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NSIs VISJON, FORMÅL OG VERDIER
Visjon:
Vi er norsk idretts fremtid!

Formål:
NSI har til formål å fremme studentenes idrett og friluftsliv i Norge, herunder bidra til
samarbeid mellom lagene og representere norsk studentidrett internasjonalt.

Verdier:
Norges Studentidrettsforbund skal arbeide for at alle studenter gis mulighet til å utøve
idrett og friluftsliv ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av
livssyn, seksuell orientering, kjønn, funksjonshemning eller etnisk opprinnelse.
Vi skal være:

Humørfylte
Vi vet at godt humør kan hjelpe oss til å bli enda bedre!

Utfordrende
Vi utfordrer etablerte sannheter og følger ikke strømmen dersom vi tror at en annen vei
er bedre.

Kunnskapsrike
Vi bruker og deler vår kunnskap for å løfte norsk studentidrett.

Engasjerende
Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.

PROGRAMERKLÆRING
Norsk studentidrett vil:

1. Styrke studentidrettslagenes rammebetingelser
Studentidrettslagenes daglige aktivitetstilbud på studiestedene er drivkraften, og det
viktigste arbeidet som gjøres i norsk studentidrett. Studentidrettslagenes posisjon og
rammebetingelser på studiestedet, er den viktigste forutsetning for at studentene kan
drive frivillig og studentstyrt idrett og friluftsliv.
Fremtidsbilde: Studentidrettslagene prioriteres på sine respektive studiesteder, og anses
som en sentral leverandør av studentvelferd, gjennom et bredt aktivitetstilbud.
Studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene er garantister for tilstrekkelig
kapasitet i studentidrettsanleggene ved alle landets studiesteder.

2. Rekruttere flere med i norsk studentidrett
Studentidrettslagene er viktige sosiale møteplasser som motvirker psykososiale
utfordringer på studiestedene, og styrker studentenes trivsel og helse.
Studentidrettslagene tilpasser sin aktivitet etter studentenes ønsker og behov, der den
enkelte kan fortsette å drive sin idrett kombinert med sine studier, eller finne seg en helt
ny idrett eller et friluftslivstilbud. Norges Studentidrettsforbund skal støtte lagene i
arbeidet for å synliggjøre studentidrettslagene på studiestedet, og igangsette et
nasjonalt løft for å rekruttere flere til studentidretten.
Fremtidsbilde: Studentidrettslagene anerkjennes som mottaksapparater for studenter ved
alle utdanningsinstitusjoner i Norge. Studentidrettslagene leverer idrett og fysisk aktivitet
som lar seg kombinere med studier, og er en viktig bidragsyter for studentenes trivsel,
helse og studieprestasjoner.

3. Styrke mesterskapene som nasjonale møteplasser
Studentmesterskapene skal være studentidrettslagenes viktigste møteplasser, og de
arenaene som binder studentidretts-Norge sammen. Det skal prioriteres å videreutvikle
gode rammer for de tekniske arrangørene, samt sikre et rikt tilbud og øke kvaliteten på
mesterskapene.
Fremtidsbilde: Studentmesterskapene er studentidrettens fremste merkevare og er godt
kjent i hele landet. Mesterskapene samler alle landets studentidrettslag i et bredt spekter
av idretter.

4. Utdanne fremtidens idrettsledere
Studenter er fremtidens ledere i idretten og i samfunnet. Norges Studentidrettsforbund
skal sikre for at tillitsvalgte, dommere og trenere i studentidrettslag tilbys relevante
kompetanse- og utdanningstilbud. Dette skal styrke deres frivillige arbeid i
studentidrettslagene.
Fremtidsbilde: Studentidrettslag er en arena for praktisk erfaring og tilegning av
kunnskap. Norsk studentidrett er en leverandør av trenere og ledere som kommer norsk
idrett til gode.

STRATEGI FOR 2016-2018
I denne delen presenteres strategiene for de fire satsingsområdene i
programerklæringen. Strategien konkretiseres gjennom handlingsplaner som
utarbeides av forbundsstyret. Gjennomføring av strategien er et felles ansvar mellom
medlemslagene og forbundsstyret.

STYRKE STUDENTIDRETTSLAGENES RAMMEBETINGELSER
Anleggsutvikling og støtteordninger
• Kartlegge studentidrettslagenes anlegg og rammebetingelser.
• Bistå studentidrettslagene i arbeidet med anlegg og rammebetingelser gjennom
skreddersydd oppfølging.
• Øke kompetansen i norsk studentidrett innenfor anleggsrealisering og
støtteordninger.
Samarbeid med utdannings-Norge
• Videreutvikle og formalisere samarbeidet med utdanningsinstitusjonene,
velferdsorganisasjoner og studentsamskipnadene.
• Synliggjøre de positive helseeffektene av studentidrett og friluftsliv blant studenter
overfor utdanningsinstitusjonene, velferdsorganisasjoner og studentsamskipnadene.
• Sette fokus på studentidrettsanlegg og rammebetingelser gjennom en nasjonal
konferanse annen hvert år.
• Arbeide for at studentidrettsanlegg blir et definert begrep i utdannings-Norge, og
at det settes minimumskrav til studentidrettsanlegg på alle studiesteder.
Samarbeid med norsk idrett
• Styrke posisjonen i norsk idrett for NSI og studentidrettslagenes rolle som et
sentralt bindeledd mellom barne- og voksenidretten.
• Sette agendaen for ungdoms- og voksenidretten i norsk idrett.
• Arbeide for at idrett på alle nivåer tilknyttet et studiested skal organiseres
gjennom studentidretten.
• Arbeide for at studentidrettsanlegg blir et definert begrep i norsk idrett.

REKRUTTERE FLERE MED I NORSK STUDENTIDRETT

• Sikre at flere velger å begynne med, fortsette i, eller komme tilbake til den
organiserte idretten, ved å rekruttere flere med i studentidrettslagene, for å bidra til
å redusere frafallet i overgangsfasen mellom barne- og voksenidretten.
• Kartlegge og tilgjengeliggjøre erfaringer og verktøy for rekrutteringstiltak i
studentidrettslagene.
• Profilere og synliggjøre studentidrettslagenes bidrag og rolle på studiestedene.
• Bruke friluftsliv som en aktiv rekrutteringskanal.
• Rekruttere flere internasjonale studenter inn i norsk studentidrett.
• Studentidrettslagene skal være gode tilretteleggere for alle studenter med
funksjonsnedsettelse, som ønsker et aktivitetstilbud ved sitt studiested.

STYRKE MESTERSKAPENE SOM NASJONALE MØTEPLASSER
Mesterskap
• Øke synligheten og merkevarebygging av de nasjonale mesterskapene.
• Legge til rette for økt kvalitet og utvikling av NSIs mesterskapskonsepter.
• Styrke arrangørkompetansen i norsk studentidrett.
• Sikre bred deltakelse og et mangfoldig aktivitetstilbud på de nasjonale
mesterskapene.
Friluftsliv
• Legge til rette for økt friluftslivsaktivitet i norsk studentidrett.
• Videreutvikle konsepter som arrangørene kan bruke som rammeverk for sine
arrangement.
Idrett for studenter med funksjonsnedsettelse
• NSI skal i samarbeid med studentidrettslag tilby et årlig arrangement tilpasset
studenter med funksjonsnedsettelse.
Internasjonale mesterskap
• Legge til rette for et utvidet mesterskapstilbud for medlemslagene, gjennom
deltakelse på utvalgte europeiske mesterskap.
• Bruke internasjonale mesterskap for å utvikle arrangørkompetanse i norsk
studentidrett.
• Bruke Student-VM og Universiader til å synliggjøre norsk studentidrett.

UTDANNE FREMTIDENS IDRETTSLEDERE

• Videreutvikle og skape anerkjennelse for NSIs lederutdanning.
• Etablere regionale møteplasser hvor studentidrettsledere kan utveksle erfaringer.
• Arbeide for kjønnsbalanse i trener- og lederroller i norsk idrett.
• Jobbe for politisk annerkjennelse av studentidrettens rekruttering av ungt
lederskap til norsk idrett.
• Styrke lokal kompetanseheving og klubbutvikling i studentidrettslagene.
• Søke et internasjonalt mesterskap, for å skape en arena for utvikling av ungt
lederskap.

