
NSI mot år 2010 
 
Alle studenter skal ha et godt og rimelig tilbud gjennom studentidrettslag ved sitt 
studiested og gjennom arrangement i NSIs regi. 
 

Visjon: 
Studentidrett for alle 
 

Verdier: 

Organisasjonsverdier: 

 
Frivillighet:   Frivillighet en avgjørende forutsetning for NSI. Derfor skal NSI 

 være en organisasjon der frivillig innsats settes i fokus. 
 Dugnadsånd skal prege organisasjonen, og personlig utvikling 
 skal være et resultat av å engasjere seg i NSI. 

 
Demokrati:   Demokratiske prinsipper skal prege alle NSIs organisasjonsledd. 

 Alle som er engasjerte i NSI skal føle at de er med og 
 påvirker organisasjonen. Terskelen skal være lav for å komme 
 med innspill, og gjennom medbestemmelse skal medlemmene 
 bidra til organisasjonsutvikling. 

 
Effektivitet:   NSI skal verdsette og nyttegjøre seg av de menneskelige 

 ressurser, samt de økonomiske og materielle for å fremme 
 aktivitet.  

 
Læring:   NSI skal være en lærende organisasjon. 
 
Ansvarlighet: NSIs lover, normer og verdier skal alltid ligge til grunn for den 

 aktivitet som utføres. Ledere og tillitsvalgte skal være bevisst 
 dette når de representerer NSI. 

 

Aktivitetsverdier: 

 
Idrettsglede: Idretten har en egenverdi gjennom den opplevelsen selve 

 utøvelse av aktiviteten gir. Sentrale elementer i dette er mestring 
 og påvirkning på egen aktivitet. Det skal være gøy å drive 
 studentidrett.   

 
Fellesskap:  Studentidretten skaper et sosialt miljø og gir en tilhørighet 

 gjennom deltagelse. Studentidretten har rom for alle, og er 
 positivt for læreinstitusjonene.  

Mangfold:  Studentidrettens styrke er dens bredde i aktivitetstilbud og nivå.  
Helse:  Den trenings- og mosjonsaktivitet som skjer gjennom 

 studentidretten har, i tillegg til en samfunnsøkonomisk gevinst, 



 også nytteverdi for den enkelte gjennom bedre helse og faglige 
 prestasjoner. 

 
 
 
 

Organisasjonsforutsetninger: 
NSIs høyeste beslutningsorgan er Forbundstinget. Studentidrettslagenes delegater 
legger premissene for organisasjonens arbeide i kommende tingperiode, samt velger 
forbundsstyret, som igjen legger føringer på administrasjonens arbeid innenfor de 
rammer som er satt av forbundstinget. 
 
Forbundsstyret, komiteer og administrasjon utgjør NSI sentralt. 
 
Nasjonalt er NSI underlagt Norges Idrettsforbund & Olympiske Komite (NIF). NSI får 
rammetilskudd av NIF etter tildeling fra Kultur- og Kirkedepartementet (KKD), og 
samarbeider med andre særforbund både idrettspolitisk og i forhold til aktivitet. NSI 
har kontakt med samskipnader, myndigheter og relevante organisasjoner.  
 
Internasjonalt er NSI medlem av Nordens Akademiska Idrottsförbund (NAIF), 
European University Sports Association (EUSA) og La Fédération Internationale du 
Sport Universitaire (FISU). 
 
 

Organisasjonsutvikling: 
Hovedfokus for NSI sentralt skal til enhver tid være på studentidrettslagene og de 
aktivitetene som genereres der. NSI skal være NIFs naturlige samarbeidspartner for 
satsing på ungdom mellom 19 og 26 år. 
 
NSI skal være en lærende organisasjon som er endringsvillig og 
kompetansesøkende. Styret, komiteer, administrasjon og medlemslag skal være 
aktivt kompetansesøkende og utviklingsorienterte. NSI sentralt skal gjennomføre og 
tilrettelegge for kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte i NSIs medlemslag. 
 
De enkelte medlemslagene skal føle en tilhørighet og eierforhold til NSI som 
organisasjon.  
 
NSI skal videreutvikle eksisterende relasjoner og opprette nye der dette er relevant. 
For NSI sentralt er relasjonen til medlemslagene spesielt viktig. 
 
NSI skal være åpen og aktiv i sin kommunikasjon. Kommunikasjonen skal foregå på 
målgruppene sine premisser. Kanaler som åpner for tovegskommunikasjon skal 
prioriteres.  Det skal være enkelt å komme i kontakt med NSI sentralt og alle skal få 
svar på sine henvendelser.  
  
NSI skal være en naturlig samarbeidspartner for andre særforbund ved utvidelse eller  
nyetablering av lokal aktivitet på steder hvor det er høyere utdanningsinstitusjoner. 
 



NSI skal i internasjonale fora jobbe for demokratiske verdier og at studentenes 
interesser blir satt i fokus. 
 
 

Aktivitetsutvikling: 

Lokal 
Den lokale aktiviteten er det enkelte studentidrettslags ansvar. Regionale 
arrangement er den eneste aktivitet på lokalplanet der NSI sentralt vil være direkte 
involvert.  

Nasjonal  
Studentmesterskap er NSIs nasjonale idrettsarrangement.  
Studentmesterskapene skal holde et arrangementsteknisk høgt nivå, og skal 
gjennom dette og de sportslige prestasjoner gjøre det attraktivt å bli norsk 
studentmester.  
 
Det skal også være attraktivt å arrangere studentmesterskap. 
NSI sentralt skal tilrettelegge for at medlemslagene skal kunne arrangere 
studentmesterskap med god deltagelse i eksisterende og nye idretter. 
Studentmesterskap må være rimelig å delta på, uten at det blir en økonomisk 
belastning for teknisk arrangør. 
 

Internasjonal 
NSI skal tilrettelegge for kvalifiserte utøveres deltagelse i internasjonale 
studentmesterskap. 
 


