
Velkommen til 
Motorsportskonferansen 

2020 ☺



• Skru av mikrofon

• Skru av kamera

• Chat benyttes ikke under denne 
presentasjonen

Praktisk info - møteregler

• Møtet vil gå sammenhengende til
kl. 19.30

• Presentasjonen vil bli tilgjengelig i 
etterkant.

• Temaer som er omfattende blir også 
snakket om på klubbledermøtet og i 
forbindelse med opplæringen på 
søndag.



1 minutts stillhet

Til minne om våre venner som ikke lengre er 
blant oss.

Hvil i fred.



President Emilie Westbye

Velkommen!



Tidsplan for helgen

Emilie Westbye
President

Motorsportkonferansen 13.-15. november 2020

Fredag

16:30 – 17:30 Møte for alle stemmeberettigede delegater - kjøreregler

18:00 – 19:30 Plenumsmøte

Lørdag

09:00 – > Grenmøter seksjon Motorsykkel

10:15 – 10:45 Innsjekk årsmøter seksjon Båt, Snøscooter og Radiostyrt motorsport

11:00 – 13:00 Årsmøter seksjon Båt, Snøscooter og Radiostyrt motorsport

14:00 – > Grenmøter seksjon Båt, Snøscooter og Radiostyrt motorsport

14:00 – 14:30 Innsjekk årsmøte seksjon motorsykkel

15:00 – 18:00 Årsmøte seksjon motorsykkel

18:00 – > Grenmøter ved behov seksjon Motorsykkel

Søndag

09:00 – > Grenmøter for grenen som ønsker dette

09:00 – 11:00 Opplæring IKT systemer

13:00 – 14:00 Klubbledermøte

14:00 – 15:00 Tillitsvalgtmøte

15:00 – > Forbundsstyremøte



Hva skal vi presentere 
i dag?

• Status 2019 til 2020

• Strategi

• Korona

• Kommunikasjon 

• Amedia



Status 2019-2020
Velfungerende organisasjon



Lisenser 2021

• Endret for 2020 – forberedelser til nytt IKT 
system

• Tatt imot innspill gjennom hele året

• Evaluert og sendt til seksjoner

• De største endringene er på ungdom og 
barnelisens samt engangs konkurranse

• Ligger flere muligheter i 2022



Lisensmatrise 2021



Administrasjon og 
tillitsvalgte

• Styrket administrasjonen

• Styrket samarbeid med andre 
organisasjoner som NBF, NMCU, NMK, NIF, 

• Politisk nettverk utviklet

• Oppdatert tillitsmannhåndbok, og plan for 
opplæring av nye tillitsvalgte

• Roller, ansvar og autonomi



Status 2019-2020
Rammevilkår



Tilskudd og 
inntektslinjer

• NIF ser på en ny modell for fordeling av 
tilskudd til særforbundene

• Definisjon av aktiv, utøver og gren blir viktig

• Må være forberedt på stadig flere føringer på 
bruk av midler tildelt fra staten



Motorsportsforskriften, 
båtførerbevis og 
forsikring

• Oppfølging av Motorsportforskriften – politisk 
arbeid

• Hastighetssertifikat småbåter – politisk arbeid

• Endring i lovverk – forsikring

• Konsekvenser



Status 2019-2020
IKT



Assisterende generalsekretær Lena Baardseth

IKT prosjekter 

2020



IKT

Lisens admin

Kjøretøy register

Startnummer admin

Konkurranse admin

Bane og anlegg admin

Kurs og kompetanse

Forenkling

Brukervennlighet

Automatisering

Lisens og medlemskap



IKT prosjekter 2020

• Vi har i år hatt en rekke IKT prosjektene, som er

iverksatt for og erstatte den informasjon vi i dag har i

MITA. MITA er brukt i mange år og er med dagens

teknologi blitt for gammel og krevende å jobbe med.

• Mål med de nye prosjektene og plattformene:

Bygge nye plattformer som skal forenkle prosedyrer 

internt og eksternt, slik at vi sparer tid og ressurser, 

samt få mer nøyaktig og større oversikt.



Fremdriftsplan NMFs digitaliseringsprosjekt

06-2020 12-202012-2019 03-2020 09-2020

LISENSADMIN (NMF) grå over på eksisterende modul 01.12.2020

KONKURRANSEADMIN (NMF) Ferdig 30.10.2020

KURS OG KOMPETANSE (NMF) bla. erstatte dagens manuelle systemer

STARTNR ADMIN – integrert med 
Kjøretøy Register 08.10.2020 

BANE OG ANLEGGS ADMIN 31.12.2020 



Lisens admin

• Vi går over på NIF sin lisens plattform 1. 
januar 2021

• En modifisert utgave 

• Ny versjon ferdig innen første kvartal

• APP hvor du kan melde deg inn i klubb og 
kjøpe engangs lisens 



Kjøretøyregister

• Ble rullet ut 8. oktober

• Må ha i følge NKR

• Gratis ut året



Startnummer admin

• Plattformen er ferdig og ble rullet ut 8. oktober

• Den er nå tilgjengelig for snøscooter

• Blir fortløpende tilgjengelig for resterende grener 

ut i fra grenenes release dato



Konkurranse admin • Plattformen var ferdig 31. 

oktober

• Lansering skjer i løpet av 

November

• Opprett ditt eget arrangement

• Har avtale med Bypss (iSonen) 

samarbeidspartner med NIF

• NMF har tilpasset sine 

særskilte tilleggsfunksjoner



Bane og anleggs 
admin

• Arena Tech AS tar seg av produksjon

• Prosessen er i gang

• Mål er å ferdigstille en enkel utgave i 2020, 
som vil bli utviklet ytterligere 2021 etter 
evaluering og eksterne innspill



Ny og oppgradert utgave i februar i år



Status 2019-2020
Robuste klubber



Kompetanse- og utdanningsrådgiver Mats Gundersen

Kurs, kompetanse 

og utdanning



Status e-læring 

grenspesifikke kurs

Ferdige Lukket 
testing

Under 
utvikling

Motocross, 

Enduro, Trial, 

Speedway, 

Quad, 

Roadracing, 

Aquabike

Drag,

Offshore og 

Circuit

Snø



Status e-læring 
funksjonærkurs

Lukket 
testing

Under 
utvikling Neste ut Planlagte

Oppdatering 

funksjonærkurs: 

Juryleder- og 

stevnelederkurs og 

teknisk kontrollant.

Teknisk 

kontrollant

Stevne- og 

jurylederkurs

Stevnelederkurs 

RSM, 

Sikkerhetsleder, 

aktivitetsleder

NB: Utenom RSM, og oppdateringskursene, vil disse e-lærekursene bestå som en del av de fysiske kursene



Hvorfor ta e-
lærekursene?

• Grunnkurs lisens er de grenspesifikke kursene 
som er obligatoriske å ta i den grenen man 
ønsker lisens.

• E-lærekursene erstatter ikke utdanning i klubb 
og klubbenes instruktører har til syvende og 
sist siste ord om en fører er klar til å få lisens. 



Region Stevnelederkurs Juryledekurs

Sør Kristiansand trialklubb: 16-17. Januar 2021 Kristiansand: 23-24. Januar 2021

Indre 13-14. mars 20-21. mars

Øst Helgen uke 4 Helgen uke 4

Midt 12-14. Februar 2020 20-21. Februar 2020

Vest Bergen: Starten av Januar 2020 Bergen: Starten av Januar 2021

Kurskalender



Tips, triks og hvor 
man finner viktig info



Hvor finner jeg utøverinformasjon?



Hvor finner jeg klubbinformasjon?



Hvor finner jeg klubbinformasjon?



Hvor finner jeg anleggsinformasjon?



Hvor finner jeg kontaktinformasjon?



Hvor finner jeg kontaktinformasjon?



Medlemskontingent 
på 50,- kr?

«Medlemskontingenten må være på minst kr 50 
for hvert medlem for at medlemskapet skal telle 
med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette 
gjelder også for familiekontingenter eller andre 
rabattordninger» 

(NIF, https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-

regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/). 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/


Har din klubb vurdert 
rekrutteringsmedlemsskap?

• Flere NMF klubber har et eget 

rekruteringsmedlemskap.

• Dette kan kun aktiveres én gang og gjelder 

medlemmets første år i klubben. En mulig pris her er 

50,- per medlem. 



Klubben din kan bestille 
engangslisens til bruk på 
rekrutteringsdager.

«For å møte klubbers behov på 
rekrutteringsdager har vi opprettet en endags 
SMS lisens som kan brukes ved slike tilfeller. 
Lisensen kan benyttes i alle grener og alle 
klubber tilknyttet NMF»

https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinfo
rmasjon/lisens-motorsport/

Kontakt NMF på nmf@nmfsport.no for å 
aktivere lisensen.

https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-motorsport/
mailto:nmf@nmfsport.no


Har klubben din oppdatert 
kontaktinformasjonen sin i 

klubbadmin?

• Å kommunisere ut viktig informasjon er en utfordring. En 

av de kanalene vi benytter er epost til klubbledere. 

Kontaktinformasjon til klubbledere ligger under klubb i 

sportsadmin.

• Sportsadmin viser det som dere har registrert i 

klubbadmin. Har dere registrert riktig kontaktinfo er det 

den vi sender til.



Breddesjef Erik Allum Rønstad

Kvalitetsklubb



Kvalitetsklubb

I Kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. 

Utviklingen bør skje i nær tilknytning til aktiviteten i 

klubben, med et sterkt eierskap til prosessen. Slik bygges 

kontinuitet og kultur – hvor «Klubben er sjef, for sånn gjør vi 

det hos oss».



Kvalitetsklubb



Pilotklubbprosjektet 2020

• ”Positiv til prosjektet, som de tror kan være 
med på å skape en enda større bevisstgjøring 
og engasjement ute i klubben, og som vil 
kunne gi et løft for hele norsk motorsport"

• Meld din interesse for 2021!

https://nmf.eckh.app/


Utviklingstrappa

• Kompetanseløft

• Inspirasjon fra tennisforbundet (se spillerguiden.no) og 

andre særforbund

• Gi bedre innsikt til klubber, utøvere, trenere og foresatte

• En rød tråd fra tidlig alder til motorsport livet ut

• Gode og enkle illustrasjoner (tekst, tale og video)



https://nmf.eckh.app/


Hvorfor er det økonomisk lurt å være en del av NMF?

Alle klubber som er den del av NMF er automatisk under 
Norges Idrettsforbund. Mange muligheter til å kunne søke 
på tilskudd og å kunne benytte seg av idrettsavtaler. 
Oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med alle mulighetene 
og prøve å finne ut av lokale tilskuddsordninger.



Hvorfor er det økonomisk lurt å være en del av NMF?

Støtte og tilskuddsordninger

• Lokale aktivitetsmidler (LAM) (idrettskretsen)

• Spillemidler til utstyr (NMF)

• Momskompensasjon (NIF/idrettskretsen)

• Integrerings tilskudd (NIF)

• Korona tilskudd (Lotteritilsynet)

• Grasrota andel (Norsk tipping)

• Stiftelses utdelinger (henvend dere direkte til de som utlyser)

Idrettsavtaler

• NIF har avtale med SAS, Scandic, Hertz, Telenor, Gjensidige, 

Tine, Livestreaming (JOYMO)

(https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/)
• NMF har avtale med Choice, Hummel klær, Alt av bildeler, Norwegian 

(https://www.nmfsport.no/informasjon/medlemsfordeler-og-
partnere/)



Status 2019-2020
Toppidrett



Toppidrettsgruppa

• Profiler

• Landslagstrenere er tydelig på retning og 

fokus

• Toppidrettsgruppe: 

- Pål Anders Ullevålseter, Marius Dammyr, 

Erland Thomassen og Espen Blikstad

- Bistår teamene og enkeltutøvere innen 

toppidrett til økt kompetanse på trening 

og coaching/støtte av trenerapparatet. 



Vinner- og 
delingskultur

• Prioritering av ressurser

• Møteplasser for deling av kompetanse og 

«best practice»

• Rød tråd i utvikling og forvaltning av talenter

• Tydelige krav og verdier som skal etterleves

• Tydelige mål og delmål som avstemmes 

underveis



STRATEGI
2021-2025
Veien videre…….



Generalsekretær Tony Isaksen

Strategi



Strategigruppen

• Tony Isaksen
• Generalsekretær NMF

• Prosjektleder

• Lena Elisabeth Baardseth
• Assisterende generalsekretær NMF

• Koordinator administrative fagområder

• Odd Georg Østbyhaug
• SS

• Internasjonalt verv FIM Europa

• Finn Olav Aasen
• RSM

• Sverre Grytnes

• MC

• May Elin Vandevjen

• MC

• Harald Huysman

• Toppidrett

• Anlegg

• Jan Atle Gjemble

• Inkludering

• Kjetil Bjørntvedt

• Båt

• Kjell Sigurd Strandenæs

• Prosessansvarlig

STRATEGIPROSJEKT 2021-2025



Tidslinje (fra mandat januar 2020 til forbundsting april 2021)

STRATEGIPROSJEKT 2021-2025



STRATEGIPROSJEKT 2021-2025

NMF Vil

4 strategiske satsningsområder

17 hovedmål

NMF Vil beskriver hvilke områder forbundet 
skal prioritere de neste 4 årene og hva 

man vil oppnå

NMF strategimodell

NMF Skal

34 mål/måltall

68 tiltak/prosjekter

NMF Skal er den operasjonelle planen for 
hva forbundet skal gjøre for å oppfylle de 

17 hovedmålene i NMF Vil



Vi leverer førsteklasses aktiviteter

til motorsportsutøvere på alle nivåer.

Vi betyr alle som er involverte i motorsporten.

Aktivitet er all tilrettelegging for best mulig gjennomføring av trening og konkurranse.

Førsteklasses er et uttrykk for høy kvalitet/høyeste mulig kvalitet ut fra forutsetninger.

Motorsportutøvere, uavhengig av alder og ambisjonsnivå, er alltid den viktigste personen i alt vårt arbeid.

Misjon

NMF VIL 2021-2025



NMF VIL 2021-2025

All motorsport samlet.

All betyr alle etablerte og nye former for organisert motorsport.

Motorsport omfatter alle former for motorsport.

Samlet betyr at motorsporten er samorganisert på tvers av dagens struktur.

Samfunnsmessige endringer og fokus på bærekraftige løsninger gjøre det viktigere enn noen gang å påvirke besluttende myndigheter
gjennom å snakke med en kraftfull stemme.

Visjon



NMF VIL 2021-2025

Glede   - Nysgjerrig    - Modig   - Raus

Verdier



VERDIERGlede – Nysgjerrig      – Modig      – Raus

HOVEDMÅL

STRATEGISKE

SATSNINGSOMRÅDER

VISJON

MISJON
Vi leverer førsteklasses aktiviteter til 

motorsportsutøvere på alle nivåer

Bedre motorsportanlegg

og flere næranlegg

Alle med Høy sportslig kvalitet

i alle ledd

Klubben i mitt hjertet

All motorsport samlet

1. Gi klubber tilgang til 

kompetanse for utvikling av 

eksiterende og etablering av 

nye motorsportanlegg

2. Baner tilpasset aktivitetsnivå 

og alder.

3. Etablere annlegggsplan for 

motorsporten i Norge.

4. Etablere Norges første 

anlegg for elektriske kjøretøy.

5. Etablere flerbruksanlegg der 

folk bor.

1. Alle skal oppleve å bli godt 

ivaretatt gjennom gode 

sosiale nettverk og 

kjønnsnøytrale miljøer.

2. Motorsport hele livet.

3. Attraktivt og inkluderende 

tilbud på alle 

ambisjonsnivåer.

4. Rekruttere flere til 

motorsporten gjennom 

trygge lavterskel tilbud til 

barn og unge.

1. Rekruttere og utdanne flere 

trenere på nivå 1 og 2 i alle 

klubber.

2. Kompetansemiljø og pådriver 

innenfor overgang til elektrisk 

motorsport.

3. Etablere gode trenings- og 

delingskulturer i hele 

motorsporten.

4. Vinnerkultur og 

landslagstilbud av 

internasjonal standard.

1. Bærekraftig og effektiv drift.

2. Aktiviteter og arrangementer 

med høy kvalitet.

3. Rekruttering og utdanning av 

gode frivillige og ledere.

4. Utviklingsmodell med 

kompetansebehov tilpasset 

nivå.

NMFs strategi hus 2021-2025

NMF VIL 2021-2025



NMF VIL 2021-2025
4 STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

Klubb Sport Anlegg              Alle med
4 hovedmål 4 hovedmål 5 hovedmål 4 hovedmål

NMF SKAL 2021-2025

Klubb
4 hovedmål

8-10 måltall/mål
16-18 tiltak/aktiviteter

NMF SKAL 2021-2025

Sport
4 hovedmål

8-10 måltall/mål
16-18 tiltak/aktiviteter

NMF SKAL 2021-2025

Anlegg
5 hovedmål

10-12 måltall/mål
20-22 tiltak/aktiviteter

NMF SKAL 2021-2025

Alle med
4 hovedmål

8-10 måltall/mål
16-18 tiltak/aktiviteter

NMF Skal

STRATEGIPROSJEKT 2021-2025



4 hovedmål

NMF SKAL 2021-2025

Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere.

Klubben i mitt hjerte
NMF vil at medlemsklubber har et godt sportslig tilbud til medlemmer og at klubben har engasjerte frivillige.

Bærekraftig og effektiv drift.

Aktiviteter og arrangementer med høy kvalitet. Utviklingsmodell med kompetansebehov tilpasset nivå.



Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere.

Frivilligheten er ofte beskrevet som idrettens «arvesølv». I Norsk motorsport drives også medlemsklubber i hovedsak av 
engasjerte frivillige på alle nivåer. Alle som på denne måten bidrar til klubbdrift og aktiviteter er helt avgjørende for at 
motorsporten kan tilby gode trenings- og konkurranseaktiviteter til et kostnadsnivå som passer medlemsmassen. Frivillige bruker 
av egen tid og kompetanse for å bidra til aktivitetstilbud fordi de finner det meningsfylt. Det er viktig at vi ikke tar frivilligheten for 
gitt og at vi legger systematisk til rette for at alle som velger å bidra kjenner seg velkommen og verdsatt. Åpenhet og positive
idrettsmiljøer er helt avgjørende.

NMF skal i kommende periode ta ansvar for å utvikle gode verktøy for kompetanseutvikling for frivillige som kan benyttes av 
medlemsklubber. Formålet er at hver medlemsklubb skal kunne sikre seg at klubbens frivillige har nødvendig kompetanse for å 
utføre sine oppgaver på en god måte og ikke minst at frivillige opplever at de blir satset på gjennom utvikling. Over tid vil
klubbmiljøer på denne måten styrkes og rekrutteringen blir lettere.

Rekruttering av frivillige er, på samme måte som kompetanseaktiviteter, en del av hverdagen til alle medlemsklubber. Det legges 
ned et betydelig arbeid i medlemsklubbene for å sørge for at klubben har en aktiv og engasjert ledelse. For å støtte 
medlemsklubbene i dette arbeidet skal NMF utvikle verktøy og aktiviteter/kampanjer som kan benyttes i rekrutteringsaktiviteter 
rettet mot frivillige og ledere.

Klubben i mitt hjerte - hovedmål

NMF SKAL 2021-2025



Klubben i mitt hjerte.

HOVEDMÅL

Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere.

MÅL OG TILTAK

Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme Ressursbehov

Utvikle kompetanseplan for frivillige og ledere i samarbeid med medlemsklubber Organisasjonssjef 12/2021 Klubbledere og etablerte IT systemer

Definere og etablere omfang og tiltak for gjennomføring av kompetanseplanaktiviteter Organisasjonssjef 12/2021 Klubbledere, IT syst., aktivitetsmidler

Gjennomføre kompetanseaktiviteter i samarbeid med medlemsklubber Kompetanse NMF 2022-2025 Medlemsklubber, aktivitetsmidler

Utvikle og gjennomføre rekrutteringstiltak rettet mot frivillige i medlemsklubber Kompetanse NMF 2022-2025 Medlemsklubber, aktivitetsmidler

Mål Ansvarlig Tidsramme Måltall

Andel medlemsklubber som har deltatt i kompetanseaktiviteter for frivillige/ledere Breddeidrettssjef Strategiperioden >80% av medlemsklubber i NMF

Andel medlemsklubber som har gjennomført rekrutteringstiltak mot frivillige Breddeidrettssjef Strategiperioden >100% av medlemsklubber i NMF

NMF SKAL 2021-2025



Generalsekretær Tony Isaksen

Mulige 

organisatoriske 

endringer



Mulige organisatoriske 

endringer

• Prosess – hva har vi gjort

• Hvorfor ser vi på dette - mulig forslag til 

tinget

• Forankring mot tinget 



Hvorfor er strategien viktig for din klubb?

• Du og jeg - vi er alle NMF – NMF er oss

• Hovedfokuset i strategien er på medlemsklubber, utøvere og aktiviteter

• Hensikten er å gjøre det enklere å drive en motorsportsklubb og å utøve motorsport

• Spennende utviklingsprosjekter som medlemsklubbene vil bli involverte i

• Strategien stimulerer til samarbeid på tvers av klubb, region, grener og seksjon

• Satsningen på anlegg vil komme hele motorsportfamilien til del

• Effekten av strategien vil bli en mer fremoverlent idrettskultur med gode resultater

• Når vi lykkes vil det skapes gode historier og motorsporten styrker sitt omdømme

STRATEGIPROSJEKT 2021-2025



Harald Huysman

Overgang elektrisk 

motorsport



Confidential ©2020

RUDSKOGEN MOTORSENTER
KLIMA, MILJØ & MOTORSPORT

13.11.2020



75
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FN’S BÆREKRAFTSMÅL

• Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til 

mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige 

generasjoners muligheter til å dekke sine.

• 17 mål og 169 delmål – skal fungere som en felles global 

retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

• Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i 

bærekraftig utvikling:

• Klima & miljø

• Økonomi 

• Sosiale forhold

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030.
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MOTORSPORT – KLIMA & MILJØ 

FIM Sustainability Policy 

The FIM´s goal is to establish a culture of sustainability in motorcycle 
sport worldwide. In order to achieve this, we will:

• Continue to foster an Environmental Protection Programme.

• Comply with all relevant legislations, regulations, policies, local 
laws and site agreements designed to protect the environment.

• Monitor advances in technology and environmental best 
management practices and apply them as appropriate.

• Continue developing  Environmental Regulations and Guidelines 
and seek improved options aiming to reduce the potential for 
adverse environmental impacts concerning;

• Sound emissions

• Soil and groundwater contamination

• Emission into the air

• Protection of biodiversity

• Protection and promotion of cultural heritage



77

1 2

4

MOTORSPORT – KLIMA & MILJØ 

 

FORMEL 1 

Our sustainability promise – 1 year on:

• High speed sustainability. Last year we 
announced our plans to have a net zero carbon 
footprint by 2030 

• This year, we’ve begun laying the foundations 
that will take us there



78

RUDSKOGEN – KLIMA & MILJØ

Rudskogen skal ta sin del 

• Utslippstillatelsen regulerer utslipp til vann, 
grunn og luft.

• Blir strengere

• Elektrifisering

• Superladere i 2020

• Veien videre for Rudskogen



Korona



President Emilie Westbye

Korona



Effekten av korona i 
2020 og planer for 
2021



Amedia



Generalsekretær Tony Isaksen

Amedia



Amedia

• Arrangører av NM og NC tilsvarende

• 3 årig

• Terminliste – utvalg – på tvers av grener

• Streamer minimum 15 konkurranser på 

www.direktesport.no

http://www.direktesport.no/


Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes

Kommunikasjon



Hva gjør vi?

• Vi setter dagsorden på eget nettsted

• Vi distribuerer via SoMe

• Vi sender linker til 

mediene/journalistene

• Vi bistår utøvere/trenere/foreldre 

med råd og vink

• Vi planlegger profil-seminarer



Hva oppnår vi?

• Engasjement, inspirasjon og stolthet via 

nettstedet

• Mer eksponering i SoMe

• Mer eksponering i redaksjonelle medier

• Høyere markedsverdi – bedre grunnlag 

for sponsoravtaler

• En merverdi til rekruttering



Hva er utfordringene?

• Skape profiler av topputøvere

• Skape ro og orden

• Øke markedsverdien til sporten –
og ungdommene/utøverne



Årets Ildsjel



President Emilie Westbye

Årets Ildsjel



Avslutning


