
VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 

1. Status idretten i Larvik 

– Tall og økonomi 

– Finansiering av idrettsanlegg 

– Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 

 

2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget: Hva, hvor og hvordan gruppestyrene og hovedstyrene må 
oppdatere/ajourholde roller og funksjoner (SportsAdmin) (kort gjennomgang) 

 

3. Drift av idrettsanlegg v/anleggsgartner Aakerholt Steen & Lund AS  
tips om smarte løsninger - og erfaringer de har med god og dårlig drifting.  

 

4. Hvordan utvikle både bredde og topp i Norges fremste håndballby? v/Bjørn Bjune LHK 

 

5. Atea Klubbkontor. 

 

5. Ordet er fritt 

 



17millioner til idrettslagene hittil i år 
 
1. Driftstilskudd fra Larvik kommune  - 9.2 mill 

2. Spillemidler til anlegg : 

 Larvik fikk 10,1 mill i spillemidler til anlegg i 2016.  

 Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2016.  

 Fordelingen til Larvik med 4,8 millioner til 8 idrettslagseide anlegg finner du her. 

 Omtale i ØP 17. juni: Rekordmange tippekroner til Larvik-anlegg 

 14 millioner i etterslep på kommunal medfinansiering 
 

1. Lokale Aktivitetsmidler (LAM) : 

• Det var kr 315,8 mill. til fordeling i 2016,  
av dette fikk drettslagene i Larvik kr. 2,6 mill. 

• Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her  

http://larvikir.no/dokumenter/tilskudd.php
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/205019
http://larvikir.no/filer/2016/FORDELING_AV_SPILLEMIDLER_TIL_ANLEGG_FOR_FYSISK_AKTIVITET_2016_VFK_6-6-2016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/FORDELING_AV_SPILLEMIDLER_TIL_ANLEGG_FOR_FYSISK_AKTIVITET_2016_VFK_6-6-2016.pdf
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://larvikir.no/dokumenter/tilskudd.php
http://larvikir.no/dokumenter/tilskudd.php
http://larvikir.no/filer/2016/LAM_tildeling_2016_-LIR_18062016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/LAM_tildeling_2016_-LIR_18062016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/LAM_tildeling_2016_-LIR_18062016.pdf


 

 Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. 

 Strategidokumentet 2017-20.  
 

• Det er totalt 23 søknader, hvorav 6 nye.  

 

• Samlet kostnad for 20 anleggene er beregnet til 65,3 mill.  

 

• Det søkes om totalt 21,5 millioner i kommunal medfinansiering= 11 års 
etterslep 

 

• Samtidig søkes det om totalt 19,8 millioner i spillemidler for disse anleggene, - 

• 7 søknadene har fått tildelt spillemidler.  



Fotball Håndball
Gymnastikk

og turn
Svømming Friidrett Ski Sykkel Judo Orientering Kickboksing

Kvinner 653 1072 370 200 190 162 127 50 134 46

Menn 2194 372 246 246 243 332 463 137 148 111

Sum Aktive 2847 1444 616 446 433 494 590 187 282 157

Jenter 0-19 år 477 850 327 160 149 109 25 36 52 25

Gutter 0-19 år 1490 260 226 184 169 172 156 103 43 44
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LARVIK 2015 -  Aktivitetstall 
 (10 største idretter, sortert på flest aktive i alderen 0-19 år) 

Av totalt 53 idrettslag i Larvik er det 19 fleridrettslag og 34 særidrettslag. 
51 idrettslag har aktivitet innenfor 40 særidrettsgrupper med 56 grener 
fordelt på 113 aktivitetsgrupper.  
  
Det var 12 869 medlemmer registrert pr. 31.12.2015.  
36 % kvinner og 64 % menn.   
44 % av medlemmene er under 20 år. 5 idrettslag har 299 aktive barn i idrettsskoler. 
  
Diagrammet viser fordelingen for 10 av 40 særidretter. Totalt var det 10393 aktive registrert pr. 31.12.2015, hvorav 
54 % under 20 år.  
Fordeling viser også ant. aktive jenter og gutter i aldersgruppen 0-19 år. Fotball er størst med 27 % (2847) av de 
aktive - og 76 % gutter 0-19 år.  
  
Det er registrert 51 funksjonshemmet utøvere, hvorav 10 stk. under 20 år. 





Kommunestyret 19. oktober: 
 
KST-199/16 Finansiering av idrettsanlegg Vedtak: 
  
• Det etableres et fond for finansiering av idrettsanlegg til 

forskuttering av spillemidler og merverdiavgift. 
 

• Fondet etableres med en ramme på inntil kr 20 millioner.  
 

• Oppbygging av fondet skal gjennomføres i løpet av perioden 2017-2021 (neste 
strategiperiode). 
 

• Årlig beløp fastsettes i forbindelse med sak om disponering av årsresultat for 
kommunen. 
 

• (Bjørn Walles forslag fra kultur- og oppvekstkomiteen) 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&


IT-løsninger for Idretten - oversikt 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/nyheter/it-losninger-for-idretten---oversikt/


Side 8 

 Personlig side – enkel oppdatering av 
din informasjon. ALLE bør sjekke 
innlogging her! 

 Administrerer medlemskap -  også for 
din familie! 

 Enkelt å melde seg på arrangementer 
og kurs 

 Viser hvilke funksjoner du er registrert 
med i Idrettens systemer. 

 Din innloggings-ID  også for de andre 
applikasjonene:  SA / KA 

Din inngangsportal til idretten! 

Se brukerveiledninger til Min idrett 

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_Brukerveiledninger
https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/


Side 9 

Verktøy som hjelper klubbene med å administrere bl.a.: 

 Funksjoner og tillitsvalgte / klubben som organisasjonsledd 

 Arrangementer, kurs og lisenser 

 Registrere klubben som elektronisk betalingskunde (BuyPass) 

 Registrere Brutto driftskostnader (Moms-kompensasjon) 

Idrettens hoved-administrative system… 

https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Arrangement
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Arrangement
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Kurs#Opprett_kurs_og_kursinnhold
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Lisens
https://itinfo.nif.no/For_klubb/arrang%C3%B8r/s%C3%A6rforbund
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/1-norges-idrettsforbund/okonomi/registrering-av-driftskostnader-i-sportsadmin.pdf
https://sportsadmin.nif.no/
https://sportsadmin.nif.no/


Side 10 

 Ett verktøy for hele klubben 

 Full oversikt over hele klubben/ 
alle nivåer og medlemmer 

 Tilpass oppsettet etter klubbens 
ønsker/plan!! 

 E-post/sms til medlemmer og 
foresatte 

 Enkel innkreving av kontingenter 
og avgifter 

 Enkel purring  

 Oversiktlig bilagsrapport 

 Erstatter idrettsregistreringen 

Idrettens nye og enkle løsning for medlemsadministrasjon 

Forskrift om medlemsregister 

https://ka.nif.no/ 

http://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1
https://klubbadmin.nif.no/
https://klubbadmin.nif.no/


Side 11 

Det er brukernavn og passord fra Min 
idrett som skal benyttes for innlogging i 
Samordnet søknad og rapportering.  

For at din klubb skal være best mulig 
forberedt til å gjennomføre Samordnet 
søknad og rapportering når denne åpner, 
så anbefaler vi at den som skal registrere 
tall på vegne av klubben har brukernavn 
og passord til Min idrett klart til 
åpningen den 1. april.  

Det betyr at dersom man ikke 
allerede har en profil i Min idrett 
så må man registrere seg slik at 
man får tilgang.  

 

Samordnet søknad og rapportering 

https://itinfo.nif.no/Klargj%C3%B8ring_til_Samordnet_s%C3%B8knad_og_rapportering


Enklere idrettslag  
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden


Nettside for Idrettsråd: 
 
Vestfold idrettskrets har startet et pilotprosjekt for idrettsrådene i 
samarbeid med NIF og Atea. ”Enklere styrehverdag” skal nettopp støtte opp 
under idrettsrådenes viktige arbeid. Prosjektet har fått nasjonale følger, ved 
at alle idrettsråd i Norge får tilbud om gratis nettside fra NIF og Atea.  
 
I Vestfold inngår både nettsiden og et tilhørende ”styrerom” i IT-
løsningen. Når ditt idrettsråd er operativt, vil din klubb få info. 
 
Se info fra første samling her: 

https://larvikir.klubb.nif.no 

https://atea.klubb.nif.no/
https://vestfoldik.klubb.nif.no/nyheter/Sider/IR-Pilot-Enklere-styrehverdag.aspx



