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Min veg fra skoleidrett til i dag
•
•
•
•
•
•
•
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Vokste opp i en idrettsfamilie
Ordinær skole – eneste med funksjonsnedsettelse.
Stort fokus på idrett på skolen.
Mye lek og jeg var alltid med.
Alle ble oppfordra til å være aktive.
På alle skoleidrettsdager hadde jeg min rolle.
Lokalt idrettslag med plass til alle.

Hva vil jeg gjøre videre?
• Begynte med svømming
• Så ble det mange idretter etter hvert – ski på 70
tallet – PL Ørnskøldsvik.
• Så ble det bordtennis, sittevolleyball,
rullestoldansekurs, boccia.
• Nå er det mattecurling som gjelder – en trening i
uka og mye moro på stevner.
• Dette gjorde at jeg fikk mye erfaring med mange
idretter og fikk så jobbe med dette.
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Inn i idrettslag, krets og
forbund
•
•
•
•
•
•
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Lokalt handicapidrettslag.
Hvam IL – ungdomsgruppe.
Særkretsarbeid –utdanning.
Utvalg idrettskrets barn og ungdom.
Komite for integreringsprosessen.
Nå politiker i særforbund

HISTORIKK
• 1996: Vedtak på idrettstinget å starte en prosess for
nedleggelse av særforbund.
• Dette etter ønske fra organisasjonen NHIF.
• Etablerte Norges Funksjonshemmedes
Idrettsforbund (NFI)som skulle drive prosessen
videre.
• 1. 9 2007: NFI nedlagt og alle 54 særforbund overtar
ansvaret.
• Nå startet arbeidet med å endre organisasjonen.
• Målgrupper: syn, hørsel, bevegelse,
utviklingshemmede.

Hvordan ble vedtaket mottatt i
egen organisasjon?
Skepsis hos mange i idrettslag og særkretser
Hva med våre helsesportslag/handicapidrettslag?
Hva med våre ansatte ute i de gamle særkretsene?
Hvem tar ansvar lokalt i idrettskretsene?
Er det nok kompetanse i ordinære idrettslag?
Vil «våre» utøvere finne sin plass i ordinære
idrettslag?
• Økonomi?
•
•
•
•
•
•
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Hva skjedde i særforbundene?
• De fikk et totalansvar og fikk tilført øremerka
midler.
• For 2018 totalt 21.098.130 etter følgende
kriterier.
- Reell aktivitet
- Toppidrettssatsing
- Antall ulike grupper SF gir tilbud til
- Behov for spesialkompetanse
- Utviklingspotensial
- Etablering av nye grupper.
Side 7

Organisering i særforbundene
• Midler til å ansette fagpersoner
• De fleste har nå hele eller deltidsstillinger
paraidrett
• Noen særforbund har etablert parautvalg
• Noen har kun ansvarlige i styret eller øvrige utvalg
• Varierer fortsatt mye på hvordan det jobbes og
hvor mye de lykkes.
• SF med paralympisk idrett samarbeider godt med
olympiatoppen.
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Olympiatoppen
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• Hatt ansvarlig prosjektleder til 2018 – denne er nå
blitt fast stilling.
• I tillegg ansetter de nå en person til på
paralympisk idrett for å styrke arbeidet.
• De har også etablert basistreningsgrupper
regionalt og lokale kurs/temadager for trenere og
utøvere.
• Etablert stiftelsen VI hvor mange topputøvere
som Bjørgen, Johaug og Rung er ambassadører.
Denne jobber også med styrking av økonomien for
toppidrettsutøverne.

Hva med idretter «ingen ville
ha»
• Boccia, teppecurling og goalball ble en utfordring.
• Etablerte Norges Fleridrettsforbund med boccia
og teppecurling. Her ble også petanque og Friskis
& Svettis en del av forbundet.
• En suksess med god økonomi og selvstendighet.
• Goalball ble forsøkt lagt til Norges
Håndballforbund, men det lyktes ikke.
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Hva med oss ansatte?
• De fleste ansatte i Norges Funksjonshemmedes
idrettsforbund fikk fortsette etter en
virksomhetsoverdragelse ved nedleggelsen.
• I noen fylker ble stillingen lyst ut.
• Stillinger i alle fylker- hel eller deltid.
• Ansatte direkte under NIF med avdeling sentralt
med 3 ansatte.
• Fra 2018 ble arbeidslederansvaret flyttet til
idrettskrets, men fagansvar fortsatt ligger i NIF.
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Hva med framtida vår?
• Paraidrettsarbeidet skal evalueres som en del av
moderniseringsarbeidet i norsk idrett.
• Det vurderes om både arbeidsleder og fagledelse
skal legges til idrettskretsene – ønske fra flere av
oss for å få større nærhet
• Nedskjæringer gjør at vi nå har større geografisk
ansvar i dag.
• Dette krever mer samarbeid med særkretsene og
idrettskretsene lokalt.
Side 12

Hvordan løses dette
regional?
• Fra å ha særkrets i egne fylker valgte noen å opprette
utvalg under idrettskretsen. Noen har en
nettverksgruppe istedenfor utvalg.
• I mitt fylke har vi fortsatt utvalg med 1 repr. fra styret
i idrettskretsen.
• Vi jobber opp mot idrettslag og særkretser med
veiledning og er pådrivere for økt aktivitet.
• Arrangerer paraidrettsdager på tvers av idretter.
• Arrangerer tverridrettslige kurs.
• Mange enkelthenvendelser fra foreldre, skoler, fysio.

Vår rolle som ansatt?
• Mange runder fram til dagens rolle.
• Ved arbeidsledelse lokalt øker nærheten til
samarbeidspartnere interesseorganisasjoner,
kommuner og rehabiliteringssentre
• Nærheten til kollegaer på idrettens hus styrkes.
• Idrettskretsene tar mer ansvar for vår idrett.
• Vårt arbeidsfelt blir mer synlig siden alle nå har et
ansvar.
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Hva er våre erfaringer?
• De aller fleste særforbund tar ansvaret på alvor å gjør
en god jobb.
• Det er fortatt strekk i laget fra særforbund til lokale
ledd.
• Det arrangeres årlige møter med særforbund for å
evaluere jobben deres bl.a.i forhold til bruk av
tilskudd.
• Her bør det bli tettere oppfølging.
• Mange særforbund har tema paraidrett på sine
ordinære kurs. Også gode egne kurs.

Kontaktperson i Akershus
Idrettskrets og NIF
• Vigdis Mørdre, 97750250
• Epost: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no
• Lykke til med arbeidet og med PL søknaden
2026. Vi heier på dere.
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