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4. Bedre og tryggere idrettslag
• .
• 
• 
• Lederen har ordet 

Viktigst av alt for oss i Viken idrettskrets er 
alle de lovpålagte oppgavene vi har i henhold 
til våre lover og vår strategi og ikke minst de 
utallige ukentlige møtene med idretten i Viken 
via skriftlige og muntlige henvendelser, møter 
og kursvirksomhet.

Selv om lovpålagte oppgaver er viktigst, er 
det kanskje de selvpålagte oppgavene som gir 
energi og lyst til å bidra litt ekstra. Blant disse 
oppgavene finner vi gjenåpningsprosjektet 
Pandefri som vi gjennomførte sammen med de 
andre frivillige paraplyorganisasjonene i Viken 
høsten 2021. Med utgangspunkt i vår visjon 
«idrettsglede for alle i Viken» og vår 
virksomhetsidé som sier at samarbeid er vår 
metode, gikk vi i bresjen for et utvidet 
åpningsprosjekt, desto mer gledelig var det da 
å registrere at det både var svært vellykket og 
ikke minst gav mersmak til nye samarbeids-
prosjekter med de andre frivillige 
organisasjonene.

Når det gjelder idrettspolitikk så var vår 
delegasjon svært aktiv på de to idrettstingene 
i 2021, og vi gjennomførte digitale kaffekopper 
med alle de politiske partiene i Viken. 
Samarbeidet med Viken fylkeskommune er og 
har vært tett og godt, både administrativt og 
politisk gjennom hele året. Blant aktuelle saker 
kan vi nevne saker som kunstgress/gummi-
granulat, oppløsning av fylkeskommunen og 
ikke minst samarbeid via prosjekter og møte-
plasser.

Vi kan delta på så mange møter og være så 
aktive som vi bare vil oppover i systemet, det 
er en viktig del av vår oppgave, men vi vil aller 
helst bli målt på vårt arbeid for bedrede 
rammevilkår for våre medlemmer.

Det vil si alle dere i idrettslagene, idretts-
rådene og særidrettene i Viken. Idretts-
kretsens eksistensberettigelse bygger på 
kvaliteten i våre møter med våre medlemmer.

I årsrapporten fra 2020 skrev vi at Viken 
idrettskrets er en offensiv samfunnsaktør for et 
mer aktivt Viken-med samarbeid som 
metode.

Det gjelder fortsatt. Idretten kan ikke ses isolert 
fra det samfunnet vi er en del av. Samfunns-
bidraget er stort, og idrett spiller en stor rolle i 
mange menneskers liv. Dette kan vi lese i 
Norges idrettsforbunds strategidokument, 
«Idretten vil». Videre i dokumentet kan vi lese;

Idrettslagene er en viktig og nødvendig del av 
gode lokalsamfunn med gode fellesskap og 
gode oppvekstsvilkår. Nasjonalt bidrar idretten 
til tilhørighet, stolthet og et nasjonalt fellesskap, 
samtidig som idretten naturlig og logisk også 
bidrar til flere av storsamfunnets mål med 
samfunnsutviklingen:

Nettopp i disse setningene finner vi 
begrunnelsen for vår strategiplan og 
berettigelsen til Viken idrettskrets sitt ønske 
om å være en offensiv samfunnsaktør. Idrettens 
viktigste samfunnsbidrag er å påvirke til et mer 
fysisk aktivt samfunn og gi livslang idretts- og 
aktivitetsglede utover den organiserte idretten.

Mye av idrettskretsens aktivitet, både 
administrativt og politisk, går derfor til å 
utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere 
idrettslag, idrettsråd og særidretter til å tenke 
nytt når det gjelder implementering av FNs 
bærekraftsmål, lokalsamfunns- og 
demokratiutvikling.

Det er et svært aktivt idrettsår vi i Viken 
idrettskrets har lagt bak oss. 2021 ble nok et 
år preget av covid, digitale møter og be-
grensninger, men heldigvis også et år med 
delvis gjenåpning og lys i tunellen. 

Idrettskretsens oppgaver er mangfoldige, og 
det er utallige oppgaver å løse om de så er 
digitale eller fysiske.
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Våre prosjekt «Aktive Lokalsamfunn, «Aktiv på 
dagtid» og ungdomsprosjektene våre er slike 
prosjekter som går litt utafor allfarvei. Via en 
svært kompetent administrasjon koblet med et 
aktivt og engasjert kretsstyre, forsøker vi å gå 
nye veier - utvide idrettens portefølje for å si 
det sånn. Vi starter med oss selv og i neste om-
gang ønsker vi å utfordre alle våre samarbeids-
partnere i Vikenidretten til også å tenke nytt.

Idretten er en viktig del av samfunnet rundt 
oss i hvert eneste lokalsamfunn rundt om i 
Viken. Hvordan ser samfunnet rundt oss ut, 
hva kan vi gjøre for å gjøre både idretten og 
samfunnet bedre? Hva kreves det av oss som 
idrettskrets? Idretten i Norge har et uttalt mål 
om å være verdens beste idrettsnasjon, vi 
som arbeider eller er tillitsvalgte i norsk idrett 
har satt den ambisiøse ambisjonen om også 
å være verdens beste idrettsorganisasjon. 
Det gjør vi ikke aleine, det arbeidet må vi 
gjøre sammen.

Det med å utfordre oss selv til å tenke nytt 
og være med i arbeidet for å gjøre 
samfunnet litt bedre for hver dag, gir i alle 
fall meg energi til å fortsatt være med som 
tillitsvalgt i norsk idrett. Jeg håper du også 
blir med på det.

Jeg ønsker alle lykke til med idrettsarbeidet 
rundt om Vikens nær 1500 idrettslag, 50 
idrettsråd og mer enn 70 særkretser/
regioner. Vil du bli mer inspirert så finner du 
mye godt lesestoff i denne fyldige 
årsrapporten fra Viken idrettskrets.

«Idrettsglede for alle i Viken».

Roar Bogerud 
Styreleder Viken idrettskrets



Vi bryr oss om...

• at flest mulig har en aktiv identitet i Viken 

• at flere opplever fysisk mestring, fellesskap og  
tilhørighet til sine lokalsamfunn 

• at idrettslag og idrettsråd i samarbeid med kommuner  
skaper trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og 
unge 

• å være verdiskaper for individ og samfunn, og har 
nulltoleranse for juks, ekskludering og utenforskap i 
idretten 

• å legge forholdene til rette for idrettslagene, utvide  
anleggskapasiteten og heve kompetansen på  
organisasjonsarbeid 

• en anerkjennelse og finansiering av idrettsrådene 

• rekruttering og tilrettelegging for paraidrettsutøvere 

• å gjøre de beste bedre, å gjøre de beste flere, og å  
utvikle morgendagens utøvere  

• et mer bærekraftig Viken
 

”
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Fortsatt i Viken 

Også 2021 har i stor grad vært preget av 
restriksjoner rundt korona. Mye av arbeids-
tiden har vært tilbrakt på hjemmekontor og 
mange kurs og samlinger har blitt utsatt.  
 
Til tross for at kontakten i all hovedsak har 
vært digital, har vi klart å etablere vår egen 
kultur og rutine for kommunikasjon; både på 
administrativt og styrenivå. Vi har videreført 
teamorganiseringen innenfor alle viktige 
områder, og fagteam på tvers av kontorene 
har også bidratt til god kontakt og produkti-
vitet i administrasjonen.   

Viken idrettskrets er lokalisert på kontor i 
Drammen, Fredrikstad og Strømmen. 
Administrasjonen er delt inn i fagteamene lov 
og organisasjon, økonomi og administrasjon, 
anlegg, arrangement, paraidrett, ungdom, 
idrettsråd, idrettspolitikk, kommunikasjon, 
klubbutvikling, arrangement og prosjekt. 
Hvert team har en teamleder og består av 
ansatte fra alle de tre kontorene. I tillegg 
deltar teamlederne i NIFs nasjonale fagteam 
innenfor lov og organisasjon, idrettspolitikk, 
økonomi, klubbutvikling, anlegg, idrettsråd 
og paraidrett. 

Det ble i løpet av 2021 klart at Viken 
fylkeskommune kunne stå overfor en 
oppsplitting tilbake til de tre tidligere 
enhetene. Idrettskretsen ba om NIFs 
holdning til hvilke konsekvenser en slik 
eventuell oppsplitting ville få for idretten. 
Ville dette innebære en tilsvarende opp-
splitting av idrettskretsene? Idrettsstyrets 
konklusjon var klar med hensyn til at dagens 
idrettskretser består inntil et idrettsting 
eventuelt vedtar andre kretsgrenser. 

Viken idrettskrets var fornøyd med 
beslutningen, noe vi har gitt muntlig og 
skriftlig uttrykk for i høringer i fylkes-
kommunen. Situasjonen for Viken fylkes-
kommune var ved årsskiftet ikke avklart. 
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Hovedmålet handler om å finne måter å til-
rettelegge for idretten på, slik at flere kan og 
vil. Det er med andre ord et svært ambisiøst 
hovedmål. For å nå dit har planen tre hoved-
strategier.

 
 
For å nå dit har planen tre hovedstrategier.

Hva betyr egentlig 
idrettskretsens langtidsplan? 

Idrettskretsens langtidsplan forteller hva 
organisasjonen mener er viktig, og på hvilken 
måte den ønsker å bidra i samfunnet. 
Planen peker på en ønsket fremtid hvor alle 
i Viken opplever idrettsglede. Dette er også 
idrettens viktigste bidrag til samfunnet, fordi 
idretten bidrar til en mer aktiv identitet som 
resulterer i bedre folkehelse. 

For å oppnå dette skal idrettskretsen ikke 
bare arbeide internt i organisasjonen, den 
skal også være aktiv utenom idrettens 
kjerneaktiviteter i idrettslagene. Idretts-
kretsen tror at flere mennesker kan oppleve 
idrettsgleden, hvis idretten utfordrer 
begrensninger ved egen organisering, og 
hvis idretten søker løsninger som inviterer 
flere. For å oppnå dette er idrettskretsen klar 
på at vi må samarbeide. Samarbeid er vår 
viktigste arbeidsmetode, og det betyr at vi 
ønsker å samarbeide for å skape gode vekst-
vilkår for idrettens aktivitet og frivillighet. 
Tiltakene i langtidsplanen skal  
resultere i at det bli enklere å lykkes som fri-
villig. Idrettskretsen skal ikke være redd for å 
finne nye løsninger. Idrettskretsen vet at ikke 
alle ønsker å delta i idretten slik den er i dag. 
Det er ikke slik at alle vil, eller kan delta.

Et hovedmål kan være kvalitativt, eller 
kvantitativt. Det kan være for å utkonkurrere 
noen, eller det kan løfte en organisasjon til å 
fremstå tidsriktig. Idrettskretsens hovedmål 
kan se ut som et kvantitativt mål. 

Ordet «flere» kan bety at målet er oppnådd 
hvis vi får ett medlem til, men hovedmålet 
skal heller forstås i en kontekst hvor det er 
kvalitativt. Idrettskretsens ønsker med dette 
hovedmålet å bidra til å forandre idretten i 
Viken.

Hovedmålet  
«Idrett slik at flere kan  

og vil!»  

Idrettskretsen skal yte service og 
bistand gjennom å kunne svare på 
organisasjonsmessige spørsmål, løse 
problemer i idrettslagenes hverdag 
og bidra i faglige spørsmål (lovsaker, 
økonomi, anlegg m.m.).

1. Service og bistand

Idrettskretsen skal utfordre og bidra til 
klubbutvikling og nødvendige kurs og 
møteplasser for tillitsvalgte og ansat-
te. Idrettskretsen skal klare å utvikle 
idrettslagenes virksomhet sammen 
med dem - gjennom gode prosesser. 
Dette handler også om å være 
nysgjerrig og se nye løsninger, 
samtidig som man skal være ambisiøs. 

De to første strategiene bidrar til å skape 
godt drevne idrettslag. De som får riktig 
hjelp utvikles enklere i tråd med samfunnet.

2. Klubbutvikling og kurs
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Et viktig valg som belyser idrettens bidrag til samfunnet, er idrettskretsens delmål  
«Bærekraftig idrett». Med start i 2020 jobber vi langsiktig for å løfte idrettens bidrag til et 
bærekraftig samfunn. Målet er også å bygge bærekraftskompetanse i idrettslag og idrettsråd, 
samt etablere verktøy for bærekraftig drift og idrett.  
 
Det betyr at idrettskretsen skal gjennomføre kompetansehevende møter med idrettslag og 
idrettsråd. Vårt mål er at de erfaringene vil legge grunn for et nasjonalt prosjekt for bære-
kraftig idrett, som driftes av NIF og hvor idrettskretser og særforbund deltar aktivt. Slik vil vår 
langtidsplan være med på å påvirke ikke bare idretten i Viken, men hele Norge. 

Det er gjennom gode faktabaserte 
argumenter at politikere kan forstå og 
akseptere idrettens utfordringer og 
idrettens bidrag. For å få til dette må 
idrettskretsen også delta i nasjonal, 
regional og lokal idrettspolitisk dialog og 
debatt. Dette betyr også et nært 
samarbeid med idrettsrådene.

 

Planen er delt inn i fem forskjellige delmål, som alle er like viktige for at idrettskretsen skal 
lykkes med hovedmålet. Nedenfor beskrives delmålene og resultatene for 2021.

Idrettskretsen må klare å belyse idrettens 
bidrag til samfunnet. Framtidig offentlig 
støtte er nært knyttet til idrettskretsens 
forhold til fylkeskommunen og samfun-
nets syn på idretten. Idretten må kunne 
være løsningen på noen av samfunnets 
utfordringer.

3. Belyse idrettens bidrag



Måloppnåelse 2021
            Innsatsområde 1 Livslang idrett

Å etablere en identitet som fysisk aktiv øker muligheten for at flere kan og vil  
drive idrett og aktivitet gjennom hele livet.

Delmål:
• Innføre en modell for livslang idrett 
• Etablere møteplasser for erfaringsdeling og inspirasjon 
• Etablere prosjekter og partnerskap sammen med relevante  

samarbeidspartnere

Viken idrettskrets har utarbeidet og presentert en modell for  
livslang idrett. 

Modellen ble lagt fram digitalt for fylkeskommunen, for idrettslag, idretts-
råd, ordførere, andre frivillige organisasjoner, NAV-ledere, oppvekstsjefer og 
skoleledere. 

Sparebankstiftelsen DNB har sammen med idrettsråd vært  
partnere for utvikling, finansiering og innføring av en modell for livslang 
idrett.

Resultat

Ferdig

Påbegynt – ikke ferdig

Ikke begynt
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             Innsatsområde 2 Bedre og tryggere idrettslag

Å være i et trygt og kompetent miljø, med demokratiske spilleregler, er nødvendig 
for at flere barn, unge og voksne både kan og vil drive med idrett og aktivitet.

Delmål:
• Alle idrettslag er godkjente
• Samarbeid for å skape tryggere idrettslag
• Idrettslag for kompetansehevende bistand og klubbutvikling
• Noen idrettslag får bistand ved innføring av modell for livslang idrett

Viken idrettskrets har utviklet en standard for «Godkjente idrettslag», og  
brukt den i kurs, veiledning og service for å hjelpe idrettslag til å innfri  
standarden. 

Idrettskretsen har idrettskretsen samarbeidet med videregående skoler om 
idrettselevers kompetanse og ressurs for sine idrettslag og lokalsamfunn. 

I 2021 ble det gjennomført 110 kurs, temakvelder, webinarer eller samlinger 
med nesten 2 700 deltakere. Det ble gjennomført virksomhetsprosesser i 3 
idrettslag. 60 idrettslag fikk støtte gjennom «Inkludering i idrettslag» og en 
pilotordning med økonomisk støtte fra fylkeskommunen. 

Modellen er brukt i de idrettslag som er med i tiltaket Aktive lokalsamfunn, og 
Aktiv på dagtid.

Resultat

Ferdig

Påbegynt – ikke ferdig

Ikke begynt

Måloppnåelse 2021



Måloppnåelse 2021

      Innsatsområde 3 Flere og bedre idrettsanlegg

  Å utvikle gode og nære anlegg er en forutsetning for at idrett og   
     aktivitet kan drives året rundt og nær der hvor folk bor.

• Innføre anleggsmodell for å muliggjøre livslang idrett

• Etablere samarbeid og møteplasser med relevante aktører 

• Regionalt perspektiv på anleggsutvikling

Viken idrettskrets har utviklet en modell som belyser 
hvordan forskjellige nærmiljøanlegg står i stil med 
modellen for livslang idrett.

Idrettskretsen har et godt og tett samarbeid med Viken 
fylkeskommune. Gjennom året er det blitt gjennomført  

flere mindre treffpunkter og seminarer, samt to anleggs-
seminarer med til sammen 150 deltakere.

I 2021 ble en regional anleggsstrategi for Viken ferdigstilt. Dette  
ble gjort i tett samarbeid med særidrettene og idrettsrådene.  

Planen vil gjøre det enklere å ha et regionalt perspektiv på  
anleggsutvikling.

Ferdig

Påbegynt – ikke ferdig

Ikke begynt
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             Innsatsområde 4 Bedre toppidrett

Å ha forebilder innenfor toppidrett kan for mange være motiverende til å holde på 
med sin aktivitet.

Delmål:
• Samarbeide med OLTs regionale ledd om morgendagens utøvere

Resultat

             Innsatsområde 5 Bærekraftig idrett

Kretsstyret har etablert et eget toppidrettsutvalg, ledet av styremedlem Lise 
Christoffersen. Toppidrettsutvalget har hatt jevnlige møter med OLT Sørøst 
og OLT Østlandet.

Å utvikle en idrett som er bærekraftig handler om inkludering, likestilling, trygge 
lokalsamfunn, mindre utslipp og samarbeid. Dette bidrar til å skape en idretts-
organisasjon hvor flere kan og vil drive med idrett og aktivitet.

Delmål:
• Skape forståelse for hva bærekraft er for idretten
• Samarbeide om å lage en modell for bærekraftig idrett
• Videreføre kompetanse om modellen til idrettslag og idrettsråd

Resultat
I 2021 har VIK ved flerfoldige tilfeller presentert viktigheten av at idretten 
forholder seg til bærekraftsmålene.

VIK har orientert NIF om engasjementet og etterlyst føringer for 
bærekraftig idrett fra sentralt hold.

Måloppnåelse 2021

VIK har inngått et samarbeid med Norges drettshøgskole 
om at deltakere på deres bærekraftstudie
fra Viken-idretten får to ekstra samlinger 
i semesteret.

Ferdig

Påbegynt – ikke ferdig

Ikke begynt14. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021
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Innsatsområde 1 Livslang idrett
Innledning 
Å etablere en identitet som fysisk aktiv øker muligheten for at flere kan og vil drive idrett og 
aktivitet gjennom hele livet.   

• Innføre en modell for livslang idrett (Grønn)
• Etablere møteplasser for erfaringsdeling og inspirasjon (Grønn)
• Etablere prosjekter og partnerskap sammen med relevante samarbeidspartnere   
 (Grønn)

Innføre en modell for 
livslang idrett

Viken idrettskrets har etablert og 
presentert en modell for livslang idrett.  
Modellen er enkel å forstå og inviterer derfor 
til samarbeid om overordnede målsetninger 
mellom ulike organisasjoner. Modellen ble 
presentert i årsrapporten for 2020 og vises 
her på side 15. 

Den er blitt brukt i de idrett- og skole-
prosjekter hvor idrettskretsen deltar. I tillegg 
har modellen være viktig for å forklare 
hvorfor det er viktig av at idretten er med på 
å bygge åpne idretts- og nærmiljø for alle 
innbyggerne i sitt nærmiljø. 
 

Den har inspirert styret til å diskutere 
fordeler med at idretten også skal bidra til 
”livslang aktivitetsglede”. Det resulterte i en 
prosjektsøknad til Sparebankstiftelsen DNB, 
og prosjektets formål var å støtte idrettsråd 
som ønsket å bli idretts- og aktivitetsråd. Et 
slikt oppdrag vil kreve både tillit og raushet 
på tvers av organisasjoner, og mellom det 
offentlige og frivillige.  

Livslang idrett
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Modellen ble presentert for fylkes-
kommunen, idrettslag, idrettsråd, ordførere, 
andre frivillige organisasjoner, NAV-ledere, 
oppvekstsjefer og skoleledere.  

Asker kommune gjennomførte konferansen 
«Sammen om barna» alle skoler og idrettslag 
i kommunen. Ordfører Lene Conradi, skole-
sjefen og Viken idrettskrets styreleder, Roar 
Bogerud innledet på konferansen. Den mar-
kerte kommunens ledende rolle i prosjektet 
Aktive Lokalsamfunn. 

Modellen er delt ved mange av de fysiske 
møtene vi har avholdt i perioden. Herunder 
tre anleggskonferanser, i klubbutvikling og i 
regionale møter med idrettsrådene. 

Den 18. - 19. november 2021 ble modellen 
presentert og brukt på samling i Kragerø. 
Skoleledere fra samtlige skoler i Drammen 
deltok sammen med idrettslag.

Etablere prosjekter og partner-
skap sammen med relevante  
samarbeidspartnere 

Sparebankstiftelsen DNB har sammen med 
idrettsråd og idrettslag vært partnere for  
utvikling, finansiering og innføring av en  
modell for livslang idrett.  

Dette har skjedd gjennom prosjektsøknad 
og aktiv dialog med Sparebankstiftelsen 
DNB, de idrettsråd og idrettslag som deltar 
i tiltakene Aktive lokalsamfunn eller Aktiv på 
Dagtid. 



Alle idrettslag er godkjente 

Innledning  
Å være i et trygt og kompetent miljø, med demokratiske spilleregler, er nødvendig for at 
flere barn, unge og voksne både kan og vil drive med idrett og aktivitet.  

Delmål:  
• Alle idrettslag er godkjente
• Samarbeid for å skape tryggere idrettslag
• Idrettslag får kompetansehevende bistand og klubbutvikling  
• Noen idrettslag får bistand ved innføring av modell for livslang idrett 

Innsatsområde 2 Bedre og tryggere idrettslag
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Viken idrettskrets har utviklet en standard 
for «Godkjente idrettslag», og brukt den 
i kurs, veiledning og service for å hjelpe 
idrettslagene til å innfri standarden.  

Hvert år skal alle idrettslag rapportere 
medlemsopplysninger og besvare spørs-
målene fra NIF og aktuelle særforbund. I 
etterkant blir enkelte idrettslag plukket ut til 
en særskilt kontroll; idrettslags- 
undersøkelsen. De utvalgte idrettslagene må 
dokumentere at idrettslaget drives i henhold 
til NIFs lov. Det gjelder blant annet idretts-
lagets lov, protokoll fra årsmøtet, referat fra 
styremøter, regnskap og budsjett.   

I 2021 kontrollerte og hjalp idrettskretsen 18 
idrettslag med å rette opp eventuelle feil og 
mangler.  

I tillegg ble 37 idrettslag kontrollert i 
forbindelse med at de søkte moms-
kompensasjon for varer og tjenester.

 

En viktig del av idrettskretsens arbeid 
handler om å yte organisasjonsservice over-
for idrettslag og idrettsråd. 

I 2021 ga idrettskretsen svar og veiledning i 
over 1 800 saker. Noen av sakene ble 
behandlet via telefon der og da, mens andre 
saker var mer tidrevende og kunne vare over 
lengre tid. En sak kan omfatte mange sider 
med saksdokumenter og et stort antall  
e-poster, møter med de involverte, samt 
dialog med aktuelle særforbund, særkretser, 
idrettsråd og styret i idrettslaget.

Bedre og tryggere idrettslag

Foto: Tove Lise Mossestad
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Standard for godkjente idrettslag
Å opptre ryddig overfor egne medlemmer og samfunnet er viktig. Idretten mottar hvert 
år offentlige tilskudd og støtte til realisering av idrettsanlegg og aktivitet. Det er derfor 
viktig at hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for 
samfunnet, men også overfor idrettslagets medlemmer. Ambisjonsnivået kan derfor 
ikke være lavere enn at i Viken er alle idrettslag «Godkjente idrettslag». I 2020 utviklet 
idrettskretsen en standard for å være et «Godkjent idrettslag». Standarden inneholder 
følgende punkter:  
• 1. Avholdt årsmøte innen frist   
• 2. Oppdatert lov    
• 3. Godkjent medlemssystem   
• 4. Rutiner som sikrer at regnskapsbestemmelsene etterleves   
• 5. Minst 9 tillitsvalgte, med riktig kjønnsbalanse   
• 6. Barneidrettsansvarlig – hvis idrettslaget tilbyr barneidrett  
• 7. Underslagsforsikring   
• 8. Egen bankkonto, med minimum to signaturer på betalinger   
• 9. Politiattestansvarlig – hvis aktivitet for mindreårige eller utviklingshemmede   

Idrettskretsen har gjennomført kurs, veiledning og service for å hjelpe idrettslagene til å 
innfri denne standarden. Utvalgte idrettslag er også kontrollert, og målet med kontrollen 
er å avdekke mangler og påse at manglene blir utbedret. 

Slik hjelper idrettskretsen idrettslagene – typiske saker 
• Opptak av idrettslag og veiledning i forhold til søknadsprosessen 
• Hvordan stifte et idrettslag? Hva er et idrettslag? Hvilke regler må man forholde seg 

til?
• Hvilke posisjoner og verv er påkrevd? 
• Oppløsning av idrettslag og utmelding av NIF 
• Hvordan opprette en ny gruppe i et idrettslag?
• Må idrettslaget være medlem av et særforbund? 
• Lovendringer: Når det er idrettsting justeres og endres NIFs lov, og da må også alle 

idrettslagene revidere sine lover. Idrettslagene må så gjøre lovene tilgjengelig for  
idrettskretsen, slik at idrettskretsen kan kontrollere at idrettslagets lov ikke er i strid 
med lovnormen fra Idrettsforbundet. 

• Veiledning i forkant av årsmøtet: Krav til innkalling, agenda og protokoll. Hvem er  
valgbare? Hvem har møterett og stemmerett? Krav til kjønnsfordeling og behand-
ling av dispensasjonssøknader 

• Hvordan gjennomføre valg? Tips og råd til valgkomiteen 
• Spørsmål i forhold til medlemskapet: Når er man medlem? Har man krav på å bli  

medlem? Når kan idrettslaget stryke et medlem? Kan et idrettslag frata medlem-
skap fra medlem som har betalt sin kontingent? 

• Styrets rolle: Hvilket mandat har styret? Hva er styrets oppgaver? Veiledning med 
tanke på styrearbeid og gjennomføring av styremøter.  
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Idrettslag får kompetanse-
hevende bistand og 
klubbutvikling 

Idrettskretsen tilbyr kurs, klubbutvikling og 
tiltaket «Inkludering i idrettslag» for å bistå 
idrettslag. I 2021 ble det gjennomført 91 kurs 
eller temakvelder med litt over 2000 
deltakere. De aller fleste ble gjennomført 
digitalt. Det er gjennomført virksom-
hetsprosesser i 3 idrettslag. 60 idrettslag 
med til sammen over 4 500 deltakere fikk 
støtte gjennom «Inkludering i idrettslag» og 
en ny pilotordning med økonomisk støtte fra 
fylkeskommunen.

Hva synes kursdeltakere om digitale kurs?
Etter to år med korona har digitalisering av 
kurs og kompetansevirksomhet kommet for å 
bli. I 2021 hadde vi en blanding av digitale og 
fysiske kurs, seminarer og møter. Vi tilpasset 
arrangementene etter gjeldende korona-
regelverk. Størrelsen på fylket gjør at digitale 
arrangementer er mer ettertraktet, enklere å 
delta og tidsbesparende.  

Sitater fra kursdeltakere:
“Fungerer veldig bra digitalt. Kan sitte i sin 
egen stue å følge med. Lettere å delta på 
kurs.”
“Teams er greit, men ikke det samme som et 
ordinært kurs hvor man møtes.”
“Fungerer som ei kule. Denne måten å kjøre 
kurs av denne type er kommet for å bli håper 
jeg.”
“Liker ikke digitale møter, men det funket.”

• Gruppestyrer i hver enkelt idrett i et fleridrettslag. Hvilken makt har et gruppestyre i  
forhold til hovedstyret? Hvilke fullmakter kan gis? 

• Økonomi: Hvilke lover og regler gjelder? Her får vi spørsmål om lønn, skatt, regnskap, 
budsjett, bankkonti, styrehonorar, kjøregodtgjøring, arbeidsgiveravgift osv. 

• Økonomiske misligheter: Enten underslag eller økonomisk rot. Idrettskretsen gir råd i  
forhold til hvordan idrettslaget kan rydde opp og få på plass bedre interne rutiner. I  
underslagssaker gir vi idrettslaget råd om hvordan saken best håndteres og hvordan  
styret går frem for å anmelde saken til politiet og påtale til NIFs domsutvalg. 

• Idrettslaget som arbeidsgiver: Selv om idretten i all hovedsak drives på frivillig basis 
er det stadig flere idrettslag som nå har ansatte. Når er en person å betrakte som 
ansatt? Hvilket ansvar har styret som arbeidsgiver? Hvilke lover og regler gjelder?
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Utviklingsprosesser i idrettslag 
Tingperioden var preget av koronarestriksjoner, likevel ønsket noen fleridrettslag og 
særidrettslag klubbesøk. Det var i tillegg stor etterspørsel etter kurset “Klubbens styrearbeid 
i praksis. 

Tabell 1. Klubbesøk, styrekurs og klubbutviklingsprosesser i løpet av 2021

Klubbesøk Styrekurs Virksomhets-
plan del 1

Virksomhets-
plan del 2

Virksomhets-
plan del 3

Nesodden IF

Fet skiklubb

Hakadal IL

Oppegård IL

Vivil IL

Ål IL Ål IL Ål IL

Asker Turnforening

Drammens Turnforening Drammens 
Turnforening

Drammens 
Turnforening

Lommedalen kjøre- og rideklubb

Nittedal Rideklubb

Nesodden Seilforening

Hvam IL Hvam IL

SBK Drafn SBK Drafn SBK Drafn SBK Drafn

Svene IL

Kongsberg IF Kongsberg IF Kongsberg IF

Lier IL

Høland IUL

Lommedalens IL

Spa/Bra IL

Stoppen SK

Soon  
Seilforening

Fredrikstad  
Tennisklubb

Moss og Omegn 
Hestesportklubb

Moss Under-
vannsklubb

Drammen  
Styrkeidrettslag
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Klubbesøk Styrekurs Virksomhets-
plan del 1

Virksomhets-
plan del 2

Virksomhets-
plan del 3

Skogstrand

Nannestad IL

Vestby  
Klatreklubb

Bodung  
Pistolklubb

Råde IL

Kursnavn Antall 
kurs

Antall  
deltakere

KlubbAdmin 5 125

Klubbens  
styrearbeid i praksis 
(fleridrettslag)

20 228

Klubbens  
styrearbeid i praksis 
(særidrettslag)

10 55

Kurs for idretts-
lagets valgkomité

3 53

Tilrettelagt paraidrett 1 55

Økonomistyring 4 77

Kontrollutvalgets  
ansvar og oppgaver

1 27

Hjertestarterkurs 4 38

Kurs i årsmøte-
gjennomføring

3 153

Kurs i digitalt årsmøte 1 201

Barneidrettstreneren 10 116

Barneidrettstreneren 
idrettsfag 
videregående skoler

2 51

Idémyldringskurs 
barneidrett

3 22

Temakveld bar-
neidrett

1 117

Ny i rollen som bar-
neidrettsansvarlig

5 126

Daglig lederforum 3 102

Kursnavn Antall 
kurs

Antall  
deltakere

Lederkurs for  
ungdom del 1

2 38

Webinar Antidoping 
Norge

4 57

Verdikvelder 5 268

Webinar 
Spiseforstyrrelser

1 83

Lederkurs for 
ungdom del 2

2 36

Ungdomskonferansen 1 34

Temakveld VIK UNG/
Aktiv365

8 175

Spillemiddelkurs 2 140

Idrettsrådssamlinger 2 178

Webinarer for 
idrettsråd

8 247

Temakveld paraidrett 1 52

Tabell 2. Fellesidrettslige kurs og temakvelder

Kurs og kompetansetiltak 
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Barneidrett  
Barneidrett er idrettsaktivitet for barn, til og 
med det året de fyller 12 år. VIK har ansvar 
for å gi kompetansetilbud og veiledning 
innenfor barneidrett. Det betyr å stimulere til 
allsidighet, og en idrett på barns premisser.
I 2021 bidro VIK med å etablere to nye 
idrettslag med allidrett for ungdom og åtte 
nye med allidrett for barn. 
En spørreundersøkelse med mål å avdekke 
aktive og inaktive allidrettsgrupper,  
resulterte i at 34 idrettslag ønsket bistand. 
12 idrettslag søkte om midler til oppstart 
eller utvikling av allidrett. 
Det er nå 1100 idrettslag som har registrert 
barneidrettsansvarlig, etter at idrettskretsen 
vist hvor viktig rollen som Barneidrettsan-
svarlige er.

Samling for daglig ledere
I 2021 har VIK gjennomført to samlinger for 
daglig ledere; en på Jessheim og en i 
Hønefoss. Samlingene inkluderte blant annet 
temaene: “Idrettslaget som arbeidsgiver” ved 
advokat Morten Justad Johnsen, 
“Bærekraftig arbeidsmiljø” ved 
organisasjonssjef Kathinka Mohn, og klubb-
utvikling, ved klubbveileder Stein Erik Halck 
og Frode Jensen fra VIKs administrasjon. 
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VIKs oppgave i inkluderingsarbeidet er følgende: 
1. Utlyse midlene til idrettslag. NIF har søknadsmal som grunnlag 
2. Følge opp idrettslagene. Besøk, seminar, e-post og tlf.
3. Innhente rapporter fra idrettslagene. NIF har rapportmal som grunnlag
4. Rapportere til NIF
5. Ha dialog med idrettsrådene, eller kanalisere alle midlene til idrettsrådene
6. Delta på NIFs digitale og fysiske møter
7. Dialog på teams 

Det er store variasjoner fra kommune til kommune, og behovene er ulike. Likheten er at 
over alt i Viken er det plass til flere medlemmer som kan oppleve idrettsglede med oss.  
VIK har en intensjon om å være et ressurssenter for idrettslag som ønsker å inkludere 
ved å bygge faglighet og dele erfaringer og styrke overordnede strukturer og ramme-
vilkår. I tillegg vil VIK koordinere, støtte og styrke Idrettsrådets rolle i inkluderings-
arbeidet.   

VIK deler arbeidet inn i fem kategorier:  
Universell inkludering gjennom aktivitet for alle barn og unge i skolen og fritids-
ordninger   

Målrettet inkludering rettet mot spesifikke områder:  
· Økonomiske barrierer  
· Minoritetsjenter  
· Aktivitetsguide  
· Ungdom som trenere, dommere og ambassadører

Inkludering i idrettslag 
Viken Idrettskrets bryr seg om mangfoldet 
og ønsker at alle skal få delta på idretts-
aktiviteter. I Inkludering IL ordningen er mål-
gruppen barn og ungdom med minoritets-
bakgrunn, særlig jenter og barn og ungdom 
fra familier med lav betalingsevne. Arbeidet 
organiseres gjennom tilskuddsordningen 
«Inkludering i idrettslag». I tillegg gjennom-
fører VIK flere andre inkluderingstiltak, enten 
som samarbeidstiltak eller som prosjekt-
deltaker. 

I 2021 fikk 60 idrettslag i Viken støtte med 
totalt kr. 2 050 000,- gjennom tiltaks-
ordningen. Målet er å motvirke økonomiske 
og kulturelle barrierer og inkludere nye 
grupper inn i lagenes ordinære aktivitets-
tilbud. 
Idrettslag i Lillestrøm, Lørenskog, Ullensaker, 
Nordre Follo, Bærum og Asker er en del av 
ordningen gjennom Viken idrettskrets. 
I tillegg driftes ordningen i Drammen, 
Sarpsborg og Fredrikstad gjennom 
idrettsrådene.

Foto: Eirik Førde



4. Bedre og tryggere idrettslag
 

Tidligere 
Akershus

Viken-klubber Drammen,  
Fredrikstad, Sarpsborg

Totalt

Antall søknader 30 24 8 62

Antall tiltak  45 28 15 91

Søknadssum 3 810 350 1 769 260 849 750 6 429 360 

Tilskudd 2 050 000 400 000 Egen tildeling fra NIF
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Tildeling av midler til pilotordning 
Viken Idrettskrets søkte midler fra Viken fylkeskommune til et pilot-prosjekt for 
inkluderingstiltak i klubber som ikke er en del av inkluderingsordningen «Inkludering i 
idrettslag».  Idrettslagene søkte på midler til 25 tiltak fra idrettslag i Viken på til sammen 
kr 1 770 000,-. Viken fylkeskommune tildelte kr 400 000,- for 2021. 

Årets søknader  
Det kom inn 62 søknader totalt fra hele Viken. Søknader fra Drammen, Fredrikstad og 
Sarpsborg ble koblet til sine respektive idrettsråd.

Rapporteringen
Inkluderingsklubbene meldte om over 4 500 
deltakere på sine inkluderingstiltak i 2021. 
De 60 idrettslagene som mottok midler til 
Inkludering IL via Viken idrettskrets i 2021, 
har rapportert hvordan det gikk med  
tiltakene. Sarpsborg, Fredrikstad og  
Drammen rapporterer direkte til NIF. Til tross 
for et utfordrende år med pandemi,  
restriksjoner og unntakstilstander, har de 
fleste klubbene klart å gjennomføre sine 
planer.  
Mer enn 90% mener de har nådd målet med 
inkluderingsarbeidet, som i all hovedsak er 
barn og unge med økonomiske og kulturelle 
barrierer for deltagelse i idrettslag.  
Gratis eller lav egenandel er ifølge idrettsla-
gene det som i størst grad fører til deltagelse 
fra aktuell målgruppe.
 
E-kurs 
Viken idrettskrets er opptatt av å øke 
kunnskapen om inkluderingsarbeidet og har 
deltatt i en arbeidsgruppe med tre andre 
idrettskretser og NIF sentralt om å utarbeide 
e-kurs om inkludering. Kurset ble lansert i 
oktober og 67 personer fra Viken gjennom-
førte dette i 2021.

Fritidskortet
30 kommuner i Viken søkte om å bli  
fritidskort-pilot. Det gir et signal på at  
kommunene er opptatt av å gi alle barn og 
unge et fritidstilbud. 

Asker, Halden, Modum, Råde og Drammen 
var i 2021 definert som pilotkommuner. VIK 
har hatt dialog med idrettsrådene i disse 
kommunene og satt i en nasjonal 
referansegruppe med erfaringsutvekslinger. 
Ordningen ble avviklet ved regjeringsskiftet 
høsten 2021. 
 
NAV-samarbeid 
Viken idrettskrets har avtale med NAV 
Viken Øst og NAV Viken Vest om å dele 
suksesshistorier om gode lokale samarbeid. 
En av de tre målene er at alle barn og deres 
familier får mulighet til å delta på fritids-
aktivitet, uavhengig av bakgrunn og 
økonomi. Partene har hatt fire møter i 2021, 
og er fortsatt i prosess for kartlegging av 
lokale løsninger.
VIK og Kolbotn IL har holdt foredrag om 
inkludering på den årlige kompetansedagen 
til BUFDIR region øst.
   
ISCA-prosjekt - Internasjonalt samarbeid
Viken Idrettskrets er med i et nordisk 
prosjekt om inkludering av flyktninger og 
minoriteter i idrettslag. Målet er å utveksle 
erfaringer på tvers av landegrenser og 
bygge nettverk, arrangere inkluderings-
webinar, e-kurs og koble aktuelle aktører 
på mentorordningen. Viken idrettskrets har 
deltatt i fem møter, hvorav en to-dagers 
fysisk samling i København. VIK deltok på 
Move Congress 2021 i Brussel i oktober.

Tabell 3. Antall søknader i 2021
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Idrettsrådsutvikling

Det ble gjennomført to samlinger høsten 
2021, og de øvrige ble utsatt på grunn av 
pandemien. Samlet var det 15 idrettsråd som 
deltok. Følgende var tema på samlingene: 
Idrettspolitikk med blant annet kommune-
indeksen, anleggsstatus, idretts- og 
aktivitetsråd, aktive lokalsamfunn og bære-
kraftsarbeid for idrettsrådene.
Det ble gjennomført 6 webinarer gjennom 
året med følgende tema: Støtte til IR, 
generelt og til Office-pakke, kurs, anlegg og 
kommuneindeks, Pandefri, paraidrett, idrett 
og bærekraft, ungdom, aktivitetsråd – 
samarbeidspartner eller konkurrent, samling 
for å gi innspill til VIK i forkant av 
idrettstinget.

I 2021 ble det gjennomført en leir ved  
Hurdalssjøen. Idrettskretsen har videre i 2021 
knyttet tettere kontakt med para-
konsulentene i særforbundene, idrettsråd, 
idrettslag, kommuner og de videregående 
skolene som er med å arrangere paraidretts-
dagene og Sportskolen på Kalnes. Idretts-
fagelevene har gjennom samarbeidet fått 
kunnskap og erfaring rundt paraidrett. Det 
ble arrangert to temakvelder om paraidrett.
 
Informasjonsformidling og samarbeid med 
kommuner, skoler og idrettslag har resultert 
i forespørsler fra enkeltutøvere, foresatte og 
Beitostølen Helsesportsenter.  I 2021 fikk 15 
utøvere individuell oppfølging til å finne et 
tilrettelagt idrettstilbud i sitt nærområde. VIK 
har videre hatt dialog med 9 idrettslag om 
etablering og oppstart av paraidrettstilbud i 
de respektive idrettslagene.

Grunnet få deltakere og korona ble Sports-
skolen og paraidrettsdagene avlyst.

Temakvelder
I løpet av 2021 har VIK arrangert to temak-
velder. Den første temakvelden hadde  
«Oppstart paratilbud» som tema. 
Idrettslagene fikk informasjon om oppstart 
og opprettholdelse av et godt paratilbud.

Paraidrett

Neste tema var «Paraidrettstreneren», hvor 
målgruppen var paraidrettstrenere. Konkrete 
erfaringer fra særforbund og foreldretrener, 
i tillegg til forskerperspektiv på trenerrollen, 
ble det gode diskusjoner om hvordan en 
paraidrettstrener bør være. På tema-
kveldene i 2021 var det over 100 deltakere.
 
Hurdalsleiren
Den tilrettelagte idrettsleiren ble 
arrangert for 19. gang i 2021, og den er et 
godt innarbeidet tilbud til målgruppen i 
skolens sommerferie. Idrettsleiren er en po-
sitiv opplevelse for deltakerne, med mål om 
å skape samhold og mestring. I tillegg skal 
leiren skape rekruttering til ulike idretts-
tilbud, slik at deltakerne også kan få en fast 
fritidsaktivitet i nærmiljøet i etterkant av 
leiren. 

Idrettsleiren tilrettelegger for at alle 
deltakerne, uavhengig av funksjonsned-
settelse, skal kunne være med på de ulike 
aktivitetene. Vi samarbeider med lokale 
idrettslag og deres særforbund som stiller 
med instruktører og nødvendig utstyr for å 
gjennomføre sin idrett. Dette er viktig for at 
utøverne skal få et godt sportslig tilbud, og 
kontakt med personer som de senere møter 
når de begynner i et idrettslag. Siden leir-
stedet ligger ved Hurdalssjøen blir det lagt 
stor vekt på vannaktivitet, i tillegg til idretter 
i gymsal og på uteområdet. På f.eks. vannski 
får vi god hjelp av instruktører fra Ullensaker 
Vannskiklubb, og vi har et godt samarbeid 
med deres forbund. I tillegg benytter vi akti-
vitetstjenester fra Norges Blindeforbund som 
eier Hurdal syn- og mestringssenter.

På leiren deles deltakerne inn i grupper, og 
det er tre idretter per dag. I tillegg benytter 
vi det flotte utendørsanlegget med klatre-
park i trærne, turer i skogen, bading i 
Hurdalssjøen, talentshow og disko. Her en-
gasjeres alle, og de dyktige ledsagerne bistår 
med sin kreativitet.  

Leiren avsluttes med grillkveld hvor foreldre 
inviteres til å være med. Her er det premieut-
deling og bildefremvisning fra ukas leirliv.
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Sportsskolen
I 2021 var det vanskelig å få inn nok 
deltakere, og Sportsskolen ble avlyst.  

 

Paraidrettsdagene  
Grunnet koronasmitte ble dagene utsatt flere 
ganger, noe som resulterte i at dagene vil 
avholdes vinter/vår 2022.

Foto: Jørgen Støttum
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I Viken er det ca. 150 000 unge i alderen 
15-24 år med 80 000 medlemskap i idrettslag. 
VIK UNG er navnet på ungdomssatsingen i 
Viken, med mål om Idrettsglede for de unge i 
Viken.  VIKs kjerneoppgaver i ungdoms-
satsingen er kurs og kompetansetiltak; 
aktivitetslederkurs, lederkurs for ungdom, 
temakvelder og webinarer. 

Lederkurs for ungdom (LFU) 
29.-31. oktober  
Brennemoen hotell (Mysen) 
22 deltakere
 
10.-12. september  
Sørmarka konferansesenter (Nordre Follo) 
16 deltakere

Ungdom

VIK har i 2021 jobbet for å styrke og 
strukturere tilbudene til engasjert idretts-
ungdom. Vi har jobbet for gode ramme-
betingelser for ungdomssatsingen og bygget 
nettverk. Herunder har Viken idrettskrets 
gjennomført 2 Lederkurs for ungdom med til 
sammen 38 deltakere og 1 konferanse med 
36 deltakere. Idrettskretsen har hatt utstrakt 
møtevirksomhet for å skape samarbeid om 
satsing på ungdom og idrett.     

Foto: Alexander Eriksson



4. Bedre og tryggere idrettslag

Ungdomskonferansen 
Ungdomsutvalget inviterte til konferanse 
6.-7. november på Brennemoen hotell, 
Mysen. Temaet var mangfold og inkludering. 
Det deltok 34 ungdommer fra idrettslag i 
hele Viken.

Møter om ungdomssatsing
• Functional fitness – samarbeid mot 

videregående skoler og idrettslag. Norsk 
gallup viser at 67% av ungdom driver 
styrketrening, og hvordan kan vi tilrette-
legge for at ungdom trener styrke i regi 
av idretten? 

• Institutt for energiteknikk og VIK om 
digitale medvirkningsverktøy til utvikling 
av anlegg og aktive møteplasser.  
Amalie-Marie Hov Malkenes fra  
ungdomsutvalget holdt foredrag om 
ung medvirkning på anleggskonferansen 
20.10. på Quality Hotel Sarpsborg.

• Lillestrøm idrettsråd og prosjektleder for 
ungdomssatsing i Lillestrøm kommune 

• Samarbeid med RØRE-prosjektet, møter 
med Viken fylkeskommunen. Foredrag 
for alle skolene.

• Kartlegging med NIH og dialog om  
inkludering og ungdom

• Dale Oen Academy, om mulig samarbeid
• Arendalsuka, bærekraftsprosjektet  

Action Now Bodø
• Aktiv YNG- lederprogram for ungdom i 

Asker

VIK UNG prosjektene 
VIK UNG skal beskrive hva Viken idrettskrets 
kan tilby ungdom. VIK har samarbeidet med 
ungdoms- og videregående skoler samt 
idrettslag om utvikling av aktivitetstilbud. 
Dette kan bidra til å bygge engasjement, 
idrettsglede og aktiv identitet. VIK søkte 
midler fra fylkeskommunen for å stimulere til 
aktivitet ute i klubbene. 

VIK UNG Ungdomsskole 
Samarbeid med skoler og idrettslag for mer 
fysisk aktivitet. Arbeidet knyttes til Aktive 
lokalsamfunn. 
Høsten 2021 ble alle ungdomsskoler med 
tidligere tilknytning til «Aktiv365», tilbudt 
deltakelse i Aktiv365 aktivitetsleder for  
skoleåret 2021/2022. 

Prosjektet finansieres gjennom midler fra 
fylkeskommunen og en egenandel fra 
skolene. Ti skoler valgte å bli med videre, og 
100 elever deltok: Slemmestad, Spikkestad, 
Skotselv, Killingrud, Tofte, Sætre, Borgen, 
Børresen, Røyken og Vollen ungdomsskole. 

Elevene skal utføre praksis i sin klubb, på sin 
skole eller i sitt lokalmiljø. VIK la til rette for 
kurset, mens skolene måtte selv sørge for 
praksis.
• Aktivitetsledersamling 19.-20. oktober på 

Gulsrud leirsted, fra Vollen, Spikkestad, 
Røyken og Borgen.   

• Aktivitetslederkurs 26.-27. oktober på 
Gulsrud leirsted fra Gulskogen, Killingrud, 
Sætre, Skotselv og Slemmestad.   

VIK UNG Videregående 
VIK ønsker at ungdom skal ta med seg de 
gode idrettsopplevelsene videre i livet med 
en aktiv identitet. VIK har hatt samarbeid 
med seks videregående skoler som har 
deltatt på RØRE-samlingene til Viken fylkes-
kommune.   

VIK er en samarbeidsaktør med videre-
gående skoler på følgende områder: 
Kompetanse, besøksdag/foredrag, s
amarbeid skole-idrettslag, aktivitetstilbud for 
elevene, anleggsutvikling, aktive møte-
plasser, inkludering og paraidrettstilbud. VIK 
har holdt foredrag for mer enn 300 idretts-
fagselever i 2021:
 
• Kalnes vgs – besøksdag, 3 foredrag 

og fem samarbeidsmøter i prosjektet 
«idrettselever som samfunnsbyggere». 
Oppstart av idrettslag, promoteringsfilm 
om elever som aktivitetsglede- 
spredere, koordineringsmøter med 
Sarpsborg idrettsråd, fotballkretsen, 
volleyballforbundet, håndballregionen og 
ansatte på Kalnes vgs.

• St. Olav vgs- tilskudd til «Full rulle» og 
foredrag

• Fredrik II vgs – Dialog om «Full rulle
• Kongsberg vgs – 4 foredrag og besøks-

dag med lokale idrettslag.
• St. Hallvard vgs – foredrag 
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• Lier vgs – 2 møter om tilrettelegging 
av aktivitet i skolehverdagen og i eget 
idrettslag.

• Nesbru vgs – møter og tilskudd til  
etablering av aktivitetstilbud etter  
skoletid med Asker Aliens. Asker  
idrettsråd deltok i hele prosessen.

• Ringerike vgs – dialog om kompetanse
• Lørenskog vgs- foredrag
• Gjennomført webinar om student- 

idretten for elever i 3. klasse på vgs 

VIK UNG Klubb 
VIK ønsker å stimulere til at unge skal delta 
som aktive, ledere, trenere, dommere,  
støttespillere eller ambassadører.  
Møter med klubber om ungdomssatsning: 
Hvam IL, GUI sportsklubb, Kolbotn IL,  
Kolbotn IL -basket, Gjerdrum IF og  
Nesbyen IL. 

Temakvelder for unge aktivitetsledere:
12.06. Øvre Eiker gruppe 1, 15 deltakere
13.06. Øvre Eiker gruppe 2, 14 deltakere
13.06. Øvre Eiker gruppe 3, 9 deltakere 
15.06. Gui Sportsklubb 11 deltakere 
16.06. Kolbotn IL 20 deltakere
16.06. Aursmoen skole 12 deltakere 

VIK ga tilskudd til ungdomstiltak i  
Kongsberg IF, Vestre Bærum Tennisklubb  
og Moss IL.

Bedre og tryggere idrettslag
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Aktive Lokalsamfunn

I 2021 innvilget Sparebankstiftelsen totalt 9 
millioner kroner for en prosjektperiode fra 
høsten 2021 til våren 2024. I henhold til 
prosjektsøknaden er formålet: Gjennom 
Aktive Lokalsamfunn i Viken ønsker vi å 
bruke idrettens kompetanse og engasjement 
til å styrke samhandlingen om mer og bedre 
aktivitet i skolen, lokalsamfunnet og idretts-
laget. 

Idrettskretsen vil tildele disse midlene ut ifra 
tre ulike potter. Det første er oppstartsmidler 
som går til idrettslag som er i startgropa og 
ønsker å initiere et sterkere samarbeid med 
en nærliggende skole. Neste pott er såkalte 
partnerskapsmidler, som tildeles idrettslag 
som har inngått et formelt samarbeid med 
skolen om en felles satsning på mer og 
bedre aktivitet. Den siste potten går til 
idrettsråd som har inngått et samarbeid på 
kommunenivå.

Midlene som var avsatt til oppstartsmidler 
ble i 2021 omprioritert til Pandefri, og 11 
prosjekter ble tildelt totalt kr. 325 000. 
Et tildelingsutvalg bestående av styre-
medlemmer i VIK sikrer kvaliteten til 
tildelingsprosessene. Den bestod i 2021 av 
Hilde Stokke (utvalgsleder), Roar Bogerud, 
Emilie Karoline Karlsen, Arild Kristensen og 
Andreas Haugen, foruten prosjektleder, 
Øyvind Thorsen.
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Noen idrettslag får bistand ved 
innføring av modell for livslang 
idrett 

Aktive lokalsamfunn er idrettskretsens 
betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget 
har tatt et utvidet ansvar for å styrke 
tilhørigheten, fellesskapet og aktivitets-
nivået blant innbyggerne. Det er et 
prosjekt som bygger på den beskrevne 
modellen for livslang idretts- og 
aktivitetsglede og som derfor har 
samarbeid med skolen og øvrige 
aktivitetsorganisasjoner som sitt sentrale 
innsatsområde.
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I samarbeid med det offentlige er målet til Aktiv på dagtid å igangsette varige, 
varierte og tilpassede aktivitetstilbud i bykommunene i tidligere Østfold, samt å knytte 
de andre kommunene opp mot disse aktivitetssentrene. 

Tilbudet koordineres gjennom en ressursgruppe som i 2021 bestod av:
Viken idrettskrets  Stig André Hansen - rådgiver
Viken fylkeskommune  Stig Arild Kleven
Viken fylkeskommune  Elsie Brenne
Sarpsborg kommune  Marit Pedersen - Rådgiver idrett og folkehelse
Fredrikstad kommune  Bent Olav Olsen – folkehelsekoordinator
Halden kommune  Gun Kleve
Moss kommune   Annette Thorgersen
Indre Østfold kommune  Frede Christensen – HR rådgiver

Aktiv på Dagtid er et lavterskeltiltak og har en deltakeravgift på kr. 350,- pr halvår.

Det ble gjennomført ett ressursgruppemøte 
i 2021.
Kommunenes deltagelse er forankret 
gjennom egne partnerskapsavtaler. Det 
gjelder også for avtale med Viken fylkes-
kommune, her med tidligere handlingsplaner 
fra tidligere fylker. 

Aktivitetene har i 2021 vært preget av 
situasjonen med COVID, og mange 
aktiviteter har ikke vært tilgjengelige i 
perioder. Dette har medført færre deltake-
re i tilbudet i 2021. 1171 deltok på ”Aktiv på 
dagtid” i 2021.

Årsrapport for Aktiv på dagtid distribueres 
til alle deltagende partnere.



Innsatsområde 3 - Flere og bedre idrettsanlegg

Innføre anleggsmodell for å muliggjøre  
livslang idrett 
Viken idrettskrets har utviklet en modell som 
belyser hvordan forskjellige nærmiljøanlegg 
står i stil med modellen for livslang idrett. 
Den er publisert i brosjyren «Idrettsanlegget 
som en aktiv møteplass». 

Innledning  
Å utvikle gode og nære anlegg er en forutsetning for at idrett og aktivitet kan drives året 
rundt og nær der hvor folk bor.  

 Delmål:  
• Innføre anleggsmodell for å muliggjøre livslang idrett
• Etablere samarbeid og møteplasser med relevante aktører
• Regionalt perspektiv på anleggsutvikling  
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Foto: Daniel Sapak



Etablere samarbeid og møteplasser med 
relevante aktører 
Idrettskretsen har et godt og tett samarbeid 
med Viken fylkeskommune. Gjennom året er 
det blitt gjennomført flere mindre treff-
punkter og seminarer, samt to anleggs-
seminarer med til sammen 150 deltakere.

I 2021 har VIK jobbet spesielt med:
1. Samarbeid med Viken fylkeskommune 

om:
 a. Skole og idrettsanlegg
 b. Spillemiddelkurs
 c. Idrettspolitisk arbeid jfr. spille-  
     midler/regelverk (gummigranulat)
2.    Møteplasser for særidretter og  
 idrettsråd:
 a. To anleggskonferanser, digitale  
     møter
 
Anleggsseminarer 
Det har vært satset på treffpunkter hvor 
idrettsråd, særidretter, idrettslag, kommuner 
og fylkeskommunen kan møtes og utveksle 
erfaringer, og ikke minst se idrettsanlegg 
med gode eksempler. Det ble gjennomført to 
anleggsseminarer i 2021. 

Seminar i Asker
Ble avholdt 27. og 28. august, med 86 
deltakere. Tema var “Sammen om en 
bærekraftig anleggsutvikling – et Risenga for 
livet!” Første dag var avsatt til presentasjon 
av anleggene på Risenga med temaer som; 
valg av samarbeidsformer, energitekniske 
løsninger og nærmiljøenes sentrale plass. 
Lørdagen ble benyttet til å belyse hvordan 
Asker kommune har tenkt helhetlig og 
involvert idrettsrådet og frivilligheten i 
utviklingen av området.  Fylkeskommunen 
redegjorde for prosesser med utvikling av 
skolebygg samt kommuners involvering for å 
samstemme behovene når en bygger skoler 
med idrettsbygg.

Seminar i Sarpsborg
Ble avholdt 16. oktober, med 64 deltakere. 
Tema var “Nærmiljøanlegg - idrettsanlegget 
som en åpen og aktiv møteplass!”
Viken IK presenterte sin modell for livslang 
idrett. Hvordan utvikle idrettsanleggene slik 
at vi kan ha flere med lenger? 

Flere og bedre idrettsanlegg
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Viken fylkeskommune presenterte spille-
middelordningen og mulighetene for nær-
miljøanlegg.  Ellers ble det lagt vekt på 
brukermedvirkning, spesielt fra målgruppen 
«ungdom».  Ungdomsutvalget til idrett-
skretsen hadde et innlegg om hvordan en 
kan bygge de rette anleggene for ungdom, 
og IFE Halden som presenterte en digital 
brukermedvirkning. Særidrettene cricket og 
ishockey var invitert for å presentere tanker 
om nærmiljøanlegg for alle. 
Idrettslagene Lervik IL, Kråkerøy IL og 
Stjernen Ung delte sine erfaringer rundt 
idrettsanlegg, med spesiell vekt på 
samarbeid som arbeidsmetode for reali-
sering av nye idretts- og aktivitetsflater i 
lokalmiljøet.

Bistand til idrettslag og kommuner  
Pandemien har ført til møter med idretts-
lagene har blitt svært begrenset, og dialogen 
har foregått digitalt. Et svært interessant 
prosjekt er bruk av geotermisk energi til 
oppvarming av kunstgressanlegg (dype 
brønner). Fire klubber er med fra Viken 
(Funnefoss/Vormsund IL, Konnerud IL, 
Gjelleråsen IF og Fet IL) og to fra Oslo. 
Planen er å starte dette i løpet av 2022.

Nedenfor en oversikt over de IL/IR hvor vi 
har bidratt med råd, tegninger eller forslag til 
løsninger i spillemiddelsøknadene.



Tabell 4. Idrettskretsens anleggsbistand i 2021
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Kommune Oppdragsgiver Anleggstype Oppgaver Status

Eidsvoll Dal IL Idrettshall Rådgivning Under arbeid

Eidsvoll Eidsvold IF Kunstgressbane Rådgivning + prosjektering 
+ spillemidler

Ferdig

Nittedal Nittedal IL Kunstgressbane Rådgivning Under arbeid

Nittedal Gjelleråsen IF Flere nærmiljøanlegg Rådgivning + prosjektering 
+ spillemidler

Ferdig

Lier Lier Volleyball Sandbaner Rådgivning Under arbeid

Oppegård Kolbotn IL Total anleggsplan for 
KIL

Rådgivning Under arbeid

Flere Flere Geometrisk energi Rådgivning Under arbeid

Jevnaker Jevnaker IL Hall Rådgivning Under arbeid

Hol Hol IL Flere typer anlegg Rådgivning Under arbeid

Sarpsborg Varteig Kunstgressbane Rådgivning Under arbeid

Lørenskog Lørenskog IR Skissetegninger kunst-
gressbane

Rådgivning Under arbeid

Drammen Vikeråsen IL Klubbhus Rådgivning Under arbeid

Foto: Tove Lise Mossestad
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Regionalt perspektiv på anleggsutvikling  
I 2021 ble en regional anleggsstrategi for 
Viken ferdigstilt. Dette ble gjort i tett 
samarbeid med særidrettene og idretts-
rådene. Planen vil gjøre det enklere å ha et 
regionalt perspektiv på anleggsutvikling.  

Planen prioriterer fem områder:
1. Samarbeid mellom ulike aktører
2. Faste møteplasser mellom aktørene
3. Fokus på samarbeid skole – idrett  

(fylkeskommune/kommune)
4. Kompetanseheving
5. Finansiering av idrettsanlegg (bl.a.  

forskuttering av spillemidler og  
kommunal lånegaranti) 

I fremtiden vil bærekraft være en viktig fak-
tor i anleggsutviklingen. Det er avgjørende 
at VIK tar en rolle for å bidra til kompetanse 
og ideer som idrettslagene kan benytte. 
Medvirkning i kommunale/fylkeskommunale 
planer er av stor betydning for deltakelse i 
idrett og fysisk aktivitet i lokalmiljøet. 

Det er gjort et omfattende arbeid med å 
utarbeide et godt faktagrunnlag om anleggs-
dekningen i Viken. Dette vil gjøres til-
gjengelig for alle interesserte og er viktig 
verktøy i idrettsrådenes arbeid lokalt. 
Verktøyet heter “kommuneindeks”. 

Statistikk 
VIK har arbeidet med faktagrunnlag for 
anleggssituasjonen i fylket. Idrettskretsens 
rolle er blant annet å bidra med statistikk 
som brukes i behovsanalyser i den enkelte 
kommune, samt idrettspolitiske handlings-
planer i idrettsråd.  Idrettskretsen har i 2021 
fortsatt arbeidet med kommuneindeksen. 
Anleggsstrategien inneholder situasjons-
beskrivelsen i fylket. 

Dette er en del av den servicen VIK ønsker å 
tilby idrettsrådene for best mulig grunnlag i 
dialog med kommunen. Idrettskretsen har i 
tillegg bistått kommuner med statistikk om 
anlegg, idrettsdeltagelse og medlemskap.
Nytt av året er overføring av data til Viken 
fylkeskommunes database. Dette hentes fra 
den nasjonale idrettsregistreringen. 
Løsningen finnes på fylkeskommunens  
nettside. 

For en overordnet beskrivelse av idretten i 
Viken har idrettskretsen valgt å følge fylkes-
kommunens kommuneregioner når en har 
sammenstilt statistikk.
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Kunst-
gress

Idretts-
hall

Svømme-
hall

Med-
lemmer

Asker og Bærum
0,68 0,57 0,70 1,06

Drammensregionen
0.93 0,86 0,59 0,84

Folloregionen
0,59 0,86 0,81 0,98

Hadelandsregionen
1,50 0,95 0,93 1,07

Hallingdal
1,54 1,33 3,72 1,42

Indre Østfold
0,63 1,05 0,78 0,81

Kongsbergregionen
1,26 0,95 1,63 1,16

Mosseregionen
0,71 1,05 0,45 0,69

Nedre Romerike
0,73 0,86 1,12 0,93

Ringerikeregionen
0,81 1,05 0,98 1,02

Søndre Viken
0,83 0,86 0,56 0,74

Øvre Romerike
0,76 0,95 1,13 0,95

Etablere samarbeid og kommuneindeks
Kommuneindeksen er en enkel og visuell 
måte å vise idrettens rammebetingelser i 
kommunen. Dette skal hjelpe idretts-
rådene å etablere dialog med sin 
kommune. Indeksen er ikke ment å være 
en fasit, men en god start på en samtale. 
Gjennom 2021 har idrettskretsen 
demonstrert kommuneindeksen for alle 
idrettsrådene.

Kartet ovenfor viser kommuneindeksen 
innenfor fire forskjellige områder, og på 
kommuneregionsnivå. 

Den første stolpen representerer 
situasjonen for kunstgress, den andre for 
idrettshall, den tredje svømmehall og til 
sist hvor mange medlemmer regionen har 
i alderen 13 - 19 i forhold til befolkningen. 

Grønn, gul eller rød symboliserer hvor god 
situasjonen er i respektive region sammen-
lignet med de øvrige regionene i Viken. 

 På kommune- og  
fylkesnivå er det  
utarbeidet og distribuert  
oversikter over: 
• Aktivitet:  

Medlemmer/ 
befolkning 

• Fleridrettshaller 
• Kunstgressflater 
• Svømmehaller 

Tabell 3. Antall søknader i 2021

Tabell 4. Kommuneindeks på regionsnivå

Flere og bedre idrettsanlegg



Samarbeid med Olympiatoppen (OLT)  
Sørøst og OLT Østlandet   
Kretsstyret har etablert et eget toppidretts-
utvalg, ledet av styremedlem Lise Christof-
fersen. Toppidrettsutvalget har hatt jevnlige 
møter med OLT Sørøst og OLT Østlandet.

 
 

Paranettverk – Para Østlandet 
Viken idrettskrets har etablert et samarbeid 
med idrettskretsene i Oslo, Vestfold og 
Telemark samt OLT innen paraidrett. I 2021 
ble det avhold månedlige møter. 
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Innsatsområde - Bedre toppidrett
Innledning  
Å ha forbilder innenfor toppidretten kan for mange være motiverende til å holde på med sin 
aktivitet.

Delmål: 
• Samarbeide med OLTs regionale ledd om morgendagens utøvere

Bedre toppidrett

Foto: Tove Lise Mossestad



Skape forståelse for hva bærekraft er for 
idretten
I 2021 har VIK ved flerfoldige tilfeller  
presentert viktigheten av at idretten 
forholder seg til bærekraftsmålene.

Viken idrettskrets la inn “Bærekraftig idrett” 
som et eget delmål i langtidsplanen. VIK 
måtte oversette hva bærekraft faktisk er, og 
hvordan vi skulle opptre på en mer bære-
kraftig måte. Både internt i idrettskretsen 
og overfor idrettsråd og idrettslag som VIK 
har en veiledende funksjon for. I tillegg til 
delmålet “Bærekraftig idrett”, valgte vi som 
virksomhetsidé i langtidsplanen samarbeid 
som metode. 

Samarbeide om å lage en modell for 
bærekraftig idrett
VIK har orientert NIF om engasjementet og 
etterlyst føringer for bærekraftig idrett fra 
sentralt hold. 

I alt vårt arbeid vektlagt å bruke metoden 
samarbeid, som er en direkte kopi av FNs 
bærekraftsmål 17. Dette har vi tatt med oss 
i samarbeid med Viken fylkeskommune og 
med øvrig frivillighet.

Bærekraft er et tema idretten må forholde 
seg til. Dette er komplisert, og utarbeidelse 
av et sentralt verktøy ville være av 
betydning. VIKs administrative fagteam 
etablert egne bærekraftsplaner med mål og 
tiltak for det enkelte team. 

Videreformidle kompetanse om modellen til 
idrettslag og idrettsråd
VIK har inngått et samarbeid med Norges 
idrettshøgskole om at deltakere på deres 
bærekraftstudie fra Viken-idretten får to 
ekstra samlinger i semesteret. I tillegg 
refunderer VIK studieavgiften ved bestått 
eksamen. Oppstart av studiet er januar 2022. 

Ideen om bærekraftig idrett var godt for-
ankret i styret, og det ble etablert tiltak for 
å oppnå vårt eget delmål. Basert på egen 
erfaring mente vi at oversetterjobben var 
riktig utgangspunkt, og vi har brukt tid på å 
definere bærekraft i idretten? Hva er sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft? Hvilke 
bærekraftsmål skårer idretten høyt på, og 
hvor må vi forbedre oss? Hvordan lage egen 
bærekraftsplan? Dette har vi gjort på digitale 
informasjonsmøter for Vikenidretten. I tillegg 
har vi gjentatte ganger tematisert bærekraft 
på våre samlinger for daglige ledere i idretts-
lag og idrettsråd. 
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Innsatsområde - Bærekraftig idrett
Innledning  
Å utvikle en idrett som er bærekraftig handler om inkludering, likestilling, trygge lokal-
samfunn, mindre utslipp og samarbeid. Dette bidrar til å skape en idrettsorganisasjon hvor 
flere kan og vil drive med idrett og aktivitet.

Delmål: 
• Skape forståelse for hva bærekraft er for idretten
• Samarbeide om å lage en modell for bærekraftig idrett
• Videreføre kompetanse om modellen til idrettslag og idrettsråd

Bærekraftig idrett

Foto: Daniel Sapak
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Pandefri
I januar/februar 2021 ble pandemifrafall i 
idretten et tema. VIK sendte ut en under-
søkelse til 1500 idrettslag. Vi fikk over 400 
svar, og over halvparten av idrettslagene 
fryktet frafall grunnet pandemien. VIK laget 
en kronikk som ble publisert i flere medier, 
og dette førte til at media fant frafalls-
historier fra flere lokalsamfunn. Prosjektet ble 
kalt Pandefri.

Videre innledet VIK samarbeid med andre 
frivillige organisasjoner, og følgende ble 
med: Musikkrådene i Viken, Forum for natur 
og friluftsliv i Viken, Viken teaterråd, Viken 
barne- og ungdomsråd og Ombudet for 
barn og unge i Viken (som er en del av Viken 
fylkeskommune).
For at dette skulle nå ut til lokalt nivå, var det 
helt avgjørende å få med de lokale 
organisasjonene. 
Prosjektgruppa søkte Viken fylkes-
kommune om 500 000 kroner. I tillegg la VIK 
egne midler inn i prosjektet.  Idrettskretsen 
søkte også ISCA-midler gjennom «European 
Mile». I sum kunne prosjektet ca. 1 000 000 
kroner til frivillige lag og foreninger. 

Dette skjedde også i 2021

Følgende kriterier gjaldt:
1. Samarbeid på tvers av frivilligheten
2. Samarbeid mellom frivilligheten og  

skolen («Aktive Lokalsamfunn»)
3. Bærekraftige tiltak, som eksempelvis 

nytt utstyr som kan brukes i mange år

Midlene ble utlyst, og det kom inn et 
betydelig antall søknader.  Prosjektgruppa 
søkte om ytterligere midler, og fylkes-
kommunen bevilget én ekstra million.  

Tabell 5. Tildelte midler til frivillige lag og 
foreninger
 

 
 
 
VIK gikk selv inn med ca. 900 000 kroner, og 
derfor er idretten tildelt et noe høyere beløp 
enn øvrig frivillighet.

Pandefri.no
Pandefri var mye mer enn å lyse ut 
midler til grasrota. Pandefri.no ble et nett-
sted hvor lokale lag og foreninger kunne 
legge inn arrangement. Dette for å hjelpe 
grasrota med rekruttering. Det kom inn over 
100 arrangement. Gjennom Pandefri ble det 
også utviklet digitalt markedsføringsmateriell 
til felles bruk. 

 
Tilhørighet

Antall søkna-
der innvilget

 
Sum

Viken idrettskrets 123 1 269 
300

Øvrige paraplyorga-
nisasjoner

96 944 850

Totalt 219 2 214 100



Januar
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Idrettspolitikk i løpet av året

Kronikk Idretten - en trygg arena for 
alle

Kronikk Idrettsanlegg som vaksina-
sjonslokaler er en dårlig idé

Kronikk Jeg er redd koronaslitasjen vil 
resultere i økt frafall!

Undersøkelse Idrettslag tror at frafallet vil øke 
på grunn av korona

Møte Viken fylkeskommune

Februar
Kronikk Presse Ringerike kommune 

risikerer skattesmell– tok ut for 
høy leiepris på idrettsanlegg. 
Det kan være flere kommuner 
som gjør den samme feilen.

Innspill Viken idrettskrets sine innspill 
til endringer i spillemiddel-
regelverket.

Mars
Kronikk Det er et stykke igjen -  8. mars.

Seminar Idrettspolitisk kveld 
med e-sport som tema.

Innspill Viken idrettskrets til Viken 
fylkeskommune. Kunstgress 
uten polymer.

April
Kronikk Ikke snuble på mållinja Raja

Innspill Presseskriv fra idrettskretsene 
om stimuleringsordningen
(Kulturdepartementet, april 
2021)

Mai
Kronikk Idrettskretsene er ikke 

vaksinerte mot endring - tvert 
imot 

Juni
Kronikk Mer aktivitetsglede i 

skolehverdagen!

Kronikk Planlegging av god livskvalitet 
må gjøres enklere og raskere

Seminar med 
flere stor-
tingspolitikere

Idretten - den aller viktigste 
ikke-lovpålagte oppgaven for 
en stortingspolitiker?

August
Presse Rektor ved Østersund 

ungdomsskole kunne ikke ha 
vært lykkeligere

Presse Økonomiske barrierer for 
deltakelse i idretten er et 
samfunnsproblem – 
I Sarpsborg er utfordringene 
spesielt store

Presse Idrettspresidenten Berit Kjøll 
roser Nittedalsmodellen

Presse Til tross for flott Pumptrackan-
legg, viser kommuneindeksen 
at Indre Østfold sliter

Presse Viken idrettskrets viser frem en 
verdensnyhet i Halden

Deltok på Arendalsuka



September
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Idrettspolitikk i løpet av året

Presse Er vi ett steg nærmere én times 
fysisk aktivitet hver dag nå?

Presse Det rigges for frivillighetsfest i 
Fredrikstad

Deltagelse på NIPA

Oktober
Kronikk Nå er det idrettsrådenes tur!

Presse Sammen om flere og bedre 
idrettsanlegg

Presse 2,2 millioner i Pandefri-støtte til 
frivilligheten i Viken

Presse Sofaen – det vanligste egen-
organiserte aktivitetsanlegget!

Presse Idretten er først ute med å 
møte ny fylkesrådsleder

Møte Regional frivillighetskonferanse 
organisert sammen med de 
øvrige paraplyorganisasjonene

November

Desember
Kronikk Fra koronakrise til strømkrise?

Innspill Temaplan Frivillighet 
fylkeskommunen

Presse Videoklipp om strømspriser

Presse NRK 20. desember Strømpris 
rammer idrettslag

Møte Kunnskapsminister Tonje  
Brenna, representanter fra 
NCF og Viken idrettskrets om 
Velodromen i Asker

Innspill Viken fylkeskommunens 
økonomiplan 2022 - 2025

Presse Samarbeid ble tema på 
Frivillighet Norges møteplass

Møte Dialogmøte fylkeskommunen

Deltatt MOVE Congress ISCA

Viken IK ga høringssvar på bestemmelser om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
i 2021 til NIF.
Idrettskretsen ga her tilbakemeldinger på 
områdene: 

* Endre krav til revisor
* Rehabilitering av anlegg
* Bærekraft og miljø
* Involvering av idretten

Høringsuttalelse til Kulturdepartementet på 
evaluering av Inkludering IL ordningen.
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Frivillighetskonferansen 
Årlig lager de regionale paraply-
organisasjonene innen blant annet idrett, 
musikk, barn- og ungdom, friluftsliv og teater 
en frivillighetskonferanse. Dette er en viktig 
møteplass for rundt 70 regionale ledere.
Tema var regional frivillighet og 
Frivillighetens år 2022. 
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Foredragsholdere og innledere var: 
• Freddy André Øvstegård,  

Stortingspolitikere SV
• Fylkesråd Tonje Kristensen Ap
• Birgitte Brekke, prosjektleder  

Frivillighetens år 2022
• Roar Bogerud, styreleder Viken  

idrettskrets
• Jon G. Olsen, daglig leder Akershus 

musikkråd
• Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær 

Frivillighet Norge



Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategien i VIK ble videre-
utviklet i 2021. Strategien skal bidra til at VIK 
når sine mål i langtidsplanen. Idrettskretsens 
overordnede kommunikasjonsmål er å under-
støtte visjonen; «Idrettsglede for alle i Viken». 

Offensiv samfunnsaktør for et mer aktivt 
Viken, med samarbeid som metode
I kommunikasjonsarbeidet har vi jobbet 
med følgende: Vår egen merkevarebygging, 
definere konkrete kommunikasjonsmål og 
hvordan vi best skal oppnå målene med en 
kanal- og innholdsstrategi som virkemiddel.

VIK er opptatt av å være i forkant av 
mange problemstillinger og spørsmål. 
Kommunikasjonsarbeidet har handlet mye 
om å løfte frem hva idrettslag og idrettsråd 
er opptatt av. VIK har dokumentert idrettslag 
og enkeltmedlemmers opplevelse av ned-
stengningene. Målet har vært å opprettholde 
motivasjonen for medlemmer, engasjementet 
til frivillige og øke rekrutteringen på veien til 
gjenåpning. 

VIK har også løftet frem enkeltpersoner og 
lokalsamfunnenes gode historier. Som 
forberedelse til Frivillighetens år 2022 
lanserte VIK «Gullvaffel» i desember. 
Prosjektet gjør det mulig å løfte frem lokale 
ildsjeler (“Gullvafler”) og lokalsamfunn som 
jobber bevisst med temaer som understøtter 
innsatsområdene til VIK.

Intern og ekstern kommunikasjon 
I 2021 ble det avholdt et internt 
kommunikasjons-forum for bevisstgjøring av 
kommunikasjonens kraft og bruk av 
kommunikasjon som virkemiddel i Viken. 
Våre prioriterte kanaler i 2021 har vært VIKs 
hjemmesider som hovedkanal for 
redaksjonelt innhold, nyhetsbrev og 
Facebook. 
Kommunikasjonsarbeidet har ført til at 
mange av våre pressemeldinger ble fanget 
opp av lokalaviser, noe som igjen har bidratt 
til spredning av viktige saker for idretten.

Idrettspresidentens besøk til utvalgte 
lokalsamfunn i Viken høsten 2021 ble godt 
dokumentert og resulterte i økt eksponering 
av den idrettspolitiske debatten rundt 
kommuneindeks og anleggsdekning. 

I 2021 presenterte VIK over 300 nyhetssaker 
og sendte ut 39 nyhetsbrev. Åpningsraten 
per nyhetsbrev ligger på ca. 50%, noe som 
tilsier at vi treffer godt med relevant og 
aktuelt innhold for idretten. Nettsidene ble 
kontinuerlig oppdatert og evaluert. 
Facebooksidene oppnådde 7 000 følgere.

Kommunikasjonsmål
1. Synliggjøre idrettskretsens rolle som 

offensiv samfunnsaktør for et mer aktivt 
Viken – med samarbeid som metode

2. Synliggjøre idrettens verdi- og  
påvirkningsarbeid som fremmer  
inkludering og sikrer like muligheter for 
idrettslig deltakelse

3. Synliggjøre effekten av Aktive  
Lokalsamfunn

4. Utarbeide gode informasjonsrutiner slik 
at våre ansatte alltid føler seg  
tilstrekkelig informert, og at de bidrar i 
det store bildet

5. Skape gode arenaer for debatt og  
meningsbrytning for å styrke idretts- 
demokratiet i praksis.
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Grunntilskudd til idrettsråd 
Viken idrettskrets har fordelt/utbetalt grunn-
støtte til alle våre idrettsråd. Fordelings-
nøkkelen ble endret på tinget høsten 2020, 
slik at alle idrettsråd mottar 5 000 kroner.
Idrettskretsen hadde også en post med 
midler som idrettsrådene kunne søke på. 
Her var det mulighet for å søke på det som 
idrettsrådene selv jobber med, og trenger 
ekstramidler til. Dette ble utlyst 2 ganger på 
høsten 2021 og det kom inn 12 søknader. 
 
Tabell 6. Tildeling idrettsråd i 2021

Idrettsmidler til særidrettene 
Støtte til særidrettene omfatter særkretser, 
regioner og særforbund uten regionalt ledd. 
Viken idrettskrets forlenget de tidligere ord-
ningene slik de tre tidligere idrettskretsene 
praktiserte fordelingen før sammenslutnin-
gen. Det ble vedtatt på kretstinget i oktober 
2020 at det skal etableres én felles ordning 
som legges fram til behandling på kretstin-
get i 2022. De tre tidligere kretsene hadde 
ulike modeller og ulike nivåer på tilskuddene. 
En arbeidsgruppe har vært nedsatt, og det 
er fremmet et forslag til styret som skal be-
handles på kretstinget 11.6.2022. Ny modell 
iverksettes fra og med 2023. 
I 2021 ble fordelingen slik, relatert til tidligere 
idrettskretsinndeling:

Tabell 7. Fordeling særidretter per tidligere 
fylker

Lokale aktivitetsmidler 
Det ble i 2021 fordelt kr 102 937 249 i 
ordinære LAM i Viken. Alle idrettsrådene 
fordelte summene i SportsAdmin, og VIK 
har godkjent. Fristen var 15. november, og 
enkelte IR fordelte helt i siste liten på grunn 
av egne rutiner.
Regjeringen la frem ny idrettsstrategi i au-
gust, og dermed kom det en ekstrapott med 
LAM. Denne måtte IR fordele i tillegg. Det 
ble til sammen 12 248 931 kroner ekstra på 
klubbene i Viken.

MVA- kompensasjon for varer og 
tjenester 
I Viken idrettskrets ble 1 018 idrettslag (90 
færre enn i fjor) tildelt midler i 
kompensasjonsordningen for vare- og 
tjenestemoms. Totalt mottok disse kr 122 
131 millioner (ca. 8 millioner mindre enn året 
før). Administrasjonen tok kontakt med et 
stort antall idrettslag for å bistå med å få 
sendt inn søknader. Frist for å søke var som 
tidligere 15. august, men det ble anbefalt å 
søke samtidig med den årlige rutinen for 
«samordnet rapportering» som idrettslagene 
er pålagt. Momskompensasjonen ble fordelt 
uten avkortning, dvs. 8% av totale kostnader 
for idrettslag med omsetning under 5 
millioner og 6% for kostnader utover 5 
millioner. 

Tilskudd
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Akershus 1 929 000

Buskerud 506 000

Østfold 460 000

Idrettsråd Tildeling

Halden 30 000

Lillestrøm 10 000

Øvre Eiker 10 000

Bærum 20 000

Modum 20 000

Moss 25 000

Nesbyen 30 000

Indre Østfold 20 000

Lørenskog 10 000

Sarpsborg 10 000

Nordre Follo 17 500

Hvaler 7 500



Mva-kompensasjon for bygging av anlegg
Nedenfor er utviklingen av mva-kompensasjon siden ordningen startet i 2010.
I samtlige år med unntak av 2012 har det blitt gitt 100% mva-kompensasjon.

Viken
2021 84 mill i mva-kompensasjon til 114 anlegg. Ca. 29 % av totalt kompensert beløp
2020 42 mill i mva-kompensasjon på 84 anlegg. Ca. 15 % av totalt kompensert beløp

45. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021

Figur 1. Mva-kompensasjon til idrettsanlegg - Utvikling i perioden 2010 til 2021
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Organisatoriske forhold

Roar Bogerud  
Styreleder

12.1 Kretsstyret 2021

Turid Williksen  
1.nestleder

Ingunn Hensel 
2. nestleder 

Anita Hokholt Engh 
Styremedlem

Kjetil Bakke
Styremedlem

Jon Syversen 
Styremedlem

Pål Thomassen
Styremedlem

Lise Christoffersen
Styremedlem

Emilie Karoline Karlsen 
Styremedlem 

Erik Mogens Unaas 
Styremedlem

Samir Tawfiq 
Styremedlem

Anders Haugen
Styremedlem 
(fra 24. oktober)

Hilde Stokke 
Varamedlem

Atle Magne Strandos
Varamedlem

Arild Kristensen
Varamedlem

André Hansen 
Ansattes representant
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12.2 Kontrollutvalg 
Ola Skarderud (leder) 
Lillian Ovell (medlem) 
Siri Barfod (varamedlem) 
Per Inge Bjerkseter (varamedlem) 

12.3 Valgkomité 
Berit Brørby (leder) trakk seg fra komiteen 
høsten 2021
Geir Lilletvedt (leder fra høsten 2021) 
Nina Vøllestad (medlem) 
Per Anders Owren (varamedlem, fast  
medlem fra høsten 2021) 

12.4 Idrettsrådsutvalg 
Anita Hokholt Engh (leder) 
Arild Kristensen 
Atle Magne Strandos 
Christian Karlsen (administrasjon) 

12.5 Anleggsutvalg 
Pål Thomassen (leder) 
Hilde Stokke 
Jon Syversen 
Per Rune Eknes 
Anne Merethe Groseth 
Kjell Arne Hermansen 
Steinar Håkonsen 
André Hansen (administrasjon) 

12.6 Idrettspolitisk utvalg 
Roar Bogerud (leder) 
Ingunn Hensel 
Erik Mogens Unaas 
Lise Christoffersen
Johan Conradson (administrasjon) 

12.7 Toppidrettsutvalg 
Lise Christoffersen (leder) 
Åge Wedøe 
Jorunn Horgen 
Erling Strand  
Kathinka Mohn (administrasjon) 

12.8 Ungdomsutvalg 
Emilie Karoline Karlsen (leder) 
Benjamin Revheim Hebnes 
Nora Kaalstad 
Katrine Brurberg Fredriksen 
Amalie-Marie Hov Malkenes 
Espen Næss  
Madelen Selin Cengiz 
Andreas Haugen (VIK styret)
Marte Bøhm Nordahl (administrasjon)

12.9 Paraidrettsutvalg 
Anita Hokholt Engh (leder)
Jørgen Støttum  
Cathrine Bergan (utøver)
Hilde Solgaard (kurslærer)
Adrian Oleson
Brenda Garbin
Isabel Bergerseter 
Alexandra Hastings/Sigurd Roestad  
vikar 01.02. - 31.12. (administrasjon) 

12.10 Folkehelseutvalg 
Hilde Stokke (leder) 
Turid Williksen 
Roar Bogerud 
Øyvind Thorsen (administrasjon) 
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Organisatoriske forhold



Hva/hvor Dato Hvem representerte

JANUAR

Møte Inkludering i IL 21.01.2022 Hilde Stokke

Møte - interkommunale  
anlegg Sarpsborg/ 
Fredrikstad

25.01.2022 Hilde Stokke

FEBRUAR

Møte - interkommunale  
anlegg Sarpsborg/ 
Fredrikstad

08.02.2022 Hilde Stokke

Temamøte idrettstinget 18.02.2022 Hilde Stokke

MARS

Møte med idrettsråd i Viken 
IK

02.03.2022 Hilde Stokke

Årsmøte Fredrikstad  
idrettsråd 

04.03.2022 Hilde Stokke

Ledersamling NIF 05.03.2022 Andreas Haugen

Møte Inkludering i IL 08.03.2022 Hilde Stokke

Årsmøte Vestby idrettsråd 10.03.2022 Hilde Stokke

Dialogmøte med særkretser/
regioner vedr. anlegg

17.03.2022 Hilde Stokke

Møte prosjekt «Bring back 
better»

23.03.2022 Hilde Stokke

Årsmøte Halden idrettsråd 23.03.2022 Emilie Karoline Karlsen

Digital idrettsrådssamling 24.03.2022 Hilde Stokke

Møte VIK ungdomsutvalg 
(UU) og Antidoping Norge 
(ADNO)

25.03.2022 Andreas Haugen

APRIL

Temamøte idrettstinget 06.04.2022 Hilde Stokke

Viken fylkeskommune ad. 
kunstgress og granulat, med 
NFF, Teams

06.04.2022 Pål Thomassen

Temamøte saker  
Idrettstinget 2021, digitalt

06.04.2022 Anita Hokholt Engh

NIF-seminar om simulert 
høyde

07.04.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen

Prosjektstyret Bredde 
e-sport Alliansen

09.04.2022 Pål Thomassen

Møte prosjektgruppen 
IK2030 (strategiprosjektet 
for idrettskretsene)

12.04.2022 Turid Williksen

Representasjon
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

APRIL

Årsmøte Asker idrettsråd 13.04.2022 Turid Williksen

Idrettspolitisk arena for unge 
styremedlemmer - møte 
delegatkontakter

13.04.2022 Anita Hokholt Engh

Idrettspolitisk arena for unge 
styremedlemmer

13.04.2022 Andreas Haugen

Idrettspolitisk arena for unge 
delegater

13.04.2022 Emilie Karoline Karlsen

Møte om frivillighetsstrategi 
med de andre paraply-
organisasjonene i Viken

14.04.2022 Roar Bogerud

Idrettskretsledermøte 15.04.2022 Roar Bogerud

NIF Åpen time (lytte-møte) 15.04.2022 Turid Williksen

Idrettskrets ledermøte 15.04.2022 Turid Williksen

Møte NIF Valgkomité 15.04.2022 Turid Williksen

Modum IR, møte om anlegg i 
kort- og langsiktig  
perspektiv.

15.04.2022 Pål Thomassen

Idrettsmøte 2021 Modum - 
digitalt

15.04.2022 Anita Hokholt Engh

Møte IKSU (Idrettskretsenes 
samarbeidsutvalg)

16.04.2022 Turid Williksen

Kretsting Buskerud  
Friidrettskrets

19.04.2022 Hilde Stokke, Roar Bogerud

Delegatkontakter til Idretts-
tinget, oppfølging Teams

20.04.2022 Pål Thomassen

Årsmøte Nes idrettsråd – 
digitalt

21.04.2022 Anita Hokholt Engh

Møte NIFs valgkomité 22.04.2022 Turid Williksen

Infomøte med NIFs 
valgkomité

26.04.2022 Roar Bogerud

NIF lederforum 27.04.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen

Kongsberg idrettsråd - 
Anleggsutvalget i KIR om 
samarbeid med VIK

27.04.2022 Pål Thomassen

Webinar e-sport 28.04.2022 Roar Bogerud

E-sport seminar Innlandet IK 28.04.2022 Turid Williksen

Møte NIFs Valgkomité 29.04.2022 Turid Williksen
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

APRIL

Bredde e-sport Alliansens 
prosjektstyre og prosjekt-
koordinator

29.04.2022 Pål Thomassen

Mentormøte Viken - digitalt 29.04.2022 Anita Hokholt Engh

MAI

Temamøte Nordre Follo 
idrettsråd - anlegg

04.05.2022 Hilde Stokke

Møte prosjektgruppen 
IK2030

04.05.2022 Turid Williksen

Møte IKSU 04.05.2022 Turid Williksen

Anleggsmøte Nordre Follo 
idrettsråd

04.05.2022 Jon Syversen

Nordre Follo idrettsråd, 
anleggsseminar med 
politikere, IR og klubber

04.05.2022 Pål Thomassen

IR-utvalgsmøte - digitalt 05.05.2022 Anita Hokholt Engh

Besøk Fet IL og Hovinhøgda 
skole

06.05.2022 Roar Bogerud

Webinar allemannsretten 06.05.2022 Roar Bogerud

Møte NIFs Valgkomité 06.05.2022 Turid Williksen

IK Ledermøte 06.05.2022 Turid Williksen

Møte delegatkontakter og 
unge delegater til tinget

06.05.2022 Pål Thomassen, Anita Hokholt Engh

Idrettspolitisk arena for unge 
styremedlemmer

06.05.2022 Andreas Haugen

Idrettspolitisk arena for unge 
delegater

06.05.2022 Emilie Karoline Karlsen

NIF Åpen time (lytte-møte) 07.05.2022 Turid Williksen

Infomøte om saket til 
idrettstinget

10.05.2022 Hilde Stokke

Møte NIFs Valgkomité 10.05.2022 Turid Williksen

Temamøte idrettstinget med 
særidretter og idrettsråd

18.05.2022 Roar Bogerud

Temamøte Idrettstinget 18.05.2022 Anita Hokholt Engh

Idrettsting 18.05.2022 Andreas Haugen

Oslo- og Akershus skøyte-
krets

19.05.2022 Hilde Stokke

Møte NIFs Valgkomité 19.05.2022 Turid Williksen

Idrettsting 19.05.2022 Andreas Haugen
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

MAI

Møte unge delegater, NIF 20.05.2022 Pål Thomassen

Frogn idrettsråd 20.05.2022 Kjetil A. Bakke

Møte unge delegater, NIF 20.05.2022 Anita Hokholt Engh

Møte - interkommunale  
anlegg Sarpsborg/ 
Fredrikstad

21.05.2022 Hilde Stokke

Møte med valgkomiteens 
leder

21.05.2022 Roar Bogerud

Mentormøte gruppe 1 24.05.2022 Anita Hokholt Engh

Seminar simulert høyde 25.05.2022 Roar Bogerud

Møte NIFs Valgkomité 25.05.2022 Turid Williksen

Seminar Trøndelag IK -  
Simulert høyde

25.05.2022 Turid Williksen

Paraidrettsutvalget -  
oppfølging utvalgs-
medlemmer - digitalt

25.05.2022 Anita Hokholt Engh

Infomøte om ansettelse av ny 
generalsekretær i NIF

26.05.2022 Roar Bogerud

Idrettskretsledermøte 26.05.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen

Årsmøte Drammen idrettsråd 26.05.2022 Pål Thomassen

Digitalt ledermøte for 
ungdomsutvalg

26.05.2022 Andreas Haugen

Møte vedr. diskusjon - 
simulert høyde

27.05.2022 Hilde Stokke

Styringsgruppa for Aktive 
Lokalsamfunn

27.05.2022 Roar Bogerud

Møte NIFs Valgkomité 27.05.2022 Turid Williksen

Årsmøte Hurdal idrettsråd 27.05.2022 Anita Hokholt Engh

Idrettstinget 28.-29.05.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen, Hilde  
Stokke, Pål Thomassen, Anita Hokholt 
Engh, Emilie Karoline Karlsen, Andreas 
Haugen

Idrettspolitisk arena for unge 
styremedlemmer

31.05.2022

JUNI

Oppstartmøte samspills-
konferansen

01.06.2022 Roar Bogerud

Kretsting Buskerud 
skiskytterkrets

01.06.2022 Turid Williksen

Årsmøte Lier idrettsråd 01.06.2022 Pål Thomassen
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

JUNI

Dialogmøte med Fylkesråd 
for kultur og mangfold Tonje 
Kristiansen

02.06.2022 Roar Bogerud

Workshop ”Pandefri” med 
idrettsrådene

02.06.2022 Roar Bogerud

Møte Ole Fredriksen, KUD, 
om anleggspolitiske føringer

02.06.2022 Pål Thomassen

Pandefri - workshop for 
idrettsråd - digitalt

02.06.2022 Anita Hokholt Engh

Møte Sarpsborg IR 03.06.2022 Hilde Stokke

Temamøte skolefrokost i regi 
av Nasjonalforeningen for 
folkehelse

03.06.2022 Roar Bogerud

Digital kaffekopp med  
Akershus Arbeiderparti

03.06.2022 Roar Bogerud

Møte Idrettskretsenes samar-
beidsutvalg

03.06.2022 Turid Williksen

Årsmøte Rælingen idrettsråd 03.06.2022 Turid Williksen

IR-utvalgsmøte - digitalt 04.06.2022 Anita Hokholt Engh

Daglig Lederforum Viken 07.06.2022 Roar Bogerud

Digital kaffekopp med partiet 
Rødt

08.06.2022 Roar Bogerud

Frivillighet Norge om 
Pandefri

09.06.2022 Roar Bogerud

Paraplyorganisasjonene i 
Viken

09.06.2022 Roar Bogerud

Workshop Frivillighet 09.06.2022 Turid Williksen

Workshop, Bredde e-sport 
Alliansen

09.06.2022 Pål Thomassen

Lørenskog idrettsråd 09.06.2022 Kjetil A. Bakke

Årsmøte Lillestrøm idrettsråd 
- digitalt

09.06.2022 Anita Hokholt Engh

Moss idrettsråd 10.06.2022 Hilde Stokke

Digital kaffekopp Høyre 10.06.2022 Roar Bogerud

Årsmøte Enebakk idrettsråd 10.06.2022 Turid Williksen

Idrettskretsledermøte 10.06.2022 Turid Williksen

Åpent møte Drammen og 
Lier Høyre, anleggspolitikk

10.06.2022 Pål Thomassen
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

JUNI

Møte med Sparebank-
stiftelsen DnB

13.06.2022 Roar Bogerud

Møte prosjektgruppen 
IK2030

14.06.2022 Turid Williksen

NIF Lederforum 14.06.2022 Turid Williksen

Møte med Berit Kjøll og 
Karen Kvalevåg sammen med 
og pva Idrettskretsenes 
samarbeidsutvalg

15.06.2022 Turid Williksen

NIF Lederforum 15.06.2022 Turid Williksen

Kretsting Oslo og Akershus 
skiskytterkrets

15.06.2022 Turid Williksen

NIF Lederforum, teams 15.06.2022 Anita Hokholt Engh

Årsmøte Hvaler idrettsråd 15.06.2022 Emilie Karoline Karlsen

Norges Luftsportforbund, 
Elverum, anleggspolitisk 
samling

16.06.2022 Pål Thomassen

Årsmøte/anleggskonferanse 
Indre Østfold idrettsråd

16.06.2022 Pål Thomassen

Nesodden idrettsråd 16.06.2022 Kjetil A. Bakke

Årsmøte NMF Region Øst 17.06.2022 Pål Thomassen

Årsmøte Oslo Bowlingkrets 21.06.2022 Pål Thomassen

Digitalt idrettsrådsmøte 22.06.2022 Hilde Stokke

VIK idrettsrådsmøte vedr. 
Tverga

22.06.2022 Anita Hokholt Engh

Olympisk akademi (digitalt) 23.06.2022 Andreas Haugen

Norges Olympiske Akademi 23.06.2022 Emilie Karoline Karlsen

NM-veka Sarpsborg 25.06.2022 Hilde Stokke

Møte med Thorleif Haugs 
venner

28.06.2022 Roar Bogerud

Møte Idrettskretsenes 
samarbeidsutvalg

29.06.2022 Turid Williksen

Åpning zipline i 
Vikersundbakken

03.07.2022 Roar Bogerud

AUGUST

Arendalsuka 16.-18.08.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen, Pål  
Thomassen

Styringsgruppemøte 
e-sport-alliansen

16.08.2022 Pål Thomassen
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

AUGUST

Møte NIFs Valgkomité 18.08.2022 Turid Williksen

Idrettskretsledermøte 19.08.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen

Rundtur i Viken med Berit 
Kjøll m.fl.

23.08.2022 Roar Bogerud

Møte prosjektgruppen 
IK2030

23.08.2022 Turid Williksen

Møte NIFs Valgkomité 24.08.2022 Turid Williksen

Møte Drammen kommune 
om Aktive Lokalsamfunn

25.08.2022 Roar Bogerud

Teamsmøte fylkesmusikk-
rådene i Norge

25.08.2022 Roar Bogerud

Drammen idrettsråd -
Aktive Lokalsamfunn

25.08.2022 Pål Thomassen

Møte Lier og Drammen 
kommuner om Thorleif 
Haug-markering 2024

26.08.2022 Roar Bogerud

Møte med valgkomiteen VIK 26.08.2022 Roar Bogerud

Lier kommune, skikongen  
Thorleif Haug

26.08.2022 Pål Thomassen

Anleggskonferanse Asker 27.-28.08.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen, Pål  
Thomassen, Anita Hokholt Engh

Åpning av Mysen Rackethall 28.08.2022 Roar Bogerud

NIHF, anleggsseminar ishall 28.08.2022 Pål Thomassen

Møte NIFs Valgkomité 30.08.2022 Turid Williksen

Gjennomgang av saker til 
ekstraordinært idrettsting

31.08.2022 Roar Bogerud, Hilde Stokke

SEPTEMBER

Møte om Pandefri 01.09.2022 Roar Bogerud

Paraidrettsutvalgsmøte - 
digitalt

01.09.2022 Anita Hokholt Engh

Norsk idrettspolitisk arena 02.-04.09.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen, Andreas 
Haugen

Møte Asker idrettsråd og 
Asker kommune om Aktive 
Lokalsamfunn

06.09.2002 Roar Bogerud

Møte prosjektgruppen 
IK2030

06.09.2002 Turid Williksen

Møte Aktive lokalsamfunn 
Viken IK

07.09.2022 Hilde Stokke
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

SEPTEMBER

Møte Asker kommune og 
Asker idrettsråd om Aktive 
Lokalsamfunn

15.09.2022 Roar Bogerud

Dialogmøte Viken 
Fylkeskommune

15.09.2022 Turid Williksen

Styremøte Buskerud 
skiskytterkrets (tema anlegg)

15.09.2022 Turid Williksen

Styringsgruppemøte 
e-sport-alliansen

15.09.2022 Pål Thomassen

Styremøte Buskerud 
Skiskytterkrets

15.09.2022 Pål Thomassen

Idrettskretsledermøte 16.09.2022 Turid Williksen

Møte inkludering i IL 17.09.2022 Hilde Stokke

Møte prosjektgruppen 
IK2030

21.09.2022 Turid Williksen

Årsmøte Sigdal idrettsråd 22.09.2022 Andreas Haugen

Temamøte Aktive 
Lokalsamfunn og pandefri

23.09.2022 Hilde Stokke

Høringsmøte for idrettsråd 
for saker til eord. idrettsting

23.09.2022 Turid Williksen

Møte med idrettsråd i Viken - 
innspill til Idrettstinget

23.09.2022 Anita Hokholt Engh

NIF Åpen time 24.09.2022 Turid Williksen

NIF Lederforum 27.09.2022 Turid Williksen

Hole idrettsråd 28.09.2022 Kjetil A. Bakke

Møte Sarpsborg IL - 
Aktive Lokalsamfunn

29.09.2022 Hilde Stokke

NIPA-foredrag om idrettens 
autonomi

30.09.2022 Turid Williksen

VIK Tverga-gruppe, digitalt 
møte

30.09.2022 Anita Hokholt Engh

OKTOBER

Møte IKSU (Idrettskretsenes 
samarbeidsutvalg)

04.10.2022 Turid Williksen

NIF-gruppe Finansiering av 
idrettsråd

04.10.2022 Anita Hokholt Engh

Like muligheter og VM i 
bryting, Jordal Amfi

06.10.2022 Ingunn Hensel

IKSU 07.10.2022 Ingunn Hensel

Idrettskretsledermøte 07.10.2022 Turid Williksen
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

OKTOBER

Møte m/NIF om 
spillemiddelsøknaden

11.10.2022 Ingunn Hensel, Turid Williksen

Finnemarka forum i  
Drammen

14.10.2022 Pål Thomassen

Dialogmøte Viken 
fylkeskommune

15.10.2022 Roar Bogerud

Møte hovedkomiteen for VM 
Skiflyvning Vikersund

15.10.2022 Roar Bogerud

NIF Ledersamling  
Gardermoen

15.10.2022 Roar Bogerud

Ekstraordinært Idrettsting 
NIF

15.10.2022 Ingunn Hensel

NIF Ledersamling 15.10.2022 Turid Williksen

Bærum idrettsråd - 
Høstkonferanse. Holdt 
innlegg om bærekraft

15.10.2022 Pål Thomassen

Ekstraordinært Idrettsting 15.-17.10.2022 Roar Bogerud, Ingunn Hensel, Turid 
Williksen, Hilde Stokke, Pål Thomassen, 
Anita Hokholt Engh, Andreas Haugen, 
Emilie Karoline Karlsen

Seminar ”Sammen om barna 
i Asker»

16.10.2022 Roar Bogerud

Idrettskretsledermøte 16.10.2022 Roar Bogerud

Møte Hovedkomiteen VM 
Skiflyvning Vikersund

18.10.2022 Roar Bogerud

NIH om bærekraftsstudium 21.10.2022 Ingunn Hensel

Anleggskonferanse og Den 
store idrettshelga Sarpsborg

22.-23.10.2022 Roar Bogerud

Møte Idrettskretsenes 
samarbeidsutvalg (IKSU)

22.10.2022 Turid Williksen

Anleggskonferanse  
Sarpsborg

22.-23.10.2022 Turid Williksen, Pål Thomassen

Møte med idrettsrådene i 
Viken

23.10.2022 Roar Bogerud

Frivillighetskonferanse Viken 
fylkeskommune

25.10.2022 Roar Bogerud, Turid Williksen

Høringsmøte NIF 25.10.2022 Turid Williksen

Ledermøte Sarpsborg IR 27.10.2022 Hilde Stokke

Møte idrettspresidenten og 
NIFs ledelse pva Idretts-
kretsenes samarbeidsutvalg

27.10.2022 Turid Williksen
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Hva/hvor Dato Hvem representerte

OKTOBER

Møte Idrettskretsenes 
samarbeidsutvalg (IKSU)

28.10.2022 Turid Williksen

Møte NIPA 30.10.2022 Roar Bogerud

NOVEMBER

Årsmøte Nore og Uvdal 
idrettsråd

03.11.2022 Atle Magne Strandos

Ungdomskonferansen Mysen 06.-07.11.2022 Andreas Haugen, Emilie Karoline Karlsen, 
Ingunn Hensel

Frivillighet Norge-konferanse 08.11.2022 Roar Bogerud

Viken fylkeskommune – 
dialogmøte

10.11.2022 Roar Bogerud, Ingunn Hensel

Idrettsrådsutvalgsmøte - 
digitalt

11.11.2022 Anita Hokholt Engh

Webinar: Idrettens evige 
skyggeside

11.11.2022 Andreas Haugen

Olympisk akademi - digitalt 12.-14.11.2022 Andreas Haugen

Lederforum særidretter i 
Viken

15.11.2022 Roar Bogerud, Anita Hokholt Engh

Møte med fotballforbundet 
om kunstgress-saken

16.11.2022 Roar Bogerud

Åpen time, tilbakemelding fra 
idrettsstyremøte 16.11

17.11.2022 Roar Bogerud

Move-konferanse m/ISCA i 
Brussel

17.-19.11.2022 Hilde Stokke

Drammen kommune seminar 
”Sammen om barna”

19.-20.11.2022 Roar Bogerud

Idrettsrådssamling Kolbotn 24.11.2022 Anita Hokholt Engh

Møte med sykkelforbundet 
om Velodrom og realfag-
sungdomsskole i Asker

25.11.2022 Roar Bogerud

Asker IR - Snakk om å 
opprette ungdomsutvalg

29.11.2022 Andreas Haugen

DESEMBER

Idrettsrådssamling Lillestrøm 01.12.2022 Anita Hokholt Engh

Møte idrettskretsledere 02.12.2022 Roar Bogerud

Lederforum NIF 07.12.2022 Roar Bogerud

Møte med NIF om 
finansieringsmodell for 
digitale tjenester

13.12.2022 Roar Bogerud
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4. Bedre og tryggere idrettslag

14.1 Nye idrettslag
Klubb Kommune Opptak

Eidsvoll Padelklubb Eidsvoll 22.01.2021

Stabekk Drillklubb Bærum 22.01.2021

Rollag og Veggli Motorsportklubb Rollag 01.02.2021

Jessheim Discgolfklubb Ullensaker 09.02.2021

Drammen Dance Company Drammen 23.02.2021

Romerike Topphåndballklubb Lillestrøm 23.02.2021

Storøya Petanque klubb Bærum 01.03.2021

Fredrikstad Rullebrettklubb Fredrikstad 03.03.2021

Nordre Follo Padelklubb Nordre Follo 09.03.2021

Follo Danseklubb Nordre Follo 16.03.2021

Halden Padelklubb Halden 21.04.2021

Follo Kunstløpklubb Nordre Follo 03.05.2021

Fredrikstad Kunstløpklubb Fredrikstad 07.05.2021

Ringerike Rullebrettklubb Ringerike 10.05.2021

Lillestrøm Rullebrettklubb Lillestrøm 20.05.2021

Tangen Watt og Oksygen Cykleklubb Asker 21.05.2021

Kongsberg Taekwon-Do klubb Kongsberg 25.05.2021

Folkenborg Hestesportsklubb Indre Østfold 04.06.2021

Østerbo Idrettsforening Halden 01.07.2021

Vårsol Velocipedclub Asker 01.07.2021

Yasuragi Budoklubb Lørenskog 09.08.2021

Asker og Bærum Kickboxingklubb Asker 09.09.2021

Fredrikshald Bokseklubb Halden 18.10.2021

Ormåsen Discgolfklubb Øvre Eiker 27.10.2021

Sande Paragliderklubb Drammen 15.11.2021

Vollen Dykkeklubb Asker 15.11.2021

Kalnes Idrettslag Sarpsborg 15.11.2021

You Never Bike Alone SK, Bærum Bærum 29.11.2021

Skedsmo Functional Fitness Klubb Lillestrøm 15.12.2021

Jevnaker Bandy Klubb Jevnaker 15.12.2021

Nærsnes Løpeklubb Asker 21.12.2021

Idrettslagsoversikt
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14.2 Utmelding av Norges Idrettsforbund – og underliggende organisasjonsledd 
Klubb Dato

Berserk K-1 Kickboxingklubb 13.04.2021

Haukås Fotballklubb 27.04.2021

Samklang Turn 04.11.2021

14.3 Tap av medlemskap
Klubb Dato

Drammen Indremisjons IF 06.01.2021

Gardermoen Vindtunell klubb 06.01.2021

Gracie Jiu-Jitsuklubb Halden 06.01.2021

Kongsberg Hang Glider klubber 06.01.2021

Lierkattene Innebandyklubb 06.01.2021

Røyken og Omegn Rideklubb 06.01.2021

Trøkk`stad Swingen 06.01.2021

Aremark Håndbakklubb 12.01.2021

Askim Sandvolleyballklubb 12.01.2021

Eidsberg Håndbak klubb 12.01.2021

Jeløy Cyckleklubb 13.01.2021

Jessheim Sandvolleyballklubb 13.01.2021

Kråkerøy Bryteklubb Fredrikstad 13.01.2021

Moss Amerikanske Fotballklubb 13.01.2021

Fredrikstad Beachvolleyball Club 21.01.2021

Nitelva Turnforening 21.01.2021

Gimle Tennisklubb 21.01.2021

Fredrikstad Taekwondo klubb 27.01.2021

Kongsten IBK 27.01.2021

Shobukan Karateklubb Halden 27.01.2021

Svingelite 27.01.2021

Øberg Volleyballklubb 27.01.2021

Marker Bordtennisklubb 28.01.2021

Marker Sykkelklubb 28.01.2021

Borg Miniracing klubb 01.02.2021

Larkollen Seilforening 01.02.2021

Rakkestad Kraftsportklubb 01.02.2021

Rygge Bryteklubb 01.02.2021

Båstad Tennisklubb 03.02.2021

Skjeberg Banegolfklubb 03.02.2021
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14.3 Tap av medlemskap
Klubb Dato

Skjeberg Idrettsforening 03.02.2021

Borg Cricketlag 27.05.2021

Hønefoss Brettklubb 27.05.2021

Askim Fotballklubb 27.05.2021

Lørenskog Bordtennisklubb 27.05.2021

Asker Azad Sports & Culture Club 04.06.2021

Fredrikstad Curling Club 04.06.2021

Fredrikstad Skeletonklubb 04.06.2021

Lørenskog Cricketklubb 07.06.2021

Marker Jeger og Fiskeforening 07.06.2021

NMK Romerike 07.06.2021

Dagali Mikroflyklubb 08.07.2021

Moss Kickboxing og Mma 08.07.2021

Moss Trekk og Brukshundklubb 08.07.2021

14.4 Oppløsning

14.5 Gjenopptak

Klubb Dato

Asker Undervannsklubb 25.02.2021

Eiker Undervannsklubb 30.03.2021

IL Skrim Håndball Elite 07.04.2021

Romerike Taekwondo Klubb 21.12.2021

Klubb Dato

Austad FK 03.03.2021
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14.6 Navnendring

Tidligere navn Nytt navn Opptak

Christianslund Taekwon Do klubb Fredrikstad Taekwon-Do 
klubb

01.02.2021

Hurdal Rideklubb Hurdal Hestesportklubb 04.02.2021

Hønefoss Mikroflyklubb Hønefoss Sportsflyklubb 16.03.2021

Grasåsen Sportsskyttere Østre Viken Sportsskytter-
klubb

28.04.2021

Ringerike Helsesportlag Ringerike Bocciaklubb 17.06.2021

Mysen Svømmeklubb Indre Østfold Svømmeklubb 28.09.2021

Sportsklubben Rapid-Moss Fotballklubben Melløs 1925 18.11.2021

14.7 Sammenslåtte og endring av idrettskretstilhørighet 

Tidligere navn

Strømsø Cricketklubb og Marienlyst Cricketklubb     
(Marienlyst CK nedlegges) 

Son Petanque klubb og Petanque Club Hølen       
(Son Petanque klubb nedlegges) 

Oslo Seilflyklubb – navneendring til Fornebu Flyklubb 
Endring fra Oslo IK til Viken IK

Nydalen Alpinklubb – navneendring til Snølaget Sportsklubb 
Endring fra Oslo IK til Viken IK

61. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

62. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021

Regnskap 2021

Årsregnskap med beretning og noter



4. Bedre og tryggere idrettslag

63. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

64. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

65. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

66. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

67. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

68. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

69. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021

15.2 Revisjonsberetning fra BDO



4. Bedre og tryggere idrettslag

70. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

71. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021



4. Bedre og tryggere idrettslag

72. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021

15.3 Kontrollutvalgets beretning



4. Bedre og tryggere idrettslag

73. Viken idrettskrets - Årsrapport 2021

15.3 Kontrollutvalgets beretning


