
Hvaler idrettsråd v/Hilde Stokke, leder

Presentere: 

• Idrettsaktivitet på Hvaler

• Idrettsrådet - Samarbeidet mellom kommunen og idretten

• Frivilligheten – ildsjelene

• Idrettens samfunnsbidrag

Alle idrettslag er medlem av Norges idrettsforbund og sitt særforbund



Allaktivitetsdag i Hvalerhallen. Åpent for alle. Idretten får vist seg fram
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Fordeling av driftsmidler til idretten 2019  (kr 159 970,-)
Basert på medlemstall for medlemmer under 19 år.
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Hvaler Jeger og F. 72 24.885 64 23132 7711 69 24 150 75 41.250 61 29 585 46 20 180

Hvaler IL 200 69.121 253 91444 30481 365 127 750 197 108.350 251 121 735 251 87 830

Hvaler Ballklubb 45 15.553 40 14458 4819 Søkt som 

Hvaler IL
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Ikke søkt 2014 Ikke søkt 
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7 3.850 8 3 880 10 8 300

Hvaler 
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Samarbeid Hvaler IR og Hvaler kommune
Idrettsrådet skal arbeide for:

• best mulige forhold for idretten i kommunen. 

• en arena for samarbeid mellom IL 

• best mulig samarbeid mellom IL og kommune

• best mulig samarbeid mellom IL og idrettskretsen

• formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunen - prioriteringsplan

• fordele tilskuddene til lokale aktivitetsmidler.

• en del idrettsråd fordeler/innstiller treningstider i kommunale idrettsanlegg

Viktig: Samarbeidsavtale IR - kommunen

• Gratis halleie for barn og unge under 18år

• IL mottar driftsstøtte fra Hvaler kommune

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/idrettsrad/lokale-aktivitetsmidler/
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Idrettens visjon og verdier

«Idrettsglede for alle» - samfunnsansvaret

Uavhengig av:

• Kjønn

• Alder

• Etnisitet

• Seksuell legning

• Livssyn

• Funksjonsnedsettelse

• Økonomisk utgangspunkt



Man merker egentlig ikke så mye til at 
ikke alle får vært med på idrett. De 
som ikke får vært med snakker ikke 
om det og sier at de ikke vil spille selv 
om de egentlig har [lyst til] det. 

jente, 14 år, Oslo 



Arbeidet med økonomiske barrierer og utenforskap på Hvaler

•Redusere kostnadsnivået på trening og konkurranse

•Sponsing av kontingent og treningsavgift

•Utlån eller dekking av utstyr, reiser og andre kostnader

•Byttekvelder av utstyr

•Alle med-kampanjer

•Eks. på klubber som har «Miljøgartnere» og kurs: «Du och jag Alfred…»

•Mange IL har dialog med kommunen

– Får støtte som dekker kostnad til kontingent, treningsavgift, konkurranse, reise og utstyr

…men fremdeles er det mange som i praksis blir utestengt

•Fritidskortet: Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal 

dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter.



Idrettens samfunnsbidrag
• Aktivitet i regi av IL’ene - godt felleskap og voksne som bryr seg

• Samholdet i IL viser seg  å være et inkluderingsbidrag i samfunnet

• Legge til rette for lavterskeltilbud

• Beholde så mang lengst mulig i et helse- og samfunnsperspektiv

• Flere eksempler på at idretten tar et ansvar utover idrettsaktivitet: 

1. Sunne skoler
RØRE-skoler - Helsefremmende skoler.

2. Trening for de som står utenfor
Aktiv på dagtid er et lavterskeltilbud for alle østfoldinger som står helt eller 

delvis utenfor arbeidslivet. For noen hundrelapper i året har man tilgang 

til alt fra yoga og svømming til spinning og line dance. Idrettskretsen 

ønsker å ha alle kommuner med.

3. Levende nærmiljø
På flere skoler i Østfold får elevene gratis aktiviteter i nærområdet etter 

skoletid der IL legger til rette for aktivitet. 



Frivilligheten - ildsjelene
• Til sammen legger vi ned rundt 148 000 årsverk med frivillig 

innsats i Norge (SSB – 2017)! 
• I idretten utgjør dette 58 millioner dugnadstimer (700 000 

frivillige)
• Uten de frivillige som stiller opp med alt fra vaffelsteking og 

kjøring, til å være trenere, styremedlemmer osv. så kunne ikke 
så mange barn og unge deltatt i idrett

• Ildsjelene: -ja-menneskene, engasjerte, mye ansvarsfølelse, 
brenner for prosjekter.

• Frivilligheten har stor økonomisk betydning. Men den virkelig 
verdien er mye større: 
• Et meningsfylt fellesskap med mennesker som bryr seg.
• Verdi for den som engasjerer seg
• Verdi å ha et lokalsamfunn med stort engasjement.



Videre arbeid med økonomiske barrierer og utenforskap på Hvaler

Skattekammer. Kommunalt kontaktpunkt/koordinator



– Hvaler er fremdeles ei «bygd» der 

mange bryr seg om hverandre og ser 

hverandre. Den fine eldrebølgen gir 

oss mange spreke pensjonister som 

har tid og som engasjerer seg i 

nærmiljøet, også til glede for mange 

av våre yngste innbyggere. 

Dugnadsånden er stor på Hvaler og 

mange er engasjert frivillig noe som 

gir stor fellesskapsfølelse og trivsel, 

sier Vauger til Fredriksstad Blad.

Hvaler-folk er knyttet til hjemstedet


