
Dialogkonferanse:  
Vennskap - inkludering og sosial 

kompetanse  
(VIS-prosjektet) 
19. januar 2016 

 
Oppsummering  

v/Ann-Kristin Aanstad, Larvik idrettsråd 

http://larvikir.no/


Program 

17.00  Velkommen og åpning  
 ved Jan Erik Norder, kommunalsjef for Kultur og oppvekst Larvik kommune 

17.10  Hvordan arbeider idretten for å forebygge mobbing 
 ved Bjørn Lauritzen, Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets 

17.40  Slik gjør vi det i Nanset idrettsforening 
 ved Gloria Odberg, styremedlem i Nanset IF 

17.50  Vis prosjektet Larvik kommune ved Sissel Gro Johnson 

18.00  Pause og kaffe 

18.15  Samtale og diskusjon rundt bordene 

19.20  Oppsummering og veien videre   

 ved Ann-Kristin Aanstad, Idrettsrådet i Larvik. 

 



Omfanget av mobbing 
• 200.000 mobbeofre 

200.000 mennesker i Norge blir mobbet på jobben. 30% av 
uførepensjonistene i Norge er trygdet på grunn av psykiske 
problemer eller lidelser de har pådratt seg eller er blitt påført på 
arbeidsplassen. Mobbing blir sett på som et av de aller største 
arbeidsmiljøproblemene i Norge i dag. 
 
 

 

• 25-30 milliarder kroner 
Det antas at mobbing er årsak til en betydelig andel av det totale 
sykefraværet i Norge, og koster det norske samfunn  
25-30 milliarder kroner årlig. 
 

Tall fra Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen 

Det er en plikt for ALLE å jobbe mot 
mobbing i hele norsk idrett 



Larvik byen der vi bryr oss.  
Ingen skal mobbes og utestenges! 

 
• Kan skoler , barnehager og idretten samarbeide om barn og unges 

oppvekstvilkår? 
 
Larvik kommune har utarbeidet «Tiltaksplan mot mobbing», og fra 
2015/16 igangsetter Kultur og oppvekst et anti mobbe prosjekt for 
barnehage og skole. 

 

• Målet for kvelden er å starte en prosess, i forhold til økt 
bevisstgjøring om vårt felles ansvar for barn og unge. 
 

• Idrettens verdier er sentralt bakteppe for alle idrettslagenes 
aktiviteter - men hvor mange trenere og ledere er bevisste i forhold 
til klubbenes egne verdigrunnlag og sportslige planer.  

 



NIF 
Fellesorgan for alle idretter 

i hele Norge Idrettskretser 
19 stk. 

Fellesorgan for alle idretter 
i hvert fylke/region 

Idrettsråd 
Idrettspolitisk fellesorgan 

for idrettslagene i en 
kommune (428 stk.) 

11 595 

Idrettslag 

Gruppe 
En for hver spesifikke 
idrettsaktivitet i laget 

Lag 
Laget som spiller i en serie.  

For eksempel Gutter 16 

Gren(er) 
Grenen(e) som gruppa utøver 

F.eks. Beachhåndball i Håndball 

SÆRFORBUND  54 stk. 
Fellesorganer for hver 

spesifikke idrett nasjonalt 

Særkrets 
Fylkes/regionsledd for de 

spesifikke idretter. Ikke alle 
idretter har dette leddet. 

 
2,2 mill 

medlemmer 

Norsk idretts organisasjonskart 

Info. om gren(er): 
Alle idretter har minst én 

gren, selv om de bare driver 
én idrett, som f.eks. Fotball. 
Om Fotball også får Futsal 

som egen gren, har de altså 
to grener. Noen idretter har 

mange grener, f.eks. Ski. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold
http://larvikir.no/
http://larvikir.no/dokumenter/klubber.php
https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund1/
http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/organisering/


Årsmøtet 

Styret 
1 leder 

1 nestleder 
2 medlemmer 
1 varamedlem 

Valgkomite 
1 leder 

2 medlemmer 
1 varamedlem 

Revisor 
2 revisorer 

Turn 
gruppe 

Håndball 
gruppe 

Fotball 
gruppe 

Bryting 
gruppe 

Idrettslagets struktur 
EKSEMPEL ORGANISASJONSPLAN 

Administrasjon 
Daglig leder 

Bandy 
gruppe 



NIFs visjon er å være  

fremste bidragsyter for å oppnå: 

«Idrettsglede for alle» 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/resolusjon-fra-idrettstinget/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/telemark-idrettskrets/


Idrettens verdigrunnlag 

Organisasjonsverdier: 

Organisasjonens arbeid skal preges 
av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd 

 

Aktivitetsverdier: 

All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som glede, fellesskap, 
helse og ærlighet 

 



Felles ansvar! 

 

Hvordan skal idrettslag reagere på mobbing? 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/hvordan-skal-idrettslag-reagere-pa-mobbing/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/hvordan-skal-idrettslag-reagere-pa-mobbing/


Fra vinnerskaller til vinnerhjerter 

 

 

 



NIFs lov 

• Gjelder for alle organisasjonsledd 

• Viktige bestemmelser: kapittel 1, 2 og 10 

NIFs lovnorm for idrettslag(LN) Lovnormen er ufravikelig 
og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin 
egen lov. 

NIFs forskrifter og bestemmelser (bindende regler) 
Norges idrettsforbund - Forskrift om medlemsregister 

Idrettens barnerettigheter (veiledende) og  

Bestemmelser om barneidrett (bindende) 

Retningslinjer (veiledende) 
F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering. 

 

 

 

Idrettens regelverk 

http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovnorm---idrettslag_-bokmal.docx
http://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
http://www.idrettsforbundet.no/contentassets/bb411159905749279c99b4502827e168/barneidrettsbestemmelsene-brosjyre-a5_lr_2011.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/contentassets/bb411159905749279c99b4502827e168/barneidrettsbestemmelsene-brosjyre-a5_lr_2011.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/


 "I beste mening"  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/bilder-av-barn-pa-nett/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/bilder-av-barn-pa-nett/


Forsikringer 

Styret har ansvar for å påse at klubben har forsikret det den bør. 

• Aktivitet 

• Lisens:  

• Underslag 

• Styreansvarsforsikring 

• Arrangement 

• Ulykke 

• Løsøre 

• Brann 

Annet…?   Mobbeforsikring? 

 

 

Klubbforsikring 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
http://www.sykling.no/Sider/Velkommen.aspx
http://www.sykling.no/Sider/Velkommen.aspx


Politiattest 

Rutiner for politiattest 

• Ansvarlig for politiattest 

• Hvem omfattes av ordningen 

• Den styreoppnevnte sitt ansvar 

• Lagring av opplysninger 

• Varighet (3 år) 

 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


NFFs visjon er  
”Fotballglede, muligheter 
og utfordringer for alle”. 

http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/2009/Det-handler-om-respekt-ikke-sant/
http://www.forbundstinget.no/Documents/Forbundstinget/dokumenter/Handlingsplan_2012-2015.pdf
http://www.fotball.no/nff/Regler_og_retningslinjer/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/


Håndball for alle 

 



Vinne for enhver pris? 

At noen vinner 17-3, 15-1, 4-22 eller 
andre resultater innebærer ikke 
nødvendigvis god lagledelse og 
disponering av spillerne, snarere tvert 
om mener vi. Slike resultater skaper 
ingen glede og utvikling, hverken for 
de som vinner eller de som taper. 

Norges Håndballforbund har laget et hefte med råd og tips for barnehåndball. 

Disse er bygget på NIF sine barneidrettsbestemmelser. 

https://www.handball.no/regioner/region-sor/nyheter-i-region-sor/vinne-for-enhver-pris/
https://www.handball.no/regioner/region-sor/nyheter-i-region-sor/vinne-for-enhver-pris/
https://www.handball.no/globalassets/region-sor/kampaktivitet/barnehandball-6-12-ar/2014_barnehandballhefte_a4_11s_web-1.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/


Brosjyren "Velkommen til 
håndballklubben", som foreligger 
på 7 ulike språk, kan være til hjelp 
for klubben i kommunikasjonen 
med barnas familie og skolene.  

Brosjyren informerer om hva 
klubben tilbyr, og hva de krever i 
forhold til et medlemsskap. 

https://www.handball.no/regioner/region-vest/utvikling1/klubbutvikling/inkluderingsarbeid-flerkulturelle/informasjonsmateriale/
https://www.handball.no/regioner/region-vest/utvikling1/klubbutvikling/inkluderingsarbeid-flerkulturelle/informasjonsmateriale/
http://www.handball.no/p1.asp?p=33633


Bli med - idrettslagsbrosjyre på 9 språk 
 

Nå kan du fortelle hva idrettslaget 
ditt er på 9 ulike språk.  

 

Gjør brosjyren til din egen, 
si hva laget ditt tilbyr og hvordan 
du blir medlem. 

http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/idrettslagsbrosjyre-pa-ni-sprak/
http://www.idrett.no/krets/oslo/nyhetsarkiv/Sider/Bli-med---idrettslagsbrosjyre-pa-9-sprak.aspx


Les hele artikkelen her 

http://www.f-b.no/sport/fredrikstad-idrettsrad/idrett-er-perfekt-til-integrering/s/5-59-357803?ns_campaign=editorial.article&ns_mchannel=editorial.facebook&ns_source=editorial.facebook&ns_linkname=editorial.share.article&ns_fee=0
http://www.f-b.no/sport/fredrikstad-idrettsrad/idrett-er-perfekt-til-integrering/s/5-59-357803?ns_campaign=editorial.article&ns_mchannel=editorial.facebook&ns_source=editorial.facebook&ns_linkname=editorial.share.article&ns_fee=0


Sunn jenteidrett 

Spiseforstyrrelsesteamet 
ved Olympiatoppen jobber 
både med forebygging og 
behandling av 
spiseforstyrrelser, samt 
undervisning og opplæring 
av støtteapparat, foreldre, 
trenere og helsepersonell. 

Spiseforstyrrelser 

http://www.sunnjenteidrett.no/
http://www.sunnjenteidrett.no/
http://www.olympiatoppen.no/
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/spiseforstyrrelser/page7691.html


Vi er forskjellige... 

Ludvig:  
”Alt nytt er fali det!” 

Solan: 
 ”Nye ting er SÅ spennende!” 



Hvordan kommunisere for å nå mål?   

 Åpen og inkluderende idrett   

 Forhold til medlemmer, foreldre, samarbeidspartnere - 
åpenhet rundt styrearbeid 

 Bruk av sosiale medier – facebook, twitter, hjemmeside 

 

 -Idrettslaget er  limet i lokalsamfunnet! 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubbhandbok/mal-kommunikasjonsstrategi-for-idrettslag.docx
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/--idrettslaget-er-limet-i-lokalsamfunnet/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/--idrettslaget-er-limet-i-lokalsamfunnet/


Forsvarlig og fornuftig organisering 

• Organisasjonsplan 

• Funksjonsbeskrivelser  
med rolle og ansvar 

• Mandater 

KLUBBHÅNDBOK 

Avhengig av mål  
og oppgaver 

http://www.klubbhåndboken.no/


Støtteordninger 

• Fond for fritidsaktiviteter (Frivilligsentralen i Larvik) 

• Idrettens støtteordninger (infoside) 

• Larvik kommune har Tilskuddsportalen for lag og 
foreninger 

• Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger 

 

• NB! Ulike søknadsfrister. Kjekt med et årshjul 

http://larvik.frivilligsentral.no/fond-for-fritidsaktiviteter/
http://larvik.frivilligsentral.no/fond-for-fritidsaktiviteter/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://tilskuddsportalen.no/#/1172
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Tilskuddsmidler-til-idretts--og-friluftslivsforeninger/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Tilskuddsmidler-til-idretts--og-friluftslivsforeninger/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Tilskuddsmidler-til-idretts--og-friluftslivsforeninger/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Tilskuddsmidler-til-idretts--og-friluftslivsforeninger/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Tilskuddsmidler-til-idretts--og-friluftslivsforeninger/
http://larvikir.no/


Alle trenger ros 



 

Takk for i dag! 


