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Hvordan  har  organiseringen  
i  NIF  fremmet  
idrettsbevegelsen?



Visjon:  Idrettsglede  for  alle!
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Formål
NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve idrett ut fra sine 
ønsker og behov, og uten å bli utsatt for 
usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling. 

Et allment formål, et formål for 
fellesskapet, et formål på vegne av alle
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Forløperen:

Centralforeningen for  udbredelse af
Idræt og  Vaabenbruk
1861

Otto Richard Kierulf, Centralforeningens
første formann, 1861
Norsk statsminister i Stockholm i 1871



Påstand:

• Centralforeningen for udbredelse af
idræt og vaabenbruk: 
• Hvis ikke spesialidrettene hadde lagt 

seg inntil sentralforeningen da det 
skjedde – ville det aldri ha skjedd.

• Interessefelleskapet var ikke idrettene 
eller selve innholdet, men det 
instrumentelle formålet

• Idrettens egenverdi kom seinere



Foreninger  ble  med  fordi  det  
fulgte  penger  med

• Rekruttering «top-down»
• Mål:

• Starte nye foreninger
• Ta vare på de som fantes

• Bandt sammen om 
formålet



Instrumentell  start:

• Utdanne dyktige 
fedrelandsforsvarere

• Rekruttere skyttere
• «Styrke legemet, gjøre det 

kraftig, smidigt og 
velskikket for Menneskets 
Livsgjerning»

Eker Skytterlags jubilæumsstevne i 1879



Fellesskap  kanskje  viktigst?

• «….ikke bare drive 
idrett, men ha 
sammenkomster med 
sangøvelser, diskusjoner 
og opplesning»

Stenkjærs Arbeiderpartis Sangkor, 1918



Absolutt  interessepolitisk

• Centralforeningen:
• Forsvarssaken

• Turnforeningene:
• Helse og sunnhet

• Arbeidernes idrettsforbund:
• Hygiene, folkehelse og sterke 

arbeidere



Side 10

NIF
Fellesorgan	  for	  alle	  
idretter	  i	  hele	  Norge

54	  Særforbund
Fellesorgan	  for	  en

spesifikk	  idrett	  nasjonalt

Gruppe
Organiserer	  en	  aktivitet

i	  idrettslaget

Idrettslaget

Særkrets	  
Fylkes/regionsledd	  for	  den

spesifikke	  idretten

Idrettsråd
Fellesorgan	  for	  alle	  

Idrettslag	  i	  en	  kommune

19	  Idrettskretser
Fellesorgan	  for	  alle	  
idretter	  i	  et	  fylke

Gruppen	  forholder	  seg	  til	  

særkretsen	  i	  	  idrettslige	  spørsmål

IOC

Int.	  særforbund

Stat	   (regjering/storting)

Fylkeskommune
”Stortingsbenken”

Kommunen

Hva  er  norsk  idrett  i  dag?

Norsk idrett består av ca:
2 200 000 medlemskap
12 000 idrettslag

IPCSpecial	   Olympics



Hvorfor  paraply  i  dag?



Idrettspolitikk

Idrett i politikken :
Saker i Storting, regjering, fylkeskommuner 
og kommuner som kan få konsekvenser for 
idrettsorganisasjonen

Politikk i idretten:
Saker som norsk idrett ønsker å få 
forståelse, vedtak og gjennomslag for i det 
politiske miljøet og hos befolkningen



Setter  saker  på  dagsordenen



Tyngde,  slagkraft  og  felles  stemme

• Spillpolitikk
• Moms-

kompensasjon
• Bygg flere 

anlegg nå!
• Kommunal 

involvering
• Allemanns-

retten



Interessepolitisk  legitimitet

• Idrett for mennesker med 
funksjonsnedsettelser

• Idrett for mennesker med 
minoritetsbakgrunn

• En time daglig fysisk aktivitet i 
skolen



Hvem  taler  de  minstes sak?

• Utålmodig talsperson for de minste idrettene, og dermed 
for fellesskapet i idretten



Enklere  med  en  «føderasjon»  enn  
en  «organisasjon»

• Samarbeid der det 
er gjensidig nyttig

• Store forskjeller 
innad i idretten

• Ikke gjøre felles det 
som ikke er felles 

• Ikke skille der det 
ikke behøvesFoto: Dagbladet



Snakker  på  vegne  av  
fellesskapet

• Krever forankring og eierskap
• Involvering, involvering og 

involvering



Særforbund  eier  idrettene,  NIF  kan  
hjelpe  med  rammevilkårene

Foto: 
e24.no



Opera  og  punk
Ballett  og  halling
Stand-up  og  Shakespeare

• Finn områder der man er 
enige, intern uenighet 
dreper saken



Jobber  sammen  
der  vi  er  enige



Styrker  fellesskapet  
om  felles  saker



Felles  verdispørsmål

Brede Hangeland 
kan ikke velge når 
han vil være 
forbilde og når 
han ikke vil være 
det



Felles  verdier



Enige  om  felles  
barneidrett

• Idrettens barnerettigheter
• Basert på FNs barnerettigheter
• Ca 450 000 barn i alderen 6-12 år 

driver organisert idrett, ca 80 % av 
alle barn i aldersgruppen

• Idrettens 
barneidrettsbestemmelser
• Bestemmer konkurranseregler for 

barn



NIF:  En  forening  av  foreninger

• Henter legitimitet nedenfra
• Uten aksept på lokalplanet, ingen 

endring på toppen
• Kan ikke pålegge grasrota noe 

grasrota er uenig i



Kompetanseutvikling

• Lederutvikling
• Unge ledere
• Fellesidrettslig 

trenerutdanning
• Organisasjons-

utvikling
• Internasjonal 

skolering



Ingen  skjulte  agendaer!

• «Gjør 
hjemmeleksa 
hjemme»

• Takhøyde i 
diskusjonene 
internt

• Felles front utad



Post  2:  Tilskudd  til  
særforbund

• NFF og andre store solidarisk 
overfor de andre 

• Uavhengighet ville gitt minst tre 
effekter:
• «Kjøttvekta» ville slått inn
• Små idretter ville blitt enda mindre
• Troverdigheten som fellesaktør ville 

blitt borte



Spreng grenser.

Skap 
morgendagen.


