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Dette dokumentet er det idrettspolitiske grunnlaget som Hordaland idrettskrets (HIK) vil arbei-
de med i tingperioden 2018 – 2019. HIK har i sin handlingsplan for tingperioden 2018 – 2019 
valgt å legge disse dokumentene til grunn for planarbeidet:

• NIFs idrettspolitiske dokument 2015 – 2019
• NIFs utviklingsplaner
• Hordaland fylkeskommunes kulturplan 2015 – 2025
• Handlingsplan HIK 2016 – 2018
• Lov for Hordaland idrettskrets

Hordaland idrettskrets besto 31. desember 2016 av 814 idrettslag og 178 810 medlemskap. 
I tillegg kommer 155 bedriftsidrettslag med til sammen 20 648 medlemskap. Av fylkets 814 
idrettslag er 197 fleridrettslag og 627 særidrettslag. Det vil si at det store flertallet av idrettslag 
i fylket driver med bare én idrett. 

Medlemssammensetningen er slik:        
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år Over 26 år Totalt

Kvinner 3 661 26 078 14 659 6 803 23 015 74 216
Menn 3 320 27 964 18 287 10 547 44 476 104 594
Totalt 6 981 54 042 32 946 17 350 67 491 178 810

Med tall fra bedriftsidretten er samlet medlemskap ved den siste idrettsregistreringen 
199 458. Hordaland består av 33 kommuner. Det er idrettsråd i 25 av disse samt 8 kontakt-
idrettslag. 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, svømming og friidrett.

VERDIER
Norsk idrett bygger på organisasjonsverdiene frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  
Aktivitetsverdiene er glede, felleskap, helse og ærlighet. Hordaland idrettskrets med sine 
medarbeidere og tillitsvalgte ønsker å bidra til at vi når disse verdiene ved å være:

Holdningsskapende Være synlige og tydelige på idrettens verdier og verdigrunnlag i  
    vårt daglige arbeid.

Inspirerende  Gjennom engasjement, kompetanse og erfaring inspirere til gode  
    idrettsmiljøer for nåværende og fremtidige medlemmer.

Kompetente  Inneha, innhente og spre rett kompetanse på alle våre innsats- 
    områder for å være hordalandsidrettens viktigste støttespiller.

Handlingsplan 
2018 – 2019
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Alle 
skal få utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

AKTIVITETSMÅL

BARNEIDRETT

Mål: Sikre et åpent og inkluderende aktivitetstilbud, og legge til rette for å øke antall barn  
 som deltar i aktivitetene.   

Idrettens barneidrettsrettigheter og bestemmelser skal sikre en god og helhetlig fysisk, psy-
kisk og sosial utvikling gjennom bred deltakelse i idrettsaktiviteter. Kompetansen og verdisy-
net til dem som møter barna i idrettshverdagen, er avgjørende for miljøet som skapes og for 
idrettstilbudet.

Særidrettene har et helhetlig ansvar for aktivitets- og konkurransetilbudet i sin idrett. HIKs bi-
drag til å oppnå målet i barneidretten, vil være gjennom å tilby tverridrettslige utdanningstilbud 
samt informasjon og annen oppfølging av barneidrettsrettighetene og idrettsskoler. 

Kontroll med kostnadsnivået blir avgjørende for fremtidens tilslutning. HIK vil arbeide for å 
sikre idrettslagene rammevilkår som gjør at kostnadene for deltakelse i idrettslagenes aktivi-
tetstilbud kan holdes nede. HIK vil også arbeide sammen med idrettsrådene og særidrettene 
for å finne løsninger for barn og ungdom som har begrensede økonomiske ressurser.



6

UNGDOMSIDRETT

Mål: Sikre et åpent og inkluderende aktivitetstilbud, og legge til rette for å øke antall ungdom  
	 som	deltar	i	aktivitetene.	Engasjere	flere	unge	i	trener-	og	lederroller.

Alle ungdommer skal gis idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner. Det er en 
stor utfordring å møte ungdommen med et tilstrekkelig differensiert idrettstilbud som speiler 
interessen i den yngre generasjonen og skaper en åpen og inkluderende idrett. Derfor er det 
sentralt å utvikle gode trenere, både for dem med idrettslige ambisjoner og for de mange som 
primært vil delta på treningsaktiviteten.

HIKs bidrag til å oppnå målet i ungdomsidretten, vil være gjennom å prioritere lederutdanning 
av ungdom. HIK vil ha fokus på å utvikle ungt lederskap og invitere ungdom til å ta ansvar for 
eget idrettsmiljø. Gjennom aktiv involvering skal ungdommene oppleve fellesskapet, idretts-
gleden og verdien av frivillig arbeid. 

VOKSENIDRETT
Mål: Andelen voksne medlemmer som velger å trene innenfor idrettslagene skal økes.
 
Antall voksne medlemmer over 26 år i idrettslagene er betydelig, og har økt de siste 10 
årene. Det er et mål at enda flere voksne skal finne sitt treningstilbud innenfor den organiserte 
idretten, både i bedriftsidretten og i de ordinære idrettslagene. I tillegg til at dette vil skape et 
mer fysisk aktivt samfunn, vil dette ytterlige stimulere de voksnes tilstedeværelse, noe som er 
avgjørende for bærekraften i idrettens frivillighetskultur.

HIKs folkehelsearbeid kan bidra til å utvikle gode samarbeidsløsninger med det offentlige slik 
at voksne med ekstra utfordringer finner seg til rette. HIK ønsker fortsatt å stimulere idrettslag 
til å ha gjennomføring av Idrettsmerket som et tilbud.

TOPPIDRETT

Mål: Utvikle og formidle relevant kompetanse i regionen og gjennom dette være en
 sentral bidragsyter i å kvalitetssikre prioriterte særidretters toppidrettsbehov.

Olympiatoppen Vest (OLTV) er en regional avdeling for toppidrett. Målsettingen er å spre top-
pidrettskunnskap og øke kompetansen til morgendagens og dagens topputøvere og trenere. 
Utøveren settes i fokus på tvers av skole, klubb og miljø og det skal skapes en utviklingskultur 
gjennom å opptre inspirerende og stimulerende. Gjennom kvalitet og tydelighet, troverdighet 
og faglig dyktighet danner OLTV sammen med idrettsmiljøet i fylket grunnlaget for de store 
prestasjonene. OLTV skal gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø 
være med å utvikle toppidretten i Hordaland. 

Toppidretten, både når det gjelder funksjonsfriske og utøvere med nedsatt funksjonsevne, 
skal videreutvikles for å kunne konkurrere i et internasjonalt miljø og opprettholde Norges 
posisjon som en ledende idrettsnasjon. 

Faglig rapporterer OLTV til Olympiatoppen sentralt. Styret i Hordaland idrettskrets er ansvarlig 
for den økonomiske virksomheten i OLTV. 
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IDRETT FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Mål:  Flere mennesker med funksjonsnedsettelser skal benytte seg av godt tilrettelagte 
 lokale idrettstilbud. 

Hordaland idrettskrets har fra 1. februar 2018 overtatt arbeidslederansvaret for fagkonsulen-
ten som arbeider med paraidrett og som har ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Gjennom ulike rekrutteringsdager, arrangementer, informasjon og oppfølging er målsettingen 
å øke andelen mennesker med funksjonsnedsettelser i idretten der alle får oppleve gode og 
inkluderende arenaer. Dette innebærer samarbeid med ulike instanser innenfor idretten, men 
også utenfor idretten – slik som kommuner, fysioterapeuter, ergoterapeuter, interesseorgani-
sasjoner, NAV hjelpemiddelsentral med flere. Gjennom kurs og temakvelder er målsettingen 
at idrettslag med sine trenere får kompetanse til å tilrettelegge og gi gode tilbud til de som øn-
sker det. Det er et mål å styrke de etablerte tilrettelagte tilbudene som eksisterer i dag, samt 
jobbe for nye idrettstilbud der det er ønske om dette. 

En andel av rammetilskuddet fra Hordaland fylkeskommune (kr. 250 000) er øremerket arbei-
det med økt deltakelse av mennesker med funksjonsnedsettelser i idrettslagenes aktivitetstil-
bud. Disse midlene fordeles i hovedsak gjennom særkretser/region/forbund.

ORGANISASJONSMÅL

MEDLEMSKAP OG ORGANISASJON

Mål: Idrettslagene skal opprettholdes som selveiende, demokratiske og frivillige og skal  
 leve i tråd med idrettens lover, regelverk og retningslinjer. 

Idrettskretsens bidrag i dette arbeidet er å veilede idrettslagene om NIFs lov, regelverk og 
retningslinjer. HIK forvalter og rapporterer endringer knyttet til medlemskap i idrettslag. HIKs 
arbeid innenfor dette feltet handler i store trekk om oppfølging av korrekt organisasjonsarbeid, 
riktig medlemsrapportering fra idrettslagene samt riktig søknadsgrunnlag for store penge-
strømmer som momskompensasjon og lokale aktivitetsmidler. HIK gjennomfører systematiske 
kontroller i idrettslagene på vegne av NIF, veileder idrettslagene ved alvorlige avvik fra god 
organisasjonsskikk og gir råd knyttet til løsning av lokale konflikter.
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FRIVILLIGHETEN

Mål:  Sikre rammevilkår og støtte til idrettslagene som kan gjøre det enklere å være   
 frivillig. Involvere nye generasjoner i kulturen med ansvar, dugnad og fellesskap.

Frivillig innsats blant medlemmene er den viktigste ressursen på alle nivåer i norsk idrett. Fri-
villig 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 ca. 3 200 frivillige årsverk med en anslått 
verdi på i overkant av 1,5 milliarder kroner. 

HIKs bidrag for å styrke frivilligheten er gjennom å arbeide for bedre rammevilkår for idretts-
lagene slik at de frivillige kan bruke mest mulig tid på aktiviteten. Dette kan gjøres gjennom 
tilførsel av økte ressurser, økt tilgjengelighet med tanke på idrettsanlegg og informasjon/ 
kompetanse slik at hverdagen for tillitsvalgte gjøres enklere. Idrettskretsen vil også bidra med 
å synliggjøre omfanget av frivilligheten overfor beslutningstakere.

HELSE, SIKKERHET, ANTIDOPING

Mål: Et trygt og godt miljø i idrettslagene. En ærlig og dopingfri idrett. 

Verdi- og holdningspåvirkende arbeid skal danne grunnlag for aktiviteten i idrettslagene. HIKs 
arbeid med verdier omfatter holdningsskapende arbeid innenfor mange områder. 

Hordaland idrettskrets og idrettsavdelingen i Bergen kommune har startet et samarbeid med 
Smiso (Senter mot incest og seksuelle overgrep) og Redd Barna for å styrke det forebyg-
gende arbeidet mot seksuell trakassering i idretten. «Trygg på trening» er et kurskonsept for 
idrettslag utviklet av Redd Barna og Smiso med fokus på seksuell trakassering mot barn og 
unge. HIK legger også vekt på informasjon og oppfølging av politiattestordningen.

HIK vil tilby idrettslag, skoleklasser og andre interesserte informasjon om idrettens antidopin-
garbeid. Foredrag gjennomføres i samarbeid med Antidoping Norge. Vi oppfordrer alle idretts-
lag i Hordaland til å bli med i forebyggingsprogrammet «Rent idrettslag». Alle trenere, ledere 
og utøvere oppfordres til å gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren utøver». 
Hordaland fylkeskommune og Antidoping Norge finansierer prosjektet «Lokal mobilisering 
mot doping» og samarbeider gjennom dette om det forebyggende antidopingarbeidet overfor 
elever i den videregående skolen i tråd med intensjonene i fylkeskommunens Regional plan 
for folkehelse. HIK deltar i styringsgruppen for dette arbeidet.

KOMPETANSEUTVIKLING

Mål:		 Utvikle	idrettslagene	slik	at	de	kan	tilrettelegge	et	best	mulig	aktivitetstilbud	for	flest 
 mulig. Skolere idrettsrådene i godt organisasjonsarbeid og strategisk arbeid for å  
	 sikre	lokalidretten	gode	rammevilkår	i	kommunene.	Engasjere	flere	kvinner	i	trener-	 
 og lederroller.

HIKs bidrag til å nå dette målet er å bistå idrettslagene i sin ledelse- og organisasjonsutvik-
ling. Det tverridrettslige utdanningstilbudet skal tilpasses idrettslagenes behov i innhold og 
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omfang. Satsingen på klubbutvikling vil bli opprettholdt i tingperioden. Ulike kurs og seminarer 
er viktige virkemidler for en enklere og bedre hverdag i idrettslagene. Det skal fortsatt være 
fokus på sunn barneidrett og ungt lederskap og medbestemmelse. 
HIK ønsker å forsterke den tverridrettslige koordineringen regionalt gjennom en videreutvik-
ling av samarbeidet med særkretser og særidrettsregioner. I dette arbeidet skal hensynet til 
det idrettslige mangfoldet ivaretas gjennom representanter også fra de særidrettene som ikke 
har en faglig eller administrativ ressurs i fylket.

HIK vil bidra til kompetanseheving i idrettsrådene og erfaringsutveksling på tvers av idretts-
rådene. Idrettskretsen vil prioritere å skolere idrettsrådene i godt organisasjonsarbeid og 
strategisk arbeid for å sikre lokalidretten gode rammevilkår i kommunene og slik at de blir i 
bedre stand til å arbeide for større kommunale investeringer i anlegg. Det er naturlig å bruke 
idrettsrådene som kontaktpunkt ved gjennomføring av fellesidrettslige tiltak i kommunene. HIK 
ønsker også å bidra til regionvis samarbeid mellom idrettsrådene.

Idretten er blitt utfordret av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Idrettsseksjonen 
i Bergen kommune til et økt fokus og praktisk gjennomføring av likestillingsarbeidet innenfor 
idretten slik at flere jenter/kvinner blir trenere, dommere, ledere og utøvere. HIK er positiv til 
denne utfordringen, og ønsker å drive dette arbeidet sammen med særidrettene. Kvinnean-
delen i medlemsmassen er temmelig stabil. Ved den siste idrettsregistreringen nådde andelen 
for Hordaland 41,5 %. Styreledervervene domineres fortsatt av menn mellom 35 og 50 år. Det 
er et naturlig mål at begge kjønn er godt representert i idrettens lokale og sentrale organisa-
sjoner.

ØKONOMISK RÅDGIVNING OG TILBUD OM REGNSKAPSFØRING

Mål: Alle idrettslag skal ha kunnskap om NIFs lover og regler når det gjelder regnskap og 
 økonomi. 

Det er viktig for idrettens omdømme at den økonomiske virksomheten i idrettslagene er i tråd 
med idrettens regler og samfunnets krav. Myndighetene stiller stadig strengere krav til idretts-
lagene med tanke på dokumentasjon og rapportering og det er en utfordring å holde seg 
orientert om lover og regler som stadig er i endring. 

HIK bistår idrettslagene med kompetanse og rådgivning. Dette vil vi gjøre gjennom informa-
sjon, kurs, seminarer og klubbesøk. HIK tilbyr også regnskapsføring for idrettslag. 

IDRETTENS FINANSIERING

Mål: Sikre idrettslagene gode og forutsigbare rammevilkår for aktivitetsutviklingen. Sikre  
 gode og forutsigbare rammevilkår for anleggsutviklingen.

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. HIK vil derfor forsvare spillemidlene og en ansvarlig spillpolitikk. 

Kommunene er en større bidragsyter til idretten enn hva staten er via spillemidler. Kommune-
nes viktigste bidrag er finansiering og drift av idrettsanlegg. Flere kommuner bidrar også med 
direkte støtte til idrettslagene. Idrettskretsen vil bidra til å synliggjøre idrettens omfang og ver-
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diskapning samt å gjennomføre Idrettens time i kommunestyrene sammen med idrettsrådene.
HIK vil informere om økonomiske ordninger som idrettslagene er berettiget – herunder moms- 
kompensasjon for varer og tjenester og grasrotmidler slik at flest mulig idrettslag får tilført 
midler via disse. HIK vil arbeide for at nye tilskuddsstrømmer i størst mulig grad kommer det 
lokale nivået til gode.

HIK er opptatt av at idrettslag som bygger idrettsanlegg, må få kompensert all betalt merver-
diavgift forbundet med anleggsutviklingen.

HIK er opptatt av å videreutvikle det gode samarbeidet med Hordaland fylkeskommune. 
Tilskuddet fra Hordaland fylkeskommune er viktig for å sikre god organisasjons- og aktivitets- 
utvikling i fylket.

IDRETTSANLEGG

Mål: HIK vil arbeide for at alle får tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor. 

Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet. Den samlete anleggs- 
massen skal legge til rette for å kunne drive med allsidig idrett og fysisk aktivitet. 
 
HIK mener at:

• 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. 

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

• Nærmiljøanlegg skal tilgodeses etter behov også etter at beløpet som tidligere  
var øremerket nærmiljøanlegg nå inngår i samlet sum til fordeling i fylkene.

Det har blitt tilført betydelig mer statlige midler til idrettsanlegg de siste årene. Det er likevel 
et vesentlig etterslep i utbetaling av spillemidler. HIK mener at det er en prioritert oppgave å 
redusere etterslepet, og vil arbeide sammen med NIF for å oppnå denne målsettingen.

Det er viktig at anleggene er tilgjengelige for brukerne. Gratis tilgang til offentlige anlegg samt 
helårs bruk av anleggene er sentrale rammefaktorer for idrettslagenes aktivitetstilbud. Like 
viktig er det at idrettsanleggene underlegges et planmessig vedlikehold.

HIK har i dag et godt samarbeid med Hordaland fylkeskommune når det gjelder anleggsutvik-
ling og prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene. HIK vil arbeide for at idretts-
rådene inngår avtaler med kommunene som sikrer at offentlig eide anlegg og gymnastikksaler 
er tilgjengelige for den aktive idretten på helårsbasis. Det er også viktig at idrettsrådene ar-
beider for at kommunene vedtar førende prinsipper om at det ved bygging av nye skoler skal 
bygges flerbrukshaller og utendørs aktivitetsområder. En enda sterkere og samordnet plas-
sering av idrettsanlegg i tilknytning til skolene vil gi idretten og skolene mange felles fordeler 
relatert til for eksempel driftsutgifter. 
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IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG

En mer aktiv skolehverdag

Mål: Øke kvantitet og kvalitet på den tiden barn og ungdom er aktive i skoletiden.

Barneskolen
HIK har inngått en samarbeidsavtale sammen med Bergen kommune om AktiVane. AktiVa-
ne er utarbeidet av Idrett Bergen Sør (sammenslutning av idrettslagene Kalandseid, Gneist, 
Fana, Bjarg og Smørås) og HIK gjennomfører dette arbeidet i samarbeid med dem. Målet 
med AktiVane er å få et mer aktivt og variert tilbud av god kvalitet i SFO gjennom kompetan-
seheving og veiledning av SFO-ansatte og elever i ungdomsskolen. Dette tilfører de SFO-an-
satte økt kompetanse, og ungdomsskoleelevene får ledererfaring ved å bidra som aktivitets-
ledere. Generelt vil HIK arbeide for kompetanseheving og oppfølging som skal gjøre skolene 
bedre rustet til selv å øke idrettsaktiviteten og kvaliteten på denne i SFO. Arbeidet med Akti-
Vane vil bli styrket i tingperioden i tråd med økt satsing fra Bergen kommune. AktiVane er en 
modell som egner seg godt til å gjennomføre i andre kommuner og HIK som fylkesledd vil 
arbeide for et tilsvarende samarbeid i andre kommuner.

Ungdomsskolen
Gjennom valgfag eller utdanningsvalg får ungdomsskoleelever tilbud om å ta aktivitetsleder-
kurs barneidrett. Deretter har elevene praksis på AktiVane i SFO-tiden, på en nærliggende 
barneskole. Deltakelse på kurset og jobben som aktivitetsleder i SFO gjør de som en del av 
valgfaget eller utdanningsvalget. 
I forbindelse med faget Utdanningsvalg og «Ka vil DU bli?» gjennomfører HIK Fagdag idrett 
for Bergen kommune. På disse fagdagene får elevene på 9. trinn besøke en arbeidsplass og 
høre om hvordan det er å jobbe der og de skal selv prøve ut en eller flere arbeidsoppgaver på 
denne arbeidsplassen. HIK gjennomfører fire slike fagdager hvert år.

Videregående skole
HIK tilbyr Aktivitetslederkurs barneidrett i programfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget i den 
videregående skolen i Hordaland. Hovedmålet er å heve kunnskapen om hvordan og hvorfor 
tilrettelegge for fysisk aktivitet hos fremtidige ansatte i barnehager og skoler/SFO, og at disse 
selv får oppleve gleden med å være fysisk aktiv. 

Videregående skoler som har programområdet idrettsfag har også mulighet til å kurse sine 
lærere hos HIK slik at elevene kan få tildelt kompetansen Aktivitetsleder barneidrett.

Høgskulen på Vestlandet
Hordaland idrettskrets har inngått en avtale med Høgskulen på Vestlandet der HIK sørger for 
at studenter ved Bachelorutdanningen i idrett får relevant praksis i idrettslag. Dette samar-
beidet vil bli videreført i tingperioden. HIK og OLTV bidrar dessuten på enkelte fagområder i 
undervisningen ved Høgskulen.

IDRETTEN SOM INKLUDERINGSARENA

Mål:	 Styrke	inkludering	av	barn,	ungdom	og	voksne	med	flerkulturell	bakgrunn	i	nær-
 miljøet gjennom deltakelse i idrettsaktivitet. 

Idrettslagenes aktiviteter og sosiale fellesskap har svært stor betydning for barn og ungdom i 
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utsatte grupper. Idrettsmiljøene fungerer også som en innfallsport til det norske storsamfunnet 
for minoritetsgrupper. Ved siden av å være arena for fysisk aktivitet, er idrettslagene arenaer 
for læring, kompetanseutvikling og meningsdannelse. Deltakelse i organisasjonslivet er sen-
tralt for utvikling av aktiv samfunnsdeltakelse. Idretten er Norges største frivillige organisasjon. 
Det gir idretten en unik posisjon som inkluderingsarena.
HIKs bidrag til å oppnå målsettingen er å videreutvikle samarbeidet Inkludering flerkulturelle 
sammen med NFF Hordaland og Norges Håndballforbund Region Vest. HIK vil bidra med 
kompetanse og erfaringsoverføring fra idrettslag som har lyktes med en god inkluderingspro-
sess. Gjennom aktivitetsdager i skoletiden med instruktørhjelp fra ulike særidretter får elevene 
prøve ulike idretter. Slike aktivitetsdager kan dermed også bli en god rekrutteringsarena for 
idretten.

FYSISK AKTIVITET FOR HELSE OG TRIVSEL

Mål: Gjennom fysisk aktivitet og sosial integrering i idrettslag, bidra til at enkeltindivid
 og grupper oppnår høyere livskvalitet, bedre fysisk og psykisk helse og økt mestring 
 i hverdagen.

Idrettslagene er viktige aktører for å fremme helse og trivsel for barn, unge og voksne. Horda-
land idrettskrets vil støtte idrettslagene i dette arbeidet ved å legge til rette for et tett samspill 
mellom idretten og det offentlige, tilby veiledning og kompetansehevende tiltak samt utvikle 
ordninger og tiltak som kan støtte idrettslagene i aktiviteten. 

HIK vil videreutvikle arbeidet med Treningskontakter.  HIK er blitt tildelt midler fra Gjensidige-
stiftelsen til arbeid med prosjektet «Veien videre – et steg nærmere et aktivt liv i Hordaland». 
I prosjektperioden vil det bli arbeidet med å utvikle modeller for et spleiselag mellom spesia-
listhelsetjenesten, fylkeskommunen og kommunene. Det vil bli utdannet Energikonsulenter/
Treningskontakter som vil bli benyttet i overgangen mellom å være fysisk aktiv ved Energisen-
teret for barn og unge til aktivitet i hverdagen i hjemkommunen.
Treningskontaktene ansettes av kommunene via deres støttekontaktordning og rekrutteres 
bl.a. via idrettslagene. Treningskontakten kan også benyttes av andre grupper som mennes-
ker med funksjonsnedsettelser, eldre, innvandrere m.m. Ambisjonen er at målgruppen på sikt 
skal klare å benytte seg av idrettslagenes ordinære aktivitet og nettverk på egenhånd og gjøre 
treningskontakten overflødig.

foto: Tove Lise Mossestad
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IDRETTSCAMPUS BERGEN

Mål:    Styrke arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Hordaland gjennom  
 å etablere møteplasser for kompetanseutvikling og kompetanseformidling.

Idrettscampus Bergen er et nyetablert samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen 
kommune, Olympiatoppen Vest, Hordaland idrettskrets, SK Brann, Universitet i Bergen, Høg-
skulen på Vestlandet og Helse Bergen. Målsettingen er å styrke arbeidet med idrett, fysisk 
aktivitet og folkehelse i Hordaland gjennom å etablere møteplasser for kompetanseutvikling 
og kompetanseformidling. Visjonen er «styrke i samspel».

Daglig leder er ansatt i Norges idrettsforbund og har kontor på Idrettens Hus. Økonomien i 
dette arbeidet er lagt under Hordaland idrettskrets. Hordaland fylkeskommune og Bergen 
kommune har gitt dette arbeidet økonomiske muskler. Alle aktørene bidrar med kompetanse 
og faglige ressurser i samarbeidet. 

Idretten representerer en arena der praktisk forskning og kunnskapsformidling kan foregå. 
Den kunnskapen som utvikles i en slik modell vil komme hele hordalandsidretten til gode. 
Hordaland idrettskrets har stor tro på dette samarbeidet, og ønsker å bidra med kompetanse 
og faglige ressurser slik at Idrettscampus Bergen kan bli den kraften som vi har målsetting om 
at den skal bli.

REGIONALISERING 

Mål:  Gjennomføre nødvendige forberedelser slik at Hordaland idrettskrets og Sogn og  
 Fjordane idrettskrins er best mulig rustet og i operativt virke som én idrettskrets fra  
 01.01.2020. Sikre idretten i Hordaland sine interesser i arbeidet med regionaliseringen.

Stortinget har vedtatt at Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune slås 
sammen fra 1. januar 2020. Idrettstinget 2015 vedtok, under behandlingen av Idrettspolitisk 
dokument 2015-2019, at følgende tiltak skal stå sentralt: ”Strukturelle endringer for å tilpasse 
organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden”.  
NIF forventer at når fylker slår seg sammen, innebærer det at de tilhørende idrettskretsene 
må gjøre det samme. Det vil være naturlig at slik sammenslåing skjer med virkning fra sam-
me dato som for fylkene. Pr. 2018 er det kun fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag som 
har slått seg sammen. Sør-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag idrettskrets har slått seg 
sammen til Trøndelag idrettskrets med virkning fra 01.01.2018.

Med bakgrunn i vedtak fattet av Stortinget og Idrettstinget, legger Hordaland idrettskrets til 
grunn at Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins slår seg sammen med virk-
ning fra 01.01.2020. Det er behov for å starte denne sammenslåingsprosessen, og styrene i 
de to idrettskretsene har hatt ett felles møte i februar 2018.  Behandlingen av denne saken på 
idrettskretstingene vil være avgjørende for hvordan dette arbeidet tas videre. 

Det vil måtte bli gjennomført et ekstraordinært idrettskretsting høsten 2019 der nødvendige 
vedtak fattes for at den nye idrettskretsen skal være operativ fra 01.01.2020.
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