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FORORD 
Norges Studentidrettsforbunds strategi for perioden 2014-2016 er en forlengelse av 

dokumentet som ble vedtatt på forbundstinget i 2012. Prosessen med å videreutvikle 

strategien ble styrt av et eget utvalg nedsatt av Forbundsstyret. Strategien har vært 

behandlet i forbundsstyret tre ganger. Utkast til strategien har vært på høring til alle 

medlemslag, i tillegg til at en referansegruppe, sammensatt av medlemmer fra ulike 

studentidrettslag, har gitt sine tilbakemeldinger. Forbundsstyret ønsker å takke alle de 

konstruktive innspillene som har kommet inn underveis i prosessen. De har vært til god 

hjelp i arbeidet, og har vært med å påvirke det endelige resultatet.  

 

Strategien synliggjør de overordnende målene, og det fokuset forbundet skal ha i sitt 

arbeid. Dokumentet åpner med å beskrive forbundets grunnleggende plattform, i form 

av NSIs visjon, valgspråk, formål, verdisyn, verdier og roller. Alt dette ligger til grunn for 

hvem vi er og hvordan vi skal nå våre målsettinger. Forbundsstyret har definert tre 

overordnende mål i perioden 2014 til 2019; «Styrke de nasjonale mesterskapene», 

«Satse på ungt lederskap» og «Styrke studentidrettslagenes rammebetingelser».  

 

Med hovedmålet «Styrke de nasjonale mesterskapene» ønsker vi å ha et enda tydeligere 

fokus på de arrangementene som arrangeres lokalt og nasjonalt. Vi ønsker å stimulere 

til en enda større bredde i mesterskapstilbudet, og samtidig heve kvaliteten på de gode 

arrangementene som er etablert, og som engasjerer våre medlemslag.  

 

Norsk studentidrett er en stor leverandør av ungt lederskap i norsk idrett. 

Studentidrettslagene drives av, for og med studenter. Dette er noe som Forbundsstyret 

ønsker å styrke videre. Gjennom gode klubbutvikling og kompetansetiltak ønsker vi å 

heve kompetansen i medlemslagene og hos studentidrettsledere.  

 

Studentidrettslagenes anleggstilgang og rammebetingelser er en avgjørende 

forutsetning for idrettsaktivitet på studiestedene. Forbundsstyret ser at behovet for 

videre satsing på dette området er stort. Vi ønsker derfor at dette arbeidet prioriteres 

som et av satsingsområdene i årene fremover. NSIs oppgave er å arbeide for at våre lag 

skal få de beste utviklingsmuligheter ved sine studiesteder.  

 

NSI styret 2012-2014 

 

Line Møllerop 

Fungerende President  
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STUDENTIDRETTSFELTET 
For å forstå studentidrettens omfang og dens potensial, er det nødvendig å vite noe om 
studentidrettsfeltet og studentene som målgruppe. 
 
Høsten 2012 var det registrert om lag 261.000 studenter ved universiteter og høgskoler 
i Norge (156.705 kvinner og 104.459 menn). I tillegg til dette studerer om lag 15.500 
norske studenter i utlandet (SSB:2013). 
 
Norge har i dag 8 universiteter, 19 høyskoler og 8 vitenskapelige høyskoler under 
statlig eierskap. I tillegg finnes det 2 kunsthøgskoler, 19 private høgskoler og 3 private 
vitenskapelige høgskoler i Norge. Hele 19 høgskoler tilbyr idrettsfaglig utdanning. 
 
I 2013 var det 30.748 aktive medlemmer i 61 studentidrettslag (Idretts-registreringen 
2013). SSBs rapport for levekår blant studenter i 2010 viser at hele 94 prosent av alle 
studenter hadde drevet sport, idrett eller mosjonert i løpet av det siste 12 måneder. 
Studien viser liten forskjell i deltakelse i sport og idrett mellom kjønnene. 23 prosent av 
alle universitets- og høgskolestudentene var medlem i studentidrettslag, mens 25 
prosent oppgir at de er medlem av andre idrettslag. Tre av fire studenter oppgir at de 
trener på treningsstudio (SSB:2010). 
 
Den organiserte studentidretten har ikke lenger monopol på studentenes idrettstilbud. 
På flere studiesteder er det i dag studentsamskipnadene som mot betaling tilrettelegger 
for styrketrening, aerobic, spinning og andre gruppetreninger. Olympiatoppen har også 
de siste årene kommet inn på studentidrettsfeltet med fokus på idrettsforskning, og den 
regionale toppidrettssatsingen i samarbeid med Høgskole- og Universitetsmiljøer. 
 
Norges Studentidrettsforbund har imidlertid fortsatt eierskapet til og koordinerer den 
frivillige studentstyrte studentidretten sammen med studentidrettslagene, og eier 
retten til å arrangere studentmesterskap på studiestedene. Norges 
Studentidrettsforbund eier også retten til å koordinere deltakelse i de internasjonale 
studentmesterskap i regi av EUSA og FISU. For å kunne styrke norsk studentidretts 
rammebetingelser og vekstgrunnlaget for den frivillige studentidretten, blir det en 
viktig oppgave for Norges Studentidrettsforbund å holde fast ved og synliggjøre vår 
plass i studentidrettsfeltet.  
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NSIs VISJON, VALGSPRÅK, FORMÅL OG VERDISYN 
 

NSIs visjon:  
Vi er norsk idretts fremtid!  
 

NSIs valgspråk: 

Norges Studentidrettsforbunds valgspråk er «Mens sana in corpore sano», en sunn sjel i 
et sunt legeme. Sammen med universitetene og høgskolene utgjør studentidretten en 
utfyllende funksjon, som skal gi studentene en god balanse mellom utdanning og sunn 
livsstil, som utgangspunkt for et godt liv.  
 

NSIs formål:  

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

NSIs grunnleggende verdisyn: 

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. 
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NSIs VERDIER  
NSI skal gjenspeile studenter generelt og studentidrettsledere, studentidrettsutøvere og 
studentidrettslag spesielt. Verdiene til NSI beskriver hva som skal prege den adferd som 
ansatte og frivillige som styrer NSI utøver overfor hverandre og overfor de som NSI 
samarbeider med.  
 
Verdiene skal være forpliktende for alle med engasjement og verv i NSI.  

 

Humørfylte  
Vi tror 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.  
 

Grenseløse  
Vi tenker utenfor boksen og er åpne for at det finnes flere sider av samme sak. Vi liker 
også å utforske nye muligheter og er ikke redde for å gå nye veier for å nå målene våre.  
 

Engasjerende  
Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med. 
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NSIs ROLLE  
NSIs rolle skal være:  

 

Studentidrettens gode hjelper  

NSI skal sikre gode rammebetingelser og fremtidig finansiering av norsk studentidrett, 
som gjør at NSI kan utvikle en robust organisasjon, som er klar til å møte fremtiden, og 
som kan fortsette å være et kompetansesenter for studentidrettslagene og 
studentidrettsledere basert på deres ønsker og behov. 
 

Mesterskapsutvikler  
NSI skal koordinere og utvikle de nasjonale studentidrettsarrangementene: 
Studentmesterskapene (SM), Studentcuper (SC), friluftslivsarrangementer og 
Studentlekene (SL). NSI skal være arrangørenes nærmeste støttespiller. 
 

Mesterskapstilbyder for unge talenter 
NSI skal tilby studentidrettslag og studentidrettsutøvere deltakelse i student-EM, 
Student-VM og Universiader. Mesterskapene skal også brukes som lærings- og 
erfaringsarenaer for støtteapparatfunksjoner ved store internasjonale mesterskap. 
 

Bindeledd mellom barne- og voksenidretten i Norge  
NSI skal være bindeleddet mellom barne- og voksenidretten ved å styrke 
studentidrettslagenes særtrekk, motvirke frafall i ungdomsidretten og gi medlemmene 
erfaringer og kompetanse som de kan ta med seg videre til voksenidretten.  
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FREMTIDSBILDER FOR NORSK STUDENTIDRETT  
Norges Studentidrettsforbunds visjon er å være norsk idretts fremtid. Fordi norsk 
studentidrett består av unge mennesker, fremtidens ledere og fremtidens aktive, kan vi 
si at vi representerer fremtiden her og nå. Men hvilken fremtid ser vi for oss i norsk 
studentidrett? Her presenteres tre fremtidsbilder – perspektiver på hvordan norsk 
studentidrett kan se ut i 2019.  
 

Etablerte og kvalitetsmessig gode studentmesterskap  

Norges Studentidrettsforbund har ivaretatt sin rolle som mesterskapsutvikler, og 
koordinerer kvalitetsmessig gode studentmesterskap i et bredt spekter av både lag- og 
individuelle idretter. Mesterskapene er godt kjent på alle studiesteder, og har et godt 
rykte hos kommende studenter. Studentidrettslagene ønsker å være teknisk arrangører 
for mesterskapene, og finner kompetanse og utviklingsmuligheter ved å påta seg 
arrangørrollen.  
Studentleker er etablert som NSIs største idrettsfest, som i tillegg til å inkludere 
studentmesterskap og student-cuper, har fått et bredere idretts- og kulturkonsept, som 
samler studentidretts-Norge hvert år. Studentlekene er et begrep godt kjent utover 
studentidretten, og anses som et kvalitetsarrangement i så vel norsk idrett, som i byene 
og på studiestedene hvor de arrangeres. Studentmesterskapene har en innovativ rolle, 
som arenaer for etablering av nye idretter i Norge. 

 

Norsk idretts fremste leverandør av ungt lederskap  
Studentidrettsforbundet er norsk idretts fremste leverandør av trenere og ledere i 
norsk idrett. Studentidrettslagene er en etablert arena for studenter som ønsker å 
tilegne seg trener-, styre- og lederkompetanse i praksis. Nærhet til beslutningene er et 
nøkkelbegrep for studentenes vilje og motivasjon til å påta seg ansvar for å organisere 
aktiviteten av og for seg selv og sine medstudenter. Slik erfarer studentene hvordan 
frivillighet gjøres, og kan bære den norske frivillighetskulturen videre når de tar leder-, 
trener- og foreldrerollen seinere i livet.  

 

Norges fremste leverandør av idrett for studenter  
Studentidrettslagene prioriteres på sine respektive studiesteder, og anses som den 
fremste studentvelferds leverandør av idrett. Studieinstitusjonene og 
studentpolitikerne verdsetter at studentidrettslagene drives av- og for studenter, og ser 
verdiene i dets frivillige fundament. Studentidrettslagene leverer idrett og fysisk 
aktivitet som lar seg kombinere med studier, og som er en viktig bidragsyter for 
studentenes trivsel, helse og studieprestasjoner. Studentsamskipnadenes viktigste rolle 
er nå å tilgjengeliggjøre anlegg og tilrettelegge for studentenes egne idrettstilbud 
gjennom studentidrettslagene. 
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SATSINGSOMRÅDER  
Følgende områder skal ha hovedfokus i perioden 2014-2016.  
 

Styrke de nasjonale mesterskapene 

Studentmesterskapene og studentlekene er studentidrettslagenes viktigste 
møteplasser, og de arenaene som binder studentidretts-Norge sammen. Å videreutvikle 
gode rammer for de tekniske arrangørene og øke kvaliteten på mesterskapene skal ha 
forbundets prioritet i perioden. 
 

Satse på ungt lederskap 

Studenter er fremtidens ledere i samfunnet og i idretten. Norges Studentidrettsforbund 
skal sikre at tillitsvalgte i studentidrettslag tilbys relevante kompetanse- og 
utdanningstilbud, som styrker deres frivillige arbeid i studentidrettslagene, og som gjør 
dem rustet for fremtidig engasjement i norsk idrett.   
 

Styrke studentidrettslagenes rammebetingelser 
Studentidrettslagenes daglige aktivitetstilbud på studiestedene er drivkraften, og det 
viktigste arbeidet som gjøres i norsk studentidrett. NSI skal i perioden ha fokus på 
studentidrettslagenes rammebetingelser, spesielt tilgang til idrettsanlegg. 
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MÅL OG STRATEGIER  
I denne delen presenteres hovedmål og strategier for de tre satsingsområdene i den 
kommende periode. De to første; Styrke de nasjonale mesterskapene og Satse på ungt 
lederskap viser til virksomhetsområdene «Arrangement og deltakelse» og 
«Klubbutvikling og kompetanse». Styrke studentidrettslagenes rammebetingelser 
omhandler klubbutvikling i et mer overordnet perspektiv; det å styrke forutsetningene 
for studentidrettslagenes virksomhet på studiestedene. I tillegg til hovedmål og 
strategier for de tre satsingsområdene, beskrives det mer grunnleggende arbeidet for å 
utvikle forbundet og norsk studentidrett i mer generell forstand i kapittelet 
«Organisasjonsutvikling og politikk». 

 

STYRKE DE NASJONALE MESTERSKAPENE  

Arrangement og deltakelse 

NSI skal, gjennom sine medlemslag, gi studenter ved norske universitet og høgskoler et 
variert idrettslig aktivitetstilbud. Sammen med studentidrettslagene skal NSI skape et 
bredt konkurransetilbud til studentidrettsutøvere.  
 

HOVEDMÅL 2014-2019 STRATEGI 2014-2016 

STUDENTMESTERSKAP OG STUDENTLEKER 

• Heve kvaliteten på Studentmesterskap 
(SM), Studentcuper (SC), Studentleker 
(SL) og friluftslivsaktiviteter i perioden. 
Ha minst 2000 deltagere på NSI 
arrangement hvert år. 

• Arrangere 20 SM årlig. Øke antall 
idretter som oppnår SM-krav. 

• Minst 50% av medlemslagene skal 
delta på NSI arrangementer hvert år.  

• Studentlekene skal være et jevnlig og 
godt kjent fleridrettsarrangement blant 
studenter i Norge.  

• Øke studentidrettslagenes 
arrangørkompetanse. 

• Videreutvikle NSIs påmeldings- og 
akkrediteringssystem. 

• Arrangere 1 FA årlig.  

 

• Ha enkle og tydelige retningslinjer for 
søking, gjennomføring og rapportering 
for SM-arrangører.  

• Gjøre det attraktivt for 
medlemsklubber å være teknisk 
arrangør av NSI arrangementer. 

• Tilby workshops/informasjonsmøter 
for planlegging og gjennomføring av 
arrangement.  

• Bruke SC som rekrutterings-
arrangement for nye idretter. 

• Ha rekrutteringsordning for lag som 
ikke har deltatt på SM de siste to årene.  

• God markedsføring av SM og SL i alle 
kommunikasjonskanaler og ha 
oppdatert informasjonsmateriale om SM 
tilgjengelig. Informere lærested, 
samskipnad, studentmedier, Idrettsråd, 
krets og særidrettsforbund om 
arrangementene. 

• Gi tekniske arrangører av 
studentmesterskap tilbud om 
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kompetanseheving, tilby befaring eller 
erfaringer med støtteapparatfunksjoner 
på relevante idrettsarrangement. 

• NSIs akkrediteringssystem og 
betalingsløsning skal være tilgjengelig 
for bruk av SL-arrangører, og sikre at 
systemene blir vedlikeholdt og 
oppdatert for fremtidig bruk.    

• Utforme et eget rammeverk og et eget 
søknadsskjema for FA. 

• Øke oppmerksomheten og informasjon 
om friluftslivsaktiviteter i norsk 
studentidrett. 

 

IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

• Studentidrettslagene skal være gode 
tilretteleggere for alle studenter med 
funksjonsnedsettelse, som ønsker et 
aktivitetstilbud ved sitt studiested.  

• NSI skal i samarbeid med 
studentidrettslag tilby et årlig 
arrangement tilpasset 
funksjonshemmede.  

 

 

• NSI skal tilby faglig og økonomisk 
støtte til lag som igangsetter aktivitet 
eller arrangement tilpasset studenter 
med funksjonshemning. 

• NSI skal inkludere ett foredrag, 
workshop eller erfaringsutveksling med 
temaet «idrett for funksjonshemmede» 
på en NSI-konferanse årlig. 

• NSI skal promotere/fremme «idrett for 
funksjonshemmede» som del av 
Studentlekene. TA skal tilbys 
opplæring/kompetansehevende tiltak.   
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Internasjonal deltakelse 

Deltakelse på europeiske studentmesterskap skal gi studentidrettslagene nye erfaringer  
og inspirasjon til å utvikle sitt aktivitetstilbud. Deltakelse på student-VM og 
universiader skal gi talenter som satser på en toppidrettskarriere ved siden av å studere 
unike mesterskapserfaringer. Deltakelse på studentmesterskap utenfor Norge, skal gi 
NSI og medlemslagene erfaringer, nye samarbeidspartnere og inspirasjon til å utvikle de 
nasjonale mesterskapene. 
 

HOVEDMÅL 2014-2019 STRATEGI 2014-2016 

• Være representert i Student-EM eller 
Europeiske studentleker hvert år dette 
arrangeres. 

• Delta i minst tre ulike idretter i 
Student-VM de årene dette arrangeres.  

• Delta i Vinteruniversiaden og 
Sommeruniversiaden etter de krav til 
deltakere som settes i ”På vei mot 
toppen”. 

• Støtte deltakelse i EUSA arrangement 
for medlemslag. 

• Samarbeide med aktuelle særforbund 
om uttak av utøvere til Student-VM og 
Universiader, samt idrettsspesifikt 
støtteapparat. Prioritere utøvere som er 
medlem i norske studentidrettslag ved 
uttak til internasjonale mesterskap. 

• Ha støtteordning for deltakelse i 
Student-VM og Universiader. 

SATSE PÅ UNGT LEDERSKAP  

Klubbutvikling og kompetanse 

NSI skal gjennom å støtte klubbene i arbeidet med å utvikle sitt studentidrettslag, og 
legge til rette for kompetanseheving av de tillitsvalgte i studentidrettslagene, være med 
å utvikle fremtidens idrettsledere i Norge.  
 

HOVEDMÅL 2014-2019  STRATEGI 2014-2016 

KLUBBUTVIKLING 

• Tilby et bredt spekter av 
klubbutviklingstilbud som til enhver tid 
passer med studentidrettslagenes 
ønsker, behov, særegenheter og 
utfordringer.  

• NSI skal bistå medlemslagene ved 
styreskifte, slik at kontinuiteten i 
medlemslagene bevares.   

 

• Kontinuerlig avdekke 
studentidrettslagenes ønsker, behov, 
særegenheter og utfordringer gjennom 
jevnlig kommunikasjon med lagene. 

• Markedsføre og informere 
medlemslagene om NSIs ulike 
klubbutviklingstilbud. 

• Sikre at NSI til enhver tid har et 
veilederkorps som kan gjennomføre 
ulike klubbutviklingsprosesser i 
medlemslagene.  

• Oppdatere og tilgjengeliggjøre NSIs 
klubbhåndbok for alle medlemslag.   
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REKRUTTERING 

• NSI skal være representert med 
studentidrettslag ved alle høgskoler og 
universiteter i Norge, hvor det i dag 
utøves uorganisert studentidrett.  

• NSI skal være godt representert av 
begge kjønn i forbundsstyre, komiteer 
og utvalg. Samt jobbe for at NSIs 
medlemslag følger NIFs lov § 2-4. 

• Synliggjøre NSI på alle Høgskoler og 
Universiteter i Norge.  

• Gjennomføre en årlig konferanse i 
sammenheng med nettverkssamlingen 
eller ledersamlingen som omhandler 
temaet kvinner og ledelse i norsk idrett. 

• Gjennomføre et årlig mentorprogram 
som har fokus på å øke rekrutteringen 
av kvinner til tillitsverv lokalt og 
nasjonalt i norsk studentidrett. 

LEDERUTVIKLING 

• Gi ledere og styremedlemmer i 
studentidrettslag mulighet til å heve sin 
kompetanse.  

• Nasjonale kurs og konferanser i regi av 
NSI skal ha et attraktivt og 
kvalitetsmessig høyt nivå.  

 

• Utarbeide et helhetlig utdannings- 
program for NSIs konferanser og 
kurstilbud. 

• Tilby deltakelse på relevante kurs og 
konferanser for tillitsvalgte i 
medlemslagene.  

• Gi studentidrettsledere en nasjonal 
møteplass 2 ganger årlig.   

• Ha støtteordninger for lokal 
kompetanseheving i 
studentidrettslagene.  

• Bruke våre faglige samlinger aktivt til å 
initiere diskusjoner, 
erfaringsutvekslinger og samarbeid på 
tvers av studentidrettslag. 

TRENERE OG AKTIVITETSLEDERE 

• Tilby trenere og aktivitetsledere i 
studentidrettslag mulighet til å heve sin 
kompetanse.   

 

• Gi trenere og aktivitetsledere en 
møteplass årlig. Dette kan være gjennom 
en nasjonal møteplass eller regionale 
satsinger. Kursene skal oppfylle 
definisjon som fagsamling i norsk idretts 
trenerløype.  

• I samarbeid med andre særforbund 
tilby deltakelse på trener- og 
dommerkurs definert i den aktuelle 
idrettens trenerløype.  
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STYRKE STUDENTIDRETTSLAGENES RAMMEBETINGELSER  

Anlegg og rammebetingelser 

NSI skal arbeide for å sikre studentidretten gode anlegg og styrke rammebetingelsene 
for aktivitet. Gode og studenttilpassede anlegg er en forutsetning for aktivitet og 
utvikling for våre studentidrettslag.  
 

HOVEDMÅL 2014-2019  STRATEGI 2014-2016 

• NSI skal i løpet av perioden arbeide for 
at alle studentidrettslag har god tilgang 
til anlegg og administrative lokaler på 
sine studiesteder. 

• NSI skal styrke medlemslagenes 
posisjon ved tildeling av treningstid i 
offentlige haller og baner.  

 

• NSI skal i løpet av perioden utarbeide 
en arbeidsstrategi for å imøtekomme 
studentidrettslagenes 
anleggsutfordringer. 

• Arrangere en anleggskonferanse i 
tilknytning til en av NSIs andre 
konferanser i 2015.  

• I samarbeid med lagene opprette god 
dialog med utdanningsinstitusjonene, 
velferdsorganisasjoner og 
studentsamskipnadene. Invitere minst 5 
samskipnader og utdannings-
institusjoner til møter om idrettsanlegg 
for studenter. 

• I samarbeid med lagene være i dialog 
med idrettskretsene og synliggjøre 
medlemslagene overfor idrettsråd. 
Invitere minst 5 idrettsråd og 
idrettskretser til møter om idrettsanlegg 
for studenter. 

• NSI skal i hver periode revidere 
anleggshåndboken. NSI skal distribuere 
og tilgjengelig gjøre anleggshåndboken 
for medlemslagene.  
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ORGANISASJONSUTVIKLING OG POLITIKK  

Grunnleggende forutsetninger for NSIs virksomhet  

NSI skal kontinuerlig utvikle sin organisasjon for å styrke vekstvilkårene for norsk 
studentidrett. Utviklingen skal skje med utgangspunkt i en god administrasjon og 
dyktige tillitsvalgte, og med en målrettet nasjonal- og internasjonal politikk.  
 

Administrasjon og tillitsvalgte  

NSI skal være en godt drevet organisasjon med faglige dyktige ansatte og engasjerte 
frivillige som bidrar til å utvikle norsk studentidrett.  
 

HOVEDMÅL 2014-2019  STRATEGI 2014-2016 

• NSIs sentrale organisasjon skal ha en 
effektiv kommunikasjons-, rolle- og 
arbeidsfordeling.  

• NSI skal ha en faglig kompetent, 
oppdatert og serviceinnstilt 
administrasjon.  

• NSI skal ha et godt fungerende 
Forbundsstyre og kompetanserike 
komiteer, hvor medlemmene utfyller 
hverandres kompetansefelt.  

• Forbundets rutiner definert i HMS-
plan, kommunikasjonsplattform og 
organisasjonshåndbok skal revideres 
årlig.  

• Ansatte i NSIs administrasjon skal 
tilbys kompetansehevende tiltak i 
henhold til de arbeidsoppgaver som 
defineres i den ansattes stillingsinstruks.  

• Medlemmer av NSIs styre og komiteer 
skal tilbys kompetansehevende tiltak 
innenfor sine ansvarsområder.  
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NASJONAL POLITIKK  

NSI skal styrke forbundets og studentidrettslagenes posisjon i det norske samfunnet og 
sikre gode fremtidige rammebetingelser for norsk studentidrett.  
 

HOVEDMÅL 2014-2019  STRATEGI 2014-2016 

POSISJON I NORSK IDRETT 

• NSI skal styrke sin posisjon i norsk 
idrett.  

• NSI skal arbeide for at satsingen på 
aldersgruppen 19-25 år styrkes i norsk 
idrettspolitikk. 

 

• Oppnå erkjennelse i 
idrettsorganisasjonen for NSI- og 
studentidrettslagenes rolle som 
bindeledd mellom barne- og 
voksenidretten.  

• Synliggjøre NSI som leverandør av 
unge trenere og ledere, samt som 
verktøy for å motvirke frafall i norsk 
idrett (IPD kap. 1.2). Synliggjøre 
studentidrettslagene som 
opplæringsarenaer i frivillig arbeid (IPD 
kap. 2.1).  

• Delta på relevante statlige og 
idrettspolitiske arenaer, samt faglige 
møteplasser og konferanser. 

• Være en aktiv aktør i Særforbundenes 
Fellesorganisasjon (SFF) og 
Særforbundsalliansen (SFA). 

• Utarbeide en vurdering av mulige 
nasjonale effekter, og muligheter for, et 
fremtidig internasjonalt mesterskap i 
Norge. 

• Utgi en jubileumsbok som synliggjør 
NSIs identitet, historie og 
virksomhetside. 

POSISJON PÅ STUDIESTEDENE 

• NSI skal styrke sin posisjon i 
universitets- og høgskolemiljøene.  

• Sikre NSI og medlemslagenes status 
som lovpålagt høringsinstans ved 
utbygging og nybygg av idrettsanlegg 
ved utdanningsinstitusjonene.  

• Bistå arbeidet for å synliggjøre 
studentidrettslagene på de respektive 
studiesteder som leverandør av gode 
folkehelsetiltak (IPD kap. 5.1), 
leverandør av verdiskapning for den 
enkelte student, samt bidragsyter for å 
styrke studiestedets kultur, samt evne til 
å inkludere alle studenter (IPD kap. 1.6). 

• Arbeide for at idrett på alle nivåer 
tilknyttet et studiested skal organiseres 
gjennom studentidretten. 
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• Styrke samarbeidet med NIF, 
samskipnadene, NSO, KD og KUD. 

 

FREMTIDIG FINANSIERING 

• Styrke finansieringsnivået av norsk 
studentidrett. 

• Styrke studentidrettens andel av NIFs 
grunnstøtte, utviklingsorientert 
ungdomsmidler (Post 2) og midler til 
barne- og ungdomsarbeid (Post 3).  

• Være lojale partnere med Norsk 
Tipping AS. 

• Etablere minst en sponsor- eller 
samarbeidsavtale, som kan øke NSIs 
fremtidige rammevilkår.   

INTERNASJONAL POLITIKK  

NSI skal representere norsk studentidrett og øke dens deltakelse og innflytelse 
internasjonalt.  
 

HOVEDMÅL 2014-2019  STRATEGI 2014-2016 

• Påvirke de internasjonale 
studentidrettsorganisasjonenes arbeid til 
det beste for norsk studentidrett;  

• Mesterskapstilbudet i EUSA og FISU 
skal være attraktive for norske 
studentidrettslag.  

• Kompetansetilbudet i FISU og EUSA skal 
være attraktive for medlemmer i 
studentidrettslag.  

• Jobbe for at det blir en bedre 
kjønnsbalanse og flere studenter i 
beslutningsorganer i EUSA og FISU. 

• Delta på FISUs og EUSAs 
generalforsamlinger som gjennomføres 
hvert andre år. 

• Søke samarbeid med de nordiske 
forbund i det internasjonale arbeidet.  

• Delta i det internasjonale nettverket, 
bidra til utvikling av EUSA og FISU 
Student Committee, ut fra en forankring 
i konkrete nasjonale prosjekter.  

• Stimulere til tettere samarbeid mellom 
nordiske studentidrettslag. 

 

 

 

 

 


