
Idrettsframtiden Sørreisa

Hva trenger ditt idrettslag for å lykkes?



Agenda 

• Innledning

• Idrettens verdi

• Situasjon

• Workshop

• Avslutning



Hva betyr idretten for deg?

Menti.com – kode: 8227 2347





Hvorfor framtidskveld?

Ønske om å skape engasjement for å 
øke frivilligheten og idrettsaktiviteten

Stor nedgang i idrettsaktivitet over 
hele landet. 

Har ikke stabilisert seg etter 
pandemien



Idrettens verdi



Idrettens egenverdi

• Sosiale relasjoner

• Fellesskap

• Personlig utvikling

• Mestring 

• Å ha det gøy



Idrettens verdiskapning

Verdien av frivillighet i  : 

Idretten står for nesten 14,4
årsverk i kommunen

Dette tilsvarer kr 8.377.241



Status 









Workshop

Menti.com – kode: 2824 1191



Hva har vi behov for i vår idrett for å øke 

idrettsaktiviteten og frivilligheten? 



Tema 1: Hvordan 
inkludere flyktninger i 
idretten i Sørreisa?

Tema 2: Hvordan skal 
vi tilrettelegge for at 
alle barn og unge skal 
kunne drive idrett 
uavhengig av økonomi?



Hva kan idrettskretsen tilby?  

Kurs 

Klubbutvikling 

Solidaritetsfond 

Paraidrett 

Anleggsutvikling

Søknadsordninger





Aktivitetskurs

• Barneidrettstrener

• Parakurs



• Ingen barn og unge skal falle ut 
av idretten pga. familiens 
økonomi.

• En ordning i idrettslaget som skal 
nyttes til å dekke 
deltakerkostnader for 
medlemmer i aldergruppene 6-12 
og 13-19 år, der økonomi kan 
være en barriere for 
idrettsdeltagelse



➢ Etablere samarbeid med 
fylkeskommunen/kommunen og si hva 
dere kan tilby.

➢ Bidra til at frivillige organisasjoner ikke 
konkurrerer, men samarbeider godt 
lokalt.

➢ Dialog med mottakene – det er et krav 
om frivillighetskoordinator på hvert 
akuttmottak.

➢ Bidra til at idretten blir en trygg 
inkluderingsarena.

➢ Aktivitet både i mottak og i idrettslaget.

➢ Aktivitet for barn og voksne, men 
primært barn og unge.

Hvordan kan idrettslaget bidra?



➢Planlegge for gode sommeraktiviteter.

➢Kartlegge flyktningenes behov og interesser, også de med 
funksjonsnedsettelser, slik at flyktninger finner riktig 
idrettstilbud, i idrettslag som vil og kan. 

➢Sørge for at kommunale anlegg er åpne.

➢Bidra med informasjon om idretten. Som f.eks. Bli med 
brosjyren, gjennom Aktivitetsguide og info om hvem de kan 
kontakte for å finne et tilbud selv. 
https://www.aktivitetsguiden.no/ Rekrutter nye frivillige.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 22

Hvordan kan idrettslaget bidra?

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/filmer-og-verktoy/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/filmer-og-verktoy/
https://www.aktivitetsguiden.no/


AKTIVITET I OG RUNDT 
MOTTAK

➢ Opprette kontakt med 
mottakssentre og andre 
organisasjoner om aktivitet i 
nærområdet.

Tilbud om aktivitet i mottak og i 

idrettslaget



AKTIVITET I IDRETTSLAGET 

➢ Tilby aktivitet i idrettslaget på dagtid i akuttfasen hvor 
barn og unge ennå ikke har kommet inn i skolesituasjon. 
Det er fint om det er et allsidig tilbud så vi oppfordrer til 
samarbeid mellom grupper i fleridrettslag og 
særidrettslag.

➢Inkludere flyktningene i ordinær aktivitet. 

➢IL gir informasjon og kartlegger behov i starten. 

➢Hjelper til med innmelding, hvor de finner utstyr, 
treningstider mm. 

➢Kan IL peke ut en dedikert person som kan ivareta 
flyktningenes behov i starten?

➢Organisere transport, enten via mottaket eller andre 
frivillige organisasjoner, evt gjøre lokale avtaler med buss, 
taxi, skoletransport.



➢ Omfatter fra 17.03.22 flyktninger på lik 
linje med andre barn til og med det året 
de fyller 12 år.

➢ Ukrainske flyktninger har rett på 
helsehjelp via offentlige helsetjenester. 
Det betyr at klubbene ikke tar noen 
risiko ved å tilby trening/organisert 
aktivitet i klubbregi for flyktninger. 

➢ Det er mer krevende med spillerlisens 
for ungdom. Her vil det enkelte 
særforbund etter hvert få opp 
retningslinjer.

Forsikringsordninger



➢ Det er et krav om politiattest for de 
som skal drive aktivitet for barn på lik 
linje med det vi ellers har i idretten. 

➢ Politidirektoratet har informert om at 
det vil ta 3-4 dager for å få attest for 
norske borgere om alle papirer er fylt 
ut på forhånd.

➢ Flyktningene kan være gode ressurser 
som tolker, trenere, eller utføre andre 
oppgaver i idrettslaget.  Det må da 
være en voksen ansvarlig for 
aktiviteten som har politiattest. Ingen 
uten politiattest skal være alene med 
barn.

Politiattester



➢NIF er i løpende dialog med UDI og myndighetene om 
støtteordninger for frivillige organisasjoner som ønsker å 
bistå i hjelpearbeidet for flyktninger som kommer til Norge.

➢Fylkeskommuner og kommuner kan ha midler inntil 
nasjonale ordninger er på plass.

➢Spleis lokalt er en mulighet.

➢Idrettskretsen har egen søknadsordning for inkludering
av flyktninger: Støtteordning for flyktninger

Støtteordninger

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/inkludering-av-flyktninger/flyktningmidler-2023/


Troms skikrets og 
Finnmark skikrets



Tiltaksplan



«Det som teller» - de uvurdelige





Avslutning
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