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Oppdrag:
Delprosjektet skal utarbeide og forankre forslag
til entydig definisjon av hva en idrettsgren er,
hva en aktiv er, nødvendige endringer i stamdata
i medlemssystemet og hvordan tilskuddene kan
fordeles organisasjonsmessig nøytralt.

En aktiv (aktuell definisjon)
Kategorien «aktiv» skal i de offisielle statistikkene
og grunnlaget for tilskuddsforvaltningen i fremtiden
deles i «aktive utøvere» og «aktive tillitsvalgte og
støtteapparat».
Med «aktiv utøver» skal forstås «medlem av
idrettslag som deltar i aktiviteten på fast basis
gjennom sesongen», og ikke deltakere i
enkeltstående arrangementer, åpne tiltak,
rekrutterings- og opplæringstiltak, eller
sommerskoler/tilsvarende.

En Idrettsgren (aktuell definisjon)
De aktivitetsrelaterte tilskuddene fordeles blant
de godkjente idrettsgrenene uten referanse til
nasjonale eller internasjonale overbygninger.
Hensynet til idrettslig mangfold ivaretas videre
gjennom det solidariske fordelingsprinsippet.

Betydning for
forvaltningsordningene
▪ I forhold til forvaltningsordningene vegrer
mange mot å gå langt i prosessene med å
definere gren, disiplin, aktiv etc. som slår ut i
de økonomiske fordelingene før
idrettsbegrepet og NIFs primære virkeområde
er avklart gjennom tingets definisjon av idrett.
▪ Opptaks og godkjenningsprosesser for
særforbund etter mønster fra GASIF og IOC?

GASIF (Global Association of International Sports Federations)
– Har i dag 94 internasjonale særforbund som
medlemmer
– 172 organisasjoner har vist interesse for å bli tatt opp
som medlem/godkjent som internasjonale
særforbund i GASIF
– Legges det til organisasjoner som har vist interesse for
å bli godkjente av WADA er antallet over 200
(organisasjoner/idretter/grener/øvelser.)
– Stor andel av disse «nye» idrettene/grenene/øvelsene
er avarter av «dagens idretter».
– GASIF gjennomfører en omfattende opptaksprosess
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Over 170 nye internasjonale
forbund viser interesse for
medlemsskap i GAISF.

I tillegg er ca 20 forbund i
dialog med WADA for å
signere koden og få
implementert anti-doping
regelverk og deretter vil de
henvende seg til GAISF.

Disse ønsker å bli godkjent av GASIF
som internasjonale særforbund
Hvor mange grener/øvelser vil disse
representere?
Medaljer vinter OL
1994: 61 medaljer/øvelser/gener
2018: 102 medaljer/øvelser/grener
Økning: 67%

Totalt regner man med ca
200 «nye» idretter/
Særforbund/ nye
konkurranseformater.

Overordnet politiske avklaringer
▪ Hva betyr at en særidrett/idrett/idrettsgren/øvelse/
▪
▪
▪
▪
▪
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konkurranseformat godkjennes/blir medlem i
idrettsorganisasjonen?
Rettighet til å få tildelt andel av de offentlige
tilskuddene?
Tildeles fulle demokratiske rettigheter?
Skal idrettsorganisasjonen tildele «A og B eventuelt C»
medlemskap/rettigheter?
Hva skal NIF omfatte/ivareta av aktivitet?
Hva er ikke idrett?

Innstilling idrettsstyret:
Utvalget har kommet til at før en kan gå videre i denne
prosessen børe idrettstinget diskutere og ta stilling til de
overordnede prinsippene for opptak/godkjenning av
aktivitet/idrett, herunder mer avklarte kriterier enn dagens
formålsparagraf (NIFs lov § 1-2).

Utvalget vil derfor anbefale idrettsstyret å fatte
følgende vedtak:
Idrettsstyret ønsker at Idrettstinget får anledning til å diskutere den
organiserte idrettens formål og rolle i lys av samfunnsutviklingen,
herunder hvilke krav som skal stilles til idrettsgrener og aktiviteter
som ønsker godkjenning og opptak i NIF.

