntektstyper: 

 Offentlige tilskudd via OLT 

 Kommunale og fylkeskommunale prosjekttilskudd 

 Andre driftsinntekter (herunder kursinntekter, egenandeler, salg av tjenester) 

 

Offentlige tilskudd, prosjekttilskudd og andre driftsinntekter inntektsføres for det år de er 

opptjent. Ubrukte midler som kan overføres til en senere periode fremkommer som ”Andre 

avsetninger” (se Note 10) 

 

Periodiseringsprinsipper 

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. 

 

Skatter 

Olympiatoppen Vest-Norge driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 
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  2011 

 
  2010 

          
NOTE 2.1- OFFENTLIGE TILSKUDD 

       
          
Hordaland fylkeskommune - rammetilskudd 

  
 380 000 

  
 250 000 

Øremerkede tilskudd fra Hordaland fylkeskommune 
  

6 220 927 
  

5 431 250 

Tilskudd Bergen kommune 
1)

 
   

 635 000 
  

 978 032 

Øremerket tilskudd fra Hordaland Svømmekrets 
  

  0 
  

 30 000 

Momskompensasjon 
    

 280 545 
   

Overført til neste år 
   

  - 147 608 
 

    0 

      
7 368 864 

  
6 689 282 

NOTE 2.2 - PROSJEKTTILSKUDD 
       

          
Hordaland fylkeskommune 

   
   200 000 

 
    0 

      
 200 000 

  
  0 

NOTE 2.3 - PROSJEKTTILSKUDD 
       

          
Tilskudd fra Hordaland idrettskrets 

   
 209 673 

  
 203 463 

Norges idrettsforbund 
    

 300 000 
  

 200 000 

Tilskudd fra OLT 
   

   980 000 
 

   705 000 

      
1 489 673 

  
1 108 463 

          

          

          1)
  Spesifikasjon av øremerkede midler fra Bergen kommune 

     
Basistilskudd 

     
 200 000 

  
 98 775 

Forum Toppidrett 
    

 50 000 
  

 91 275 

Treningsoppfølgning/-veiledning 
   

  0 
  

 47 500 

Paralympics 
     

 10 000 
  

 66 715 

Basistrening 
     

 200 000 
  

 300 000 

Lynghaugprosjektet (1. halvår 2010) 
   

  0 
  

 203 028 

Talentgruppen 
   

   175 000 
 

   170 739 

      
 635 000 

  
 978 032 

          

          

          
NOTE 3- SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD 

    
          
Tilskudd  

     
 31 613 

  
 44 550 

Tilskudd IL 
    

   356 718 
 

   248 250 

      
 388 330 

  
 292 800 

          

          
NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER  M.M. 

    
          Lønn fast ansatte 

    
1 236 648 

  
 796 520 

Pensjon, forsikringer 
    

 16 007 
  

 14 021 

Andre ytelser 
     

 26 842 
  

 36 691 

Honorarer 
    

   61 740 
 

   70 396 

      
1 341 237 

  
 917 628 

Herav vedrører Drift Toppidrettslinjen 
   

- 434 386 
  

- 145 588 

     
   906 851 

 
   772 040 

          

          
Antall 
ansatte      

2 
  

2 

Antall sysselsatte årsverk 
    

2,0 
  

2,0 

          

         
Annen 

Ytelser til ledende personer 
   

Lønn 
  

godtgjørelse 

Daglig leder 
     

 444 697 
  

 8 422 

          

     
  2011 

 
  2010 
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Revisjon 
         

Godtgjørelse til revisor (eks. mva) 
       

          
Lovpåplagt revisjon 

    
 27 200 

  
 18 900 

Bistand regnskap 
    

 4 000 
  

 4 500 

Andre tjenester utenfor revisjon 
  

    0 
 

   12 800 

      
 31 200 

  
 36 200 

          
Det er ikke ytet lån eller stillet sikkerhet for ledende ansatte eller idrettskretsstyret. 

   

          

          

          
NOTE 5 - AVSKRIVNINGER - VARIGE DRIFTSMIDLER 

      

          
Olympiatoppen Vest-Norge har kjøpt inn utstyr til bruk i toppidrettsundervisningen som forventes å ha en levetid 

over 5 år. Disse er aktivert og avskrives over 5 år. 
      

          

 
Bokført verdi 31.12.2010 

      
 77 478 

 
Tilgang 2011                 0 

 
Anskaffelsesverdi 31.12.2011            77 478 

          

 
Avskrivninger 31.12.2011 

      
 25 826 

 
Bokført verdi 31.12.2011              51 652 

          

 
Årets ordinære avskrivning              25 826 

          

          

          
NOTE 6 - DRIFT  
"TOPPIDRETTSLINJEN"        

          
Olympiatoppen Vest-Norge er involvert i inntaket av utøvere og lager planer i forhold til fellesopplegg i trening, teori, 

samlinger, tester osv. Virksomheten finansieres gjennom Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, og 

tilskuddet brukes i all hovedsak til lønn til trenere og innkjøp av nødvendig utstyr. 
   

          

          
Testing, kjøp av testutstyr 

    
 73 320 

  
 280 420 

Kostnader knyttet til trenere 
    

1 867 670 
  

1 668 340 

Møteutgifter, profilering, halleie m.m. 
   

 559 547 
  

 766 055 

Transport, reise, opphold 
    

1 603 324 
  

1 320 498 

Drift Toppidrettslinjen Voss 
   

  2 152 500 
 

  1 895 833 

      
6 256 361 

  
5 931 146 

          

          

          
NOTE 7 - ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

       

          
Olympiatoppen Vest-Norge er knyttet til idrettens IT-nettverk, og gjør bruk av de tjenester som er tilgjengelig på 

Idrettens Hus. 
        

          

          
Kontorleie og driftsutgifter kontor 

   
1 182 017 

  
 837 995 

Innkjøp av eksterne tjenester 
   

 133 448 
  

 76 462 

Reise og opphold 
    

 36 767 
  

 30 759 

Andre kostnader 
    

  351 
  

 4 221 

Tap på fordringer 
   

   10 700 
 

    0 

      
1 363 283 

  
 949 437 
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NOTE 8 - BUNDET BANKINNSKUDD 
       

          
Av likvide midler pr. 31.12.11 på kr. 916.113 utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 0,-. 

   

          

          

          

     
  2011 

 
  2010 

          
NOTE 9 - EGENKAPITAL 

        

   
Egenkapital 

med       

   
selvpålagte 

  
Annen 

   

   
restriksjoner 

  
egenkapital 

  
Sum 

egenkapital 

          
Egenkapital 01.01. 

    
 287 467 

  
 287 467 

         
  0 

Bruk av tidligere års avsetninger 
   

  0 
  

  0 

Årets resultat til annen egenkapital 
   

 384 261 
  

 384 261 

EGENKAPITAL  31.12.    671 729      671 728      671 729 

          

          

          
NOTE 10 - ANDRE  AVSETNINGER 

       

          
Øremerkede midler: 

        
Olympiatoppen Vest-Norge mottar øremerkede midler fra flere instanser og samarbeidspartnere til gjennomføring 

av ulike prosjekter. Enkelte av disse midlene er ikke fullt ut benyttet pr. 31.12.2011, og utgjør således en forpliktelse for  

for OLTV. 
         

          
Disse fordeler seg som følger: 

       

          
Forum Toppidrett 

    
 16 751 

  
  0 

Toppidrettslinjen 
    

 59 657 
   

Medisinsk støtteapparat 
    

 35 290 
   

Test / veiledning 
    

 9 690 
  

  0 

Talentgruppen 
    

 44 105 
  

 35 000 

Ernæring 
     

 17 115 
   

     
   182 608 

 
   35 000 

          

          
NOTE 11 - ANNEN  KORTSIKTIG GJELD 

       
          
Olympiatoppen Vest-Norge har i 2011 avsatt dekning for beløp som kommer til utbetaling i 2012. 

 

          
Tilskudd vedrørende 2012 

    
 280 000 

  
  0 

Flybilletter 2011 
    

 2 094 
  

  0 

Hordaland fylkeskommune 
    

 13 038 
  

  0 

Lønnsutbetalinger vedr. 2011 
   

 127 560 
  

  0 

Lønnsutbetalinger vedr. 2010 
   

  0 
  

 68 001 

     
   422 692 

 
   68 001 
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Sak 6: Innkomne forslag og saker 
 

Endring i Lov for Hordaland idrettskrets som følge av vedtak på Idrettstinget 2011. 

 

Forslagsstiller: Styret i Hordaland idrettskrets 

 

Forslag til vedtak: Hordaland idrettskrets sin lov endres i samsvar med vedtak på Idrettstinget 

2011. Loven skal sendes Norges idrettsforbund til godkjenning. 

 

Bakgrunn: Idrettstinget i 2011 gjorde en rekke vedtak om lovendringer. Det ble også gjort 

endringer som må tas inn i idrettskretsene sin lov.  

 

 

Forslag til lov for Hordaland idrettskrets: 

         

Generelt om lovnorm for idrettskretser 

 

Ufravikelig lovnorm  

Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven 

skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.  Lovnormen er 

ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettskretsen må ha i sin egen lov. NIFs 

lov og lovnorm for idrettskretser skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettskretsen.   

Lovendringer  

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført 

på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for 

godkjenning til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i 

idrettskretsens lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettskretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller 

den Idrettsstyret gir fullmakt. Ved endring av loven kan idrettskretsen legge til det 

idrettskretsen selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov, for eksempel regler 

om den interne organisering av idrettskretsen, sammensetning av styret mv.  

Motstrid mellom idrettskretsens lov og NIFs regelverk/lovnorm 

Tilleggene/endringene i idrettskretsens lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk 

(NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell 

motstrid mellom en bestemmelse i idrettskretsens lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil 

bestemmelsen i idrettskretsens lov være tilsvarende ugyldig. 

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no 
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Lov for Hordaland idrettskrets 

 

Lov for Hordaland idrettskrets, stiftet 1919, med senere endringer, senest av 21. april 

2012, godkjent av Idrettsstyret1 den ………………….. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1 Formål 

(1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine 

ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk 

opprinnelse. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. 

 (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2 Organisasjon 

(1)Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. 

(2)Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner tilsluttet Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) innen idrettskretsens grenser. 

(3) Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettskretsen 

uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov. 

§ 3 Oppgaver2 

(1)Idrettskretsen skal arbeide med: 

a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. 

b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale 

organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes 

rammevilkår. 

c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å 

styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. 

d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping. 

 

 (2)Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. 

TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 4 Kjønnsfordeling  

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. 

i idrettskretsen skal det velges personer fra begge kjønn.  

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller 

oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal 

                                           
1
 Myndigheten er delegert, jf. NIFs delegasjonsreglement. 

2
 Listen over idrettskretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettskretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre 

oppgaver også tillegges kretsen. 
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begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 

dispensasjon fra denne bestemmelsen.   

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 

manglende oppfyllelse av bestemmelsen.3   

 

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag 

i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt.  

 (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettskretsen: medlem 

av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg.  

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker 

som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.  

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.  

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 

ting i idrettskretsen.  

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under idrettskretstinget. 

Kun representasjonsberettiget organisasjonsledd kan fremme forslag til behandling på 

idrettskretstinget.  

 

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) En arbeidstaker i idrettskretsen er ikke valgbar til verv i idrettskretsen eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettskretsen plikter å fratre tillitsvervet, og 

gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

(2) En arbeidstaker i idrettskretsen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting 

eller møte i overordnede organisasjonsledd.  

 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang 

kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettskretsen.  

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettskretsen gir de ansatte rett til å utpeke et 

eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettskretsens styre.  

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 

dispensasjon.  

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.4    

§ 7 Inhabilitet  

                                           
3
 Se forskrift til NIFs lov § 2-4.  

4
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettskretsen er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller 

i sidelinje så nær som søsken  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettskretsen.  

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 

vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle 

skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller 

kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig 

tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til 

det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.  

 

§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettskretsen vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til 

vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte 

                                           
5
 For eksempel møte per e-post 

6
 For eksempel møte per telefon/vidoekonferanse. 
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forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.  

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

   

§ 9 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste 

som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse 

for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt 

budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  

 

II. ØKONOMI 

 

§ 10 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Idrettskretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i 

regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. 

(2) Idrettskretsen skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver 

følger av  NIFs lov § 2-12.   

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettskretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4)Idrettskretstinget skal fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige 

budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de 

til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle 

hovedposter i resultatregnskapet. 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(6) Idrettskretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Idrettskretsen kan dog delta i NIFs 

konsernkontoordning etter søknad fra idrettskretsen og beslutning fra Idrettsstyret.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettskretsens 

størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt 

fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  

 

TING, STYRE, UTVALG MV.  

§ 11 Idrettskretstinget 

(1)Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter 

Idrettstinget innen utgangen av mai måned. Tingperioden er to år.  

(2)Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 

representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

internett eller på annen forsvarlig måte Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal 
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være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være 

sendt til styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest en måned før tinget. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling 

og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles  

(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5)På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 

på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, 

ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 12 Representasjon på idrettskretstinget 

(1)På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) Idrettskretsens styre. 

b) Representanter etter følgende skala:7 

75 representanter fra idrettsrådene 

75 representanter fra særkretsene  

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 § 12, note 7). Søknaden rettes 

til kretsstyret senest innen utgangen av året før tinget holdes. Dette endrer ikke at 

maksimalt antall representanter for særkretsene skal være 75. 

(2)Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte på tinget og vedtar 

regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra 

idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. 

(3)Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og 

meldt idrettskretsen senest en uke før tinget. 

 

(4)Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom 

leder er forhindret fra å møte. 

b) kontrollkomiteens medlemmer. 

c) valgkomiteens medlemmer. 

d) revisor. 

 

                                           
7
 Representasjon iht. vedtak på idrettskretstinget, dog slik at idrettsråd skal være representert. Lagsrepresentasjon kan 

benyttes. Særkretser kan til vanlig bare ha representasjonsrett på ett idrettskretsting. Hvis en særkrets strekker seg over 

mer enn ett fylke (idrettskrets), avgjør særkretsen hvilket idrettskretsting den skal være representert på. Særkrets med 

mange medlemslag kan gis dispensasjon av idrettskretsen(e) til å møte med fulle rettigheter på flere idrettskretsting. 

Representanten(e) må være medlem i et idrettslag knyttet til vedkommende idrettskrets. Særkretsen kan få 

observatørstatus på andre idrettskretsting i regionen ved forespørsel til vedkommende idrettskrets, som avgjør dette på 

fritt grunnlag. For bedriftsidretten vedtas eventuelt egen representasjonsordning. Pkt. b) justeres tilsvarende. 
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(5)Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal 

dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 13 Ledelse av idrettskretstinget 

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnte(e) 

representant(er). 

 

§ 14 Idrettskretstingets oppgaver  

(1) Idrettskretstinget skal: 

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent(er), referent(er) 8samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle beretning. 

e) Behandle regnskap og økonomisk årsberetning. 

f) Behandle forslag og saker. 

g) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 

h) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 

i) Foreta følgende valg:9 

- Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder og minimum 3 medlemmer10 

med 2 varamedlemmer, som velges som 1. og 2.varamedlem.  

- Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. 

- Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste idrettskretsting. 

- Representanter til Idrettstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene. 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 

stemmetall. 

 

§ 15 Stemmegivning på idrettskretstinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke 

inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

                                           
8
 Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 

9
 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på idrettskretstinget. Idrettskretstinget kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for.  
10

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

spesifikke oppgaver. 
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(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 

mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 

denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 4 til 6. 

 

§ 16 Ekstraordinært idrettskretsting 

(1)Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst en måneds varsel 

etter: 

a) Vedtak av idrettskretsstyret. 

b) Vedtak av idrettskretstinget. 

c) Vedtak av Idrettsstyret. 

d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte ¼ av de 

stemmeberettigede representanter. 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

(4) Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 

§ 17 Møter/fellesmøter 

Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv 

arrangementsformen. 

 

§ 18 Idrettskretsens styre 

(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom 

tingene. Idrettskretsens styre består av leder, nestleder og…..medlemmer, og 1. og 2. 

varamedlem. Lederen innkaller til styremøte. 

(2) Styret skal:11 

a) Iverksette idrettskretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser. 

b) Vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon. 

c) Påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for 

at idrettskretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

                                           
11

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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e) Oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 

f) Oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. NIFs lov § 10-1. 

 

§ 19 Organisasjonssjefen 

(1)Organisasjonssjefen er leder for idrettskretsens administrasjon. Organisasjonssjefen er 

ansvarlig for alle administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i 

verk de vedtak som er truffet av idrettskretsstyret. 

(2) Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøter, i 

idrettskretsstyret og i alle idrettskretsens komiteer, råd og utvalg.12 

 

§ 20 Komiteer 

Idrettskretsen skal ha følgende faste komiteer: 

a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er 

nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 

b) Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 

skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på 

idrettskretstinget, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir 

kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

III. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker  

For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og §§ 11-3 flg.  

 

§ 22 Lovendring 

(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha vært 

oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2)Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

idrettskretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt 

pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv.  

 

§ 23 Oppløsning 

Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Vede oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen 

tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret 

eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 

 

 

 

                                           
12

 Organisasjonssjefen har møterett med tale- og forslagsrett i komiteer, råd og utvalg, og ikke møteplikt. 
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Sak 7: Handlingsplan 2012-2014 og langtidsbudsjett  
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Innledning 

 
 

 

Hordaland idrettskrets (HIK) har i sin handlingsplan for tingperioden  

2012 – 2014 valgt å legge disse dokumentene til grunn for planarbeidet: 

 

 NIFs Idrettspolitiske dokument 2011 – 2015, vedtatt på 

Idrettstinget 2011 

 Lov for Hordaland idrettskrets, sist vedtatt på idrettskretstinget 

2010 

 Hordaland fylkeskommune sin Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv 2008 – 2012 

 Handlingsplan Hordaland idrettskrets 2010-2012 

 

Denne handlingsplanen er det idrettspolitiske grunnlaget som HIK vil 

arbeide med i tingperioden 2012-2014. Vi ser det som naturlig å bygge 

HIK sin plan på vedtatte veivalg i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komite (NIF). Innholdet er derfor organisert i samsvar med 

strukturen i NIFs idrettspolitiske dokument.  
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Hordaland idrettskrets besto 1. januar 2011 av 802 idrettslag og 169.927 

medlemskap. I tillegg kommer 304 bedriftsidrettslag med til sammen 

31.868 medlemskap.  

Av våre 802 idrettslag er 189 fleridrettslag og 613 særidrettslag - dvs. at 

det store flertallet av idrettslag i fylket driver bare med en idrett. 

Medlemsammensetningen er slik: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år Over 26 år Totalt 

Kvinner  3757 22524 14056 6023 22485 68845 

Menn 3232 26593 18656 9693 42908 101082 

Totalt 6989 49117 32712 15716 65393 169927 

 

Med tall fra bedriftsidretten vil samlet medlemskap være 201.795.  

Hordaland består av 33 kommuner. Det er idrettsråd i 25 av disse – alle 

kommuner med mer enn tre idrettslag skal ha et slikt samordningsorgan 

som idrettsrådet er. 

Det er 54 særforbund i Norge. 53 av disse har aktivitet i Hordaland. De 

største særidrettene i Hordaland er fotball, gymnastikk og turn, håndball, 

golf og friidrett. 
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Visjon 
”Idrettsglede for alle” 

Visjonen ”Idrettsglede for alle” skal prege både organisasjonsarbeidet og 

aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å 

utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs 

formålsparagraf. 

”Idrettsglede for alle” er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den 

enkelte og fellesskapet. Vi har lykkes når alle føler seg velkomne, og når 

samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettslagene.  

 

Idrettens verdigrunnlag  

Idrettsorganisasjonen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å 

utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en 

positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon 

som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.  

Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  

Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som glede, felleskap, helse og 

ærlighet.  
 

 

Statens begrunnelser for støtte til idretten   

Norsk idrett har sine egne mål og strategier, men må forholde seg til at 

idretten i betydelig grad er finansiert fra både kommuner, fylkes-

kommuner og staten.  De mest sentrale begrunnelsene for staten til å 

støtte idretten er:       

Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert 

organisasjon. 

Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den 

organiserte idretten. 

Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, 

og til at idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og 

verdifulle rammer for sosialt fellesskap. 
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Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er de primære målgruppene for 

tildeling av spillemidler til idrettsformål. 

 
Målet for basisfinansieringen av toppidretten er å: 

 Sikre grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing 
 Sikre en bredde innenfor toppidretten 

 
 

Den norske idrettsmodellen 

NIF er fellesorganisasjon for idretten i Norge. Norsk idrett er en 

folkebevegelse og landets største frivillige og medlemsbaserte 

organisasjon.  

I internasjonal sammenheng er norsk idrett unik ved at all idrett er 

samlet i en og samme organisasjon.  

Idrettslagene er medlemmer i NIF og er idrettsorganisasjonens 

fundament. Idrettslagene er frittstående og selveiende enheter, bygd på 

demokratiske prinsipper, i samsvar med NIFs lov og 

organisasjonsleddenes egne lover. Individuelt medlemskap i idrettslag er 

forutsetningen for deltakelse i norsk idrett, både idrettslig og 

organisatorisk. Idrettslagene er viktige sosiale møteplasser og skal tilby 

åpne og inkluderende idrettsmiljøer.  

Det alt vesentlige av aktivitet i norsk idrett skjer i idrettslagene.  Det er 

derfor avgjørende at alt arbeid som gjøres i overliggende 

organisasjonsledd har sitt utgangspunkt i aktiviteten i idrettslagene. 

Særforbundene er medlemmer i NIF og er tilsluttet sine respektive 

internasjonale forbund.  Særforbundet er den høyeste faglige myndighet 

på sin idretts område. Et særforbund består av idrettslag som er tatt opp i 

NIF og i særforbundet. 

Det er i dag 54 ulike særforbund i Norge. 53 av disse har aktivitet i 

Hordaland. Mange særforbund har valgt å organisere sin aktivitet i fylket 

gjennom særkretser eller særidrettsregioner.  

Idrettskretsene og idrettsrådene er organisasjonsledd under NIF og 

felles organ for idretten innenfor sine geografiske områder (fylker og 

kommuner). I alle kommuner der det er flere enn tre idrettslag skal det 

være et idrettsråd. I Hordaland er det idrettsråd i 25 av fylkets 33 

kommuner.  
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I NIFs idrettspolitiske dokument for perioden 2011-2015 er det lagt særlig 

vekt på to hovedproblemstillinger – en åpen og inkluderende idrett og 

langsiktig finansiering og rammevilkår. 

 

En åpen og inkluderende idrett 
 

Mål: Styrke ungdomsidretten 

Aktivitetsmønsteret er i stadig endring, og altfor mange forlater det 

organiserte aktivitetstilbudet.  Det er en stor utfordring å møte 

ungdommen med et aktivitetstilbud som speiler interessene i den yngre 

generasjonen. Ungdom må få idrettslige muligheter ut i fra sine egne 

forutsetninger. 

Vi må ha fokus på å utvikle ungt lederskap og invitere ungdommen til å ta 

ansvar for eget idrettsmiljø. Gjennom aktiv involvering, skal ungdommene 

oppleve fellesskapet, idrettsgleden og verdien av frivillig arbeid.  

 

Mål: Styrke toppidretten 
 

Det er av stor betydning for Norge å ha en toppidrett som skaper store 

opplevelser for folket og samtidig gir idrettsungdommen noe å identifisere 

seg med. Det krever stadig fornyelse om en skal opprettholde Norges 

posisjon som ledende toppidrettsnasjon. Unge talenter må sikres et 

helhetlig treningstilbud, og de beste må sikres treningskvalitet på 

internasjonalt toppnivå.  

 

Mål: Sikre idrettens eierskap til idrettsarrangementene 
 

Kontroll med idrettsarrangementene er viktig for rammene for fremtidig 

idrettsutøvelse. Norsk idrett må sikre lovgrunnlaget for fremtidig eierskap 

til idrettsarrangementer, at alle konkurranser følger idrettens regelverk, 

gjenspeiler idrettens verdigrunnlag, fair play og idrettsglede, og at 

overskuddet tilbakeføres til den frivillige organisasjonen. 
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Langsiktig finansiering og rammevilkår 
 

Mål: Sikre idrettens langsiktige finansiering 

Skal idretten ha mulighet til å være åpen, inkluderende og gi idrettsglede 

til alle, må kostnadsnivået holdes nede. Det må være mulig for alle å 

delta. 

Spillemidlene er fundamentet for en nasjonal politikk for utvikling av 

idrettsanlegg, og de er viktige for å ha en sterk sentral og regional 

idrettsorganisasjon både gjennom NIF-linjen og særforbundslinjen. 

Hordaland idrettskrets vil forsvare spillemidlene og en ansvarlig 

spillpolitikk. Tippenøkkelen må endres slik at idrettens andel vil være 

minst 64 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping.  

 

Mål: Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg 

Det er store ulikheter i dekningen av idrettsanlegg mellom fylkene og 

kommunene, og kapasiteten er sprengt i mange befolkningstette områder. 

Hordaland idrettskrets vil derfor arbeide målrettet for god tilgang til 

idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor. 

 
Mål: Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats 

Frivillig arbeid gir mening og skaper gode sosiale nettverk. Det gir positive 

ringvirkninger både for den enkelte, lokalmiljøet og samfunnet.   

De frivillige må føle seg verdsatt for å bli inspirert til å gjøre en innsats for 

idretten og lokalmiljøet. Norsk idrett må utfordre myndighetene til å 

anerkjenne verdien av det frivillige arbeidet. Den administrative 

hverdagen må forenkles. Skatte- og avgiftslegging på frivillig innsats må 

avvikles i sin helhet. 
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Finansiering av virksomheten 

Hordaland idrettskrets hadde i 2011 en omsetning på 12,4 millioner 

kroner. Olympiatoppen Vest-Norge sin omsetning var 9,2 millioner kroner. 

 

Fordeling av idrettskretsens inntekter i 2011 

 

Idrettskretsens inntekter kommer i stor grad fra tre hovedkilder: 

 Norges idrettsforbund 

 Hordaland fylkeskommune 

 Prosjektmidler 

 

Midlene fra Norges idrettsforbund skal styrke den medlemsbaserte 

aktiviteten i idrettslagene, både når det gjelder aktivitetstilbudet og som 
arenaer for meningsdannelse og for sosialt fellesskap. 

 

Gjennom rammetilskuddet fra Hordaland fylkeskommune bidrar 

idrettskretsen til at fylkeskommunen oppnår sin målsetting om ”Aktiv kvar 

dag”. Idrettslagene er en sentral aktør for å nå denne målsettingen, men 

også andre målgrupper, som ikke er medlemmer i idrettslagene i dag, kan 

NIF rammetilskudd 

Hordaland fylkeskommune 
rammetilskudd 

Prosjektmidler 

Refusjon leietakere 

Egenandel aktivitet 

Regnskapstjenester 

Momskompensasjon og 
offentlige refusjoner 

Salg av tjenester 

Kursinntekter 

Diverse inntekter 
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nås ved hjelp av denne støtten. Særkretstilskuddet har sin basis i tilskudd 

fra fylkeskommunen. 

 

Prosjektmidlene muliggjør et økt fokus mot innsatsområder som 

idrettskretsen ellers ikke ville kunne ha den samme innsatsen mot. 

Prosjektmidler vil i den kommende perioden danne basis for vårt arbeid 

innenfor disse områdene: 

 Treningskontakt 

 Idrett og skole 

 Inkludering flerkulturelle 

 

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Stiftelsen Helse & 

Rehabilitering og Norges idrettsforbund er viktige økonomiske 

bidragsytere og støttespillere i arbeidet innenfor disse prosjektene. 
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1. Aktiviteten  

1.1 Barneidretten 
 

Mål: 
Idretten skal sikre et åpent og inkluderende aktivitetstilbud, og 

legge til rette for å beholde eller øke antall barn som deltar i  
aktivitetene, ved at:  

 Barnerettighetene respekteres og er godt kjent av alle 
 Idrettskoler er tilgjengelig for alle barn  

 Alle trenere har kompetanse på aktivitet for barn. 

 
Tiltak: 

 HIK vil informere om «Idrettens barnerettigheter» og 

«Bestemmelser om barneidrett» på nettsider og overfor idrettens 
organisasjonsledd i fylket. 

 Kursvirksomhet. 
 Gjennomføre årlige seminarer for trenere i barneidretten. 

 Følge opp brudd på regelverket. 
 Stimulere til opprettelsen av flere idrettsskoler gjennom 

informasjon og kursvirksomhet.  

 
Ansvar:  

 Særkretsene har ansvaret for aktivitetstilbudet og at idrettens 
barnerettigheter utøves i sin idrett. 

 HIK har ansvar for informasjon og oppfølging av rettighetene og 
bestemmelsene. 

 HIK har ansvar for informasjon, utdanningstilbud og annen 
oppfølging av idrettsskoler. 

 

 

1.2 Ungdomsidretten 
 

Mål: 
Idretten skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom og sørge 

for at flere velger å være aktive innenfor organisert idrett, ved at:  

 Alle møter et inkluderende og variert aktivitetstilbud. 
 Alle får idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne 

ambisjoner. 
 Ungt lederskap og ansvar for eget idrettsmiljø blir prioritet. 

 
Tiltak:   

 Gjennomføre seminar med fokus på gode modeller innenfor 

differensiering av trening for ungdom. 
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 Arrangere fellesidrettslige lederkurs for ungdom. 

 Gjennomføre prosjekt ”Ungdom i klubb” i samarbeid med 

Hordaland Fotballkrets og Norges Håndballforbund Region Vest.  
 Tilby klubber hjelp fra ungdomsnettverket. 

 Trekke ungdommens ønsker og behov inn i 
anleggsplanleggingen. 

 Arrangere en årlig fellessamling for ungdom fra ulike idretter med 
fokus på gode modeller innenfor differensiering av aktivitets-

tilbudet. 

 
Ansvar:   

 Særkretsene har ansvaret for aktivitetstilbudet i sin idrett. 
 HIK har ansvar for fellesidrettslig lederutdanning for ungdom.  

 

1.3 Voksenidretten 
 
Mål: 

Andelen voksne medlemmer som velger å trene innenfor 
idrettslagene skal økes, ved at: 

 Flere idrettslag legger tilrette for mosjonsaktiviteter for voksne 
hvor opplevelser og idrettslig fellesskap vektlegges. 

 Idrettens treningstilbud utvikles for å bli et godt supplement til 

voksnes egenorganiserte aktivitet. 
 

Tiltak:   
 Stimulere idrettslag til å starte opp ny aktivitet for voksne. 

 Utnytte anleggene på dagtid. 
 Utvikle gode samarbeidsløsninger med det offentlige slik at 

voksne med ekstra utfordringer finner seg til rette. 
 

Ansvar: 
 Særkretsene har ansvaret for aktivitetstilbudet i sin idrett. 

 HIK har ansvar for oppfølging av partnerskapsavtalen med 
fylkeskommunen. Se også punkt 5 Idrett og folkehelse. 

 
 

1.4 Toppidretten 
 

Olympiatoppen Vest-Norge er et regionalt kompetansesenter for toppidrett 
på Vestlandet. OLTV arbeider gjennom samlinger og utviklingsprogram 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 
særidrettene i regionen skal OLTV gjennom et faglig sterkt, levende og 
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engasjert kompetansemiljø bidra til at Vestlandet får enda flere og bedre 

toppidrettsutøvere. 

Faglig rapporterer OLTV til Olympiatoppen sentralt. Styret i Hordaland 
idrettskrets er ansvarlig for den økonomiske virksomheten i OLTV.  

 
Mål: 

Toppidretten, med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede 
utøvere, skal videreutvikles for å kunne konkurrere i et 

internasjonalt miljø og opprettholde Norges posisjon som en ledende 
idrettsnasjon. Olympiatoppen Vest-Norge skal bidra til dette ved å: 

 Utvikle og legge til rette for/gjennomføre formidling av nasjonal 
spisskompetanse.  

 Bistå i utviklingsprosesser i prestasjonsgrupper i regionen etter 
avtale og i samarbeid med særforbund og særkretser. 

 Utvikle og drifte nettverk som skal bistå toppidrettsutøvere, 
trenere og klubber i regionen med tjenester og kompetanse. 

 Identifisere toppidrettsrelevante spisskompetanseområder som 

drives ved universiteter/høgskoler som ledd i institusjonenes 
egne strategier. Legge til rette for utnytting, utvikling og 

formidling av denne spisskompetansen til utøvere, trenere og 
ledere. 

 Sikre god kompetanse regionalt og utnytte denne kompetansen 
inn mot utøvere, trenere og øvrig støtteapparat. 

 
Tiltak: 

Målområde 1: Nasjonal spisskompetanse 
 Prosjekt Høgskoleutdanning 

 Prosjekt videregående skoler / toppidrettslinjer 
 Basistrening 

 Testsenter 

 
Målområde 2: Utviklingsarbeid i prestasjonsgrupper 

 Gjennomføre ”Treneren i utvikling.” 
 Gjennomføre utviklingsprogrammer i utvalgte prestasjonsgrupper 

i regionen. 
 Følge opp morgendagens og dagens topputøvere. 

 
Målområde 3: Nettverk, tjenester og kompetanse 

 Jobbe med utdanning og kompetanseheving av trenere/ledere  
og utøvere. 

 Ha et oppdatert og idrettsfaglig dyktig medisinsk nettverk. 
 Oppfølging av og oversikt over regionens talenter. 

 Utarbeide oversikt over alle olympiske medaljører fra Hordaland. 

 
 
Ansvar:  Olympiatoppen Vest-Norge sammen med særkretsene. 
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1.5 Idrett for funksjonshemmede 
 
Mål:   

Økt deltakelse av utøvere med funksjonshemming i idrettslagene 
ved at: 

 Flere funksjonshemmede får informasjon om tilrettelagte lokale 
aktivitetstilbud. 

 Det øremerkes midler til utvikling av tilbud i idrettslagene. 

 
På Vestlandet (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er det 

ansatt en fagkonsulent som inngår i Norges idrettsforbunds 
administrasjon, enhet for funksjonshemmede. Denne 

fagkonsulenten har kontor på Idrettens Hus i Bergen.  
 

Tiltak: 
 Koordinere rekrutteringstiltak på tvers av idretter. 

 Samarbeid i forhold til folkehelse med fylkeskommuner og 
kommuner. 

 Videreutvikle prosjekt ”Økt deltakelse i Paralympics” sammen 
med OLTV. 

 I samarbeid med idrettskrets, særkretser, idrettsråd og idrettslag 
initiere til fellesidrettslige arenaer. 

 Bidra på fagsamlinger til særkretser ved behov. 

 Bidra i treningskontaktprosjektet. 
 Gjennomføre arrangement for utviklingshemmede: Bocciaserien 

og vinter- og sommeraktivitetsuke. 
 

Ansvar:  
 Særidrettene har ansvar for funksjonshemmedes idrettsutøvelse 

og aktiviteten i idrettslagene. 
 Utviklingsavdelingen i NIF har ansvar for informasjon og 

gjennomføring av kompetansehevende tiltak. 
 HIK gjennomfører tre årlige arrangementer for utviklings-

hemmede sammen med Hordaland fylkeskommune. 

 

1.6 Store arrangementer i Hordaland 
 
Mål:  

HIK skal arbeide for at det regelmessig arrangeres større 
idrettsarrangementer i fylket, ved å: 

 Utvikle samarbeidsrelasjonen med offentlige myndigheter, 

næringslivsaktører og idretten. 
 Stimulere til anleggsutvikling som gjør det mulig å gjennomføre 

store idrettsarrangementer.  
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HIK ønsker å arbeide for å sikre at fylket sikres flere nasjonale og 

internasjonale idrettsarrangementer. Dette er et arbeid som må skje i 

samarbeid med det offentlige, næringslivet og idretten. HIK ser det som 
naturlig at Bergensregionen og Voss er områder som peker seg ut ift. 

toppidrettsarrangementer. Store idrettsarrangementer vil imidlertid også 
omfatte breddeidretten. 
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2. Idrettsorganisasjonen 

2.1.  Idrettslaget og frivilligheten 
Frivillig innsats blant medlemmene er den viktigste ressursen på alle 

nivåer i norsk idrett. Frivillig arbeid gir mening, trivsel og skaper gode 
sosiale nettverk for den enkelte. Frivilligheten skaper positive 

ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet.   
 

Innenfor idretten i Hordaland legges det årlig ned 2250 frivillige årsverk 

med en anslått verdi på 800 millioner kroner. En bedring av 
rammevilkårene for idrettslaget, først og fremst gjennom flere og bedre 

anlegg, gode økonomiske vilkår samt tilgang på relevant kompetanse, vil 
være et viktig bidrag for å opprettholde det frivillige bidraget i 

idrettslagene. Frivilligheten er fortsatt meget sterk, men den er i endring 
og må stimuleres i årene fremover.  

 
Mål: 

Frivilligheten skal styrkes, stimuleres og opprettholdes som den 

bærende kraften i idrettslagene, ved at: 
 Omfanget av den frivillige innsatsen synliggjøres overfor 

beslutningstakere. 
 Minoriteter og nye grupper skal få informasjon om og inviteres til 

frivillig arbeid. 
 Alle idrettslag får tilbud om utviklingsprosesser og skolerings-

tiltak. 

 

2.2.  Idrettens lov og organisasjon 
 

Mål:  
Idrettslagene skal opprettholdes som selveiende, demokratiske og 

frivillige, og skal leve i tråd med egne lover, ved at:  

 Kompetansen styrkes på området lov og organisasjon.  
 Kjønnsbalanse ivaretas i alle styrer, råd og utvalg. 

 Organisasjons- og medlemsregistrene er oppdaterte og korrekte. 
 

Tiltak: 
 Påse at NIFs lov legges til grunn for all idrettslig virksomhet i 

fylket. 
 Veilede idrettslag ift. NIFs lovverk. 

 Forvalte og rapportere endringer knyttet til medlemskap i 
idrettslag. 

 Gjøre medlemsundersøkelser i idrettslag hvert år sammen med 
NIF. 
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 Påse at Idrettens barnerettigheter og Bestemmelsene om 

barneidrett overholdes. 

 
Ansvar: Hordaland idrettskrets i samarbeid med andre organisasjonsledd. 
 

2.3.  Antidopingarbeidet 
 

Verdi- og holdningspåvirkende arbeid skal danne grunnlag for aktiviteten. 
Idrettens grunnverdier, helse og ærlighet, er fundamentert i 

antidopingarbeidet. Idrettslagene spiller en avgjørende rolle i verdi- og 
antidopingarbeidet. Her skapes utøvernes verdier og holdninger. 

 
Mål: En ærlig og dopingfri idrett  

 
Tiltak:  

 HIK vil, i samarbeid med Antidoping Norge, tilby idrettslag, 

skoleklasser og andre interesserte informasjon om idrettens 
antidopingarbeid.  

 Oppfordre alle idrettslag i Hordaland til å bli med i forebyggings-
programmet "Rent idrettslag.”  

 
Ansvar:  HIK i samarbeid med Antidoping Norge. 

 

2.4.  Inkludering  
 
Mål: 

Deltakelsen fra underrepresenterte grupper skal økes, slik at 
deltakelsen på en god måte gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, ved 

at:  
 Alle er velkommen og skal føle seg trygge i idrettslagene. 

 Forhold som begrenser enkelte gruppers deltakelse, fjernes.  
 Nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, 

etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming 
håndheves. 

 
Tiltak:  

 Gjennomføre temabolker som egne samlinger eller som del av 

samlinger med annet tema. 
 Informasjon til organisasjonsledd ved hjelp av nettsider og 

informasjonsmateriell. 
 Følge opp overtramp i idrettens organisasjonsledd. 

 Bruke Treningskontaktkonseptet og inkluderingsarbeidet ift. 
funksjonshemmede og flerkulturelle for å styrke inkluderingen av 

underrepresenterte grupper. 
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 Styrke lederopplæringen og lederrekrutteringen blant 

underrepresenterte grupper. 

 
Ansvar: Hordaland idrettskrets sammen med andre organisasjonsledd 

 

2.5.  Kompetanseutvikling 
 
Mål:   

Idrettens kompetansearbeid skal utvikle idrettslagene slik at de kan 

tilrettelegge et best mulig aktivitetstilbud for flest mulig. Det skal 
vektlegges et sterkere fokus på ungt lederskap og 

medbestemmelse. 

 
Tiltak: 

 Tilpasse det tverridrettslige utdanningstilbudet til idrettslagenes 

behov. 

 Styrke ungdomsidretten gjennom lederutdanning og 
videreutvikling av støttenettverk ungdom. 

 Tilby seminarer og kurs innenfor disse tverridrettslige områdene: 

 
Aktivitetslederkurs barn  
Aktivitetskurs  

Lederkurs for ungdom 
Kosthold 

Anlegg generelt 
Basistrening 

Antidoping/Rent idrettslag 
Møteledelse 
 

Ansvar: Hordaland idrettskrets 

 
 

2.6.  Idrettsråd 
 

HIK har ansvar 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 mulige forhold for idretten i 
kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom 

lagene, mellom lagene og de kommunale myndighetene og mellom lagene 

og idrettskretsen. HIK oppfordrer idrettsrådene til å inngå samarbeids-
avtale med sin kommune. Flere idrettsråd har allerede inngått slike 

avtaler, som bidrar til en klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige 
krav og forventninger til samarbeidet. 

 

Økonomi 

Lov/organisasjon 
Idrettsskader/førstehjelp 

Treningskontaktkurs 

Tilretteleggingskurs 
Idrettens rammevilkår 

Tegnspråkkurs 
Trening av mennesker med 
utviklingshemming   
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Mål:  

Understøtte idrettsrådene i arbeidet med å: 

 Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 
 Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 

 Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle 
lokale idrettspolitiske handlingsprogram. 

 Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom 
offentlig og frivillig virke. 

 
Tiltak: 

 Være tilgjengelig og bistå idrettsrådene i deres arbeid. 
 Tydeliggjøre overfor kommunene idrettsrådenes lovpålagte rolle og 

oppgaver som organisasjonsledd i idretten. 
 Idretten skal være representert i tverrfaglige organ for folkehelse i 

alle kommuner. 
 Bruke idrettsrådene som kontaktpunkt ved gjennomføring av 

fellesidrettslige kurs i kommunene. Legge opp til regionvis 

samarbeid mellom idrettsrådene. 
 Gjennomføre planlagt utdanning og utviklingsprogram for styrene i 

alle våre idrettsråd. 
 Gjennomføre årlige fellessamlinger for idrettsråd med felles tema og 

erfaringsutveksling.  
 Delta og bidra på årsmøtene. 

 Gjennomføre relevante konferanser i samarbeid med idrettsråd som 
ønsker dette. 

 
Ansvar: Hordaland idrettskrets 

 
 

2.7.  Økonomisk rådgivning og tilbud om regnskapsføring.  
Ren økonomi i idrettslagene. 

 
Det er økende etterspørsel etter økonomisk rådgivning samt råd i 
regnskapsspørsmål. En viktig grunn til dette er strengere krav fra 

myndighetene i forhold til dokumentasjon og rapportering.  Dette 
øker behovet for økonomisk kompetanse i klubbene. Samtidig er det 

en utfordring å holde seg orientert om lover og regler som stadig er i 
endring.  

 
Det er svært viktig for idrettens omdømme at den økonomiske 

virksomheten i idrettslagene er i tråd med idrettens regler og 
samfunnets krav. HIKs bidrag ift dette er å bistå med kompetanse og 

rådgivning samt tilby regnskapsføring for idrettslag. 
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Mål: 

Alle idrettslag skal ha kunnskap om NIFs lover og regler når det 

gjelder regnskap og økonomi. HIK skal bistå organisasjonsledd i 
spørsmål innenfor økonomi og regnskap. 

 
Tiltak:  

 Informasjon om lover og regler 
 Seminarvirksomhet 

 Klubbesøk 
 Kursing av idrettsledere/kasserere 

 Tilby regnskapsføring til idrettens organisasjonsledd i Hordaland. 
 

Ansvar: Hordaland idrettskrets 
 

2.8.  Idrettens Hus 
 

Idrettens Hus i Bergen er et viktig felles knutepunkt for idretten i 
Hordaland. 11 særidretter har sin administrasjon samlet her. Idrettsrådet i 

Bergen, Norges Friidrettsforbund sin mosjonsavdeling, Olympiatoppen 
Vest-Norge og NIF – utviklingsavdelingen (idrett for funksjonshemmede) 

holder også hus her. Møterommene er tilgjengelig for alle idrettens 

organisasjonsledd i fylket. 
 

Et felles bygg er viktig av flere årsaker. Det er ressursbesparende for 
idretten totalt sett, det gjør det lettere å etablere fellesløsninger og det 

fremmer samarbeid på tvers av idrettene og mellom HIK og særidrettene/ 
idrettsråd. 

 
HIK vil i 2012 fornye leieavtalen med Brann Stadion AS frem til juli 2014. 

Avtalen gir opsjon på ytterligere 5 års leie. HIK ser det som svært viktig å 
opprettholde Idrettens Hus som en felles enhet, og ønsker derfor å støtte 

de idrettene som er leietakere på Huset gjennom gunstige leievilkår. Vi 
ønsker å videreutvikle Huset og legge til rette for nye leietakere. 

 
 

 

  
 

 

2.9. Informasjon 
 

 

 

2.9. Informasjon 
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Mål: 

 Idrettens aktivitetsutvikling skal gjøres kjent hvert år i og utenfor 

vår organisasjon.  
 Være en synlig aktør overfor idrettens organisasjonsledd, 

samarbeidspartnere og media. 
Tiltak: 

 Kontinuerlig oppdatering av nettsidene www.idrett.no/hordaland  
 Utgi nyhetsbrevet Hordaidrett 5 ganger i året. 

 Utarbeide presentasjoner og brosjyremateriell. 
 

Ansvar: Hordaland idrettskrets 

 

3. Finansiering 

3.1.  Idrettens finansiering 
 

Det har i løpet av de siste årene blitt arbeidet frem flere ordninger som gir 
positive bidrag til idrettslagenes økonomi. Grasrotandelen og 

momskompensasjonsordningene for varer og tjenester samt anlegg er to 
av disse. HIK vil arbeide sammen med NIF for en endring av tippe-

nøkkelen slik at idretten vil motta økt støtte fra spillemidlene. 
Hovedbegrunnelsen for denne endringen er det store etterslepet på 

spillemidler til idrettsanlegg.   

 
Det er et viktig prinsipp at idrettslag må sikres et finansieringsgrunnlag 

som gjør at virksomheten kan opprettholdes og styrkes uten at det går på 
bekostning av en sterk økning av egenandel/kontingent.  

 
Mål: 

HIK vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for 
organisasjon og aktivitetsutvikling, ved å prioritere at: 

 De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene øker. 
 Idrettens andel i tippenøkkelen endres fra 45.5 % til minst 64 %. 

 
Tiltak: 

 Gjennomføre Idrettens time i kommunestyrene sammen med 
idrettsrådene. Gjennom dette synliggjøre idrettens verdiskapning 

overfor beslutningstakere. 

 Arbeide for at det fylkeskommunale rammetilskuddet til HIK økes 
med 4% årlig. 

 Støtte NIF i arbeidet med å endre tippenøkkelen. 
 

Ansvar: Hordaland idrettskrets sammen med idrettsrådene 
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4. Idrettsanlegg 

Anleggspolitikk er et virkemiddel for å skape mer og bedre idrett og fysisk 

aktivitet. Den samlete anleggsmassen skal legge til rette for allsidig idrett 
og fysisk aktivitet. Andre viktige momenter i anleggsutviklingen: 

 
 Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ. 

 Fokus i anleggsutvikling skal være på idrettsanlegg med stort 
brukerpotensial. 

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

ivaretas. 
 

Utvikling av anleggssentra og anlegg med regional karakter og verdi er 
ønskelig særlig hva gjelder store, kostbare anlegg. Realismen i disse 

målene er nært knyttet til finansieringsvilkår, der endring av 
tippenøkkelen og sterkere statlig medvirkning er nøkkelfaktorer. 

 

HIK ønsker primært at det offentlige skal bygge og eie idrettsanleggene. 
En enda sterkere og samordnet plassering av idrettsanlegg i tilknytning til 

skolene vil gi idretten og skolene mange felles fordeler relatert til for 
eksempel driftsutgifter.  

 
HIK ønsker i arbeidet med idrettsanlegg å spille på den kompetansen og 

erfaring som særidrettene innehar gjennom å bruke Anleggsutvalget. 
Dette utvalget, som består av representanter for 6 særidretter 

(sommer/vinter, lagspill/individuell idrett) fungerer som et rådgivende 
organ for HIKs styre i anleggspolitiske spørsmål. HIK ivaretar ledelse, 

sekretariatsfunksjon og ansvar for idretter som ikke har egne 
representanter i utvalget. 
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4.1.  Lokale idrettsanlegg 
 
Mål: 

HIK vil arbeide for at det offentlige tar ansvar for at alle får tilgang 
til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor, ved:  

 God planlegging, samarbeid og kombinert bruk av anleggene. 
 Helårs bruk av alle idrettsanlegg og gymnastikksaler.   

 Gratis tilgang til offentlige anlegg.  

 
Tiltak: 

 Sikre en fortsatt god involvering overfor fylkeskommunen når det 
gjelder prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene. 

 Følge opp forsøksordning med gratis bruk av fylkeskommunale 
idrettsanlegg. 

 Gjennomføre årlig seminar med idrettsrådene med fokus på 
anlegg. 

 Arbeide for at idrettsråd har formell innflytelse på kommunale 
planer for idrett og friluftsliv. 

 Arbeide for å redusere etterslepet på utbetaling av spillemidler til 
idrettsanlegg i Hordaland ved å øke rammen (endre 

tippenøkkelen) samt påvirke NIF til å arbeide for å jevne ut 
etterslepet på landsbasis. Dette kan gjøres ved at godkjent 

søknadssum gis større vekting ved fordeling av spillemidler. 

 
 

5. Idrett og folkehelse 

5.1.  Idrett og folkehelse 
 
Idretten er opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør. Offentlige 
myndigheter og idretten har en rekke sammenfallende mål på alle 

forvaltningsnivåer. Det offentliges aksept og finansielle støtte gir norsk 
idrett økonomisk forutsigbarhet og organisatorisk kraft. Dette bidrar til at 

det ikke skal skapes sosiale skillelinjer i idrettsdeltakelsen. 
 

HIK ønsker å følge opp partnerskapsavtalen med Hordaland fylkes-
kommune ved å inkludere idretten i fylket i utarbeidelsen og iverksettelse 

av handlingsplanen lokalt. Om lag halvparten av kommunene i fylket har 

inngått partnerskapsavtale, og idrettsrådene er en naturlig samarbeids-
partner i dette arbeidet for kommunene.   

 
Idrettslagets basisaktivitet er vårt viktigste bidrag for å fremme god helse 

i befolkningen. Gjennom å styrke denne slik at tilbudet oppfattes som 
attraktivt av enda flere, vil idretten både beholde sin egenart og bidra til å 

løse samfunnets behov.  
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Samtidig vil HIK prøve å finne eksterne økonomiske midler som gjør at vi 

kan stimulere idrettslag som ønsker å ta et utvidet samfunnsansvar, som 

for eksempel å tilby aktivitet til andre enn egne medlemmer.  
 

Samhandlingsreformen angir som en ambisjon at det skal bli flere tilbud til 
dem som ønsker å komme i fysisk aktivitet. Hva betyr dette for idretts-

lagene? Hvordan får idrettslagene kjennskap til hvordan tilbudet kan 
tilrettelegges slik at en kan skape en vinn-vinn situasjon for idrettslaget 

og samfunnet? 
 

HIK ønsker å være tilstede og tydelig på det offentliges arena i forhold til 
idrettens muligheter for økt bidrag i folkehelsearbeidet. Sammen med det 

offentlige ønsker HIK å utvikle gode løsninger slik at nye grupper kan 
finne seg til rette i idrettslagene. 

 
Treningskontakter - Hordaland    

Hordaland idrettskrets har siden 2007 utdannet Treningskontakter og 

hjelper kommunene i gang med arbeidet. Treningskontaktene ansettes av 
kommunene via deres støttekontaktordning. Treningskontaktene 

rekrutteres bl.a. via idrettslagene. Det er et system der en kan knytte 
treningskontakter med kunnskap og interesse for fysisk aktivitet til 

personer som har vært til behandling for en rusrelatert og/eller psykisk 
lidelse og er motivert for å være i fysisk aktivitet. Den enkelte kommune 

er ansvarlig for dette. Treningskontakten kan også benyttes av andre 
grupper som funksjonshemmede, eldre, innvandrere m.m. Tanken er at 

målgruppen på sikt skal klare å benytte seg av idrettslagenes ordinære 
aktivitet og nettverk på egen hånd og gjøre treningskontakten overflødig. 

I 2012 starter HIK et nytt tre-årig prosjekt ”Psykisk helse og idrett”. 
Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra Helse og Rehabilitering/ 

Extrastiftelsen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og andre 
kommuner i fylket. Prosjektet skal benytte treningskontakter i bruker-

styrte idrettslag/ grupper i idrettslag spesielt rettet mot mennesker som 

har eller har hatt en psykisk utfordring. 
 

Mål: 
Gjennom fysisk aktivitet og sosial integrering i idrettslag, bidra til at 

enkeltindivid oppnår høyere livskvalitet, bedre fysisk og psykisk 
helse og økt mestring i hverdagen. 

 
Tiltak:  

 Informasjon og foredrag til kommuner og andre organisasjoner. 
 Inngå avtaler med kommunene om gjennomføring av kurs. 

 Samarbeid med ulike offentlige instanser og institusjoner. 
 Arrangere Treningskontaktkurs. 

 Etablere og/eller selvstendiggjøre totalt fem delvis brukerstyrte 
idrettslag i Hordaland, for personer med psykiske lidelser. 
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 Sette idrettslagene i stand til å videreføre arbeidet ved å tilføre 

kompetanse og økonomi. 

 
Ansvar: Hordaland idrettskrets i samarbeid med andre organisasjonsledd. 

 
 

 
 
 

En mer aktiv skolehverdag  
HIK ønsker å øke kvantitet og kvalitet på den tiden barn og ungdom er 

aktive i skoletiden. Dette ønsker vi blant annet å gjøre ved å gi 
økonomiske støtte til idrettslagene i de skolekretsene der dette er aktuelt, 

eller ved å tilby idrettens kurstilbud og kompetanse til skolen. 
Aktivitetstilbudet i skolen er skolens ansvar. Dersom idrettslaget skal 

involvere seg er det viktig at det er ønsket både fra idrettslag og skole. Et 
slikt samarbeid vil kunne gi positive resultater på flere felt. Skolen vil få 

tilført kompetanse og et bedre aktivitetstilbud. Idrettslaget vil få tilført 

økonomiske ressurser som vil kunne styrke idrettslagets øvrige 
virksomhet. Skolen fungerer i dag som en svært viktig rekrutteringsarena, 

og denne rollen kan styrkes ved at idrettslaget tilbyr sin aktivitet i skolen. 
Samarbeid om anlegg og utstyr er andre positive virkninger.  

 
Barneskolen 

Idretten har mange tilknytningspunkter til skoleverket og skolehverdagen 
og har vært en aktiv påvirker både i reformarbeidet, lærerutdanningen og 

kroppsøvingen i skolen. Det har vært tatt en rekke initiativ når det gjelder 

107



 

 

samarbeid i skole- og fritidsordninger i enkelte lokalmiljøer, og flere 

steder har en sett fordelene av å samhandle om drift, utbygging og bruk 

av eksisterende og nye idrettsanlegg. Ved å tilby fysisk aktivitet i SFO-
tiden, og senere ved heldagsskolen i skoletiden, vil vi nå også de som ikke 

bruker det ordinære idrettslagstilbudet på ettermiddagstid. Det kan være 
et utstillingsvindu for idretten generelt og spesielt for de mindre kjente 

idrettene.  
 

Ungdomsskolen 
HIK ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bergen kommune for å prøve 

ut noen modeller der mer aktivitet i ungdomsskolen står sentralt. Elever 
på 8. og 9. trinn på utvalgte ungdomsskoler i Bergen kommune har en 

time idrettsaktivitet i uken i tillegg til kroppsøving. Denne timen er 
plassert midt på dagen. Prosjektet har så langt gitt gode resultater i form 

av økt aktivitet i skoletiden og på ettermiddagstid samt økt deltakelse i de 
ordinære kroppsøvingstimene. 

 

Mål:     
 Gi barn og ungdom gode opplevelser med idrett og fysisk 

aktivitet.   
 Skape gode aktivitetsvaner.  

 Øke rekrutteringen til idretten. 
 Utjevne sosiale helseforskjeller. 

 La barn og ungdom oppleve mestring gjennom idretten. 
 

Tiltak 
 Ulike modeller for idrett i SFO. 

 Kompetanseheving av SFO-assistenter, kroppsøvingslærere og 
aktivitetsledere. 

 Aktivitetsdager for elever og påfølgende kurs for lærere i 
ungdomsskolen. 

 Idrettstimer i ungdomsskolen. 

 Bruke idretten som praksisplass for elever i ungdomsskole og 
videregående skole. 

 Bidra til å gjennomføre valgfag i skolen med idrettslig innhold. 
 

Ansvar: Hordaland idrettskrets i samarbeid med andre organisasjonsledd. 
 

Videregående skole 
Olympiatoppen Vest-Norge sitt arbeid ift. toppidrettsklassene på Tertnes 

og Åsane videregående skoler og Voss gymnas har pågått siden 2006. 
OLTV har også påtatt seg et oppfølgingsansvar for kompetanseheving av 

lærere på skoler med idrettslinje.  I forbindelse med prosjektet "Idrett og 
skole - hånd i hånd" tilbyr idrettskretsen både kursing og praksisplasser i 

idretten for elever i den videregående skolen. Målet vårt er at dette 
tilbudet skal inn i et mer formelt samarbeid med fylkeskommunen. 
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6. Idrett og samfunn 

6.1.  Et flerkulturelt Norge 
 

Mål: 

HIK skal arbeide for at en flere mennesker med flerkulturell 
bakgrunn deltar i organisert idrett:  

 
Tiltak: 

 Videreutvikle samarbeidsprosjektet ”Inkludering flerkulturelle” 
sammen med Hordaland Fotballkrets og Norges Håndballforbund 

Region Vest. 
 Bruke Treningskontaktordningen for å knytte kontakt mellom 

flerkulturelle og idrettslag. 
 Etablere et samarbeid med innvandrerorganisasjoner og 

offentlige instanser som arbeider med inkludering. 
 Støtte idrettslag som gjennomfører tiltak for flerkulturelle faglig 

og økonomisk.  

 Bidra til at nyetablerte idretter får gode utviklingsmuligheter. 
 

Ansvar: Hordaland idrettskrets i samarbeid med særkretser. 
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6.2.  Miljøansvar 
 
Mål: 

HIK skal ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning gjennom 
utarbeidelse av rutiner og planverk. 

 
Tiltak: 

 Miljøfyrtårnsertifisere HIK / Idrettens Hus. 

 Oppfordre idrettslag til å velge miljøvennlige løsninger i forhold 
til  

o Anlegg (miljøriktige og energieffektive) 
o Arrangementer 

o Aktiviteter (transport og driftsrutiner) 
 

Ansvar: Hordaland idrettskrets. 
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Langtidsbudsjett for 2012 – 2013 Hordaland idrettskrets 
 

 

 

 

    

 
2012 

 
2013 

    INNTEKTER 
   

    Refusjoner fra leietakere  1 535,6 
 

 1 535,6 

Salg av tjenester   908,0 
 

 1 008,0 

Offentlige tilskudd  6 290,9 
 

 6 440,9 

Prosjekttilskudd  2 375,0 
 

 2 375,0 

Kursinntekter, egenandeler   805,0 
 

  805,0 

Avsetninger, diverse inntekter   400,0 
 

  400,0 

Finansposter   170,0 
 

  170,0 

SUM inntekter  12 484,5    12 734,5 

    

    UTGIFTER 
   

    Prosjektutgifter   303,0 
 

  303,0 

    Personalutgifter 
   Honorarer, ekstrahjelp   790,0 

 
  690,0 

Lønnskostnader  4 198,6 
 

 4 398,6 

Andre personalrelaterte kostnader   286,0 
 

  286,0 

    Kontorleie, inventar 
   Leie kontorer  1 629,8 

 
 1 629,8 

Strøm. renhold, budtjeneste m.m.   721,3 
 

  721,3 

Leasing og kjøp utstyr   184,0 
 

  184,0 

IT-basis   252,0 
 

  252,0 

Kjøp utstyr og inventar   105,0 
 

  105,0 

Eksterne tjenester og SND   721,0 
 

  721,0 

    Rekvisita, porto, telefon 
   Rekvisita, møteutgifter   265,0 

 
  265,0 

Telefon, porto   238,5 
 

  238,5 

    Reiser, tilskudd, forsikringer 
   Reise, opphold  1 362,4 

 
 1 362,4 

Tilskudd egne org.ledd  1 390,0 
 

 1 390,0 

Forsikring, profilering, diverse   154,0     154,0 

 
 12 600,6    12 700,6 

    Budsjettbalanse -  116,1 
 

  33,9 

    Fra annen egenkapital 116,1 
  Til annen egenkapital 

  
33,9 
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Langtidsbudsjett for 2012-2013 Olympiatoppen Vest- Norge 
 
 

 
 

 

 

 
2012 

 
2013 

    INNTEKTER 
   

    Offentlige tilskudd  8 088,2 
 

 8 088,2 

Tilskudd fra egne org.ledd  1 654,3 
 

 1 654,3 

Kursinntekter, egenandeler   115,0 
 

  115,0 

Avsetninger, diverse inntekter   182,6 
 

  182,6 

Finansposter   75,0 
 

  75,0 

SUM inntekter  10 115,1    10 115,1 

    

    UTGIFTER 
   

    Prosjektutgifter   42,5 
 

  42,5 

    Personalutgifter 
   Honorarer, ekstrahjelp   83,0 

 
  83,0 

Lønnskostnader  1 357,8 
 

 1 357,8 

Andre personalrelaterte kostnader   56,5 
 

  56,5 

    Kontorleie, inventar 
   Leie kontorer, møterom   59,5 

 
  59,5 

Kontorkostnader   104,5 
 

  104,5 

Testing, kjøp utstyr   95,0 
 

  95,0 

Leasingkostnader   100,0 
 

  100,0 

IT-Basis   131,8 
 

  131,8 

Eksterne tjenester og SND  2 775,2 
 

 2 775,2 

    Rekvisita, telefon/porto, regnskap 
   Rekvisita, møter og seminarer eksternt   314,8 

 
  314,8 

Telefon, porto   38,0 
 

  38,0 

Regnskapsføring   140,0 
 

  140,0 

    Reiser, tilskudd, forsikringer 
   Reise, opphold  1 103,5 

 
 1 103,5 

Tilskudd egne org.ledd  3 627,1 
 

 3 627,1 

Forsikring, profilering, diverse   108,5     108,5 

 
 10 137,6    10 137,6 

    Budsjettbalanse -  22,5 
 

-  22,5 

    Fra annen egenkapital 22,5 
 

22,5 
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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: 

Offentlige tilskudd er i budsjettforslaget for 2013 økt i tråd med målsettingen i handlingsplanen. 

Salg av tjenester er økt med kr. 100.000. Dette skyldes forventet økt volum på salg av 

regnskapstjenester. 

 

Utgifter: 

Det er i perioden lagt opp til å øke stillingsressursen med 40% innenfor regnskapstjenester 

ettersom en økt oppdragsmengde gir grunnlag for dette. Denne økningen på 40% skal være 

selvfinansierende, men gir seg utslag i økte lønnskostnader i 2013. 

Honorarer ekstrahjelp er redusert med 100.000 ettersom det vil være redusert behov for slik 

hjelp med økt fast stillingsressurs innenfor regnskapsområdet. 

 

 

 

 

Kommentarer til langtidsbudsjettet for Olympiatoppen Vest-Norge: 

 

Budsjettforslaget for OLTV for 2013 er satt opp likt budsjettforslaget for 2012. Det forventes en 

økning i tilskudd i forhold til toppidrettslinjene, men denne økningen vil ha sin motpost i økte 

eksterne tjenester og selvstendig næringsdrivende slik at resultatet ikke vil bli påvirket. 
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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 

2012 og 2013. 

 

Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette hennes honorar. 
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Sak 9 – Valg 
 

 

Valgkomiteen har i perioden 2010 – 2012 bestått av: Knut Olaf Pedersen (17.04.2010 – 

04.05.2011), Lars Tennebekk, Heidi Olsen Nedkvitne og Andrine Flemmen. 

 

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til styreverv i Hordaland idrettskrets for perioden 

2012 – 2014. 

 

 

Idrettskretsens styre 
 

Leder:   Oddvar Johan Jensen  Ask Friidrett 

 

Nestleder:  Helge Johnsen   Ask Fotball 

 

Styremedlemmer: Ruth Brudvik    Bergens Turnforening 

 

Gunn H. Knudsen   Mathopen IL 

 

   Torleif Scheie    Årstad IL 

 

Bjørn Ove Myking   Hordabø IL 

 

1. varamedlem: Svein Erik Burud   Fotballklubben Voss 

 

2. varamedlem: Thomas Mælen    

 

    

 

 

 

Kontrollkomité 
 

Medlemmer:  Tordis Nysæter   IL Solid 

 

   Svein Brunvatne   Os Turnforening 

 

Varamedlemmer: Marit Pedersen   Bergens Svømme Club 

 

   Dag Steiro    IL Fjellkameraterne 

 

 

 

 

 

 

Bergen 15. mars 2012 

 

 

 

Valgkomiteen 

 

 

 

Lars Tennebekk                      Heidi Olsen Nedkvitne                  Andrine Flemmen 
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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 – 2012 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 – 2012 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 – 2012  styremedlem i Hordaland idrettskrets  

 2000 - 2008 styremedlem i Idrettsrådet i Bergen 

 2008 – 2010 leder i Idrettsrådet i Bergen 

 

Bakgrunn politisk virksomhet:  

 Ingen  
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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 

 2010 – 2012 styremedlem i Hordaland idrettskrets 

 

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: 

 2010 – 2012 styremedlem i Hordaland idrettskrets 

 

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 

 

 

 

Styremedlem 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 

 2010 – 2012 varamedlem i Hordaland idrettskrets 

 

 

Bakgrunn politisk virksomhet: 

 Kommunestyremedlem i Radøy kommune 

 Kontrollutvalg i Radøy kommune 
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1.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 

 2010 – 2012 varamedlem i Hordaland idrettskrets 

 

Bakgrunn politisk virksomhet: 

 Leder i Voss Høyre 

 Kommunestyremedlem for Høyre i Voss kommune 

 

 

2.varamedlem Thomas Mælen 

Adresse: Nordheimsund 

Født:  1975 

Idrett:  Friidrett/ski 

 

 

 

Kontrollkomité 

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til kontrollkomiteen i Hordaland idrettskrets for 

perioden 2012 – 2014. 

 
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 

 

 

 

Valgkomité 

Styrets forslag til valgkomité vil bli lagt frem på tinget. 

 

 

Representanter til eventuelt ekstraordinært Idrettsting. 

 

Styrets forslag:  Styret får fullmakt til å oppnevne delegater til eventuelt ekstraordinært  

    Idrettsting i kommende tingperiode.  

118



 



 

 

 

 

 

 

 

Glede 

Fellesskap 

Helse 

Ærlighet 

 

Frivillighet 

Demokrati 

Lojalitet 

Likeverd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Norges idrettsforbund   Postadresse   Besøksadresse  tlf 55 59 58 00 

og olympiske og   Postboks 6143  Kniksens plass 3  e-post: hordaland@idrettsforbundet.no 

paralympiske komité   Postterminal   Brann Stadion  www.idrett.no/hordaland  

HORDALAND IDRETTSKRETS 5892 BERGEN     


