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1. Innledning 
 
Høsten 2015 avsatte idrettsstyret kr 500.000 til flyktningfondet som skal stimulere idrettslag 
til å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for nylig bosatte flyktninger eller på mottak. I 
tillegg ble NIF tildelt kr 200.000 fra IMDI og kr 500.000 fra Kavlifondet til dette formålet.  
 
Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak 
for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som 
utøvere, trenere og ledere, samt inspirere til inkluderende idrettslag.  
 
Midlene ble lyst ut i september 2015, der idrettslag over hele landet ble oppfordret til å søke 
om midler inntil kr 25.000. På kort tid mottok vi 130 søknader til en verdi av kr 3.000.000 og 
måtte dermed stoppe utlysningen før fristen. Midlene ble utdelt til totalt 92 idrettslag. 
 
 

2. Målgruppen 
 
I søknadsrunden satte vi opp to kriterier, der midlene kunne brukes til enten å igangsette 
idrettsaktivitet på flyktningmottak, eller å stimulere til inkludering i ordinær idrettsaktivitet. 
Av de 92 idrettslagene som mottok midler har 22 igangsatt aktiviteter rettet mot mottak, 
hvorav 15 av disse er mottak for enslige mindreårige asylsøkere (EMA-mottak).  
 
 
Tabell 1: Idrettslaget har brukt midlene til 

 
 
Som det kommer frem av tabellen har mesteparten av resursene gått til inkludering i 
idrettslag.  
 
Vi har også etterspurt antall deltakere som har blitt aktivisert gjennom denne ordningen og 
har fått tilbakemelding fra idrettslagene om at over 3000 personer har hatt nytte av tiltaket. 
Det kommer også frem i rapporten at ordningen omfavner ulike aldersgrupper, som strekker 
seg fra barn under 13 år til voksen over 26. 
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Tabell 2: Hvilken aldersgruppe representerer deltakerne? 

 

 
Her er det mulig å krysse av for flere alternativer 

 
 
2.1 Aktivitet på mottak 
 
Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra idrettslag som har gjennomført aktiviteter 
på mottakene. Samarbeidet mellom mottakene og idrettslagene har stort sett fungert veldig 
bra. Noen av lagene har stilt opp på mottaket, tatt med nødvendig utstyr, og igangsatt 
aktivitet på selve mottaket. Andre har tilrettelagt for å transportere beboere til 
idrettsanleggene.  
 

«Veldig bra. Lederen på mottaket har hatt god kommunikasjon med oss og 

vært en god medhjelper for å gjennomføre treninger. Det ble en suksess fra 

dag 1.»  

 

«Vi har samarbeidet med Elvebredden Omsorgssenter og kommer til å 

fortsette det gode samarbeidet. Det har vært mellom 10-15 gutter hos oss hver 

trening fra dem. Vi kjøpte utstyr fordi vi manglet dette og har brukt det på hver 

trening samtidig som at noe av utstyret ble tildelt til disse så de kunne bruke 

de på asylmottaket også.» 

 
 
2.2 Inkludering i idrettslag 
 
Som det kommer frem i tabell 2, har de fleste idrettslagene satset på inkludering i klubbens 
ordinære aktiviteter. Her har idrettslagene vært flinke til å både inkludere nylig bosatte i 
kommunen, og invitere beboere på mottak til å ta del i deres ordinære aktiviteter. 
Tvedestrand Fotballklubb er et godt eksempel på dette, der guttene fra Tvedestrand 
flyktningmottak har fått anledning til å trene sammen med gutter-16 laget. 
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«Den første trening så møtte 37 gutter fra mottaket opp på trening(fantastisk) 
så det ble mange på trening den første kvelden, men etter vært fikk vi 
organisert dette og guttene fra mottaket ble delt opp i flere grupper som har 
trent med våre gutter» 
 
Et annet godt eksempel er Kvæfjord Idrettslag som har klart å etablere et godt møtepunkt 
for bygdas ungdommer og ungdom fra mottaket, der de tilbyr ulike aktiviteter samt kafe.  
 

«Gjennom tiltak som Åpen Idrettshall inviterer vi alle til å delta i våre aktiviteter, 

og inviterer til kafe med mat forberedt av norske foreldre og foreldre fra 

mottaket. Spennende mat og spennende møter. I vinter tilbyr vi 

vinteraktiviteter, ski og aking og åpen kafe i marka.» 

 
Dette er et flott tiltak som skaper samhold i lokalsamfunnet, samtidig som tilbudet bidrar til 
god fysisk og mental helse.  
 
Rapporten viser også en positiv økning av flyktninger/innvandrere i idrettslagenes ordinære 
aktivitet som et resultat av denne ordningen.  
 
 
Tabell 3: Har aktiviteten bidratt til å få flere flyktninger/innvandrere med i idrettslagets ordinære aktivitet? 
 

 
 
 

3. Bruken av midler 
 
I vårt langstrakte land har vi vært opptatt av å nå alle, og har derfor forsøkt å fordele 
midlene jevnt. Her har mindre kommuner og avsidesliggende steder som Hitra og Kvæfjord 
også blitt tatt hensyn til. Det har også vært viktig får oss å omfavne de ulike idrettsgrenene, 
slik at det finnes tilbud til alle, og ikke kun til de største grenene. Idrettslagene representerer 
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totalt 27 idrettsgrener, deriblant fotball, basket, håndball, volleyball, ski, friidrett, turn, 
ishockey, bordtennis, badminton, snowboard, cricket og bowling for å ha nevnt noen.  
 
Tildelte midler har i hovedsak gått til å dekke treningsavgift, personlig utstyr, aktivitetsutstyr, 
leie av hall, samt kjøring til og fra idrettsanlegg, og/eller kamper/idrettsarrangementer. 
 
 
Tabell 4: Økonomi 

 
 
Enkelte lag har også valgt å bruke noe av midlene til spesielle arrangementer, dialogmøter 
og holdningskampanjer. Lillehammer turnforening har blant annet invitert deltakerne til 
åpningsseremonien av ungdoms OL i februar. I tillegg har klubben avsatt ressurser til å følge 
opp deltakerne i startfasen og etablert samarbeid med kommunens prosjekt Aktiv Fritid som 
tar seg av dialog med foreldre.  
 
Florø Sportsklubb Håndball har benyttet midlene på aktiviteter som, Firdaposten 
Håndballskole, Fargerik Håndball og romjulsmoro.  
 

«Disse tre aktivitetene har vært som en brekkstang for å rekruttere 
innvandrerbarn og deres foreldre inn i klubben permanent.»  
 
Deres viktigste aktivitet har vært møter, dialog og samarbeid med Norsk Sjølvhjelp for 
Flyktningar som er en organisasjon med mange ungdom med somalisk bakgrunn, og "Arabisk 
Forening Florø". Dette samarbeidet har ført til bedre dialog med foreldre med 
innvandrerbakgrunn, og gjennom dem, deres barn. Sportsklubben har også stort fokus på å 
engasjere foreldre som trenere og instruktører.  
 
 
 
 
 
 



NIFs Flyktningfond 2015 
 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité   SIDE 6 

4. Samarbeid med andre etater 
 
I utlysningen oppfordret vi idrettslagene til å samarbeid med andre frivillige organisasjoner 
som for eksempel lokale Røde Kors, innvandrerorganisasjoner, NAV eller ansvarlige for 
introduksjonsprogram. 
 
På dette punktet ser vi at det har vært noe kontakt mellom idrettslagene og frivillige 
organisasjoner. Flere har samarbeidet med kommunen, og noen få har vært i direkte kontakt 
med Røde Kors, Redd Barna eller innvandrerorganisasjoner. 
 
 
Tabell 5: Har dere samarbeidet med kommunen? 

 
 

Av de som har hatt en samarbeid med kommunen, rapporteres det om gratis bruk av 
idrettsanlegg og utstyr, koordinering med voksenopplæringen, helsesøster og grunnskoler. 
Mye av informasjonsutvekslingen har gått via lærere og kommuneansatte. 
Flyktningtjenesten har også spilt en viktig rolle både når det gjelder informasjonsutveksling 
og tilrettelegging av tiltak.  
 

«Gjennom prosjekt Fargerik idrett har vi etablert en prosjektgruppe. En av 
prosjektdeltakerne er fra Flyktningetjenesten i kommunen. Flyktningetjenesten 
bidrar med å informere nyankomne flyktninger om viktigheten av å delta i 
fysisk aktivitet og om dette prosjektet spesielt. Kommunen stiller med gratis 
halleie til aktivitetene for barn og unge. Klubben har en partnerskapsavtale 
med kommunen.» (Vadsø Turnforening) 
 



NIFs Flyktningfond 2015 
 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité   SIDE 7 

«Volda kommune tek i mot eit høgt tal flyktningar, i ulike tiltak. Høg 

busettingsprosent, eit stort ordinærmottak og to EMAmottak. For at vi skal 

treffe så godt som mogleg med dei tiltaka vi set i gang, både i fht 

informasjonsflyt, men også med tanke på prioritering av tiltak, så har det vore 

gull verdt med tett samarbeid med kommune. Vi har hatt mykje e-post 

korrespondanse med oppnemnt kontaktperson, og nokre dialogmøter 

underveis.» 

 
Idrettslagene har således hatt god nytte av samarbeidet med kommunene. 
 
Når det gjelder samarbeid mellom idrettslagene og frivillige organisasjoner, viser rapporten 
til et mindre omfang. Her finnes det forbedringspotensial. Som tidligere vist til i rapporten 
har Kvæfjord Idrettslag fått stor drahjelp fra innvandrerorganisasjoner i sitt arbeid.  
Frivillige organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp har også lang og 
god erfaring med integreringsarbeid og kan således fungere som gode støttespillere i å bistå 
klubbene med erfaringsutveksling og knekke kulturelle koder. 
 
I rapporten kommer det også fram at det har vært lite kontakt mellom idrettslagene og 
andre organisasjonsledd i idretten i tilretteleggingsprosessen. Dette er også et område vi ser 
et forbedringspotensial i, der en tettere dialog med de ulike leddene vil stryke det langsiktige 
arbeidet. 
 
 
Tabell 6: Har dere hatt kontakt med følgene organisasjonsledd i tilrettelegging med flyktninger? 
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5. Erfaringer knyttet til Utfordringer/Barrierer 
 
I rapporten kommer det tydelig frem at de fleste idrettslagene har oppnådd gode resultater. 
Enkelte rapporterer om utfordringer knyttet til transport. Dette gjelder spesielt i 
avsidesliggende områder, der avstandene er store og kollektivtilbudene begrenset. Flere har 
For eksempel har Vestkantsvømmerne samarbeidet med Røde Kors, som har stått for 
organisering av transport for beboere fra mottaket til svømmehallen.  
 
En annen utfordring for idrettslagene har vært knyttet til språk og kommunikasjon med 
asylanter. I de fleste tilfeller har samarbeidet med kommunen vært det viktigste leddet, der 
de har fått bistand fra tolketjenesten. Andre har vært heldige og hatt tospråklige 
instruktører, mens enkelte har klart seg rimelig greit med å bruke kroppsspråk.  
 
Noen få nevner utfordring med anlegg. Dette er hovedsakelig knyttet tilgjengeligheten, der 
det rapporteres om sprengt kapasitet som gjør det vanskelig å finne ledig tidspunkt, samt at 
det er vanskelig å få prioritet i innendørsanlegg for fotball. 
 
Vi har også fått tilbakemelding om at enkelte har opplevd større pågang enn ventet, og 
utfordringen har dermed vært knyttet det å ha nok disponible instruktører. Dette viser det 
enorme behovet, og vi kan se at de aller fleste ønsker å fortsette tilbudet til tross for stor 
pågang. 
 
 
Tabell 7: Hvor mange sier de vil fortsette aktiviteten?  

 
 

 
 
 

Det ene prosjektet som rapporterer at de ikke ønsker å fortsette tiltaket, begrunner dette 
med fraflytting. Blant de som har oppgitt at de er usikre om de vil fortsette aktiviteten, 
oppgir de et sterk ønske om å fortsette, men dette forutsetter videre finansiering. Derfor 
ønsker vi å videreføre støttetiltaket og gi muligheten til å opprettholde integreringsarbeidet.  
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«Ingen barrierer som har stoppet oss. På "Fargerik Håndball" hadde vi ca. 40-

45 innvandrerbarn sammen med 15-20 fra egen klubb. Vi hadde 15 

nasjonaliteter og ca. 15 av barna hadde kommet til Norge for ca. 10-14 dagen 

før arrangementet og snakket da ikke Norsk. Vi "lånte" da to arabiske 

ungdommer ut av "Norsksenteret" som tolket. Disse gjorde en fantastisk jobb. 

Vi tror vår "modell" med å gå i dialog med foreldre før et arrangement for å 

identifisere og rekruttere barn for deretter å holde døren åpen inn til klubbens 

ulike treningsgrupper åpen har gitt oss stor suksess.» (Florø Sportsklubb Handball) 

 
 

6. Tilbakemeldinger 
 

Det har vært mange gode tilbakemeldinger til NIF. Flere rapporterer om stor medieinteresse 

lokalt, og vi har fått inn mange fine bilder. De få negative tilbakemeldingene har kommet på 

at de gjerne ville starte opp så rakt som mulig og at midlene ble utbetalt for sent.  

 

Her er et utvalg av kommentarer fra lokallagene:  

 

 «Kvæfjord Idrettslag, Kommunen, Mottaket, kirkene og ungdommene og 

andre opplever dette som inspirerende og gir innbyggerne en ny holdning til 

mennesker som ser annerledes ut. Bygda er også kjent som en kommune det 

er godt å bo i. NIF bidrar til å sette i gang tiltak med disse pengene som gir 

mye tilbake knyttet til utfordringene som møter oss som bor her og de som 

kommer til oss. Å snakke sammen er starten og aktivitet sammen gir oss 

muligheter til trivsel for alle. NIF bidrar og det gir store ringvirkninger som 

koster lite. Samfunnet kan gjennom NIFs organisasjon bidra. Vi kan ikke se 

noen hindringer. Her kan vi tenke fritt å få det beste ut av dette. Pengene gir 

startskuddet.» 

«Vi opplevde en enorm glede og takknemlighet fra deltagerne. Det varmet 

godt for arrangørene fra klubben å oppleve dette. Vi ønsker så absolutt å 

videreføre denne typen aktivitet!» (Hønefoss Basketklubb) 

«Det viser seg å ha en stor effekt på det psykososiale. I tillegg til at jenter også 

føler mestring.» (Tomter Rideklubb, Hobøl kommune) 
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«Det er EKSTREMT viktig at idretten kan bidra til en bedre integrering, ikke 

bare for asylanter, men også for flyktninger. Vi er HELLIG OVERBEVIST om 

at den beste integreringen og inkluderingen foregår via det frivillige 

organisasjonslivet i Norge. Ikke bare for de aktive, men også for deres 

foreldre/foresatte.» (Finnsnes IL Fotball) 

 

«Vil rose dere for å lage en ikke altfor byråkratisk søknadsprosedyre- uten at 

det er krav til uendelig dokumentasjon. Jeg mener selv at hos oss har 

pengene blitt godt brukt både med tanke på selve ferdighetene til flyktningene, 

dernest ikke minst i integrering/ normalisering av også flyktninger. Vi bor på et 

sted hvor vi ikke har så mange fremmedkulturelle ennå- så dette mener jeg 

bestemt er en vinn-vinn situasjon for flyktningene også på den måten at de 

kan få vise seg frem som "ufarlige" og interesserte i aktivitet/svømming. Tusen 

takk for supert pengetilbud- dette er det jeg personlig er stoltest av å ha fått til/i 

stand nå på nyåret med igangsettelsen av alle våre vinterens kurs:)» (Eidsvoll 

Svømmeklubb) 
 

«Vi har hatt veldig positive opplevelser i forbindelse med den 

integreringsjobben vi har gjort i 2015. Klubben får også mye respons utenfra 

på det arbeidet vi gjør og det er i all hovedsak positiv. Det har vi har startet 

med egne treningsgrupper for jenter har vært positivt. Vi har skapt tillit og fått 

god kontakt i miljøet og vi ser at jentene blir i klubben i mye større grad. 

Klubben vedtok på årsmøtet i 2015 at vi skulle ha fritak fra treningsavgift for 

familier med lav inntekt. Det har bidratt positivt. Det eneste som må betales er 

medlemskapet i klubben. Medlemskapet er satt lavt (100 kroner i året pr 

medlem, og maks 300 kroner pr familie.)» (Vadsø turnforening) 

 
 

7. Kort sammendrag 
 

 Evaluering viser at NIF har truffet med intensjonen for ordningen. 

 Vi vil fortsette med samme utlysning, med stor sett de samme kriteriene. 

 NIF vil oppfordre ytterligere til samarbeid med andre organisasjoner. 

 Enkel og ubyråkratisk ordning, bidrar til at frivilligheten stimuleres i dette arbeidet. 

 Rapporten viser at midlene i fondet har bidratt til mye aktivitet også utover ordinært 
idrettstilbud.  

 Idrettslagene har vist stort engasjement til å inkludere og skape aktivitet på mottak. 

 NIF vil jobbe for å videreføre fondet. 

 NIF vil fortsette med å styrke dette arbeidet i organisasjonen. 

 Fremover vil NIF involvere flere ledd i idretten (Særforbund/Idrettskrets/Idrettsråd). 

 


