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NSIs virksomhetsidé: 

 

 
Norske Studenters Idrettsforbund skal gjennom 
sine medlemslag, gi best mulig tilbud om fysiske 

aktiviteter og sosialt samvær, til alle studenter ved 
høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 

 

 

1. Nasjonal målsetting 

 

11..11  OOrrggaanniissaassjjoonn  

 

Studenter ved universiteter og høyskoler i Norge som driver med 
idrettslig fritidsaktivitet skal ha studentidrettslaget som sitt naturlige 
organisasjonsledd. 
 
NSI skal være det naturlige organisasjonsledd for alle 
studentidrettslag ved universiteter og høyskoler i Norge. 
 
NSI skal søke å påvirke nasjonale organisasjoner og myndigheter til å 
legge forholdene til rette for en aktiv og dynamisk studentidrett på alle 
plan og i alle de idretter og aktiviteter der det er naturlig for studenter å 
delta. 
 
NSI skal arbeide for å sikre gode samarbeidsavtaler mellom klubbene 
og samskipnadene. 
 
NSI har som mål at minst 1/3 av studentene i Norge skal være aktive i 
regi av klubber i NSI. 

 

11..22  LLaaggssuuttvviikklliinngg 
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NSI skal legge forholdene til rette for en utvikling av 
studentidrettslagene og derved bidra til en utvikling av lagenes 
idrettstilbud.  I tillegg skal NSI stimulere til å opprette studentidrettslag 
på de utdanningssteder hvor det i dag ikke finnes slike. 

  

11..33  AAddmmiinniissttrraassjjoonn 

Administrasjonen skal fungere som et servicekontor for styret og 
medlemslagene.   Den skal være det daglige bindeledd mellom 
studentidretten og andre organisasjoner i norsk idrett samt 
myndighetene.  
 
Forbundets egeninntekter skal økes slik at minst 1/3 av omsetningen 
kommer fra andre kilder enn rammetilskudd og øremerkede tilskudd.  
 
På nasjonalt plan skal NSI skal være en verdifull samarbeidspartner 
for myndigheter, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, 
særforbund og andre frivillige interesseorganisasjoner. 
 
På regionalt og lokalt plan skal NSI stimulere studentidrettslagene til å 
utvikle samarbeid med idrettskretser, idrettsråd og myndigheter. 

 

11..44  IInnffoorrmmaassjjoonn  oogg  kkoommmmuunniikkaassjjoonn 

Våre medlemslag og våre samarbeidspartnere skal være kjent med 
NSIs oppgaver, NSIs tilgjengelige ressurser og hva NSI står for. 
Studentidretten skal aktivt bruke IT og Internett for å bedre 
informasjon og kommunikasjon med lagene og samarbeidspartnere. 
 

11..55  AAkkttiivviitteett  

NSI skal utvikle Norske Studentmesterskap (SM) kvalitativt og 
kvantitativt.  
 
NSI skal arrangere Norske Studentmesterskap i de etablerte SM-
idretter og søke å gjennomføre SM i nye idretter der dette er ønskelig. 
 

NSI skal stimulere til økning i lokal og regional aktivitet, der trivsel og 
det sosiale aspekt skal vektlegges.  Med aktivitet menes alle idretts- 
og friluftslivsarrangementer.    
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2. Internasjonal målsetting 

  

22..11    OOrrggaanniissaassjjoonn  

Internasjonalt skal NSI være det naturlige organisasjonsledd for alle 
som representerer Norge og/eller deltar i internasjonale 
studentidrettsaktiviteter. 

  
NSI skal gjennom deltakelse i internasjonale møter og konferanser 
være aktiv i internasjonal studentidrett. 

  
NSI skal holde våre medlemslag og samarbeidspartnere informert om 
internasjonal studentidrett.  NSI skal videre holde den internasjonale 
studentidretten orientert om norsk studentidrett. 
 

22..22    AAkkttiivviitteett  

NSI har ansvar for at studentidretten hovedsakelig er representert på 
internasjonale arrangementer i prioritert rekkefølge; Universiaden, 
SVM og  europeiske mesterskap.  
 
NSI skal arbeide for at særforbundene og Norges Idrettsforbund og 
Olympiske Komité skal involvere seg ved norsk deltakelse i  
Universiader. 
 

22..33  IInntteerrnnaassjjoonnaallee  mmeesstteerrsskkaapp    

NSI skal være representert med deltakere og ledere i alle Sommer- 
og Vinter-Universiader.   
 
I studentverdensmesterskap skal NSI være representert med 
deltakere, der det fra de respektive særforbundenes side er ønskelig.  
Er troppene større enn 5 deltakere bør NSI være representert med 
minst 1 leder. 
 
I europamesterskap skal NSIs klubber inviteres til å delta for egen 
regning. 

 

22..44  EEggnnee  aarrrraannggeemmeenntteerr 

NSI skal, i samarbeide med særforbund i idretter der dette er naturlig, 
bidra til at det blir arrangert minst ett internasjonalt studentmesterskap 
hvert 5. år i Norge. 


