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Tidsplan for Forbundstinget 2014 
 
Fredag: 
14:00-16:00 Registrering  
16:00-18:00 Buss til Studenterhytta 
18:00-18:15 Åpning av Forbundstinget 
18:15-21:00 Forhandlinger (inkl. kaffepause) 
21:00-  Kveldsmat 
 
Lørdag: 
08:00  Frokost 
09:00-12:00 Forhandlinger 
12:00-13:30 Lunsjpause 
13:30-16:00 Forhandlinger 
16:00-16:30 Kaffepause inkl. noe å spise 
16:30-18:30 Forhandlinger 
20:30-  Tingbankett 
 
Søndag: 
09:00  Frokost og pakking 
10:00-11:00 Forhandlinger 
11:00-11:30 Pause 
11:30-13:00 Forhandlinger 
13:00-14:00 Lunsj og utsjekk 
14:00-  Hjemreise  
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Forslag til saksliste (vedtas på tingsak nr. 2) 
 
Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 
 
Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å 

undertegne protokollen samt en person med ansvar for å fremme 
forslag på ny valgkomité. 

  
Tingsak nr.4  Behandle NSIs forbundsrpport 2012-2014 
 
Tingsak nr.5  Behandle lovkomiteens beretning 
 
Tingsak nr.6  Behandle det reviderte regnskap, revisor, styrets og   
   kontrollkomiteens beretninger 
 
Tingsak nr.7  Behandle innkomne forslag og saker 

7.1 NSIs strategi for 2014-2019 
7.2 Endring i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi  
       av Norges Studentidrettsforbund 
7.3 Endringsforslag til NSIs mesterskapsbestemmelser og reisestøtte 
 

Tingsak nr.8 Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette 
dennes honorar. 

 
Tingsak nr.9  Fastsette kontingent 
 
Tingsak nr.10 Vedta budsjett for perioden 2014-2016 
 
Tingsak nr.11 Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 
- Kontrollkomité 
- Lovutvalg 
- Valgkomité 
- Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 

 
Tingsak nr. 12  Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2016
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Tingsak nr. 1: Godkjenne de fremmøtte representanter 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget godkjenner de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til 

oversikt presentert av kontrollkomiteen.” 

 

 

Sakspapirer: 

NSIs lover 

Status for studentidrettslagenes representasjon 

 

Tilgjengeliggjøres på Forbundstinget: 

Fullmaktsskjemaer fra de fremmøtte representanter 

Oversikt fra Kontrollkomiteen – presenteres muntlig 

Status for studentidrettslagenes representasjon på forbundstinget pr. 31.12.13. 

(utskrift fra Idrettsregistreringen vil være tilgjengelig på tinget). 
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Lover for Norges Studentidrettsforbund 
(Vedtatt av NSIs forbundsting 10. mars 2012) 

 
Lov for Norges Studentidrettsforbund, stiftet 5.desember 1913, med senere endringer, 

senest av 10. mars 2012, godkjent av Idrettsstyret 1den 29. oktober 2012. 
 
INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Formål 
 
(1) Særforbundets formål er å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, og 
representere idretten internasjonalt. 
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2 Organisasjon 
 
(1) Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer studentidretten 
og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner. 
 
(2) Særforbundet  er medlem av NIF og Nodens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), European 
University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport Universitaire 
(FISU), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet 
uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 
 
(3) Opptak av nye idretter i særforbundet samt endring av særforbundets navn, må 
forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn 
under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet 
fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget. 
 
(4)Alle idrettslag som er tilsluttet særforbundet plikter å overholde NIFs og særforbundets 
regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. 
 
§ 3 Oppgaver og kompetanse 
 
(1) Norges Studentidrettsforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og 
ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk 
idrett og internasjonal idrett stiller.  
 

                                                      
1
 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. Delegasjonsreglementet. 
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(2) Norges Studentidrettsforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. 
Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med 
følgende unntak:  

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere    
     idrettsgrener. 
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for  
    at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. 
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

 
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og 
underlagt kontroll av særforbundet.  
 
§ 4 Medlemskap 
 
(1) Alle idrettslag som organiserer studentidretten og er medlem av NIF, har rett til å bli 
medlemmer i forbundet. 
 
(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Studentidrettsforbund via idrettskretsen. 
Utmelding skjer på samme måte.  
 
(3) Et studentidrettslag kan opptas i NSI når minst 75% av medlemmene studerer ved norsk 
universitet, høgskole eller likeverdig lærested. Forbundsstyret bestemmer hvilke læresteder 
som gir grunnlag for medlemskap i NSI.  
 
§ 5 Kontingent/avgifter 
 
(1)Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 
 
(2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år 
etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas 
medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 
 
TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
§ 6 Kjønnsfordeling  
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn. 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges 
eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre 
skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen 
av kjønnsfordelingen.  
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen.   
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(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.2  
 
 
§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et 
idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt. 
 (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet: 
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg.3.  
(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i 
saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.  
(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.  
(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og 
ekstraordinært ting i særforbundet.  
(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under 
særforbundstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme 
forslag til behandling på særforbundstinget.  
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker  
(1) Arbeidstaker i særforbundet er ikke valgbar til verv i særforbundet eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i særforbundet plikter å fratre tillitsvervet, 
og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  
(2) Arbeidstaker i særforbundet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting 
eller møte i overordnede organisasjonsledd.  
 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i 
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med særforbundet.  
(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at særforbundet gir de ansatte rett til å utpeke 
et eller flere medlemmer blant de ansatte til særforbundets styre.  
(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon.  
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.4    
 
§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til 
særforbundet  
(1) En person som har en avtale med særforbundet som gir vedkommende en økonomisk 
interesse i driften av særforbundet er ikke valgbar til verv innen særforbundet eller 
overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig 
innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av særforbundet. 
Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av særforbundet. Tillitsvalgt som får 

                                                      
2
 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 

3
 De særforbund som oppretteholder eget doms- og appellutvalg må legge til ”domsutvalg, appellutvalg” i denne 

bestemmelsen.   
4
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer 
når forholdet opphører  
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  
(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon.  
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.5 
§ 10 Inhabilitet  
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinje så nær som søsken  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet 
i særforbundet.  
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad.  
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 
avgjørelse.  
 
§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

                                                      
5
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særforbundet vedtaksføre når 
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.  
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  
 
§12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta 
en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse 
skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av 
årsberetningen.  
 
 
ØKONOMI 
 
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1) Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i 
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. 
 
(2) Særforbundet skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens 
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.   
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i 
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4) For særforbund som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som 
inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
 
(5)For særforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette 
langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av 
langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i 
årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i 
resultatregnskapet.  
 
(6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 
(7) Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

                                                      
6
 For eksempel møte per e-post. 

7
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.  
 
(8) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
særforbundets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget 
bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  
 
TING, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14 Særforbundstinget 
 
(1) Norges Studentidrettsforbunds øverste myndighet er særforbundstinget som avholdes 
annethvert år i februar eller mars i år med like årstall8.  
 
(2) Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner 
skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være 
sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke 
kan behandles  
 
(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.. 
 
(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 15 Representasjon på særforbundstinget 
 
(1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 
Særforbundets styre. 
Representanter fra studentidrettslag etter følgende skala9: 
For medlemstall til og med 199    1 representant 
For medlemstall fra 200 til og med 799  2 representanter 
For medlemstall fra 800 til og med 1499  3 representanter  
For medlemstall på 1500 og mer   4 representanter 
Representanter fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets bestemmelser. 
 

                                                      
8
 Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde 

9
 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være 

representert. For særforbund som omfatter så mange lag at det kan være aktuelt å regulere lagsrepresentasjonen 

gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette.   
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(2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 
oppnevnt av styret etter fullmakt.  
  
(3)Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 
særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem  
    dersom leder er forhindret fra å møte 
b) Kontrollkomiteens medlemmer 
c) Valgkomiteens medlemmer 
d) Revisor 
e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og  
     forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på  
     særforbundstinget. 

 
§ 16 Ledelse av tinget 
 
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 
representant(er). 
 
§ 17 Særforbundstingets oppgaver 
 
(1)Særforbundsstinget skal:  

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 
b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
c) Velge dirigent(er), referent(er)10 samt 2 representanter til å underskrive  
     protokollen. 
d) Behandle beretning for særforbundet. 
e) Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 
f) Behandle forslag og saker. 
g) Fastsette kontingent og avgifter. 
h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap. 
j) Foreta følgende valg11:12 

1. President og Visepresident13 
2. 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer14 

                                                      
10

 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 
11

 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for. 
12

 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 

(2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter 

egne kamp- og konkurranseregler.  
13

 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 
14

 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges 

til spesifikke oppgaver. 
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3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet  
     eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
6. Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 
(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 
§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget 
 
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis 
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som 
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 
kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 
 
§ 19 Ekstraordinært særforbundsting 
 
(1) Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 
 

a) Vedtak av særforbundsstyret 
b) Vedtak av særforbundstinget. 
c) Vedtak av Idrettsstyret. 
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte 

minst ¼ av de stemmeberettigede representanter.  
 
(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  
(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter.  
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(4) Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
 
§ 20 Særforbundets styre 
 
(1)Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom 
tingene.  
 
 
(2)Styret skal15: 

a) Iverksette særforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og   
     bestemmelser. 
b) Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens  
     faglige myndighet. 
c) Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar  

med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og 
sørge for  at særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

                  budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 
d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner 

påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
 
(3)Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
(4)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når 
internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale 
særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
(5)Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå 
aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 
 
(6)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets standpunkt i 
internasjonale idrettspolitiske saker. 
 
§ 21 Komiteer og utvalg 
 
(1)Særforbundet skal ha følgende faste komiteer: 

a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens  
     plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 
b) Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra  
     styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges  
     på tinget, med unntak av valgkomité. 
c) Lovkomité som velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, og skal avgi uttaleser     

                                                      
15

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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    om innkommne lovforslag og andre fortolkningsspørsmål som forbundstyret     
    forelegger den. Lovkomiteen kan også selv fremme forslag og uttaleser på eget  
    grunnlag. 

 
(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 pkt. 5. 
 
(3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende 
komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 22 Studentmesterskap 
 
Norges Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere Studentcup 
(SC), Norske Studentmesterskap (SM) og Studentleker (SL). Et SM er et Norgesmesterskap 
for Studenter i Norge. SL er et arrangement som består av minst fem SM. 
 
Vinner av SM har rett til å kalle seg Norsk Studentmester i den aktuelle idretten. Ansvar for 
gjennomføring av SC, SM og SL påligger Forbundsstyret. 
 
Arrangement av SC, SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget, 
samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av 
Forbundsstyret. 
 
§ 23 Hederstegn 
 
NSIs høyeste utmerkelse — hederstegnet i gull — kan bare tildeles personer som på en 
fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett.  Vedtak om utdelingen besluttes av 
Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte 
stemmene16. 
 
§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 25 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 
 
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 
 
§ 26 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

                                                      
16

 Norges Studentidrettsforbund har to øvrige utmerkelsestegn, bragdmedalje og fortjenestemedalje, som 

forbundsstyret tildeler, og hvor retningslinjer er definert i Statutter for utmerkelsestegn. 
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§ 27 Bestemmelser om konkurranseforbud 
 
Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. 
Nektelse krever saklig grunn. 
 
§ 28 Lovendring 
 
(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha 
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret 
gir fullmakt.17 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  
 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt18 
pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  
 
(4) Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av særforbundet selv.  
 
§ 29 Oppløsning - Sammenslutning 
 
(1)Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært særforbundsting. 
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært særforbundsting 3 
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
(2)Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets overskytende 
midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.  
 
(3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 28. 

                                                      
17

 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
18

 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
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Status for studentidrettslagenes representasjon: 
 
Ut fra medlemstallene som er registrert for NSIs medlemslag (Idrettsregistreringen pr. 
31.12.2013), har medlemslagene rett til følgende antall tingrepresentanter: 

 

1 representant  2 representanter 3 repr. 4 repr. 

BergenMedisinernes Idrettslag 
BI Trondheim 
Bodøstudentenes Idrettslag 
DMMHI 
Drammenstudentenes IL 
Energi FK – Gløshaugen 
Gøy Håndballklubb 
Hamarstudentenes IL 
Haukeland Roklubb 
HiOA IL 
HiOA Lacrosse 
Høgskolen i Bergen IL 
Høgskolen i Narvik IL 
Høgskolen i Telemark IL 
Hønefoss Studentenes IL 
Justitsia Roklubb 
Krigsskolen IL 
Legestudentenes IK 
Levangerstudentenes IL 
Lillehammerstudentenes IL 
Luftkrigsskolen IL 
Moldestudentenes IL 
NITH Oslo 
Norges Idrettshøgskole IL 
Norges Veterinærhøgskole IL 
Odnotologisk IL 
Omega Fotballklubb 
Oslo Ingeniørhøgskole IL 
Placebo Ballklubb 
Politihøgskolens IL 
Renastudentenes IL 
SCK Studentidrettslag 
Steinkjerstudentenes IL 
T.Ø. H Sportsklubb 
TRIMIUS 
Tromsø Ravens 
UiA Lacrosse 
UiS Volley 
Universitetets Karateklubb 
Valkyrien Idrettslag 
Volda Studentidrettslag 

Akademisk Skytterlag 
BI Athletics 
BI Bergen Stud.lag 
IF Blindern Studenterhjem 
Elverumstudentenes IL 
Grimstad Studentenes IL 
HISSI 
Juristforeningen stud.lag 
Jusstudentenes IK 
Kristiansandstudentenes IL 
NMBUI (tidl. UMBI) 
Norske Studenters Roklubb 
STIL-UiS 
Studentspretten IL 
Vestfold Studentsamfunns IL 

 
 
 
 
 
 

NHHI 

 
  
  
 

BSI 
NTNUI 
OSI 
TSI 
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Tingsak nr. 2: Godkjenne saksliste og forretningsorden 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten.” 

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden.” 

 

 

Sakspapirer: 

Forslag til saksliste 

Forslag til forretningsorden
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Sakspapirer tingsak nr. 2: 

Forslag til saksliste 
 
Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 
 
Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å 

undertegne protokollen samt en person med ansvar for å fremme 
forslag på ny valgkomité. 

  
Tingsak nr.4  Behandle NSIs forbundsrpport 2012-2014 
 
Tingsak nr.5  Behandle lovkomiteens beretning 
 
Tingsak nr.6  Behandle det reviderte regnskap, revisor, styrets og   
   kontrollkomiteens beretninger 
 
Tingsak nr.7  Behandle innkomne forslag og saker 

7.1 NSIs strategi for 2014-2019 
7.2 Endring i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi  
       av Norges Studentidrettsforbund 
7.3 Endringsforslag til NSIs mesterskapsbestemmelser og reisestøtte 
 

Tingsak nr.8 Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette 
dennes honorar. 

 
Tingsak nr.9  Fastsette kontingent 
 
Tingsak nr.10 Vedta budsjett for perioden 2014-2016 
 
Tingsak nr.11 Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 
- Kontrollkomité 
- Lovutvalg 
- Valgkomité 
- Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 

 
Tingsak nr. 12  Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2016



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 91. ordinære forbundsting, Oslo 28.-30. mars 2014 
 

  
 

19 

Forslag til forretningsorden 
 
1. Tinget ledes av 2 dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 
 
2. Protokollen føres av 2 valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 
 
3. Ingen kan ha innlegg i samme sak mer enn tre ganger, unntatt fra dette er 

saksopplysninger, replikker og saksinnledning. 
 
4. Replikker skal være tegnet under siste taler eller umiddelbart etter og være rettet 

mot sistnevntes innlegg. Det tillates inntil to replikker pr innlegg. Det gis anledning 
til en svarreplikk for siste taler. 

 
5. Dirigenten har rett til å foreslå begrensninger i taletiden og til å foreslå strek ved 

inntegnede talere. 
 
6. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med 

representantens navn og organisasjonens navn. Nye forslag kan ikke settes frem 
etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 

 
7. Ved avstemning gjelder følgende bestemmelser: 
 
 Lovendringer: 

Til gyldig vedtak kreves 2/3 av avgitte stemmer. 
 
 Valg og vedtak: 

Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
 
 Blanke stemmer anses som ikke avgitte. 
 
8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer 

for og imot. 
 
9. Dersom noen representanter forlater salen for godt, skal dette meddeles 

dirigentene ved at stemmelappene leveres disse. Skal du ut av tingsalen, leverer du 
fra deg stemmeseddel til KK, mens du er ute av salen. 

 
10. Den tingvalgte Kontrollkomité fungerer som tellekorps. Såfremt komiteen ikke er 

representert med tre personer kan flere personer, inntil tre, oppnevnes av tinget 
etter forslag av dirigenten.
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Tingsak nr. 3: Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer og 2 
representanter til å undertegne protokollen. Samt en person 
med ansvar for å fremme forslag på ny valgkomité. 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  
”Forbundstinget velger Per Kristian Helland og  ……………… som dirigenter. 

 
Forbundstinget velger; Marius H. Johannessen og Yngvild L. Schei som sekretærer. 

 
Forbundstinget velger ……………… og  ……………… til å undertegne protokollen. 

 
 

Forbundsstyrets merknader: De øvrige navnene vil bli foreslått på tinget. 

 
Sakspapirer: Ingen 
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Tingsak nr. 4: Behandle NSIs forbundsrapport 2012-2013 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  
”Forbundstinget godkjenner den fremlagte forbundsrapport for 2012-2013” 
 

 

Sakspapirer: 

Forslag til NSIs Forbundsrapport 2012-2013 
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FORBUNDSSTYRET FOR PERIODEN 2012-2013 

 

Forbundet har i perioden 2012-2013 hatt følgende styre, valgt på tinget den 11. mars 2012: 

 

Sjur Øyen, president 

Line Møllerop, visepresident 

Karl Olav Haaland, styremedlem 

Line Eskerud, styremedlem 

Håvard Lauvålien, styremedlem 

Simen Vogt-Svendsen, styremedlem 

Åsmund Sæbøe, styremedlem 

Emir Memovic, varamedlem 

 

Åsmund Sæbøe trakk seg fra sitt verv 10. mars 2013, hvorpå Emir Memovic rykket opp som 

ordinært styremedlem. Sjur Øyen trakk seg fra sitt verv 2. september 2013, hvorpå Line 

Møllerop overtok som fungerende president. 

 

Forbundsstyret har i perioden fra 02.09.2013 hatt denne sammensetning: 

 

Line Møllerop, fungerende president 

Karl Olav Haaland, styremedlem 

Line Eskerud, styremedlem 

Håvard Lauvålien, styremedlem 

Simen Vogt-Svendsen, styremedlem 

Emir Memovic, styremedlem 

  

NSI har hatt følgende tingvalgte komiteer/utvalg siden 11. mars 2012:  

 

Lovutvalg 

Morten E. Nordanger, leder 

Gunhild Ella Reistad, nestleder 

Torbjørn Houge, medlem 

Gard E. Jørgensen, varamedlem 

 

Kontrollkomite 

Torstein Monsen, leder 

Karina Sævareid, medlem 

Tarald H. Gaup, medlem 

Jørgen Sollund, varamedlem 

Christian Magnus Knap, varamedlem 

 

Valgkomite 

Geir André Dalhus, leder 

Loni J. B. Pedersen, medlem 

Ola Mjanger, medlem 

Knut Inge Engelbreth, varamedlem 
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ET FANTASTISK JUBILEUMSÅR 

Norges Studentidrettsforbund feiret 100 år i 2013. Når vi nå kan se tilbake på jubileumsåret 

kan vi konstatere at det ikke bare ble et år hvor vi kunne markere forbundets historie, men at 

selve jubileumsåret også vil bli stående som et merkeår for norsk studentidrett.  

 

Jubileumsåret ble åpnet med tidenes største studentleker, som mobiliserte 2300 deltakere fra 

hele studentidretts-Norge. Medlemstallene stiger og den lokale aktiviteten rundt om på 

studiestedene engasjerer nå 30.000 aktive studenter. Aldri før har det deltatt flere norske 

studentidrettslag i Student-EM, sommeren 2013 var 132 utøvere med i 8 ulike mesterskap 

rundt om i Europa. I juli deltok NSI med tidenes største norske tropp i sommeruniversiaden i 

Kazan, Russland. Samme sted ble vi hedret under FISUs generalforsamling, med 

internasjonal pris, 3rd FISU Gender Equality Sport Award 2013, for klubbutvikling- og 

lederutviklingsprosjektet Mentorprogram for kvinner. På NSIs jubileumsseminar i november 

ble NSI hedret av Idrettspresident Børre Rognlien, og Kulturminister Thorhild Widvey gjorde 

sitt første offisielle representasjonsoppdrag i norsk idrett på vår jubileumsfeiring. Fra Norges 

Idrettsforbund mottok vi en jubileumsgave øremerket vårt arbeid for ungt lederskap, og årets 

ledersamling ble en markering av nettopp dette, da hele 98 ledere og tillitsvalgte fra 20 

studentidrettslag møttes for å diskutere årene fremover. Året ble avsluttet med den største 

troppen vi har deltatt med på en vinteruniversiade, hvor de norske utøverne maktet å hente 

hjem tre medaljer, en i hver valør. Det var en flott avslutning på jubileumsåret da Astrid Øyre 

Slind kunne krone 2013 med gull. 

 

På forbundstinget i mars 2012 ble det vedtatt at NSIs jubileumsår skulle markeres som en 

integrert del i de ordinære mesterskapene og konferansene planlagt for 2013. Et 

jubileumsutvalg ble opprettet for å koordinere jubileumsmarkeringene. Under studentlekene i 

Trondheim, ble alle studentidrettsledere invitert på en mottakelse der jubileumsåret ble 

markert med en liten utstilling på Studentersamfunnet. Idrettshallene ble dekorert med nye 

bannere og flagg som profilerte jubileet.  
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På nettverkssamlingen i mars holdt generalsekretæren et foredrag om norsk studentidretts 

historie, og arbeidet med jubileumsbok startet for alvor vinteren 2013. Det ble gjort flere 

intervjuer med sentrale personer i NSIs historie, og arkivmaterialet ble systematisk samlet inn. 

Utover høsten vedtok forbundsstyret ny forbundslogo. Symbolikken i forbundets første logo 

ble tatt tilbake, da visdomsgudinnen Pallas Athene og forbundets opprinnelige valgspråk 

«Mens Sana in Corpore Sano» igjen ble inkoroporert i logoen.   

 

Jubileumsmarkeringen, som besto av en seminardel og en jubileumsgalla, ble arrangert som 

del av NSIs ledersamling, og inkluderte mange tidligere formenn, styremedlemmer og 

personer med forbundets hederstegn, som inviterte gjester. Generalsekretæren holdt et fyldig 

foredrag om NSIs historie, som inkluderte intervjuer med sentrale personer på scenen. Det var 

også laget en jubileumsfilm for anledningen og det ble lagt på fortellerstemme og lyd på 

forbundets film fra De 6. Akademiske Vinterleker i 1939. 

 

Stiftelsesdagen 5. desember ble markert internt på Idrettens hus på Ullevål stadion, hvor 

jubileumsforedraget ble holdt for ansatte i norsk idrett. Forbundets internasjonale 

samarbeidspartnere ble invitert på jubileumsmottakelse i forbindelse med vinteruniversiaden i 

Trentino, Italia.  

 

Arbeidet med jubileumsboken er ikke ferdigstilt, selv om det er lagt ned et betydelig arbeid i 

prosjektet. Arbeidet er omfattende og viktig, derfor vil arbeidet fortsette i 2014, og vil 

ferdigstilles i det som er forbundets hundrede virksomhetsår. 
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AKTIVITET 

Forbundsperioden 2012 og 2013 fortsatte den gode utviklingen forbundet har hatt de siste 

årene, med hovedfokus på studentmesterskapene og studentlekene. Studentlekene har i disse 

årene befestet sin stilling som norsk studentidretts viktigste arrangement. Kontinuiteten i 

arbeidet med å styrke de nasjonale mesterskapene har gitt resultater. I femårsperioden 2004-

2008 ble det arrangert 31 studentmesterskap. I den femårsperioden som nå avsluttes 2009-

2013 har det blitt avholdt hele 69 studentmesterskap, i tillegg til 24 studentcuper. De femte og 

sjette studentleker avholdt i Bergen og Trondheim, viste at studentidretts-Norge står samlet 

om disse arrangementene. I 2012 og 2013 deltok hele 4210 deltakere på de to studentlekene, 

avviklet kun med fire måneders mellomrom, noe som gjør dem til to av Norges største 

fleridretts-arrangementer i perioden.  

 

Forbundsstyret har prioritert tett oppfølging av de tekniske arrangørene av Studentlekene, 

NTNUI og NHHI, som på en utmerket måte har gjennomført lekene basert på stor frivillig 

innsats og kompetent ledelse. Studentmesterskapene som arrangeres utenfor Studentlekene er 

minst like viktige arrangementer, ikke minst for at flere studentidrettslag kan få mulighet til å 

være arrangører. Mesterskapene utvikles når erfaringer blir til kompetanse som blir værende i 

studentidrettslaget, eller overføres til nye arrangører. Derfor inviterte NSI, i mai 2013, 

arrangører av SM og SL til en felles workshop for å dele erfaringer og utvikle konseptene for 

mesterskapene videre. Mesterskapsbestemmelsene har hatt en grundig gjennomgang i 

perioden, og reisestøtteordningen ble endret før SL2013, fordi økt deltakelse tvang frem 

behovet for å finne en ordning som er mer økonomisk bærekraftig i tiden fremover. 
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Studentidrettslagenes ønske om å delta i Student-EM har i perioden vært stor. 

Studentmesterskapene har fungert som kvalifisering til disse mesterskapene, og totalt deltok 

om lag 200 utøvere fra 8 ulike studentidrettslag, i de europeiske studentlekene, EUSA Games 

i Cordoba i 2012, og i frittstående EM i 2013. Deltakelsen økte med det dobbelte i 2013, 

sammenliknet med året før. 

 

Når det gjelder øvrig internasjonal deltakelse i Student-VM og Universiadene har deltakelsen, 

som tidligere år, vært finansiert gjennom NIFs utviklingsorienterte ungdomsmidler, som er 

tildelt NSI for å støtte talentutviklingsarbeidet i norsk idrett. Deltakelse støttes med disse 

midler, samt støtte fra samarbeidende særforbund og utøverne selv. Deltakelse i Student-VM 

og Universiadene har en annen funksjon i norsk studentidrett, enn de nasjonale mesterskapene 

og student-EM. Selv om det har deltatt flere utøvere fra studentidrettslag i både VM og i de to 

Universiadene, er dette mesterskap som NSI bruker til å utvikle sin posisjon i norsk idrett, 

oppnå gode samarbeid med andre særforbund og til å profilere norsk studentidrett. 

 

STUDENTLEKER 

De femte Studentleker ble gjennomført i Bergen i 2012, med NHHI som teknisk arrangør. Det 

deltok over 1500 deltakere i lekene, noe som var en økning på 50% fra studentlekene året før. 

Studentlekene Bergen Challenge 2012 hadde åpningsseremoni hvor «BC-ilden» ble tent, og vi 

fikk høre en vakker versjon av «Se ilden lyse». Verdensmestre i dans fra NTNUI underholdt 

med en fantastisk oppvisning, og en konsert med Eva and The Heartmaker avrundet 

sceneshowet før et spektakulært fyrverkeri igjen satt Bergen opp ned, og lekene var med det 

offisielt åpnet.  

 

Studentlekene ble gjennomført med 8 Studentmesterskap og 6 Studentidrettscuper, og to 

arrangement utenfor konkurranse som var åpne for alle; ”Idrett for alle” og ”Barnedagen”. 

”Idrett for alle” hadde fokus på idrett og funksjonshemning. Fredagen ble festplassen fylt med 

stand fra ulike aktører i miljøet som kunne opplyse om tilbudene som fantes for de med 

funksjonshemning i Bergen, det ble holdt foredrag av sentrale personer, og det ble arrangert 

en futsalcup for funksjonshemmede. Lørdagen var det sceneskifte på festplassen og det var 

duket for ”Barnedagen”. Her var det mye familieaktivitet, lek og moro som stod på 

programmet.   

 

Underveis ble det arrangert ledermiddag for ledere av studentidrettslag. Det var gjester fra 

Idrettstyret, andre representanter fra norsk idrett og to gjester fra Lillehammer 2016. Lekene 

ble avsluttet med fellesbankett for alle deltakerne i Grieghallen. 

  

I februar 2013 tok NTNUI over stafettpinnen, og hadde på sedvanlig vis mål om å overgå 

NHHI sitt arrangement. Over 2200 studenter gjestet Trondheim i 4 dager. Halvmaraton og 

motbakkeløp ble byttet ut med 5 mila, og skisprint midt i Trondheim sentrum. I løpet av 

lekene ble det arrangert 9 SM, 10 SC og ett friluftlivsarrangment.  

 

Fordelingen av sommer- og vinterleker var en stor suksess i årene 2012 og 2013.  

Det ble i tillegg arrangert SM i roing og beachvolleyball i 2013. Beachvolleyball ble arrangert 

for aller første gang til stor suksess for arrangørene fra HiT IL.  
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STUDENTMESTERSKAP OG STUDENTCUP 

I 2012 ble det totalt arrangert 14 SM: badminton, basketball, fekting, futsal, håndball, 

innebandy, lacrosse, roing, squash, svømming, halvmaraton, motbakkeløp, seiling og biljard. I 

tillegg ble det ble arrangert 6 SC: volleyball, håndball, fekting, bordtennis, sjakk og tennis.  

 

Arrangører for SM og SC i 2012 var: NHHI, NTNUI, OSI, TSI og styret for Studentregattaen 

i Bergen. Totalt antall deltakere på SM 2012 var 1609. 186 studenter deltok på SM i 

individuelle idretter, 1423 på SM i lagidretter. Totalt antall deltakere på SC 2012 var 419.  

83 studenter deltok på SC i individuelle idretter, 336 på SC i lagidretter.  

 

I 2013 ble det arrangert 11 SM: fekting, bordtennis, håndball, innebandy, lacrosse, roing, 

svømming, langrenn, volleyball, tennis, beachvolleyball. Det ble arrangert 10 SC: 

Amerikansk fotball, squash, badminton, basketball, futsal, golf, orientering, roing, ski og 

rugby. 

 

Arrangører for SM og SC i 2013 var: NTNUI, HiT-IL og styret for Studentregattaen i Bergen. 

Totalt antall deltakere på SM 2013 var 1615. 424 studenter deltok på SM i individuelle 

idretter, 1191 på SM i lagidretter. Totalt antall deltakere på SC 2013 var 650. 151 studenter 

deltok på SC i individuelle idretter, 535 på SC i lagidretter. 
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Deltakelse på SM og SC 2012: 

 

Antall deltakere på SM og SC individuelle idretter 2012: 

Idrett 
SM 2012 SC 2012 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Badminton (SL)  4 4    

Biljard 1 18 19    

Motbakkeløp (SL)   15    

Halvmaraton (SL) 16 32 48    

Squash (SL)  25 25    

Svømming   54    

Fekting (SL)  7 14 21    

Bordtennis (SL)    0 20 20 

Tennis (SL)    12 28 40 

Sjakk (SL)    1 7 8 

Fekting (SL)    6 10 16 

Totalt 24 93 186 19 65 84 

 

Antall lag og deltakere per SM i lagidretter i 2012: 

Idrett SM 2012 SC 2012 

Damer Herrer Mixed Totalt Damer Herrer Totalt 

Basketball (SL)  5 / 39  5 / 39    

Håndball 20 / 235 13 / 138  33 /373    

Lacrosse (Box) (SL) 7 / 103 15 / 224  22 /327    

Futsal (SL) 16 / 140 21 / 185  37 /325    

Innebandy (SL) 6 / 67 11 / 101  17 /168    

Roing 6 / 60 10 / 107  14 /167    

Seiling   8 / 24 8 / 24    

Volleyball (SL)     9 / 77 12 / 105 21 / 182 

Håndball (SL)     16 / 178 8 / 76 24 / 154 

Totalt 55 / 605 75 / 794 8 / 24 136 / 1423 25 / 255 20 / 181 45 / 336 
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Antall deltakende klubber på SM 2012: 

I 2012 deltok 35 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SM. 

 

Antall deltakende klubber på SC 2012: 

Idrett Antall 
klubber 

Klubber 

Håndball (SL) 11 NHHI, JIK, BISI, HISSI, NIHI, LSI, HiOA-IL, BSI, SCK, ESI, HiT-IL,  

Volleyball (SL) 12 KSI, STIL-UIS, NHHI, VSIL, IFBS, BMI, HiBI BSI, TØH, Studentspretten, HiOA-IL, 
NIHI 

Fekting (SL) 4 IFBS, BSI, BISI, NHHI 

Bordtennis (SL) 7 HiOA-IL, Jusstudentenes idrettsklubb, NIHI, HiT-IL, NHHI, NTNUI, BOSI 

Sjakk (SL)  5 HiOA-IL, OSI, Trimius, BSI, HiBI, 

Tennis (SL) 10 Legestudentene, IFBS, OSI, Jusstudentene, SBIO Athletics, NHHI, 
Juristforeningens idrettslag, BSI, BISI, BMI 

I 2012 deltok 25 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrett Antall 
klubber 

Klubber 

Håndball 11 BI Athletics, LSI, HiOA – IL, JIK, Levangerstudentene, NHHI, NTNUI, OSI, STIL-
UiS, TSI, NIHI 

Futsal (SL) 15 BI Stavanger, JIK, NTNUI, NHHI, OSI, BSI, Juristforeningen Bergen, TSI, SCK, 
NIHI, HISSI, KSI,  IFBS, SBIO Athletics, TØH, VSIL 

Motbakkeløp 
(SL) 

 IFBS, VSIL, STIL-UIS, BMI, BSI, Valkyrien, NHHI 

Innebandy (SL) 10 NHHI, OSI, NTNUI, TSI, BSI, HiT-IL, STIL-UIS, TØH, KSI, HIOA-IL,  

Badminton (SL)  OSI, NHHI, BOSI 

Basketball (SL) 5 NHHI, SBIO Athletics, HiT-IL, BISI, VSIL, TØH, BMI, HISSI 

Biljard 3 TSI, OSI, BOSI 

Squash (SL) 7 VSIL, NHHI, Valkyrien, Juristforeningen, BSI, NTNUI, TØH 

Svømming  5 BSI, NIHI, NTNUI, OSI, UMBI 

Fekting   

Lacrosse (SL) 7  NTNUI, SBIO Athletics, UiA, NHHI, HiOA-IL, BISI, STIL-UIS,  

Halvmaraton 
(SL) 

9 IFBS, HiT-IL, Valkyrien, BSI, NHHI, BMI, BISI, UKK, NTNUI 

Seiling 4 NTNUI, Høgskolen i Molde, BI Oslo, LKSK 

Roing 7 Justitia, NHHI, NTNUI, Jagiellonian, SKSK, Medisin Bergen, HIB 

Fekting 4 JIK, OSI, BSI, NTNUI 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 91. ordinære forbundsting, Oslo 28.-30. mars 2014 
 

  
 

31 

Deltakelse på SM og SC 2013: 

 

Antall deltakere på SM og SC individuelle idretter 2013: 

Idrett 
SM 2013 SC 2013 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Bordtennis (SL) 2 28 30    

Fekting (SL) 12 29 41    

Langrenn (SL) 62 138 200    

Svømming (SL) 43 51 94    

Tennis (SL) 10 49 59    

Squash (SL)    23 5 28 

Badminton (SL)    11 27 38 

Golf (SL)     14 14 

Orientering (SL)    10 14 24 

Telemark/Alpint (SL)    11 36 47 

Totalt 129 295 424 55 96 151 

 

Antall lag på SM og SC lagidretter 2013: 

Idrett 
 

SM 2013 SC 2013 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Håndball (SL) 23 / 254 11 / 127 381    

Lacrosse (field) (SL) 6 / 90 9 / 176 266    

Volleyball (SL) 10 / 96 11 / 102 198    

Innebandy (SL) 7 / 71 12 / 114 185    

Roing  4 / 61 7 / 68 129    

Beachvolleyball 7 / 14 9 / 18 32    

Roing (SL)    3 / 17 8 / 43 60 

Amerikansk football 
(SL) 

   - 4 / 90 90 

Rugby (SL)    4 / 36 3 / 31 64 

Basketball (SL)    6 / 45 8 / 64 109 

Futsal (SL)    12 / 109 15 / 131 240 

Totalt 586 605 1191 207 359 535 

 

     
 

 

 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 91. ordinære forbundsting, Oslo 28.-30. mars 2014 
 

  
 

32 

Antall deltakende klubber pr SM 2013: 
Idrett Antall 

klubber 
Klubber 

Bordtennis (SL) 7 IFBS, Energi FK Gløshaugen, Janus Pandemics, NHHI, NIHI, NTNUI, OSI,  

Fekting (SL) 4 IFBS, BSI, OSI, NTNUI 

Langrenn (SL) 18 NTNUI, BSI, BI Athletics, BISI Trondheim, HiSSI, JIK, Krigsskolen, LSI, NIHI, 
Trondheim juridiske studenters idrettsforening, TØH SK, IFBS, TSI, HiBI, NHHI, 
HiNTi, Levangerstudentenes Idrettsklubb, OSI 

Svømming (SL) 10 NHHI, OSI, NTNUI, TSI, BSI, BOSI, USG Studentidræt, UMBI, BISI Bergen, 
Luftkrigsskolen  

Tennis (SL) 9 BI Athletics, BISI Trondheim, IFBS, KSI, NTNUI, OSI, Ålesund Studentidrettslag, 
HiSSI, TSI  

Håndball (SL) 15 BSI, BI Athletics, BISI Trondheim, BOSI, ESI, HISSI, KSI, LSI, NHHI, NIHI, NTNUI, 
OSI, STIL-UiS, TSI, TØH SK 

Lacrosse (SL) 8 NTNUI, BSI, BI Athletics, GSI, HiOA Lacrosse, BISI Bergen, NHHI, UiA Lacrosse 

Volleyball (SL) 10 BSI, IFBS, KSI, NTNUI, OSI, BISI Trondheim, BOSI, Studentspretten, TØH SK, VSI 

Innebandy (SL) 10 BSI, NTNUI, OSI, TSI, IFBS, GSI, STIL-UiS, TØH SK, VSI 

Roing  5 NTNUI, Bergens medisinske idrettsklubb, SKSK, NHHI, Justitia roklubb  

Beachvolleyball 5  KSI, NIHI, BSI, HIT- IL, HiOA-IL 

I 2013 deltok 37 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SM. 

 

Antall deltakende klubber pr SC i 2013: 

Idrett Antall 
klubber 

Klubber 

Squash (SL) 8 NHHI, NTNUI, Pareto Fotballklubb, Ålesund Studentidrettsklubb, BSI, 
Krigsskolen, TØH SK, BOSI 

Badminton (SL) 5 HiNTi, KSI, NTNUI, VSI, Energi FK Gløs 

Golf (SL) 3 BISI Trondheim, HiT IL, NTNUI 

Orientering (SL) 2 NHHI, NTNUI 

Telemark/Alpint (SL) 2 BSI, NTNUI 

Roing (SL) 4 BI Athletics, NTNUI, BOSI, TØH SK 

Rugby (SL) 3 UMBI, NTNUI, BOSI 

Amerikansk football (SL) 4 BSI, Janus Pandemics, NHHI, NTNUI 

Basketball (SL) 6 NTNUI, OSI, BI Athletics, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, NIHI 

Futsal (SL) 13 BISI Trondheim, Energi FK Gløs, HiSSI, JIK, LSI, NHHI, NTNUI, OSI, TØH 
SK, BISI Bergen, KSI, Luftkrigsskolen, Pareto Fotballklubb 

I 2013 deltok 24 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SC. 
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STUDENT-EM 

NSI var representert i 4 av de 10 idrettene i EUG 2012. I alt 60 studenter fra norske 

universiteter og høgskoler deltok. Klubber som deltok på EUG 2012 var: BI Bergen, BSI, 

Juristforeningen Studentidrettslag, NIHI og NTNUI. Både herrelaget og damelaget fra NIHI 

tok fair play prisen.  

 

I volleyball kom NIHI herrer på en imponerende 5. plass, jentene fra BSI kom på 9. og 

jentene fra NIHI kom på 13. plass. Guttene fra BI Bergen kom på sisteplass i 

tennisturneringen. NTNUI stilte med ett lag i håndball for herrer, de kom også på sisteplass. I 

Futsal stilte vi med ett damelag fra juristforeningen Studentidrettslag, de kom på en 10.plass.  

I 2013 så vi en betydelig økning i deltakelse på EM, der antallet utøvere er mer enn doblet. 

NSI sendte hele 132 utøvere til Student-EM. Verdt å nevne er beachvolleygutta fra OSI som 

tok en god 4.plass der Svein Solhaug ble kåret til mesterskapets beste blokker. 

Volleyballjentene fra BSI tok revansj fra året før og tok en 5.plass. En pallplass i EM skulle 

komme helt på tampen av året med NTNUI roing hvor Øyvind Lavoll og Ola Krosness tok 

bronse i lettvekt dobbel.  

Antall deltakere på EUG 2012 og EUC 2013: 

Idrett EUG 2012 EUC 2013  

 Jenter Gutter Totalt Jenter Gutter Totalt 

Futsal 14  14 10 25 (+3 lagledere) 38 

Volleyball 20 12 32 10 (+ 1 lagleder) 21 (+1 lagleder)  33 

Håndball  12 12 14 1 lagleder 15 

Sandvolleyball    2 4 (+ 1 lagleder) 7 

Tennis  2 2  2 2 

Rugby    11 1 lagleder 12 

Bordtennis     3 3 

Roing    11 10 (+1 lagledere) 22 

Totalt 34 26 60 59 73 132 

 

Medaljeoversikt Student-EM 2013:  
Idrett Utøver Distanse/gren Gull Sølv Bronse Totalt 

Roing Øyvind Lavoll, Ola Krosness LM2X   1 1 

 

     
IFBS under Student-EM i tennis i Montenegr,  NIHI‘s herrelag i volleyball under EUG i 

Cordoba og bronseguttene fra NTNUI, Øyvind Lavoll og Ola Krosness under Student-EM i 

Polen .  
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STUDENT-VM 

Norge deltok med 61 deltakere i 6 av de 24 student-VM som ble arrangert i 2012. NSI 

samarbeidet med Norges Rytterforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Roforbund, 

Norges Golfforbund, Norges Vektløfterforbund og Norges Skøyteforbund om deltakelsen.  

Antall norske deltakere på Student-VM 2012: 

Idrett Utøvere Støtteapparat* Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Ridning 3 1 4 1 0 1 5 

Orientering 6 6 12 0 1 1 13 

Roing 7 13 20 1 0 1 21 

Golf 4 4 8 0 2 2 10 

Vektløfting 0 1 1 0 1 1 2 

Skøyter 3 5 8 1 0 1 9 

NSI 0 0 0 1 1 2 2 

Totalt 23 30 53 4 5 9 62 

Medaljeoversikt Student-VM 2012:  

Idrett Utøver Distanse/gren Gull Sølv Bronse Totalt 

Ridning Emil Flam Sprang  1  1 

Skøyter, langdistanse Martin Bjertnes 10 000m 
5000m 

1 
 

 
1 

 2 

Skøyter, langdistanse Even Johansen 1000m 
500m 

 1  
1 

2 

Skøyter, langdistanse Espen Tveit 1500m 
1000m 

 
 

1  
1 

2 

Skøyter, langdistanse Marit Fjellanger Bøhm 3000m   1 1 

Skøyter, langdistanse Camilla Farestveit 5000m  1  1 

Skøyter, langdistanse Rikke Jeppsson 500m   1 1 

Skøyter, langdistanse Marit, Camilla, Rikke Lagtempo   1 1 

Skøyter, langdistanse Martin, Espen, Einar Lagtempo 1   1 

Totalt   2 5 5 12 
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SOMMER- OG VINTERUNIVERSIADENE 

Sommeruniversiaden ble i 2013 arrangert i Kazan, Russland. Den norske troppen besto av 

119 personer: 87 utøvere, 29 i støtteapparatet og 3 dommere.  Av medisinsk støtteapparat 

engasjerte vi én lege og fire fysioterapeuter. Beste plassering kom med Lars Vikan Rise med 

en 4.plass i tikamp.  

 

Vinteruniversiade 2013 ble arrangert  i Trentino, Italia i desember 2013. Samarbeid med 

Norges Skiforbund, Norges Curlingforbund og Norges Skøyteforbund førte til rekordstor 

tropp på 52 personer, 34 utøvere og 19 i støtteapparatet. Astrid Øyre Slind vant gull på 5 km. 

Hun er første kvinnelige utøver fra Norge som tar gull i langrenn. Hun fikk også bronse på 15 

km, der Marte Monrad-Hansen tok sølv. Av medisinsk støtteapparat engasjerte vi 3 

fysioterapeuter hvor to delte oppholdet mellom seg slik at det kun var to tilstede under hele 

Universiaden. 

 

Antall norske deltakere på Sommeruniversiaden 2013: 
Idrett Utøvere Støtteapparat Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Friidrett 13 8 21 0 6 6 27 

Svømming 2 1 3 0 0 0 3 

Volleyball 12 0 12 1 3 4 16 

Sandvolleyball 2 2 4 0 1 1 5 

Roing 6 10 16 0 1 1 17 

Basketball 0 12 12 1 4 5 17 

Fekting 4 4 8 0 2 2 10 

Vektløfting 1 0 1 0 0 0 1 

Stup 1 3 4 1 1 2 6 

Turn 0 4 4 0 2 2 6 

Bordtennis 0 2 2 0 0 0 2 

NSI/MED. TEAM 0 0 0 3 6 9 9 

Totalt 41 46 87 6 26 32 119 

 

Antall norske deltakere på Vinteruniversiaden 2013: 

Idrett Utøvere Støtteapparat Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Langrenn 7 4 (5) 11 (12) 0 3 3 14 (15) 

Skiskyting 1 4 5 0 2 2 7 

Alpint 1 0 1 0 0 0 1 

Curling 0 5 5 0 1 1 6 

Skøyter 3 5 8 1 0 1 9 

Kombinert 0 3 3 0 1 1 4 

NSI/MED. TEAM 0 0 0 4 7 11 11 

Totalt 12 21 (22) 33 (34) 5 14 19 52 (53) 
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Astrid Øyre Slind etter at det var klart at hun fikk gull på 5km fri og Marte og Astrid sammen 

på pallen etter sølv og bronse på 15km klassisk.  

 

Medaljeoversikt Universiade 2013:  

Idrett Utøver Distanse/gren Gull Sølv Bronse Totalt 

Langrenn Astrid Øyre Slind 5km, fri 
15km, klassisk 

1   
1 

2 

Langrenn Marte Monrad-Hansen 15 km  1  1 
 

 

FUNKSJONSHEMMEDE 

NSI har i perioden hatt en egen støtteordning for å dekke lokale behov i studentidrettslagene 

for tilrettelegging for funksjonshemmede, men har i perioden ikke mottatt søknader til dette 

arbeidet. 

 

Som del av Studentlekene Bergen Challenge 2012 ble det satt av en hel dag med fokus på 

funksjonshemmede på festplassen i Bergen. Arrangementet fikk navnet «Idrett for alle», og 

inkluderte ulike aktiviteter der funksjonshemmede og funksjonsfriske kunne prøve ut ulike 

tilpassede aktiviteter, det ble holdt foredrag om temaet og en egen futsalturnering ble 

arrangert for psykisk funksjonshemmede. NSI støttet idrettsdagen med nærmere 40.000,-, som 

også inkluderte at arrangørene fikk delta på seminar i forkant for å hente ideer til 

arrangementet. 
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FRILUFTSLIV 

Friluftslivsaktiviteter er et svært viktig element i mange studentidrettslag. Som del av 

oppstarts- og utviklingsmidler har det i perioden blitt tildelt støtte til 9 aktivitetsprosjekter 

som har omhandlet friluftslivsaktiviteter.  

 

Under SL2013 i Trondheim ble det arrangert Koiefemkamp ved Studenterhytta. 37 deltakere 

fra fem klubber deltok; IFBS, NHHI, NTNUI, UMBI og VSI.  

 

Ingen klubber har i perioden søkt om å arrangere nasjonalt friluftstreff. 
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KLUBBUTVIKLING OG KONFERANSER 

NSIs klubbutviklingsarbeid baseres på studentidrettslagenes ønsker og behov, og skal 

tilpasses studentidrettslagenes særegenheter og særlige utfordringer. NSIs 

klubbutviklingsutvalg utarbeidet i 2012 en strategi for klubbutviklingsarbeidet, hvor man har 

utdypet innsatsområdene. Hovedfokuset i perioden har vært; å hjelpe lagene med å bevare 

kontinuiteten ved styreskifte, å tilby kompetanseheving for både ledere, styremedlemmer, og 

trenere, instruktører og aktivitetsledere, samt arbeid for å etablere studentidrettslag på 

universiteter og høgskoler der det i dag ikke finnes etablert studentidrettslag.  

 

Av særlige utfordringer i perioden kan nevnes lagenes forhold til studentsamskipnadene. 

Studentidrettslagene, som studentstyrte, demokratiske og frivillig baserte velferdsleverandører 

utfordres av samskipnadenes helsestudiotilbud, og man opplever stadig oftere å måtte 

legitimere sin eksistens på studiestedene. Det finnes heldigvis fortsatt eksempler på det 

motsatte, der studentidrettslagene anerkjennes som leverandør av idrett og fysisk aktivitet, og 

der studentidrettslaget prioriteres. Flere lag har i perioden reforhandlet sine 

samarbeidskontrakter med studentsamskipnadene, og NSI har bistått og støttet lagene ved 

behov.  

 

Opprettelse av et eget anleggsutvalg har vært et svært viktig verktøy i denne sammenheng, og 

utvalget har i perioden utarbeidet en anleggsbrosjyre, som vil støtte klubbenes arbeid med 

anlegg og rammebetingelser. Anleggsutvalget har hatt tett kontakt med NIF, og fikk støtte fra 

Idrettsstyret i vårt høringssvar til Kulturdepartementet for «Bestemmelser for tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet» med ønske om at det i fremtiden innføres et vilkår om at 

Norges Studentidrettsforbund skal være med i planlegging av anlegg som bygges i tilknytning 

til studiesteder, og at en uttalelse fra NSI skal følge søknaden om idrettsfunksjonell 

godkjennelse for de anlegg som godkjennes av departementet/departementene. 

 

NSIs lovutvalg har også hatt en mer aktiv rolle i denne tingperioden enn tidligere, da stadig 

flere medlemslag trenger oppfølging og hjelp til juridiske spørsmål. Utvalget har bistått flere 

lag i konkrete utfordringer på sitt studiested. 

 

Hyppig styreskifte og utfordringer med å bevare kontinuiteten har en lang historie som en 

særskilt utfordring i studentidrettslag. Klubbutviklingsutvalget har jobbet mye i perioden med 

oppfølging av lagene. I tillegg til den daglige oppfølgingen utført ved forbundskontoret, har 

utvalgets medlemmer utført jevnlige ringerunder, med informasjon om NSIs ulike 

klubbutviklingstilbud, kurs og konferanser, samt annen aktuell informasjon. NSIs nettside 

fungerer som verktøykasse for de tiltak forbundet tilbyr lagene. 

 

NSI har gjennomført en rekke klubbesøk, start- og oppfølgingsmøter, samt at NSI i perioden 

økte tildelingene til oppstart- og utviklingsprosjekter. I 2010-2011 tildelte forbundet 340.000,- 

til lokale utviklingsprosjekter i studentidrettslag mot 455.000,- i perioden 2012-2013. 

 

NSI ble i 2012, etter flere politiske høringsrunder, inkludert i støtteordningen for spillemidler 

til utstyr. Utstyrsordningen supplerer forbundets egne oppstarts- og utviklingsmidler og gjør 

det mulig for studentidrettslagene å søke midler til kostnadskrevende utstyr. I de to første 

søknadsrundene har grupper i 13 ulike studentidrettslag søkt midler, og ordningen har så langt 

utløst nær 120.000,- i støtte til utstyr. 
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Konferansene gjenspeiler forbundets satsing på ungt lederskap. NSI gjennomførte i 2013 fem 

nasjonale konferanser for ulike målgrupper. Lederkurs for ungdom arrangeres for ungdom 

mellom 15-19 år, og er et rekrutteringstiltak for å forsøke å forberede ungdommer på leder og 

tillitsverv i studentidrettslag etter endt videregående skole. Både Nettverkssamlingen og 

Ledersamlingen har vært godt besøkt i perioden. Aktivitetskurset som har vært en fast 

konferanse for trenere, instruktører og aktivitetsledere over en femårsperiode måtte imidlertid 

avlyses i 2013, da kurset hadde for få påmeldte deltakere. 

 

Mentorprogram for kvinner er et annet klubbutviklings- og lederprosjekt forbundsstyret har 

utviklet i perioden. Mentorprogrammet skal:  

1. Øke andelen kvinner i lederverv i NSIs medlemslag. 

2. Øke andelen kvinner i NSIs Forbundsstyre og komiteer. 

3. Bidra til å oppnå norsk idretts ungdomsløft, ved å bidra til at flere unge kvinner rustes for 

og rekrutteres til sentrale tillitsverv i norsk idrett.   

 

Programmet hadde kickoff med seminaret «Kvinner og ledelse i norsk idrett», hvor 18 

deltakere og coacher møttes. Programmet fortsatte som et nettverk for deltakerne, som har fått 

oppfølging av coach til ulike prosjekter. Prosjektet mottok sommeren 2013 likestillingsprisen 

i FISU, som blant annet inkluderte støtte til prosjektet på kr 50.000,-. Samme sum har 

prosjektet fått tildelt av Norges Idrettsforbund.  

  

 
   

 

 

 

 

 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 91. ordinære forbundsting, Oslo 28.-30. mars 2014 
 

  
 

40 

KLUBBESØK 
Det ble i løpet av 2012 gjennomført startmøte i HiT IL, BISI, LSI, BSI Klatring, samt 

oppfølgingsmøte i HiT IL og BISI. Victoria Linnerud (BSI medlem) er utdannet gjennom den 

nye veilederutdanningen til NIF. I tillegg støttet NSI tre personer på kurset ”styrearbeid i 

praksis”. 

 

Det ble i 2012 gjennomført 18 klubbesøk, og det ble tildelt totalt kr 218 426,- til 38 ulike 

lokale utviklingstiltak for 12 ulike medlemslag i oppstarts- og utviklingsmidler. 

 

Det ble i løpet av 2013 gjennomført startmøte i HiT IL, HiN IL og Trimius. I tillegg ble det 

gjennomført 12 klubbesøk. Det ble tildelt totalt kr 237.000,- til 36 ulike lokale utviklingstiltak 

for 11 ulike medlemslag i oppstarts- og utviklingsmidler.  

 

NSI ble i 2012 tildelt 68.800,- kr til 8 grupper i 6 ulike studentidrettslag i ordningen 

spillemidler til utstyr. I 2013 ble vi tildelt 48.700,- til 9 ulike studentidrettslag. 

 

 

AKTIVITETSKURS 

Aktivitetskurset 2012 ble gjennomført på Olympiatoppen, Oslo 19.-21. september. 

Foredragsholdere: Bartosz Piasecki, Lars Kolsrud-idrettsutvikling, Frank Abrahamsen-

idrettspsykologi, Espen Amundsen-basistrening, Espen Tønnesen-styrketrening,  

NSI presentasjoner: Håvard Lauvålien. Deltagelse: 42 deltagere fra 11 ulike studentidrettslag 

deltok. 

 

Aktivitetskurset i 2013 ble avlyst på grunn av for få påmeldte deltakere. 
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LEDERSAMLING 

Ledersamling 2012 ble gjennomført i Kristiansand 15.-17. oktober, med KSI som teknisk 

arrangør. Tittel for samlingen: ”Fra ide til suksess”. Foredragsholdere: Bjørn Ruud, Hester de, 

Vries, Christian Magnus Knap, Tor Arne Skråmestø og Julie Ravlo. NSI presentasjoner: 

Simen Vogt-Svendsen. Deltagelse: 66 representanter fra 15 studentidrettslag deltok på 

samlingen.  

 

Ledersamling 2013 ble gjennomført i Oslo 8.-10. november.  Foredragsholdere: Inger Marie 

Stokker, Per Tøien og Thor Gotaas. NSI presentasjoner: Line Eskerud, Line Møllerop og 

Marius H. Johannessen. Deltagelse: 98 representanter fra 20 studentidrettslag deltok på 

samlingen. 

 

 

NETTVERKSSAMLING 
Nettverkssamling 2013 ble gjennomført i Oslo 8.-10.mars.  

Tema for samlingen: Ledelse, samarbeid og politikk. Foredragsholdere: Kristin Kloster, Einar 

Tommelstad, Martin Myrlund, Øyvind Frisak og Ola Mjanger. NSI presentasjoner: Marius H. 

Johannessen, Sjur Øyen, Håvard Lauvålien og Jørgen Sollund. Deltagelse: 57 representanter 

fra 17 studentidrettslag deltok på samlingen. 

 
TRENER- OG LEDERUTDANNING 

NSI har i utdanningsåret 2012-2013 og 2013-2014 hatt til sammen fire deltakere med på NIFs 

lederkurs for yngre ledere. Deltakerne har sentrale verv i TSI, NHHI, HiT IL og NTNUI. NSI 

tilbyr kurset gjennom NIF. Lederutdanningen er et samarbeid mellom NIF og Norges 

Idrettshøgskole, og er et praktisk og teoretisk kurs innen ledelse og coaching. Studiet består 

av fire fagsamlinger og gir deltakerne 20 studiepoeng.  

 

NSI utlyste to plasser til FISU forum 2012, hvor daværende leder i BSI og leder i NTNUI 

fotball deltok. FISU forum er en internasjonal konferanse som i 2012 hadde hovedtemaet 

«University Sport - A Platform for Sustainable Development». 

 

I 2012 fikk 28 medlemmer i studentidrettslag økonomisk støtte til ulike trenerutdanning eller 

sikkerhetskurs i en rekke ulike idretter; lacrosse, klatring, jujustu, håndball, elvepadling, 

undervannsklubb, og friluftsliv. I 2013 var det18 medlemmer i studentidrettslag som søkte 

tilsvarende støtte. Kompetansehevingen ble denne gang hentet i følgende idretter: lacrosse, 

orientering, dans, capoeira, klatring, dykking og roing. 

 

LEDERKURS FOR UNGDOM 

Lederkurs for ungdom 2012 ble gjennomført på UBC/Thon hotell Ullevål stadion, for 27 

ungdommer i alderen 13-19 år. Samtidig som prosjektet er en stor rekrutterings- og 

profileringsarena for NSI, er dette et viktig bidrag i arbeidet for å utdanne unge ledere i norsk 

idrett. Rekruttering til kurset skjedde i nært samarbeid med tre særforbund og Kragerø VGS. 

Kursholdere ble rekruttert fra NSI, samt en ekstern kursholder. 
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Lederkurs for ungdom 2013 ble gjennomført i forbindelse med Ungdomslekene på 

Lillehammer 19.-21. april. 22 deltakere mellom 15-20 år deltok og bidro til at kurset ble 

meget vellykket. 
 
 

 
 
Fremtidens studentidrettsledere - deltakerne på Lederkurs for ungdom 2013. 
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KOMMUNIKASJON OG MARKEDSARBEID 

NSI hadde som fokus i tingperioden å være en tydelig informasjonsformidler som holder 

studentidrettslagene oppdatert og som stimulerer til toveiskommunikasjon mellom 

medlemslagene og den sentral organisasjonen. I strategidokumentet for perioden het det at 

den geografiske avstanden mellom studentidrettslagene skulle føles mindre. 

 

NSIs administrasjon har hovedansvaret for den daglige kontakten med medlemslagene. 

Mange medlemslag er hyppig i kontakt med forbundets ansatte på telefon eller mail. I tillegg 

har klubbutviklingsutvalget hatt ringerunder i forkant av alle NSIs samlinger, 

idrettsregistreringen og studentlekene, hvor det i tillegg til informasjon om det aktuelle 

arrangement er blitt informert om klubbutviklingstilbud og NSIs øvrige virksomhet. Også 

anleggsutvalget har i perioden aktivt kontaktet lag for å kartlegge anleggsutfordringene i 

lagene. Studentmesterskapsutvalget har arrangert erfaringsworkshop mellom SL og SM 

arrangører. I tillegg har forbundsstyret deltatt aktivt på arrangementene og arrangert 

ledermiddag på studentlekene, hvor alle studentidrettsledere er blitt invitert.   

 

Forbundets nettside fungerer som en informasjonsbank over NSIs virksomhet, og de ulike 

mesterskaps-, klubbutvikling og konferanseaktiviteter. I perioden er det blitt publisert  96 

nyhetssaker på studentidrett.no. NSIs facebookside har i underkant av 1000 «likes» og brukes 

primært til å formidle øyeblikks-rapporter fra mesterskap og konferanser, samt å 

videreformidle informasjon fra forbundets nettside. 

 

Presseromverktøyet Mynewsdesk, en egen nettside hvor NSI kunne distribuere 

pressemeldinger, ble anskaffet høsten 2011, men ikke benyttet nevneverdig. Noen 

pressemeldinger ble sendt ut høsten 2012, som førte til noe mediadekning. Forbundstyret 

vurderte avtalen og valgte imidlertid å ikke fornye abonnementet når dette gikk ut 28.10.2012. 

NSI har i perioden fått mye oppmerksomhet i lokale og nasjonale medier; Studentlekene fikk 

både i 2012 og 2013 god mediedekning. SL BC 2012 fikk gjennom sin avtale med Nettavisen 

fem god artikler om lekene, Bergensavisa hadde tre artikler, mens Bergens Tidene hadde 1. 

SL2013 hadde 21 omtaler av Studentlekene, samt 2 innslag på NRK Trøndelag. Byavisa 

hadde en artikkel, mens Dagnes Næringsliv omtalte femmila under SL2013, i tillegg til tre 

andre studentidrettsrelaterte artikler i perioden. Øvrige SM hadde tre omtaler. Av mer 

politiske orienterte artikler fikk NSI oppmerksomhet rundt Universitet vs. Høgskole saken i 

Bergen, og ungt lederskap i Sportsanalyse.no. Line Møllerop fikk nyhetssak på EUSA STC 

nettside i spalten «What’s Up» hvor hun kommenterte arbeidet med mentorprogram for 

kvinner i norsk studentidrett. NSI fikk dessuten stor oppmerksomhet i forbindelse med 

Sommer- og Vinteruniversiaden, da lokale og nasjonale aviser og nettsteder omtalte norsk 

studentidrett med hele 147 nyhetsomtaler i forbindelse med universiadedeltakelsen. NRK 

hadde fem nyhetssaker på sine nettsider, TV2 hadde en større omtale, og NTB viederesendte 

pressemeldinger som fikk stor uttelling, da den norske troppen vant medaljer i 

Vinteruniversiaden.   

 

NSI har i løpet av tingperioden hatt fem nyhetsinnslag på Sportsmagasinet på TV2 Zebra; en 

om studier og idrett, Studentlekene Bergen Challenge 2012, Studentlekene i Trondheim 2013, 

lacrosse som ny studentidrett i Norge og volleyballmiljøet og studier. 

 

Ut mot forbundets øvrige omgivelser, har forbundsstyret i perioden ferdigstilt NSIs 

kommunikasjonsplattform. Et verktøy forbundstyret har brukt i mer idrettspolitiske 
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sammenhenger. Forbundsstyret har deltatt aktivt på NIFs ledersamlinger i 2012 og 2013, og 

deltatt og holdt innlegg på flere idrettspolitiske konferanser og møter i regi av 

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) for å synliggjøre norsk studentidrett og styrke vår 

politikk i norsk idrett. 

 

Det administrative samarbeidet med de 15 særforbund i Særforbundsalliansen (SFA) har 

fortsatt i perioden. I dette fora er har samarbeidsavtalene med Thon hotels, First hotels og 

Norsk tipping A/S hatt hovedfokus, i tillegg til arbeidet med Sportsmagasinet på TV2 Zebra. 

 

For sommer- og vinteruniversiadene ble det inngått klesavtaler med henholdsvis Adivon, og 

Helly Hansen og Oslo Sportslager, som på ulike måter bidro til å muliggjøre at 

universiadetroppene hadde lik bekledning.  

 

 

 
Håvard Lavålien og Jørgen Sollund på NSIs nettverkssamling 2013. 
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ORGANISASJONSUTVIKLING 

NSIs 90. ordinære Forbundsting ble arrangert på Studenterhytta i Trondheim 9.-11. mars, 

hvor forbundstinget vedtok ny fem års strategi, kunne vise til svært gode økonomiske 

rammer, og hvor Sjur Øyen ble valgt som ny president. 55 representanter fra 15 ulike 

studentidrettslag deltok på forbundstinget.  

 

Forbundsstyret valgte å fortsette å organisere sitt arbeid i utvalg. I perioden har 

arbeidsoppgavene vært fordelt på følgende fem utvalg; Studentmesterkapsutvalget, 

Klubbutviklingsutvalget, Konferanseutvalget, Informasjons- og markedsføringsutvalget, 

anleggsutvalget og Internasjonalt utvalg. Det ble avholdt 6 ordinære styremøter og 1 

ekstraordinært styremøte i 2012. Forbundsstyret behandlet 54 vedtakssaker. I 2013 ble 

avholdt 5 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter, hvor til sammen 38 vedtakssaker ble 

behandlet. 

 

NSI har i perioden bidratt aktivt med høringssvar på NIFs høringer vedr; «endringer i faget 

kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring», «Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet», «høring om høydehus», «elektroniske medlemsregistre i 

norsk idrett», «Høring for ny forvaltningsordning for post 3», «vekting i ny 

forvaltningsordning for post 3», «Spillemidler til utstyr», samt «Innspill til NIF anleggsutvalg 

vedr idrettsmeldingen». 

 

Forbundsstyret hadde følgende endringer i perioden: Åsmund Sæbøe trakk seg fra sitt verv 

10. mars 2013, hvorpå Emir Memovic rykket opp som ordinært styremedlem. Sjur Øyen trakk 

seg fra sitt verv 2. september 2013, hvorpå Line Møllerop overtok som fungerende president. 

 

NSI deltok i 2013 med hele seks deltakere (se bildet) på NIFs lov- og domsseminar. 

Lovutvalget var representert med Morten Nordanger, Gunhild Ella Reistad og Torbjørn 

Houge. Kontrollkomiteen stilte med Torstein Monsen og Karina Sævareid. I tillegg deltok 

generalsekretæren. 
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FORBUNDSKONTORET 

Forbundskontoret har i perioden bestått av tre fulltidsstillinger; generalsekretæren, 

utviklingskonsulenten og idrettskonsulenten.  

 

Idrettskonsulent Andrea Schmalzried sluttet i sin stilling i august 2012, etter fire år på 

forbundskontoret. Forbundet ansatte 01.09.2012 ny idrettskonsulent, da Yngvild Larsen Schei 

overtok stillingen. Schei har i 2013-2014 deltatt på NIFs internasjonale skoleringsprogram. 

 

Generalsekretæren har de to siste årene sittet i norsk idretts administrative aktivitetsutvalg, 

som er et rådgivende organ for NIF og medlemsorganisasjonene innenfor aktivitetsområdene 

som omfatter barneidrett, ungdomsidrett, voksenidrett og mangfold. Utvalget skal blant annet 

arbeide for realiseringen av de mål og føringer som er gitt gjennom Idrettspolitisk dokument 

på områdene, og bidra til utvikling av fellesstrategier i norsk idrett. For eksempel har utvalget 

i 2012-2013 arbeidet spesielt med etablering av ny forvaltningsordning for Post 3, 

retningslinjer for ungdomsidrett, og utdanningsmodeller for ungdom i idrettsorganisasjonen. 

 

Forbundskontoret har et godt miljø, og har hyppig kontakt med medlemslagene i det daglige 

arbeidet. 

 

MEDLEMSSKAP 

I 2012 hadde NSI 74 medlemsklubber og totalt 28104 aktive medlemmer. 

Idrettsregistreringen for 2013 viser stor vekst. NSI har pr. 31.12.2013 30748 aktive 

medlemmer i 76 medlemsklubber. 

 

POLITISK ARBEID 

Det idrettspolitiske fokuset i perioden har særlig vært rettet mot studentidrettens unge 

lederskap, og gevinstene norsk idrett vil sitte igjen med når høyt utdannede har kombinert 

utdanningen med å engasjere seg i den frivillige idretten. NSI har i perioden arbeidet aktivt 

for at studenter som gruppe får et større fokus i norsk idrett, og at aldersgruppen prioriteres. 

Forbundsstyret har spesielt arbeidet for at ungdomsbegrepet utvides til også å omfavne 

aldersgruppen 19-25 år. 

 

Å styrke studentidrettslagene stilling på universitetene og høgskolene er et arbeid som blir 

stadig viktigere. NSI har gjort dette i tett samarbeid med studentidrettslagene, og i perioden 

etablert et anleggsutvalg. Utvalget har i den inneværende periode jobbet med å systematisere 

anleggsutfordringene, og få oversikt over utfordringene lagene har på sine respektive 

studiesteder. Utvalget kan på bakgrunn av dette arbeidet i neste periode rette arbeidet mot de 

aktører forbundet må påvirke for å bedre forholdene for våre medlemslag. 

 

Forbundstinget vedtok i 2012 en resolusjon vedr. NSIs holdning til YOG2016 og Oslo2022, 

hvor det blant annet heter at: Norges Studentidrettsforbund er positive til det olympiske 

arbeidet som er igangsatt i Norges Idrettsforbund. Gjennom ungdoms-OL på Lillehammer i 

2016 håper NSI at norsk idrettsungdom får sette premissene både på og utenfor 

idrettsarenaene. For NSI er det viktig at ungdommen selv får ta styring, og at det i arbeidet 

mot ungdoms-OL gjennomføres gode kurs og samlinger for å heve ungdommens 

arrangementskompetanse. Vi ønsker at NSI skal ha en rolle i dette arbeidet, hvor våre 
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tillitsvalgte og fagfolk skal bidra proaktivt og binde barne- og voksenidretten sammen i en 

fremtidsrettet ungdomsidrett. 

 

NIF besluttet i mai 2012 å inkludere NSI som sitt tredje medlem i hovedkomiteen for 

Ungdoms-OL. NSI styremedlem, Line Eskerud, ble valgt som NSIs representant, og vært 

studentidrettens stemme på denne arena. I tillegg ble Line Møllerop forespurt å bidra inn i 

strategiprosessen for Ungdoms-OL. I dette arbeidet ble også flere styremedlemmer involvert, 

og har bidratt med å synliggjøre studentidretten som en god samarbeidspartner og unge 

studentidrettsledere som en ressurs for norsk idrett. 

Internasjonalt har forbundet spesielt arbeidet for å øke studentrepresentasjon i EUSA EC. På 

EUSAs generalforsamling i 2012 ble styremedlem Karl Olav Haaland forsøkt valgt inn i 

EUSA styret. 

REPRESENTASJON 

De viktigste politiske representasjonsoppgavene gjennomført i 2012-2013 har vært følgende: 

 Styremedlem Karl Olav Haaland og generalsekretæren deltok på EUSA GA 2012 i 

Maribor, Slovenia 15.-18.03.2012 

 Styremedlem Karl Olav Haaland og generalsekretæren deltok på FISU Forum i Taipei, 

Taiwan 26.-31.03.2012 

 Forbundsstyret og generalsekretæren deltok på NIFs ledermøte i Stjørdal 08.-

09.06.2012 

 President deltok på SFFs årsmøte 2012, Ullevål stadion, Oslo 12.09.2012 

 President deltok på FISUs ekstraordinære GA i Kazan, Russland 21.09.2012 

 President og generalsekretæren deltok på EUSA GA 2013 i Funchal-Madeira, Portugal 

14.-17.03.2013 

 Forbundsstyret og generalsekretæren deltok på NIFs ledermøte i Sandefjord 31.05-

01.05.2013 

 Generalsekretæren deltok på FISU Rectors Forum og SAIFs 100 års jubileum i Umeå, 

Sverige 11.-14.06.2013 

 President og generalsekretæren deltok på FISU GA i Kazan, Russland 03.-04.06.2013 

 Styremedlem Emir Memovic deltok på NIFs ekstraordinære Idrettsting, Gardermoen, 

Oslo 28.09.2013 

 Styremedlem Line Eskerud deltok på SFFs årsmøte 2013, Ullevål stadion, Oslo 

13.11.2013 

 Fungerende president og generalsekretæren deltok på OLLs 90 års jubileum i Helsinki, 

Finland 01.02.2014 

 

Line Eskerud har representert NSI i hovedkomiteen for YOG 2016. 
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Norges Studentidrettsforbunds forbundsstyre og administrasjon ved NSIs 100 års jubileum. 

Fra venstre: Marius H. Johannessen (generalsekretær), Line Eskerud (styremedlem), Håvard 

Lauvålien (styremedlem), Yngvild L. Schei (idrettskonsulent), Karl Olav Haaland 

(styremedlem), Emir Memovic (styremedlem), Line Møllerop (fungerende president) og Mats 

Kristoffersen (utviklingskonsulent). Simen Vogt-Svendsen var utenlands da bildet ble tatt.  
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Tingsak nr. 5: Behandle lovkomiteens beretning 

 
Forslagsstiller: Lovutvalget i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget godkjenner den fremlagte beretning.” 

 

 

Sakspapirer: 

Lovutvalgets beretning for perioden 2012-2013. 
(Signert beretning vil legges frem for Forbundstinget). 
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Sakspapirer tingsak nr.5: 

 

Lovutvalgets beretning for 2012 og 2013 
 

I siste periode har hele utvalget deltatt på NIF’s Lov- og domsseminar. Dette er 

et årlig fora på høsten hvor man får faktiske oppdateringer på lover og praksis.  

NSI deltok også med administrasjonen i 2013. 

 

Aktiviteten i utvalget har i siste tingperiode også hatt en dreining mot flere 

anmodninger om bistand av praktisk og juridisk art. Lovutvalget har ved leder 

deltatt sammen med generalsekretær på flere møter basert på henvendelser fra 

medlemslag og personer som har hatt behov for støtte til å løse konkrete 

problemstillinger i forhold til egen organisasjon. Disse henvendelsene kommer 

via administrasjonen eller styret som også har oppfølgingsansvar ovenfor 

medlemslagene. En del av disse henvendelsene ligger i utkanten av Lovutvalgets 

virkeområde og har dels kompliserte juridiske problemstillinger som fortløpende 

vurderes overlevert til andre organ i NIF eller samarbeidspartnere.  

 

Lovutvalget har også tatt initiativ til og hatt en workshop med deler av FS og 

administrasjon for å vurdere ytterligere utvikling i utvalgets funksjon og rolle i 

NSI's organisasjon.  

 

Lovutvalgets rolle for øvrig har vært som aktiv støtte og samtalepartner til 

Forbundsstyret og administrasjonen i forskjellige spørsmål knyttet til regler og 

bestemmelser, samt dels til enkelte andre spørsmål knyttet til bestemmelser som 

vedrører NSI som organisasjon og arbeidsgiver. 

 

 

 

 

Leder Morten Engeset-Nordanger (Sign.) 

Nestleder Gunhild Ella Reistad 

Medlem Torbjørn Houge 
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Tingsak nr. 6: Behandle det reviderte regnskap, revisors, 

styrets og kontrollkomiteens beretninger 

 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget godkjenner det reviderte regnskap, de fremlagte beretninger og gir 

Forbundsstyret ansvarsfrihet.” 

 

Sakspapirer: 

NSIs årsregnskap for 2012 

Revisjonsberetning for 2012 

Styrets årsberetning 2012 

Kontrollkomiteens årsberetning for 2012 

 

NSIs årsregnskap for 2013 

Revisjonsberetning for 2013  

Styrets årsberetning 2013 

Kontrollkomiteens årsberetning for 2013 
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Tingsak nr. 7: Behandle innkomne forslag 

7.1 Behandle NSIs strategi for 2014-2019 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter den fremlagte strategien som gjeldende strategi for NSI.” 

 

 

Sakspapirer: 

Forslag til NSIs strategi 2014-2019 
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Sakspapirer tingsak nr.7.1: 

 

NORGES  
STUDENTIDRETTSFORBUND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

STRATEGI 2014-2019 
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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. 

 

• 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 
kompetanseheving, tilby befaring eller 
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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.    

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.   

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. 

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

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 
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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 
nasjonal møteplass årlig. 
Aktivitetskurset 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). 

• Styrke samarbeidet med NIF, 
samskipnadene, NSO, KD og KUD. 
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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 studenter og kvinner velges 
inn i beslutningsorganer i EUSA og FISU. 

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

• Arbeide for å få en nordisk 
representant inn i EUSA styret. 

• Aktivt delta i det internasjonale 
nettverket, bidra til utvikling av EUSA og 
FISU Student Committee, og søke tettere 
samarbeid med de nordiske forbund i 
det internasjonale arbeidet.  

• Stimulere til tettere samarbeid mellom 
nordiske studentidrettslag. 
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Tingsak nr. 7: Behandle innkomne forslag 

7.2 Endring i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av 

Norges Studentidrettsforbund 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak: ”Forbundstinget vedtar det fremlagte forslag om endring i Statutter for 

mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund” 

 
Bakgrunn for saken: Endringsforslag for definisjon SL 

Endringsforslaget går ut på å endre kravene for SL fra å være 5 SM og 3 SC til å være 8 

idretter der minst 5 skal være SM.  

 

Bakgrunnen for forslaget er at en ønsker å gi arrangør mer fleksibilitet ved valg av idretter de 

ønsker å inkludere i arrangementet. Det ble blant annet en diskusjon med SL2014 der vi 

vurderte å endre en av idrettene fra SM til SC for å kunne følge reglene. Det virker ulogisk at 

en skal bli tvunget til å gjennomføre en idrett som SC i stedet for å kunne arrangere en idrett 

som SM på grunn av bestemmelsene. Derfor ønsker en at arrangør selv skal få velge om de tre 

idrettene skal bestå av SC eller SM idretter.  

 

Gjeldende ordlyd i statuttene: 

7.4.2 Statutter for Mesterskap og idrettsarrangement 

Norges Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere StudentCup 

(SC), Norske Studentmesterskap (SM) og Studentleker (SL). Et SM er er Norgesmesterskap 

for studenter i Norge. SL er arrangement som består av minst fem SM og tre SC. 

 

Endres til: 

7.4.2 Statutter for Mesterskap og idrettsarrangement 

Norges Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere StudentCup 

(SC), Norske Studentmesterskap (SM) og Studentleker (SL). Et SM er et Norgesmesterskap 

for studenter i Norge. SL er arrangement som består av minst 8 idretter der minst 5 er SM. 
 

Lovutvalgets bemerkninger: NSIs lov § 22 Studentmesterskap lyder: ”Norges 

Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere Studentcup (SC), 

Norske Studentmesterskap (SM) og Studentleker (SL). Et SM er et Norgesmesterskap for 

Studenter i Norge. SL er et arrangement som består av minst fem SM. 
 

Den foreslåtte endring vil ikke være i strid med NSIs lov.  

 

 

Sakspapirer: 

Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund 
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Statutter for mesterskap og idrettsarrangement 
i regi av 

Norges Studentidrettsforbund 
Vedtatt på Forbundstinget 1. - 3. mars 1996. 

Sist endret på Forbundstinget 9.-11. mars 2012. 

 

§ 1 Definisjon 

Norges Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere StudentCup (SC), 

Norske Studentmesterskap (SM) og Studentleker (SL). Et SM er et Norgesmesterskap for 

studenter i Norge. SL er arrangement som består av minst fem SM og 3 SC. 

Vinner av SM har rett til å kalle seg Norsk Studentmester i den aktuelle idretten.  

 

Arrangement av SC,SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget, 

samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av 

Forbundsstyret.  

Ansvar for gjennomføring av SC, SM og SL påligger Forbundsstyret. 

 

 

§ 2 Startberettigelse i SC og SM 

Startberettiget er medlemmer av lag opptatt i NSI, som kan fremvise gyldig studiekort.  En 

deltaker kan bare være startberettiget for ett lag i en idrett i hvert mesterskap.  

Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter første ledd, kan laget 

kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter. 

Andelen utøvere som nevnt i annet ledd, kan ikke overstige 25 % av det antall utøvere som 

utgjør et lag pr klasse i den aktuelle lagidretten. I Individuelle idretter med lagkonkurranse, der 

lag består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student som er medlem i laget delta.  

 

Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er startberettiget, men 

deltar utenfor konkurranse i SM. Lag som deltar utenfor konkurranse vil få strøket resultat fra 

gruppespillet. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. 

 

Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får ikke 

plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke 

anledning til å søke om reisefordeling.  

 

 

§ 3 Arrangement 

NSI er formell arrangør av alle SM/SL. Forbundsstyret fastsetter for hvilke idretter det skal 

arrangeres SC/SM/SL. Alle medlemslag kan søke Forbundsstyret om å få arrangere SC/SM/SL. 

 

Forbundsstyret skal godkjenne plan for gjennomføring av den idrettslige delen, transportløsning, 

beredskap, overnatting, sponsorer, fastsette startkontingenter og bøter, samt tildele 

arrangementstøtte. 

 

Påmelding til SM/SL er bindende. Utebliende deltageres lag som ikke har meldt avbud innen 
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fastsatt tidsfrist, kan bøtelegges og vil bli avkrevd dekning for kostnader påført arrangementet. 

 

Under hvert SM/SL skal det oppnevnes en jury som skal ta seg av alle protester. Juryens 

beslutning kan ankes inn til Forbundsstyret. 

 

 

§ 4 Reisefordeling 

Det skal benyttes reisefordeling ved alle SC/SM/SL, samt i regionsfinaler i Nord-Norge dersom 

disse fungerer som kvalifisering til SC/SM/SL.   

 

Reisefordelingsavgiften og egenandelen fastsettes av Forbundsstyret. Overskudd går til 

reisefordelingsfond. 

 

 

§ 5 Reisefordelingsfond 

Fondet benyttes til et reisefordelingstilskudd. 

 

 

§ 6 Utfyllende bestemmelser 

Forbundsstyret vedtar utfyllende bestemmelser til disse statutter. 
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Tingsak nr. 7: Behandle innkomne forslag 

7.3 Endringsforslag til NSIs mesterskapsbestemmelser og reisestøtte 

 
Forslagsstillere og saksområde: 

1 OSI håndball – Deltakeravgift på studentmesterskap 
2 OSI håndball - Reisestøtte 
3 NTNUI - Bestemmelser for Norske Studentmesterskap 1.8.2. Deltakeravgift for SL 

 
Bakgrunn og forslagsstillernes forslag til vedtak: 
 

1.) Forslagets saksområde: Deltakeravgift på studentmesterskap 
Bakgrunn for forslaget: I 2011 kostet det 550 kr å delta på Studentmesterskapet i 
håndball, i tillegg fikk man igjen 50 % av reiseutgiftene. I 2014 måtte man betale 675 
kr - da fikk man tilbake kr 300 i reisestøtte. Utfallet av dette er at det er mye dyrere å 
delta på SM og enkelte klubber valgte i 2014 ikke å delta grunnet de totale 
utgiftkostnadene. Til tross for at flyprisene er blitt lavere, gjelder dette kun dersom 
man bestiller tidlig. Når 4-5 studentidrettslag skal dra fra samme by, er det kun de 
20(30) første som får tilgang på de billigste billettene. Vi har forståelse for at SL er litt 
dyrere enn et enkeltstående SM, men ikke dyrere enn kr 800. Om overnevnte priser 
byr på problemer for arrangør bør arrangørstøtten økes, kontra at deltageravgiften 
økes. Det er den totale kostnaden som betyr noe for den enkelte deltager i klubbene. 
Forslagstekst: Makspris for å delta på enkeltstående Studentmesterskap: kr 550,- 
totalt – som følges. 
 

2.) Forslagets saksområde: Reisestøtte 
Bakgrunn for forslaget: I 2011 kostet det kr 550,- å delta på Studentmesterskapet i 
håndball, i tillegg fikk man igjen 50 % av reiseutgiftene. I 2014 måtte man betale kr 
675,-, da fikk man kun tilbake kr 300,- i reisestøtte. Noe som resulterer i at det er 
mye dyrere å delta på SM nå enn tidligere. Enkelte klubber valgte i 2014 og ikke delta 
grunnet de totale utgiftskostnadene. Tiltross for lavere flypriser nå enn tidligere, er 
antall deltakere som reiser fra samme avreisested så høy at de lave flyprisene kun vil 
være tilgjengelig for et mindretall av deltakerne. 
Forslagstekst: Øke reisestøtten med ytterligere kr 100,- for alle deltagere på 
Studentmesterskap eller Studentleker. 

 
3.) Forslagets saksområde: Bestemmelser for Norske Studentmesterskap 1.8.2. 

Deltakeravgift for SL 
Bakgrunn for forslaget: Bestemmelsene om deltageravgiften for studentmestersak 
ble vedtatt på Forbundstinger 1—3. Mars 1996. Siden den tid har kostnadsnivået 
steget betydelig, men deltageravgiften har holdt seg på nogen lunde likt nivå. NTNUI 
stiller seg derfor spørsmålet om hvorfor deltageravgiften ikke har fulgt den naturlige 
prisstigningen i samfunnet.  
NTNUI har arrangert Studentlekene to ganger de siste fire årene (SL2010, SL2013), og 
begge arrangementene har endt i et underskudd for arrangøren. Derfor ønsker 
klubben å se på muligheten for å øke deltageravgiften for å kunne dekke de reelle 
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kostandene ved et slikt arrangement.  Likevel er det viktig for klubben at kostandene 
holdes på et så lavt nivå, slik at det er overkommelig for studenter. Derfor ønskes det 
en liten økning i deltageravgiften, som tar høyde for økt kostander, men samtidig 
ikke overskrider et studentbudsjett. 
Forslagstekst: Veiledende øvre grense på deltakeravgiften er kr 900 per person. 

 
Forbundsstyrets kommentar og forslag til vedtak:  

SM/SL er under stadig utvikling. Mesterskapsbestemmelsene og reisestøtteordningen bør 
derfor være fleksible og kunne justeres etter behov. FS anbefaler derfor at det ikke gjøres 
tingvedtatte endringer i mesterskapsbestemmelsene eller reisestøtteordningen.  
 
Forbundsstyret foreslår følgende vedtak: 
Forbundstinget ber forbundsstyret vurdere endringer i mesterskapsbestemmelsene og 
reisestøtteordningen etter de tilbakemeldingene forbundstinget gir i saken. I vurderingen 
skal det tas hensyn til både deltakere og arrangører av SM/SL. 

 

Sakspapirer: 

NSIs mesterskapsbestemmelser 
NSIs reisestøtte – ordningen kan leses via denne linken:  
http://www.studentidrett.no/aktivitet/student-nm-sm/reisestoette  
 
(Utskrift av reisefordelingstabell for studentmesterskap og studentleker i regi av NSI legges 
frem på tinget.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studentidrett.no/aktivitet/student-nm-sm/reisestoette
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BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT 
I REGI AV  

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND 
 

Disse bestemmelsene ble vedtatt av Forbundsstyret i NSI 08.02.2014,  
og samler bestemmelsene fra følgende dokument: 

 
Bestemmelser for Norske Studentmesterskap  

Vedtatt på Forbundstinget 1. – 3. Mars 1996 
Sist endret av Forbundsstyret 8. februar 2014 

 
Bestemmelser for Norsk Studentidrettscup 
Vedtatt på Forbundstinget 9. – 11- Mars 2012 
Sist endret av Forbundsstyret 8. februar 2014 

 
Bestemmelser for friluftslivsarrangement 

(I SM-statuttene omtalt som «Bestemmelser for ikke konkurrerende aktivitet») 
Sist endret av Forbundsstyret 8. februar 2014 

 
Bestemmelser for Norsk Studentleker 

Vedtatt av Forbundstinget 1. – 3. Mars 1996 
Sist endret av Forbundsstyret 8. februar 2014 

 
Arrangement av Norske Studentmesterskap (SM), Norsk Studentidrettscup (SC) og 
Norske Studentleker (SL) er hjemlet i NSIs lov § 22 og SM-statuttene, vedtatt på 
Forbundstinget 1. - 3. mars 1996, sist endret på Forbundstinget 9.-11.mars 2012. 
 
Forbundsstyret vedtar utfyllende bestemmelser til SM-statuttene samt bestemmelser 
for ikke konkurrerende aktivitet (Statutter for norske SM § 6). 
 
Bestemmelsene herunder gir detaljerte opplysninger omkring de praktiske sidene ved 
mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund.  
 
Bestemmelsene for SL er tillegg til de bestemmelsene som gjelder for SM, SC og FA, og 
regulerer forhold utover bestemmelsene gjeldende for disse.  
 
Bestemmelsene kan endres av Forbundsstyret. 
 
Unntak fra disse bestemmelsene kan kun innvilges av Forbundsstyret eller delegert 
myndighet.  
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Forkortelser: 
 
NSI – Norges studentidrettsforbund 
 
Forbundsstyret – Styret i Norges Studentidrettsforbund 
 
SMU – NSIs studentmesterskapsutvalg 
 
TA – Teknisk arrangør  
 
NIF – Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.  
 
SC - Studentcup 
 
FA - Friluftslivsarrangement 
 
Lag – Spillende lag 
 
Tropp – Det antall spillere som kan meldes på pr lag.  
 
Klubb – Studentidrettslag 
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1 Generelle bestemmelser: 
 
1.1. Arrangement 
 
1.1.1. Norske Studentmesterskap (SM) 
Et SM er et norgesmesterskap for studenter ved universitet og høgskoler i Norge 
tilsluttet medlemslag i NSI. 
 
 
1.1.2. Norsk Studentidrettscup (SC) 
Norsk studentidrettscup er et arrangement for studenter ved universitets og høgskoler i 
Norge tilsluttet et medlemslag i NSI. 
 
 
1.1.3. Friluftslivsarrangement (FA) 
Et frilutslivsarrangement er et ikke konkurrerende arrangement for studenter ved 
universitets og høgskoler i Norge tilsluttet et medlemslag i NSI. 
 
 
1.1.4. Norske Studentleker (SL) 
Studentleker er et arrangement bestående av flere SM og SC på samme sted og innenfor 
samme tidsrom. 
 
Vinter-SL arrangeres normalt i februar, oddetalls år. 
Høst-SL arrangeres normalt i oktober, partalls år. 
 
 
1.2. Status for mesterskap og arrangement 
 
1.2.1. SM-status 
For at et arrangement skal få SM-status, må det delta minst 15 utøvere totalt og det må 
være deltakere fra minst fire norske studentidrettslag, fra minst to regioner tilknyttet 
NSI.  
 
Dersom et arrangement utlyst som SM ikke får nok deltakende lag/utøvere til å oppnå 
SM-status ved fastsatt påmeldingsfrist, kan arrangementet gjennomføres som SC.  
 
Dersom arrangementet oppfyller krav til SM-status ved utløp av påmeldingsfrist, og lag 
trekker seg etter påmeldingsfristen, vil arrangementet likevel bli gjennomført som SM.  
 
Det må også være sent ut invitasjon til alle medlemslag i NSI etter gjeldende frister. 
 
1.2.2. SC-status 
For at et arrangement skal få status som SC må det delta minst 8 utøvere totalt og det må 
være deltakere fra minst to norske studentidrettslag tilknyttet NSI. 
Dersom et utlyst arrangement ikke får nok deltakende lag/utøvere til å oppnå denne 
status ved fastsatt påmeldingsfrist vil det ikke bli gitt støtte fra NSI til arrangementet.   
 
Det må også være sent ut invitasjon til alle medlemslag i NSI etter gjeldende frister. 
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1.2.3. FA-status 
For at et arrangement skal få status og være støtteberettiget som friluftslivsarrangement 
under NSI må det være utlyst til alle lag i NSI, delta minst 15 utøvere totalt og det må 
være deltakere fra minst fire norske studentidrettslag tilknyttet NSI.  
 
Bestemmelsene er i første omgang ment å dekke friluftslivsarrangement. Med dette 
menes et arrangement som fortrinnsvis avholdes ute i naturen og ikke har konkurranser 
som viktigste mål.  
 
Det er i studenters natur å prøve ut nye aktiviteter og det er derfor åpning for utprøving 
av slike gjennom disse bestemmelsene. Hovedregel er at aktiviteten ikke har fokus på 
konkurranse og at det skal være aktivitet.  
 
Arrangør står fritt til å organisere ulike konkurranser under arrangementet. Arrangør 
står da ansvarlig for premiering. Arrangør er ansvarlig for at arrangement og alle 
konkurranser under dette skjer på forsvarlig og sikker måte. Konkurranser som 
inkluderer alkohol er ikke tillatt.  
 
Dersom et utlyst arrangement ikke får nok deltakende lag/utøvere til å oppnå denne 
status ved fastsatt påmeldingsfrist vil det ikke bli gitt støtte fra NSI til arrangementet.   
 
 
1.2.4. SL-status 
For at et arrangement skal få SL-status må arrangementet bestå av minst fem SM 
(Statutter for norske SM § 1) og tre SC på samme sted og innenfor samme tidsrom. 
 
Dersom en eller flere av idrettene ikke får nok deltakende lag til å oppnå SM eller SC 
status vil arrangementet likevel ha status som SL. 
 
 
1.3. Idretter og klasser 
Forbundsstyret fastsetter for hvilke idretter det skal arrangeres SM og SC (Statutter 
norske SM § 3). Det grunnleggende kravet om SM/SC-status, er om tilstrekkelig antall 
studentidrettslag har organisert aktivitet i den enkelte idretten. Det er kun 
konkurranseidretter som kan gis SM/SC-status.  
 
Alle SM og SC skal utlyses med både dame- og herreklasse. For enkelte idretter kan det 
også utlyses SM og SC i mixed-klasse, eller utlyses mixed-klasse som alternativ til dame- 
og herreklasse. Dette er definert i tekniske instrukser for de enkelte idrettene.  
 
Dersom et lag ønsker å ha med utøvere fra annet kjønn enn bestemt for klassen, kan det 
søkes om dispensasjon til Forbundsstyret eller delegert myndighet. 
 
Første gang det avvikles SM eller SC i en idrett, kan dette skje selv om det ikke finnes 
instrukser for den aktuelle idretten. I slike tilfeller fastsetter SMU midlertidige 
bestemmelser for arrangementet. 
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1.4. Regler 
Hvis ikke annet er oppgitt benyttes de respektive særforbunds regler og tekniske 
instrukser for gjennomføring fastsatt av Forbundsstyret for den aktuelle idretten. NSIs 
bestemmelser og tekniske instruks for den aktuelle idretten skal alltid ha prioritet i de 
tilfeller disse avviker fra særforbundets regler for den aktuelle idretten.  
 
TA kan velge å avvike enkelte av de respektive særforbunds regler og tekniske 
instrukser for gjennomføring. Dette er blant annet relatert til spilletid og innbyrdes 
plassering i gruppespill, pauser, innbytter etc. De aktuelle avvikene skal klart fremgå i 
søknad og i invitasjon, samt gjennomgås på lagledermøtet. 
 
 
1.5. Deltakerkapasitet 
For alle arrangementer skal deltakerkapasitet skal klart fremgå i søknad og på 
invitasjon. 
 
  
1.5.1. Deltakerkapasitet for SM 
SM i lagidretter skal ha kapasitet for minst 8 lag fra hvert kjønn. 
SM i individuelle idretter skal ha kapasitet for minst 40 utøvere fra hvert kjønn. 
 
 
1.5.2. Deltakerkapasitet for SC 
SC i lagidretter skal ha kapasitet for minst 6 lag fra hvert kjønn. 
SC i individuelle idretter skal ha kapasitet for minst 10 utøvere fra hvert kjønn. 
 
 
1.5.3. Deltakerkapasitet for FA 
Alle utlyste arrangement skal ha kapasitet for minst 30 deltakere og være åpne for alle 
medlemmer av lag tilsluttete NSI.  
 
 
1.5.4. Deltakerkapasitet for SL 
Hver idrett må ha minimumskapasitet som beskrevet i henholdsvis punkt 1.5.1., 1.5.2. og 
1.5.3. 
 
Det er ingen begrensning på antall idretter i et SL, men opptil 2000 deltakere skal være 
veiledende ved tildeling av idretter i et SL. 
 
1.6. Premiering 
 
1.6.1. Tittel for SM  
Vinner av SM har rett til å kalle seg Norsk Studentmester i den aktuelle idretten 
(Statutter for norske SM § 1). 
 
 
1.6.2. Tittel for SC 
Det gis ingen offisiell tittel for vinnere av SC. 
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1.6.3. Medaljer 
NSI er ansvarlige for å stille med medaljer til både SM og SC og for utdeling av disse. Det 
deles ut gull-, sølv- og bronsemedalje. I lagidretter deles det i tillegg ut pokal til 
studentmestrene. 
 
Dersom det deles ut bronsemedaljer i et SM eller SC skal det konkurreres om disse.  
 
Utover dette kan TA sette opp premier for beste utøver, all star team, fair play og 
lignende. Ved slike tilfeller skal dette fremgå i søknad og opplyses om i invitasjon. Det 
skal også være en forhåndsdefinert jury for bedømming. Juryen skal annonseres for de 
deltakende klubbene senest på lagledermøtet.  
 
TA kan sette opp pengepremier til vinnere innen idretter der dette er vanlig. Dette må 
fremgå i søknad om SM eller SC og være innenfor følgende retningslinjer:  

- Pengepremier må være fra ekstern(e) samarbeidspartner(e), TA-støtte kan ikke 
benyttes til dette formål.  

- Pengepremien tilfaller studentidrettslaget utøveren representerer, med formål å 
utvikle aktiviteten i laget/gruppen.  

- Om mulig bør det benyttes gavekort fremfor rene pengepremier. 
- Det er ingen beløpsgrense for pengepremier, men TA er ansvarlig for at gjeldende 

skatteregler følges og innsending av informasjon til relevant myndighet. 
 
 
1.6.4. SL premiering 
Utover premiering definert i punkt 1.6.3. kåres beste studentidrettslag basert på 
følgende poengberegning.  
 
Lag: 
Gull: 6 
Sølv: 4 
Bronse: 2 
 
Individuelt: 
Gull: 3 
Sølv: 2 
Bronse: 1 
 
NSI plikter seg til å stille med pokal til beste studentidrettslag. 
 
 
1.7. Administrasjonsgebyr 
NSI skal motta et administrasjonsgebyr fra hver deltaker. Beløpet er kr 100 per person og 
betales samtidig med påmelding til arrangementet.  
 
Administrasjonsgebyret dekker akkreditering, forsikring og innbetaling til reisefordeling for 
påmeldte til arrangementet.  
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1.7.1. Akkreditering 
Teknisk arrangør skal benytte NSIs sentrale påmeldingsløsning tilknyttet 
akkrediteringssystem for deltakerne til arrangement.  
 
Et unikt akkrediteringskort med et identifiserbart bilde av påmeldte deltaker skal 
utstedes ved godkjent startberettigelse 
 
Akkrediteringskort skal også utstedes til alle dommere, inviterte gjester, medisinsk 
personell, journalister og Tas funksjonærer.  
 
1.7.2. Forsikring 
Alle deltakere og Tas funksjonærer er forsikret gjennom NSIs kollektive 
forsikringsavtale for arrangement og aktivitet.  
 
TA er ansvarlig for å rapportere funksjonærene som skal dekkes av forsikringen.  
 
Skader i løpet av arrangementet skal rapporteres på eget skadeskjema som TA står 
ansvarlig for å ha ved alle arenaer. Skjemaet formidles fra NSI til TA i forkant av 
mesterskapet.   
 
1.7.3. Innbetaling til reisefordeling 
I påmeldingsavgiften inngår en andel til reisefordelingskassen, fastsatt av 
Forbundsstyret.  
 
 
1.7.4. Reisefordelingstilskudd 
Reisefordelingstilskudd beregnes på grunnlag av rene transportutgifter, d.v.s. reise 
mellom eget studiested og arrangementssted. Transportutgifter på studiested og 
arrangementssted (flybuss, flytog, t-bane, trikk og lignende) dekkes ikke. 
Reisefordelingstilskudd gjelder kun reise i Norge. Utgiften må dokumenteres med 
originale billetter/kvitteringer.  
 

 Deltakere som reiser langt (har størst kostnad på reise) skal ha mest støtte. 

 NSI setter en årlig budsjettramme etter prinsipp om kr 50,- pr. deltaker til 
kassen, 

 Ordningen skal være lett å forstå og enkel å kommunisere ved bruk av den 

norske banks hele valører. 

 Søknadsfrist på 14 dager. 

 Første mann til mølla-prinsippet ved fordeling. 
 
 
1.7.5. Søknad om reisefordelingstilskudd 
Kun startberettigede i.h.t. 2.1. kan søke om reisefordelingstilskudd i forbindelse med 
deltakelse i SM og SC. Det er kun utøvere og en person fra støtteapparat som kan få 
refundert reiseutgifter.  
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For å søke om reisefordelingstilskudd skal NSIs reiseutgiftsskjema benyttes. Skjemaet 
deles ut av NSI-representant på mesterskapet eller kan lastes ned på 
www.studentidrett.no. 
 
Søknaden fylles ut av ansvarlig person i laget, og sendes samlet for laget. Søknaden skal 
fylles ut av ansvarlig til NSI sammen med originale billetter senest 2 uker etter 
arrangementet for å bli behandlet. Søknader uten bilag blir ikke behandlet. 
 
 
1.7.6 Reisefordeling ved avlysning av arrangement 
Dersom arrangementet grunnet manglende påmelding blir avlyst innen dagen etter 
påmeldingsfristen, vil de påløpne reisekostnader ikke dekkes gjennom 
reisefordelingstilskuddet.  
 
Dersom avlysningen skyldes andre forhold utenfor TAs kontroll kan det søkes FS om 
dekning av påløpne reisekostnader. Forbundsstyret foretar en særskilt vurdering for det 
enkelte arrangement og kan fatte vedtak om dekning av hele eller deler av kostnadene. 
Det dekkes kun kostnader for reiser som er bestilt før avlysningen er blitt gjort kjent og 
kun for ubenyttede reiser som ikke kan avbestilles. 
 
1.8 Deltakeravgift 
TA skal motta en deltakeravgift fra hver deltaker. Beløpet fastsettes av Forbundsstyret 
etter forslag fra TA og betales samtidig med påmelding til arrangementet.  
 
1.8.1 Deltakeravgift SM, SC og FA 
Deltakeravgiften skal dekke utgifter for konkurranse/friluftslivsaktivitet, overnatting, 
forkost og avsluttende arrangement. Det kan i tillegg tilbys påmelding uten overnatting 
og frokost til en lavere deltakeravgift.  
 
Veiledende øvre grense på deltakeravgift er kr 400 per person.  
 
 
1.8.2. Deltakeravgift for SL 
Deltakeravgiften for SL følger bestemmelsene gitt i punkt 1.8.1. med følgende 
presiseringer:  
 
Deltakeravgiften skal også dekke åpningsseremoni.  
 
Veiledende øvre grense på deltakeravgiften er kr 700 per person.  
 
1.9. Nyting av alkohol og rusmidler 
I følge NIFs lov § 11.2. er det straffbart å nyte alkohol/rusmidler på idrettsarena eller 
garderobe for utøvere, støtteapparat og publikum. 
 
Ved overtredelse kan arrangementsjuryen vedta bortvisning fra arrangementet.  
 
I tilknytning til alle arrangementer gjelder NIFs regler om doping. 
 
Ved alle arrangement gjelder norsk lov om alkoholservering og rusmidler. 
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1.10. Uønsket adferd 
Deltakere som på eller utenfor idrettsarena der idretten finner sted, utøver eller 
oppfordrer til voldshandlinger, eller ytrer kommentarer av rasistisk, seksuelt 
diskriminerende karakter og lignende, kan av arrangementsjuryen bortvises fra 
arrangementet.  
 
Dersom handlingen skjer i forbindelse med konkurranse er det dommer som skal ilegge 
straff etter gjeldende reglement for den aktuelle idretten. Arrangementsjuryen skal etter 
konkurransen vurdere ytterligere straffereaksjoner. 
 
 
1.11. NSI-representant  
 
FS eller delegert myndighet oppnevner til alle SM og FA minimum en representant som 
skal være bindeledd mellom NSI og TA under arrangementet. NSI representanten(e) skal 
ha ansvar for sjekk av medlemskap i studentidrettslag og studentbevis under 
registrering, og skal i tillegg for SM ha ansvar for utdeling av medaljer og pokaler.  
 
NSI-representanten(e) skal være tilgjengelig under hele arrangementet og kan ikke selv 
delta i mesterskapet. NSI betaler alle utgifter for NSI-representanten(e), mens TA er 
ansvarlig for at representanten(e) har adgang til alle idrettslige og sosiale deler av 
arrangementet.  
Representanten(e) skal utarbeide en kort artikkel fra mesterskapet til bruk på NSI’s 
mediekanaler senest dagen etter at arrangementet er avsluttet, samt en rapport til 
Forbundsstyret senest to uker etter at arrangementet er avsluttet.  
 
 
 
1.11.1. SM- og FA-representant 
Forbundsstyret eller delegert myndighet skal informere TA om hvem som er 
representant(er) senest to uker før arrangementet.  
 
Representanten(e) skal påse at bestemmelsene blir fulgt, være leder i SM-juryen og 
ivareta NSIs interesser.  
 
 
1.11.2. SC-representant 
Det er ingen krav til NSI-representant ved SC. 
 
 
1.11.3. SL-representant 
Forbundsstyret oppnevner minimum 3 representanter som skal være bindeledd mellom 
NSI og TA under arrangementet.  
 
Forbundsstyret eller delegert myndighet skal informere TA om hvem som er 
representant(er) senest fire uker før arrangementet.  
 
Representantene skal påse at SL-bestemmelsene blir fulgt og ivareta NSIs interessser.  
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1.12. Jury og lagledermøte 
Under hvert SM og SC skal det oppnevnes en jury som skal ta seg av alle protester 
(Statutter for norske SM § 3) og spørsmål angående gjennomføringen av idretten. I 
tillegg vil andre disiplinærsaker og andre aktuelle forhold bli behandlet av juryen.  
 
Juryen oppnevnes på lagledermøte. TA har ansvaret for at juryen oppnevnes før 
konkurransen starter. 
 
Følgende forhold kan klages inn til jury:  
- Bruk av ikke-startberettigede utøvere (jf 2.1).  
- Bruk av ureglementert utstyr.  
- Uønsket atferd (jf 1.9).  
- Forhold knyttet til reglement for idretten. 
 
Dersom klagen tas til følge kan jury vedta diskvalifikasjon, tidsstraff, tidstrekk, eller at 
klagende lag vinner kampen på walkover. Ved uønsket adferd, kan deltaker/lag 
bortvises fra arrangement.  
 
 
1.12.1. SM-jury 
Juryen skal bestå av NSIs representant, som er leder av juryen, en representant som 
oppnevnes fra de deltakende klubber og en person fra TA, til sammen 3 personer. 
 
 
1.12.2. SC-jury 
Juryen skal bestå av TA representant, som er leder av juryen, to representanter som 
oppnevnes fra de deltakende klubber, til sammen 3 personer. 
 
 
1.12.3. SL-jury 
NSI utnevner tre NSI representanter og en representant fra SL-styret til SL-jury. Denne 
skal behandle spørsmål ift startberettigelse, forhold som skjer utenfor idrettsarena, 
uønsket adferd og liknende.  
 
For hver idrett oppnevnes det en SM-jury, bestående av TAs ansvarlige for den aktuelle 
idretten, en representant fra deltakerne og en NSI-representant i SL-jury. SM juryen skal 
behandle spørsmål og protester angående gjennomføring av idretten og av 
idrettsspesifikk karakter. SM jury skal oppnevnes på lagledermøte.  
 
1.13. Dommeravgjørelser 
Dommeravgjørelser under konkurranse er endelige. Feil dommer gjør, eller overser i 
løpet av kamp kan klages inn til arrangementsjuryen, men vil normalt bli avvist. Unntak 
er om dommer lar være å dømme på overtredelser denne beviselig er klar over, og 
hendelsen får følge for resultatet. 
 
 
1.14. Protester 
Eventuelle protester i SM og SC skal bekjentgjøres umiddelbart, og leveres skriftlig til 
den oppnevnte juryen så snart som mulig, vedlagt et gebyr på kr. 250,-. 
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Juryens beslutning kan ankes til Forbundsstyret (Statutter for norske SM § 3). 
Anken sendes skriftlig til NSI innen 48 timer etter at juryens kjennelse er mottatt av 
partene, vedlagt et gebyr på kr. 250,-.  
 
Gebyr refunderes dersom protest/anke tas til følge.  Gebyr som ikke refunderes tilfaller 
NSI. 
 
2 Bestemmelser for deltakelse 
 
2.1. Deltakerberettigelse 
Medlemmer av idrettslag opptatt i NSI, som kan fremvise gyldig semesterregistrering 
ved universitet eller høgskole, er berettiget til å delta i NSIs arrangement.  
 
I tillegg kan lagledere eller trener delta i sin nevnte rolle uten gyldig 
semesterregistrering.  
 
Opptatte idrettslag må ha overhold sine forpliktelser ovenfor NSI.  
 
2.1.1. Deltakerberettigelse i SM 
Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter punkt 2.1., 
kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter.  
 
Andelen utøvere som nevnt i første ledd, kan ikke overstige 25 % av det antall utøvere 
som utgjør et lag pr. klasse i den aktuelle lagidretten.  
 
I individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan 
en (1) ikke-student som er medlem av laget delta.   
 
Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er 
startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Lag som deltar utenfor konkurranse vil 
få strøket resultatet fra gruppespillet. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i 
lagspill kan de ikke spille om medalje.  
 
Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får 
ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller 
ikke anledning til å søke om reisefordeling (Statutter for norske SM § 2). 
 
2.1.2. Deltakerberettigelse i SC 
Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter punkt 2.1., 
kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter.  
 
Andelen utøvere som nevnt i første ledd, kan ikke overstige 25 % av det antall utøvere 
som utgjør et lag pr. klasse i den aktuelle lagidretten.  
 
I individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan 
en (1) ikke-student som er medlem av laget delta.   
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Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er 
startberettiget og deltar på lik linje som lag bestående av studenter fra ett 
studentidrettslag. 
 
Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får 
ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller 
ikke anledning til å søke om reisefordeling (Statutter for norske SM § 2). 
 
 
2.1.3. Deltakerberettigelse i FA 
Ved alle friluftslivsarrangement har TA rett til minimum fem deltakere.  
 
Studenter som ikke er medlem av et studentidrettslag opptatt i NSI kan delta mot en 
høyere deltakeravgift. Denne skal normalt settes til to ganger normal deltakeravgift. 
 
 
2.1.4. Deltakerberettigelse i SL 
Deltakerberettigelse følger bestemmelsene i SM, SC og FA. 
 
 
2.2. Påmelding og avbud 
Påmelding er bindende, og må skriftlig bekreftes av leder i studentidrettslaget. 
Uteblivende lag/utøvere som ikke har meldt avbud innen fastsatt tidsfrist, kan ikke 
kreve deltakeravgiften tilbakebetalt. Frister for påmelding og avmelding fastsettes av 
TA. Påmelding er kun gyldig nå deltakeravgiften er betalt.  
 
TA kan rette skriftlig krav til uteblivende lag/utøvere om dekning av kostnader påført 
arrangementet ved uteblivelse eller avbud etter fastsatte frister. Kopi av krav sendes 
NSI. 
 
Ved plassbegrensning vil det bli prioritert å ha flest mulig deltakende studentidrettslag 
fremfor flere deltakere fra ett studentidrettslag.  
 
Ved alle SM og SC er TA og regjerende studentmester direkte kvalifisert. 
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2.3. Avlysning 
Beslutning om avlysning skal tas av TA og NSI i felleskap. 
 
 
2.3.1 Avlysning SM, SC og FA 
Et SM, SC eller FA kan ikke avlyses senere enn 30 dager før arrangementet starter. 
Unntak er forhold utenfor TAs kontroll. 
 
 
2.3.2. Avlysning SL 
Et SL kan ikke avlyses senere enn 90 dager før arrangementet starter. Unntak er forhold 
utenfor TAs kontroll. For avlysning av enkelt SM, SC eller FA under SL gjelder frister satt 
i punkt 2.4.1. 
 
 
2.4. Deltakers ansvar 
Deltakere er pliktig å følge de regler og pålegg som settes av NSI og TA for 
arrangementet. Ved overtredelse kan juryen bortvise deltakeren fra arrangementet. 
Dersom en deltaker bevisst forårsaker skade eller påfører arrangør andre økonomiske 
utgifter (i form av bøter og lignende), kan TA kreve dette dekt av deltakeren eller laget 
utøveren representerer.  
 
Ved grove tilfeller av regelbrudd eller uønsket adferd kan FS utestenge deltakere fra 
fremtidige SC/SM/SL.  
 
 
3 Bestemmelser for gjennomføring av mesterskap og arrangement 
 
3.1. Arrangør 
NSI har innstiftet og eier retten til å arrangere SM,SC og SL.  
Ansvar for gjennomføring av SM, SC, FA og SL påligger Forbundsstyret i NSI (Statutter 
for norske SM § 1). 
 
NSI står som formell arrangør av alle SM, SC, FA og SL (Statutter for norske SM § 3).  
 
Tildeling av et SM, SC, FA eller SL betyr at et medlemslag gis arrangøransvar for et 
bestemt SM, SC eller FA på et definert sted og i et definert tidsrom.  
 
Det er kun NSIs medlemsklubber som kan tildeles ansvar som TA.  
TA kan oppnevne egen teknisk komité som igjen kan oppnevne delansvarlige for 
underliggende prosjekter eller oppgaver.  
 
 
3.2. Ansvar 
TA er ansvarlig for å gjennomføre arrangementet etter gjeldende bestemmelser.  
NSI bidrar med faglig og administrativ bistand.  
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TA er ansvarlig for sikkerheten og beredskapen rundt arrangementet, at dette 
gjennomføres innen forsvarlige rammer og etter teknisk instruks for den aktuelle 
idretten.  
 
TA er ansvarlig for å: 
- Oppnevning av dommere og sekretariat til alle konkurranser.  
 
- Etterleve idrettens bestemmelser rundt alkohol, rusmidler og doping, og videre at 
idrettens og NSIs omdømme ikke skades, etter NIFs lov § 11.4.  
 
- Gjennomføre lagledermøte som avsluttes senest 30 minutter før første konkurranse.   
 
- Sette seg inn i NIFs lov §11 
 
- Transport til medisinsk behandling, og følge for utøvere.  
 
3.2.1. Ansvar SL 
TA skal sikre at alle idrettsansvarlige møter til informasjonsmøte med NSI i forkant av 
SL. 
TA skal oppnevne arenaansvarlige for alle idrettsarenaer som benyttes under 
arrangementet. Denne skal være tilgjengelig når det foregår idrettsaktivitet på arenaen.  
 
 
3.3. Beredskap 
TA skal kartlegge om idrettsarenaen har hjertestarter, hvor denne befinner seg, og 
utnevne minimum én medisinsk ansvarlig.  
 
Medisinsk ansvarlig kan være ekstern eller være del av TA. Medisinsk ansvarlig skal 
oppgi navn og telefonnummer og distribuere dette til samtlige deler av arrangementet, 
også til NSI-representanten.  
Minimum én medisinsk ansvarlig skal til enhver tid, mens det pågår konkurranse, være 
tilstede i idrettsarenaen og ha ansvar for skader og syketransport. Personen skal ha 
tilgjengelig førstehjelpsskrin med nødvendig utstyr (d.v.s. saks, plaster, bandasje, 
støttebandasje, teip, bomull, pyrisept, isposer etc.), kompetanse i førstehjelp og skal 
kunne benytte hjertestarter dersom idrettsarenaen er utstyrt med dette. 
 
TA skal sørge for tilgjengelig transportmiddel ved behov for syketransport. TA velger 
selv om dette er bil med sjåfør eller om det benyttes taxi etc. Dersom det benyttes 
transport med kostnad (taxi etc.), skal TA dekke utgifter til dette.  
 
Alle skader av betydning skal rapporteres til NSI-representanten som vil utlevere 
skadeskjema. 
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3.4. Utlysning av søknadsprosess for tildeling av arrangement 
Forbundsstyret skal utlyse for sine medlemslag at de kan søke om å få tildelt 
rettighetene for NSIs arrangement som følger. Arrangement i partallsår skal utlyses 
innen 30.juni et år i forveien.  
Arrangementet i oddetallsår skal utlyses innen 30.november to år i forveien.  
 
I utlysningen skal det tydelig fremgå hvilke krav som stilles for vurdering av søknad om 
hvert enkelt arrangement, søknadsfrist og gjeldende søknadsskjema. Denne informasjon 
skal også til enhver tid være tilgjengelig på studentidrett.no.  
 
3.5 Søknad om tildeling av arrangement 
Alle medlemslag kan søke FS om å få arrangere SM, SC, FA eller SL.  
 
Studentidrettslag som ønsker å arrangere SM, SC eller FA skal sende en skriftlig søknad 
til NSI senest 3 måneder før planlagt arrangementstart.  
 
Studentidrettslag som ønsker å arrangere SL skal sende en skriftlig søknad til NSI senest 
12 måneder før planlagt arrangementstart.  
 
Leder av studentidrettslaget må signere søknaden.  
 
3.6 Tildeling av arrangement 
Ansvar for tildeling av SM, SC, FA og SL ligger hos FS, men tildeling av SM, SC og FA kan 
delegeres til Studentmesterskapsutvalget.  
 
FS, eller delegert myndighet skal godkjenne plan for gjennomføring av den idrettslige 
delen, transportløsning, beredskap, overnatting, sponsorer, fastsette startkontigent og 
bøter, samt tildele arrangementsstøtte.  
 
Etter vedtak om tildeling av SL skal Forbundsstyret i samarbeid med TA markere 
tildeling hos det aktuelle studentidrettslag.  
 
3.7. Økonomi, sponsorer og samarbeidspartnere 
TA står økonomisk ansvarlig for arrangementet. NSI påtar seg intet ansvar for 
underskudd eller uforutsette utgifter påført arrangør. 
 
TA kan inngå avtale med samarbeidspartnere eller sponsorer for arrangementet. Disse 
skal forhåndsgodkjennes av Forbundsstyret eller delegert myndighet og skal ikke 
komme i konflikt med NSIs allerede inngåtte avtaler. NSI kan også avvise sponsor og 
samarbeidspartnere som bryter med idrettens etiske eller juridiske regler.  
 
NSI har rett til å profilere sine samarbeidspartnere og sponsorer på alle mesterskap og 
idrettsarrangementer i regi av Norges Studentidrettsforbund. Denne rettigheten gjelder 
for invitasjon, informasjonsmateriell og idrettsarenaene.  
 
NSI har rett til inntil 10 meter arenareklame på prioritert plass på alle arenaer som 
benyttes. Eventuell benyttelse av rettighet må meldes aktuell(e) arrangør(er) innen fire 
uker før arrangementet 
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3. 8. Media 
NSI har rettigheter til salg av mediedekning fra alle arrangementer.  
 
TA skal informere lokale medier og lærested om arrangementet.  
 
 
3.9. Innhold 
 
3.9.1. Innhold SM, SC og FA 
Arrangementet skal bestå av en idrettskonkurranse samt ha et sosialt tilbud som er 
tilgjengelig for alle deltakerne.  
 
 
3.9.2. Innhold SL 
Et SL skal bestå av idrettskonkurransene samt minst et sosialt/kulturelt tilbud til 
deltakerne hver dag under arrangementet.  
 
Det skal også være en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni for arrangementet. 
Det skal være minst et alkoholfritt sosialt/kulturelt tilbud til deltakerne hver dag under 
arrangementet. 
 
3.9.3 Resultatrapportering 
Under arrangementet skal deltakerne ha tilgang til oppdaterte resultatlister med 
oversikt på stilling i gruppespill og sluttspill/finaler.  
 
Umiddelbart etter avluttende finaler skal TA oversende fullstendige resultatlister til NSI 
på nsi@studentidrett.no 
 
4 Støtte 
 
4.1. Støtte til SM 
TA tildeles grunnstøtte på kr 1.000,- for hvert studentidrettslag som deltar i 
mesterskapet. Maksimalt kr 15.000,-  
 
I tillegg kan TA søke om ekstra støtte på opptil kr 10.000,- til gjennomføring av den 
idrettslige delen av mesterskapet. Utgifter det kan søkes støtte til er: 
- Leie av/adgang til idrettsanlegg 
- Merking av løyper 
- Dommere  
- Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre mesterskapet eller vil heve 
kvaliteten på mesterskapet 
- utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, 
følgebåt/-bil, etc.) 
- utgifter til informasjon og markedsføring 
- tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Ekstra støtte skal spesifiseres i søknaden.  
 

mailto:nsi@studentidrett.no
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Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller 
utstyr som brukes som premier. For å få motta støtte må utgifter dokumenteres med 
kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med 
arrangørrapporten. 
  
Maksimalt støttebeløp pr. SM er kr 25.000,- 
 
 
4.2. Støtte til SC 
TA tildeles en grunnstøtte på kr 500,- for hvert studentidrettslag som deltar i 
mesterskapet. Maksimalt kr 7.500,-  
 
I tillegg kan arrangør av SC søke om ekstra støtte på opptil kr 5.000,- til gjennomføring 
av den idrettslige delen av mesterskapet. Utgifter det kan søkes støtte til er: 
- Leie av/adgang til idrettsanlegg 
- Merking av løyper 
- Dommere  
- Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre mesterskapet eller vil heve 
kvaliteten på mesterskapet 
- utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, 
følgebåt/-bil, etc.) 
- utgifter til informasjon og markedsføring 
- tilrettelegging for funksjonshemmede 
Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere SC.  
Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller 
utstyr som brukes som premier. 
For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres med kopi av original kvittering. 
Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.  
  
Maksimalt støttebeløp per SC er kr 12.500,- 
 
 
4.3. Støtte til FA 
Ta tildeles grunnstøtte på kr 1000,- for hvert studentidrettslag som deltar i 
arrangementet. Maksimalt kr 10.000,- 
 
 
4.4. Støtte til SL 
Det tildeles støtte for hvert gjennomførte SM, SC og FA etter gjeldende bestemmelser for 
dette.  
 
Det gis i tillegg en generell SL støtte på kr 20.000,- 
 
4.5 Andre kostnader dekket av NSI  
I tillegg til arrangementsstøtten dekker NSI følgende kostnader knyttet til planlegging, 
gjennomføring og evaluering av arrangement:  

- Kostnader knyttet til sentralt påmeldingssystem, forsikring, reisefordeling og 
akkrediteringskort med nøkkelbånd  

- Reise, kost og losji for NSI-representanter  
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- Medaljer og pokaler for SM  
- Ledermiddag under SL  

 
 
4.6. Utbetaling av støtte 
For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen 
en satt frist etter arrangementets slutt.  
Arrangementsstøtte utbetales etter at arrangementsrapporten er godkjent av 
Forbundsstyret , eller delegert myndighet.  
 
Dersom rapport ikke er mottatt innen fristen vil retten til arrangementsstøtte bortfalle.  
 
Rapporten skal inneholde: 

1. Deltakerliste med navn og eventuell lagoppstilling/stafettrekkefølge 
2. Fullstendige resultatlister (Gjelder ikke for FA). 
3. Budsjett, fullstendig resultatregnskap med noter og bilag, evt 

balanseregnskap, i tillegg til samarbeidsavtaler.  
4. Kort oppsummering av arrangementet med tips og råd til neste arrangør. 
5. Vedlegg med invitasjon, plakater, flyere og andre trykksaker og 

profileringsartikler utformet i sammenheng med arrangementet 
6. Vedlegg med bilder, video og animasjoner utformet i sammenheng med 

arrangement, lagret elektronisk.  
 
Ved særskilte tilfeller kan FS vedta en reduksjon i arrangementsstøtten.  
 
Ved særskilte tilfeller kan inntil halvparten av grunnstøtten utbetales i forkant av 
arrangementet, men først etter bindende påmeldingsfrist.  
 
4.6.1. Utbetaling av støtte SM, SC og FA 
For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen 
seks uker etter arrangementets slutt.  
 
 
4.6.2. Utbetaling av støtte SL 
Arrangementsrapporten må leveres senest 12 uker etter arrangementets slutt. 
Kort oppsummering av hver idrett, samt arrangementet sett under ett.  
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4.7. Avlysning av arrangement 
Dersom arrangementet avlyses grunnet forhold som ligger utenfor TAs ansvar, kan det 
søkes om dekning av påløpte kostnader på inntil kr 5.000,- Kravet rettes til 
Forbundsstyret med dokumentasjon på de påløpte kostnader. 
 
 
4.7.1. Avlysning av SM, SC eller FA under SL 
Dersom arrangementet eller enkeltidretter avlyses grunnet forhold som ligger utenfor 
TAs ansvar, kan det søkes om dekning av påløpte kostnader for hver idrett etter punkt 
4.3. 
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Tingsak nr. 8 Tilsette statsautorisert revisor og fastsette 
dennes honorar 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gis fullmakt til å 

godkjenne revisjonshonorar.” 

 

Sakspapirer: 

Ingen
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Tingsak nr. 9: Fastsette kontingent 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter klubbkontingent etter antall medlemmer i klubben til følgende 

satser:” 

 

Medlemmer Kontingent 2012 Kontingent 2013 Kontingent 2014 

0 – 199  300,- 300,- 300,- 

200 – 799 600,- 600,-  600,- 

800 – 1499 1 200,- 1 200,- 1 200,- 

1500  2 400,- 2 400,- 2 400,- 

 

 

Sakspapirer: 

Ingen
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Tingsak nr. 10: Vedta budsjett for perioden 2014-2016 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter budsjettet for 2014 – 2016 som er foreslått av Forbundsstyret.” 

 

Sakspapirer: 

Forslag til budsjett for 2014 – 2016 
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Norges Studentidrettsforbunds budsjett 2014-2016

Finansiering 2014 2015 2016

95010 Post 2 Rammetilskudd -2700000 -2700000 -2700000

95020 Post 3 Barne og Ungdomsmidler -1000000 -1000000 -1000000

95030 Utviklingsorientert Ungdom (talentutvikling) -545000 -545000 -545000

95040 Tilskudd funksjonshemmede 0 -40000 -40000

95050 Medlemsinntekter -30000 -30000 -30000

95070 Thon Hotels -80000 -80000 -80000

95024 NHO Europaarbeid 0 -15000 -15000

95080 Momskompensasjon -200000 -200000 -200000

95090 Renter -70000 -70000 -70000

95095 Ny samarbeidspartner -50000 -50000 -50000

-4675000 -4730000 -4730000

Aktivitet

50010 Studentmesterskap 325000 350000 375000

50011 Reisestøtte 150000 150000 150000

50020 Studentleker 130000 130000 130000

50025 Studentcup/friluftsliv og samlinger 30000 30000 30000

50027 Sentralt påmeldings- og akkrediteringssytem 20000 20000 20000

50030 Student EM 150000 200000 200000

50040 Student VM 0 0 0

50050 Sommeruniversiade 0 35000 0

50060 Vinteruniversiade 0 35000 0

50080 Funksjonshemmede 40000 40000 40000

50110 På vei mot toppen (VM og Universiade deltakelse) 150000 250000 150000

995000 1240000 1095000

Klubbutvikling og kompetanse

70010 Ledersamling 180000 180000 180000

70020 Aktivitetskurs 150000 150000 150000

70030 Nettverksamling 0 160000 0

70050 Lokale oppstart og Utviklingsmidler 200000 200000 200000

70060 Utviklingsmidler Elite 50000 50000 50000

70070 Start og oppfølgingsmøter 40000 40000 40000

70071 Veiledere start og oppfølging 25000 0 15000

70080 Klubb besøk 20000 20000 20000

70090 Konferansedeltakelse medlemslag 25000 0 15000

50100 Lederkurs Ungdom 100000 0 100000

50101 Utdanning Yngre ledere 25000 25000 25000

95100 Mentorprogrammet 80000 80000 80000

95101 Anleggskonferanse 0 60000 0

895000 965000 875000

Informasjon

90230 Web 15000 15000 15000

90240 Informasjonsmatriell og markedsføring 70000 70000 70000

90241 NSI Jubileumsbok 140000 0 0

90250 Markedsføring 0 0 0

225000 85000 85000

Organisasjontutvikling og politikk

90110 Styrearbeid 150000 150000 150000

90115 Utvalgsarbeid 50000 50000 50000

90120 Administrasjon 2100000 2150000 2200000

90130 Valgkomite 15000 10000 15000

90140 Kontrollkomite 15000 15000 15000

90150 Lovkomite 20000 20000 20000

90160 Forbundsting 150000 0 175000

90170 Samarbeid andre organisasjoner 20000 20000 20000

90320 EUSA GA 15000 0 15000

90330 FISU GA 0 25000 0

90350 FISU Konferanser 25000 0 15000

2560000 2440000 2675000

Resultat 0 0 0  
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Tingsak nr. 11: Valg 

  
Forslagsstiller: Valgkomiteen i NSI 
Innstilling til ny valgkomite: forbundsstyret 
 
Forslag til vedtak:  

Forslag blir offentliggjort etter utsending av tingpapirer. 

 

Sakspapirer: 

Valget foregår på den måten som står beskrevet i NSIs lov § 17: 

(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 

For kandidater til tillitsverv gjelder NSIs lov § 6 (kjønnsfordeling): 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn. 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges 
eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre 
skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen 
av kjønnsfordelingen.  
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen.   
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.19  
 

Valg skjer etter bestemmelsene i NSIs lov § 18 (stemmegivning på særforbundstinget): 
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis 
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som 
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 

                                                      
19

 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
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kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 
 

Sakspapirer tingsak nr.11: 

Følgende tillitsrepresentanter skal velges: 

a) Forbundsstyret 
 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

Valgkomiteen Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Medlem    

Medlem    

Medlem    

Medlem    

Varamedlem    

 
b) Kontrolkomité: 

 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

Valgkomiteen Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Varamedlem    

 
c) Lovkomité: 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

Valgkomiteen Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Varamedlem    

 
d) Valgkomité (foreslås av NSIs forbundsstyre): 

 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

………………………. Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Varamedlem    
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Tingsak nr. 12: Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2016 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste Forbundsting i 

2016.” 

 

Sakspapirer: 

Ingen 
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Egne notater: 
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Egne notater: 
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