Norges Døveidrettsutvalgs
generalforsamling
20.oktober 2019
Scandic Helsfyr hotell
Agenda:
1. Godkjenne sakslisten
2. Velge dirigent og sekretær
a) Forslag på dirigent: Edvard Rundhaug og Unni Helland
b) Forslag på sekretær: Ingvild Wilson Skjong
c) Forslag på underskrivere av protokoll: Ina Røine og Ole-Theodor Sponberg
3. Godkjenne fremmøtte representanter
4. NDIs beretning
5. Innkomne saker
6. Handlingsplan 2019-2023
7. Valg:
a) Leder av døveidrettsutvalget
b) Nestleder av døveidrettsutvalget
c) Tre medlemmer av døveidrettsutvalget
I tillegg til de representantene som velges her skal NDI/NIF oppnevne to personer fra særforbund og
én fra Idrettsstyret. Representanten fra Idrettsstyret møter ved behov. NIFs administrasjon
oppnevner en sekretær for utvalget. Idrettsstyret har bestemt at alle utvalg skal evalueres i løpet av
november / desember 2019, så det kan forekomme endringer rundt representanter fra særforbund,
representant fra Idrettsstyret og sekretær.
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1. Norges Døveidrettsutvalg
Utvalgets formelle navn er Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Utvalgets internasjonale navn er
Norwegian Deaf Sports Committee. Utvalget er administrativt underlagt NIFs generalsekretær.
Utvalget er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for norsk
idrett. ref. paragraf 4.6 i NIFs lov.
Utvalgets oppgaver er følgende:
a) Behandle alle saker som gjelder Norges forhold til ICSD, EDSO og det Nordiska-Baltiska
Døveidrettsforbundet.
b) Representere Norge på internasjonale møter, konkurranser og kongresser som gjelder
døveidretten. Synspunkter som fremmes fra Norge skal være i samsvar med den policy som
gjelder for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité med tilsluttede
særforbund.
c) Holde idrettsstyret og administrasjon løpende oppdatert om utvalgets arbeid, herunder
referater fra møter i utvalget.
d) Trekkes aktivt inn i forberedelsene til Deaflympics i samarbeid med særforbundene.
Medlemmer av utvalget bør inngå i lederskapet til Deaflympics.
e) NDI lager årlig budsjett for sin virksomhet og Deaflympics for arrangements år.
budsjett vedtas endelig av idrettsstyret.
Norges Døveidrettsutvalg (NDI) i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
skal jobbe strukturelt med utvalgets formål som er å legge til rette for at døve og hørselshemmede
finner en plass i norsk idrett, enten gjennom døveidrettslagene eller i et ordinært idrettslag/klubb.
Handlingsplanen er et viktig verktøy for å sikre at arbeidsoppgavene blir prioritert ut i fra ressursene
som er stilt til disposisjon.
NDI ser at det er en utfordring med kompetanseheving i SF, døveidrettslagene og i ordinære
idrettslag/klubber som skal legge til rette for bedre rekruttering av døve til idretten. NDI vil bidra til å
utvikle landslagsaktiviteter, øke rekrutteringen og engasjementet i døveidrettslagene og de ordinære
idrettslagene/klubbene. NDI er bekymret over nedgangen i antall aktive i døveidrettslagene i Norge
de siste 15 årene, og ønsker å fortsette jobben med å snu den negative trenden der
døveidrettslagene og særforbundene må påta seg ansvaret med å få gjort det i praksis.
NDI vil jobbe sammen med resten av norsk idrett for å rekruttere flere, og å holde lengre på de som
allerede er med, både i døveidrettslagene og i de ordinære idrettslagene/klubbene.
Hovedmålene til NDI er:
• Å få så mange døve og hørselshemmede som mulig til å drive idrett
• Å bygge et godt nettverk for døveidrett i norsk idrett
• Å styrke kunnskapen om døveidrett i idrettskretsene og særforbundene
• Å utvikle flere toppidrettsutøvere, slik at Norge kan få flere deltakere i internasjonal idrett for
døve og hørselshemmede
Videre skal NDI jobbe for at:
• Holdninger og forståelse rundt inkludering av døve og hørselshemmede i idretten forbedres
• Bedre tolkeordning for døve og hørselshemmede utøvere nasjonalt og internasjonalt
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•
•
•

Deltakelse, tilgjengelighet og likestilling for døve og hørselshemmede styrkes i norsk idrett
Administrasjonen i NIF involveres mer i arbeidet for døveidretten og jobbe mer aktivt rundt
særforbundene
Særforbund tar større ansvar for døveidrett

For å løfte opp døveidretten kreves det en nytenkning, og da er det viktig å se på hvordan døve og
hørselshemmede idrettsutøvere best kan inkluderes i norsk idrett med tanke på bærekraftig utvikling
i årene som kommer, med tanke på de ulike møtestedene vi har i dag sammenlignet med for 20 år
siden.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
(NIF)
(idrettsstyre og administrasjon)

NDI
Døveidrettslag er ofte
fleridrettslag som har
grupper som er
medlem i respektive
Se modellen under
særforbund

NIF er medlem i ICSD og EDSO.
NIF har ansvar for å opprettholde en
nettside som har relevant og oppdatert
informasjon om Døveidrettens rolle i norsk
idrett.

NDI er et rådgivende organ til
idrettsstyre bestående av
representanter fra særforbund og
døveidrettslag. NDI sekretær er
en ansatt i NIF

Døveidrettslagene
Særforbund
som beskriver hvordan idretten
i Norge i organisert.

Særforbund eier
aktiviteten i norsk idrett.
De har ansvar for utøvere
til Deaflympics, EM, VM
og audiogram for utøvere
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2. NDIs sammensetning 2015-2019
Ved generalforsamlingen 12.09.2015 ble 5 representanter valgt av døveidrettslagene:
• Leder: Margareth Hartvedt, Oslo DSK
• Nestleder: Bjørn Røine, Oslo DSK
• Medlem: Petter Sørensen, Stavanger DIF (permisjon fra oktober 2018)
• Medlem: Unni Helland, Trondheim DIL
• Medlem: Ingvild Wilson Skjong, Ålesund DAK
Utvalgsmedlem Petter Sørensen gikk bort 15. august 2019.
NDI oppnevner i samarbeid med Norges Idrettsforbund to representanter fra to særforbund. For
perioden 2015 – 2019 ble disse to representantene oppnevnt:
• Norges Skiforbund: Anne Ragnhild Kroken
• Norges Bowlingforbund: Erik Gaarder
I tillegg oppnevnes en representant fra Idrettsstyret. Representant 2015 - 2019:
• Marcela Montserrat Fonseca Bustos
Utvalget har også en sekretær i ca. 10% stilling fra Norges Idrettsforbunds administrasjon. I perioden
har stillingen vært besatt av:
• Tore Aasen Øderud
• Linda Torége
• Marianne Sperre
• Anja Veum
• Mette M. Berg

Fem representanter valgt 13.10.2015

NDI-utvalget, desember 2015

Desember 2016

Desember 2017
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3. Administrasjon
NDI støttes administrativt av NIFs breddeidrettsavdeling. Denne avdelingen har pr. dags dato 15
sentralt ansatte (14 årsverk) hvorav to stykker innenfor området paraidrett som NDI tilhører.
I tillegg er det også ansatt regionale fagkonsulenter som er underlagt Idrettskretsene i dag, som
jobber med området paraidrett. Totalt 8 ansatte med 7,6 årsverk.
NDIs sekretær er ansatt hos NIF, der en prosentdel av stillingen er satt av til arbeid med Deaflympics
og NDI. Følgende ansatte har vært sekretær for NDI i perioden:
• Tore Aasen Øderud: møte nr. 1, 2015-2019
• Linda Torége: fra møte nr. 2 til og med møte nr. 12, 2015-2019
• Marianne Sperre: møte nr. 12, 2015-2019
• Anja Veum: møte nr. 13, 2015-2019
• Mette M. Berg: fra møte nr. 14 til og med møte nr. 17, 2015-2019

4. NDIs arbeid
NDI har i perioden hatt 17 møter og behandlet 190 saker. I tillegg har representanter fra NDI hatt
flere møter med administrasjon og særforbund i tillegg til AU-møter. Utvalgets representanter har
også representert Norge under internasjonale møter.
Etter generalforsamlingen som ble gjennomført 13.september 2015 på Gardermoen, der NDIutvalget ble valgt inn har utvalget arrangert fire døveidrettsseminar i perioden:
●
●
●
●

01.-02.10 2016 på Scandic Gardermoen (legge til hotellnavn)
14.-15.10 2017 på Scandic Solli hotell, Oslo
27.-28.10 2018 i Idrettens hus på Ullevål stadion, Oslo.
19.-20.10.2019 på Scandic Helsfyr hotell, Oslo

Døveidrettsseminar 2016

Døveidrettsseminar 2018

Døveidrettsseminarene har hatt som tema å heve kompetansen i døveidrettslagene, utvikle
strategier, nytenking for å følge med på tidsutviklingen i samfunnet og i idretten øvrig. 2019seminaret har temaet «Døveidrettens fremtid». Døveidrettslagene har også framhevet viktigheten av
å ha møteplasser der de kan samles og diskutere sammen. NDI mener at det er viktig å videreføre
årlige døveidrettsseminarer.
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Bjørn Røine har hatt ansvaret for å føre inn og oppdatere norske døveidrettsrekorder når de
rapporteres inn. Han har også ansvar for nordiske-baltiske rekorder. Det er viktig å ivareta denne
oppgaven slik at rekorder samles overordnet på ett sted framfor at ansvaret ligger hos
særforbundene alene der man risikerer at informasjon forsvinner.
Arbeidsgrupper
• Tolk i idretten: Petter Sørensen og Kristine S. Vidvei (ekstern)
• ICSD-kongress 2017; endringsforslag av audiogramkravet: Margareth Hartvedt, Unni Helland
og Ingvild W. Skjong
• ICSD-kongress 2019; ønske om ny drøfting rundt felles arrangement av Paralympics og
Deaflympics: Margareth Hartvedt, Bjørn Røine og Ingvild Wilson Skjong
Klubbveileder
Thomas Hansen fra Oslo Døves Sportsklubb har gjennomført opplæring og er nå klubbveileder hos
NIF med særlig ansvar for døveidrettslagene. Han har gjennomført klubbesøk hos flere av
døveidrettslagene, samt. hatt egne programøkter på døveidrettsseminarene 2016, 2017 og 2018.
Dette er et selvstendig tiltak for kompetanseheving hos klubbene i tillegg til NDIs eget arbeid. NDI
dekker reise, opphold og honorar for Thomas. Klubbene har en egenandel på kr. 500 pr. møte.
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5. Medlemskap
Norges Døveidrettsutvalg er tilsluttet følgende internasjonale døveidrettsorganisasjoner:

ICSD (The International Committee of Sports for the Deaf)

EDSO (European Deaf Sports Organization)

NBDSF (Nordic Baltic Deaf Sports Federation)

Jfr. NDI-utvalgets oppgaver punkt a) er det NDI som sender endelig påmelding av utøvere til EM, VM
og nordisk-baltiske mesterskap. Særforbundene foretar uttak, og sender påmeldingen til NDI som
sender det formelt fra Norges side.
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6. Døveidrettslag og medlemsregistrering

Både aktivitets- og medlemstallene er hentet fra
idrettsregistreringen i norsk idrett der
døveidrettslagene selv har lagt inn antall medlemmer
i ulike idrettsgrener i hvert særforbund.

Medlemstallene i døveidrettslagene er forholdsvis
stabile. Noen klubber har flere aktive enn
medlemmer, og det skyldes at de deltar i flere
aktiviteter i samme klubb.

Idrettskretsene har ansvaret for opptak/nedleggelse
av lag. Som medlem i norsk idrett har man visse
forpliktelser. Registrering av medlemstall og
aktivitetstall er en av dem. Dersom en klubb ikke gjør
dette, følges dette opp fra de som jobber med
idrettsregistreringen. Hvis de ikke får kontakt, legges
laget etterhvert ned

Pr. i dag åtte døveidrettslag som er registrert.

Pr. dags dato er det ikke mulig å samle en total
oversikt over antall døve og hørselshemmede utøvere
gjennom idrettsregisteringen. Vi får kun registrert
tallene fra døveidrettslagene. Andre idrettslag kan
kun få registrert sine utøvere under fellesbetegnelsen
funksjonsnedsettelse.
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7. Samarbeid med særforbund
Det ligger en oversikt over kontaktpersoner for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse i
særforbundene på www.idrettsforbundet.no (NIF) https://www.paraidrett.no/om-idrett/kontaktoss/ og en egen oversikt for mennesker med hørselshemming på www.doveidrett.no, som driftes av
NIF. Oversikten styres av NIF/NDI-sekretær med en egen e-postliste.
Dagen før døveidrettsseminaret i 2016 var det et eget program der representanter fra særforbund og
regionssekretærer fra ulike kretser rundt i Norge var tilstede. Målet var å gjøre dem mer kjent med
døveidretten, og ulike utfordringer for utøvere og klubb, i tillegg til rettigheter. Tilbakemeldingene
var positive, og NDI mener at det bør tas sikte på å gjennomføres med jevne mellomrom siden
ansatte også byttes ut med jevne mellomrom, og et slikt forum er godt for alle parter å møtes på.
Norsk idrett har gjennom sine 54 særforbund (SF) ansvaret for å organisere idrett for mennesker med
hørselshemning. Særforbundene har ansvar for å organisere både bredde- og toppidrett, og
toppidretten ivaretas også gjennom Olympiatoppen som blant annet er ansvarlig for deltakelse i
olympiske- og paralympiske leker. Det varierer hvor langt særforbundene har kommet i utvikling av
sitt tilbud til utøvere med hørselshemning utøvere. I perioden 2015-2019 har det ifbm. med
gjennomføringen av Deaflympics i Samsun – Tyrkia, juli 2017 og nært forestående VinterDeaflympics, som avholdes i Valtellina-Valchiavenna - Italia, 12.-21.12.2019 vært et tett samarbeid
med særforbundene. NDI vurderer gjennomføringen av to Deaflympics i tingperiodene å være
tidkrevende, noe som har tatt mye av ressursene både i NDI og i NIFs administrasjon.
Utover samarbeidet om Deaflympics har det ikke blitt gjennomført samarbeid om andre prosjekter,
men NDI ser at det er et stort behov for å få til et tettere samarbeid og avklaring av NDIs rolle for
særforbundene. NDI har utarbeidet et brev som vil bli sendt NIF og særforbundene rundt oppfølging
av døve og hørselshemmede idrettsutøvere, så det vil bli en prioritert sak i perioden 2019-2023.
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8. Internasjonalt arbeid/representasjon
ICSD
NDI har vært representert på ICSD-kongress
● Samsun, Tyrkia: 16.- 18.07.2017 v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong
o Bjørn Røine har representert EDSO i kraft av sitt presidentverv
Planlagt representasjon:
● Valtellina – Valchiavenna, Italia: 09. – 11.12.2019 v/ Margareth Hartvedt og Bjørn Røine

ICSD-styret med Bjørn Røine bak til høyre som representant for EDSO

EDSO
NDI har vært representert på EDSO-kongress:
● Jerevan, Armenia: 08.- 09. juli 2016 v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong
● Heraklion, Kreta: 18.-19. oktober 2018 v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong

I tillegg har NDI dekket reiseutgifter for Bjørn Røine i forbindelse med EDSO-møter. Annen
møtevirksomhet i regi av EDSO dekkes av EDSO. Bjørn Røine valgte å ikke ta gjenvalg som EDSOpresident i oktober 2018, og gikk med det av fra EDSO-styret etter å ha hatt ulike verv i styret fra
2004 – 2018.
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Bilde: Bjørn Røine gikk av som EDSO-president under EDSO-kongressen i
Heraklion, Kreta 19.oktober 2018. Her avbildet med Iosif Stavrakakis (til
høyre) som ble valgt som ny EDSO-president for perioden 2018 – 2022.

Stein Erik Wroldsen ble i 2012 oppnevnt som EDSOs tekniske direktør (TD) i
bowling. Han var TD under bowling-EM i mai 2018 (München, Tyskland).
Etter EM takket han for seg. NDI har ikke hatt noen utgifter for Stein Erik
Wroldsen da utgifter dekkes av arrangørene.

NBDSF
Mellom 2015-2019 har Norge vært representert under disse møtene:
● Vilnius, Litauen: 23.mai 2015 v/Margareth Hartvedt og Bjørn Røine
● Stockholm, Sverige: 6.mai 2017 v/ Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong
● Tallinn, Estland: 26.september 2019 v/ Margareth Hartvedt
I tillegg har NBDSF også hatt korte møter under kongressene til EDSO og ICSD:
● Jerevan, Armenia: 08.juli 2016 v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong
● Samsun, Tyrkia: 16.juli.2017 v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong
● Heraklion, Kreta: 18. oktober 2018 v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong
Planlagt møte:
● Valtellina – Valchiavenna, Italia: I løpet av 09. – 11.desember 2019 v/ Margareth Hartvedt
og Bjørn Røine

Stockholm, Sverige: 6.mai 2017

Heraklion, Kreta: 18. oktober 2018

Tallinn, Estland: 26.sept 2019
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8. Nasjonal representasjon
Døveidrettsutvalget har satt opp mål om å sende en representant til enkelte stevner for å følge med
utviklingen i norsk døveidrett og synliggjøre NDI og være synlig på viktige idrettspolitiske arenaer i
norsk idrett. Leder, nestleder og styremedlemmer i NDI har deltatt på flere DM, styremøter,
årsmøter og jubileer i døveidrettslagene, Norges Døveforbunds landsmøte og Døves kulturdager der
NDI har hatt stand. I tillegg har NDI vært synlig på norsk idretts ledermøter og Idrettsting.
Aktivitet i regi av særforbund
● NBF: DM bowling Elverum, 01.-03.04.2016 v/Margareth Hartvedt
● NBF: DM bowling Kristiansand, 16.-19.03.2017 v/Margareth Hartvedt
● NBF: DM bowling Trondheim, 10.03.2018 v/Margareth Hartvedt (dagstur)
● NFF: DM futsal Hamar, 26.-28.02.2016 v/Margareth Hartvedt og Bjørn Røine
● NFF: DM futsal Larvik, 24.-26.03.2017 v/Margareth Hartvedt og Bjørn Røine
● NFF: DM futsal Stavanger, 09.-10.09.2017 v/Bjørn Røine
● NFF: Møte med SDIF, NFF DU og idrettskretsen i Rogaland, 09.09.2017 v/Bjørn Røine
● NFF: Møte Ullevål, 11.oktober 2017 v/ Linda Torége og Ingvild W. Skjong
● NFF: EM-kvalifisering futsal Oslo, 17.-19.11.2017 v/Margareth Hartvedt
● NFF: DM futsal Oslo, 02.-04.03.2018 v/Bjørn Røine
● NFF: DM futsal Stjørdal, 21.-23.09.2018 v/Bjørn Røine
● NFF: DM futsal Stavanger, 22.-24.02.2019 v/Unni Helland
● NFF: NFF DU med fotballseminar Sandefjord, 11.10.2019 v/ Bjørn Røine
● NFF: DM futsal Sandefjord, 11.-13.10.2019 v/Bjørn Røine
Døves kulturdager
● 25.-27.september 2015, Sandefjord v/ Margareth Hartvedt, Ingvild W. Skjong og Bjørn Røine
● 21.-23. oktober 2016, Stavanger v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong
● 24.-27. august 2017, Bergen v/Margareth Hartvedt, Bjørn Røine og Ingvild Wilson Skjong
● 16.-18. november 2018, Oslo v/Margareth Hartvedt, Bjørn Røine og Ingvild Wilson Skjong
Norges Døveforbunds landsmøte
● Fornebu, 27.-29.mai 2016 v/Margareth Hartvedt og Petter Sørensen
● Stjørdal, 31.mai - 2.juni 2019 v/Margareth Hartvedt
Norges Idrettsforbund
● Idrettstinget 5.-6.juni 2015, Trondheim v/Margareth Hartvedt
● Ledermøte 3.-4.juni 2016, Fornebu v/Margareth Hartvedt
● Idrettsgalla 7.-8.januar 2017, Hamar v/Margareth Hartvedt og ektefelle
● Idrettsgalla 6.-7.januar 2018, Hamar v/Margareth Hartvedt og ektefelle
● Ledermøte 25.-26.mai 2018, Gardermoen v/Margareth Hartvedt
Andre møter
● Møte med NIFs rådgiver Øystein Dale, 15.januar 2019 v/Margareth Hartvedt og Bjørn Røine
● Samarbeidsmøte rundt tolking med NIF, NDF og HLF, 18.april 2017 v/Margareth Hartvedt
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9. Deaflympics
I løpet av perioden 2015 – 2019 gjennomføres det to Deaflympics-arrangementer med norsk
deltakelse begge gangene. 1 gang sommer og 1 vinter. Utøverne innstilles ut i fra nasjonale og
internasjonale uttakskriterier som settes av særforbundene i samarbeid med NDI. Målet om å få
Olympiatoppen til å kvalitetsikre Deaflympics-uttak har ikke vært mulig å få til på grunn av
manglende kompetanse rundt døve og hørselshemmede utøvere.
De økonomiske rammene rundt Deaflympics har blitt vesentlig bedre. For 2019-Deaflympics har det
nå blitt satt av 700 000 kroner som er satt av til deltakelse og gjennomføring av Deaflympics for den
norske troppen, i tillegg til en samling før avreise.
NIF Media har også vært tettere involvert i arbeidet rundt mediedekning, og NDI ser det er en stor
fordel med tanke på dekning av Deaflympics i øvrig norsk media. Det må midlertidig ikke gå på
bekostning av mediedekning rettet mot tegnspråklige.
Ressurskapasitet fremdeles en utfordring, evalueringer vist at det fremdeles må jobbes med for å
finne en optimal balanse rundt troppstørrelse og oppfølging av ulike oppgaver tilknyttet Deaflympics.

SOMMER-DEAFLYMPICS
Samsun, Tyrkia: 18.-30.juli 2017
NDI-leder Margareth Hartvedt var troppleder for den norske troppen. (Linda Torége fra NIFs
administrasjon steppet inn de første dagene mens Margareth var delegat på ICSD-kongressen)
Troppleder deltok på den andre inspeksjonsrunden for Deaflympics 18. – 21. februar 2017. Første
inspeksjonsrunde i juli 2016 ble avlyst for troppleder pga. militærkupp i samme tidsrom.
Den norske troppen besto av syv utøvere, seks ledere/støtteapparat og tre tolker:
Utøvere
● Jan Roger Andersson, Hardanger BK - bordtennis
● Rolf Johan Boysen, Elverum BK - bowling
● Dag Hafstad, Bergen DIK - bowling
● Andrea Hovstein Hjellegjerde, IL Tempo - golf
● Ine Lorentzen, Solli BK – bowling
● Robert Macha, Sandefjord SK – sykkel
● Trude Raad, Gloppen IL – sleggekast
Ledere/støtteapparat
● Roger Andersson - hjelpetrener bordtennis
● Jan Bergersen - trener bordtennis
● Sverre Lund - trener bowling
● Bruno Ottesen - trener sykkel
● Gøran Søbye - trener golf
● Jørund Årdal – trener friidrett
Fysioterapeut: Andreas Hildrum
Tre tolker: Lina Solheim, Magni Øverås og Jeanette Storli
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Deaflympics-troppen som deltok på samlingen hos Olympiatoppen 9.juni 2017.
Bak fra venstre: Roger Andersson, Dag Hafstad, Jan Roger Andersson, Andreas Hildrum, Bruno Ottesen, Gøran
Søbye, Sverre Lund og Tom Tvedt.
Foran fra venstre: Lina Solheim (tolk), Ine Lorentzen, Trude Raad, Margareth Hartvedt, Linda Torége, Andrea H.
Hjellegjerde og Robert Macha. Foto: Norges idrettsforbund, v/Caroline Dokken Wendelborg

Marcela Fonseca Bustos fra Idrettsstyret besøkte den norske troppen i tre dager under lekene. I
tillegg var også Caroline Dokken Wendelborg fra NIF Media tilstede tre dager. Troppen fikk også
besøk fra den norske ambassaden i Tyrkia som var tilstede i to dager.

Trude Raad tok gull i slegge, samt. satte en ny
verdensrekord. Foto: NIF v/Caroline D. Wendelborg

Bjørn Røine, Margareth Hartvedt, Marcela Bustos med
ICSD-president Valery Rukhledev. Foto:

Golfspilleren Andrea H. Hjellegjerde tok bronse
Foto: NIF v/Caroline D. Wendelborg

Sandra Vekve (til venstre) og Johan F. Stang (til høyre) fra
den norske ambassaden i Tyrkia fikk gleden av å være
tilstede da Trude Raad tok gull. Foto: Andreas Hildrum
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VINTER-DEAFLYMPICS
Valtellina - Valchiavenna, Italia: 12. – 21.desember 2019
Bjørn Røine skal være troppleder for den norske troppen.
NDI har ikke gjennomført noen inspeksjonsrunde av
fasilitetene i Italia pga. kort tidsramme før arrangementet,
men har tett dialog med Finland som har gitt tilbakemeldinger
og statusoppdateringer fra sin inspeksjonsrunde.
Den norske troppen består av xx utøvere, xx ledere/støtteapparat og to tolker.
Ikke alle særforbund har offentliggjort uttaket.
Kun de offentliggjorte uttakene gjengis her.
Utøvere
● Leif Foss, langrenn
● Lena Sponberg, langrenn
● Kjell Inge Eidsaunet, alpint
Ledere/støtteapparat
● Steinar Rideng Brodin, smører
● Ingunn Eidsaunet, trener alpint
● Ketil Eidsaunet, smører
● Ole Theodor Sponberg, trener langrenn
Fysioterapeut: Andreas Hildrum
To tolker: Christina Bruland og Per Anders Grimstad
Troppen skal samles 11.november for de siste forberedelsene før avreise.
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10. Informasjonsarbeid
NDIs hjemmeside – www.doveidrett.no, er
fremdeles i drift. Det har vært utfordringer
rundt å få overført eierskap til nettside +
domeneadresse som har påvirket
tidsprosessen. Alt dette er nå ordnet. På
tampen av utvalgsperioden er hjemmesiden
blitt flyttet til Norges Idrettsforbunds
hjemmesider. Men man kan fremdeles skrive
www.doveidrett.no for å komme direkte til
nettsidene som omhandler døveidrett.
NIF har sagt ja til å ta over ansvaret for å
drifte hjemmesiden, og med det få en offisiell
hjemmeside for døveidretten som er en del
av NIFs nettsidesystem.. Fordel med tanke på
særforbund, trenere og andre som alle
benytter seg av NIFs hjemmesider. Ny
hjemmeside presentert under
døveidrettsseminar lørdag 19.oktober.
Facebook-siden har publisert kontinuerlig gjennom hele utvalgsperioden 2015-2019, og fungert som
NDIs primære nyhetskilde. Klubbene har hovedansvaret for å komme med informasjon som NDI
deretter publiserer. Det er etablert et nærmere samarbeid med paraidrett hos NIF rundt nyheter.
Per-Einar Johannessen har også ansvaret for hjemmesiden samt. publiserer nyhetsstoff knyttet til
døve og hørselshemmede fra paraidrett / NIF. Ingvild Wilson Skjong representerer NDI-utvalget, og
samarbeider med Per Einar Johannessen rundt publisering av stoff.

11. Rekruttering
Rekruttering har vært et fast tema i møte med døveidrettslagene som har ansvaret for
rekrutteringsarbeid. NDI har hatt rekruttering som tema på døveidrettsseminarene. Ulike tiltak har
blitt gjennomført, bl.a. felles seminar med særforbund, idrettskretser og døveidrettslagene, i tillegg
til å ha en klubbutvikler som følger opp idrettslagene. I løpet av perioden har ikke dette arbeidet blitt
evaluert som følge av ressursprioritering.
Noen særforbund/lokale grenklubber har også hatt fokus på dette i samarbeid med lokale
døveidrettslag, blant annet Norges Orienteringforbund og Trondheim Døves Idrettslag samt. Vestfold
Golfklubb med Sandefjord Døves Idrettsklubb. Tilbakemeldingene rundt begge de nevnte
arrangementene har vært positive. Positivt at døveidrettslagene samarbeider med flere aktører om å
etablere ulike tilbud der døveidrettslaget kan samarbeide med andre ressurser og med det ha større
bredde rundt idrettsaktiviteter.
Flere kretser har ulike tilbud rundt trenerkurs, organisasjonskurs og andre kurs i tillegg til NIFs egne
kurs. Døveidrettslagene må jobbe nærmere rundt dette, sende sine medlemmer samt. kommunisere
fram hva slags behov for kompetanse de har.
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12. Oppmerksomhet
Døveidretten 90 år
Døveidrettslagene ble sammen med særforbundene, idrettspresident Tom Tvedt og
Kulturdepartementets Marit Wiig invitert til å delta på norsk døveidretts 90-års jubileumsfest som
ble avholdt lørdagskveld etter døveidrettsseminaret 12.september 2015.

Under jubileet ble NDIs forbundsnål delt ut til følgende personer:
● Trude Nilsen, bowling
● Edvard Rundhaug, styrearbeid
● Bjørn Røine, styrearbeid og internasjonale verv
● Geir Åge Sinnes, pistol
● Ole Theodor Sponberg, friidrett og langrenn
● Petter Sørensen, skøyter

Oslo Døves Sportsklubb 125 år
NDI ble invitert til å delta på feiringen av ODSK lørdag 3.november 2017.
Sekretær Linda Torége representerte NDI og NIF,
og overrakte gave i form av kr. 3 000,-

13. Eiendeler og protokoll til NDI
Eiendeler som pokaler og medaljer ligger både hos Bjørn Røine og på Norsk Døvemuseum i
Trondheim. Gamle bilder og filmer har Bjørn Røine tatt vare på. Historiske dokumenter, som bl.a.
protokoller ble i løpet av 2017 levert inn til Riksarkivet på Sognsvann.

14. Handlingsplan
NDI-utvalget 2015-2019 har som følge av prioriteringsarbeid ikke hatt anledning til å utarbeide et
første utkast til handlingsplan for perioden 2019 - 2023. Saken flyttes til første utvalgsmøte for nytt
NDI-utvalg og sendes til klubbene pr. e-post.
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15. Regnskap og budsjett
NDI har ikke vedtak på behandling av budsjettet, kun forslag og intern behandling. Budsjettene til
NDI bestemmes av NIFs administrasjon etter innspill fra NDI. Sekretæren har ansvaret for bilag og
bokføring mens lederen av NDI har ansvaret sammen med NDI for oppsett av regnskap og budsjett
og for å holde utvalgets aktiviteter innenfor rammen. Rammen som gis av NIF er derfor et veiledende
budsjett for NDI.

RESULTATREGNSKAP DØVEIDRETTSUTVALG
2018

2017

2016

2015

INNTEKTER
Kursinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

-8 708
-8 708

-1 800
-1 800

0
0

-22 330
-22 330

17 531
3 168
95 841
0
28 731

18 677
10 897
138 194
0
27 059

11 410
8 653
204 998
0
16 373

4 205
11 758
125 776
4 063
32 401

145 271

194 827

241 434

178 203

316

0

0

0

136 879

193 027

241 434

155 873

KOSTNADER
Lønnskostnader
Andre kostnader
Reisekostnader
Reklame/annonser
Kontingenter/gaver
SUM DRIFTSKOSTNADER
Finansposter
RESULTAT

RESULTATREGNSKAP DEAFLYMPICS
2017

2015

INNTEKTER
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

0
0

0
0

Lønnskostnader
Andre kostnader
Reisekostnader
Kontingenter/gaver

12 205
137 315
419 627
12 062

3 089
112 333
166 838
18 162

SUM DRIFTSKOSTNADER

581 209

300 422

RESULTAT

581 209

300 422

KOSTNADER

18

16. Konklusjon og videre arbeid
Døveidretten har også i perioden 2015-2019 sett at samfunnet har endret seg, og med det også
idretten. Tidligere møtearenaer er ikke lenger tilgjengelige. Tidligere steder hvor døveidretten kunne
introduseres har forsvunnet. Flere døve og hørselshemmede barn og unge er integrerte i hjembyen.
Dette er faktum som idretten ikke kan endre på egenhånd.
Det viktige er at døveidretten både lokalt og nasjonalt også tilpasser seg disse endringene. Enda mer
viktig nå enn tidligere. Vi har sett at noen døveidrettslag har startet mindre samarbeid med
særforbund/andre lokale idrettslag rundt arrangementer. Det kan være en god start, samtidig som
det også gir døveidrettslaget nye kontakter i idrettsmiljøet, og med det øke synligheten.
Medlemstallene hos døveidrettslagene som kommer frem fra idrettsregistreringen i perioden 2015 –
2018 har variert veldig fra år til år. Noen klubber har økning i antall medlemmer mens andre har en
kraftig reduksjon. Dette er noe som bør følges opp nærmere av døveidrettslagene i samarbeid med
idrettsregisteringen. Det er også nødvendig at døveidrettslagene ser nærmere på sin praksis rundt
tillitsvalgte med tanke på NIFs lov rundt alder + kjønn. Ikke alle døveidrettslagene har klart å oppfylle
dette kravet: «Dersom det er flere enn 3 personer i et styre, skal det velges minst to personer av hvert
kjønn». Dette kravet gjelder også ved representasjon til generalforsamling. (NIFs lov §2-4(1)).
Klubbene bør også vurdere å iverksette tiltak rundt alder. Under Idrettstinget 2019 ble lovpunktet
som omhandler Idrettsstyret ene representant som må være under 26 år endret til nå å måtte ha to
representanter som er under 26 år på valgtidspunktet. Det ble også fremmet flere forslag om å ha en
regel om valg av personer under 26 til utvalg, styre m.m. Dette er viktig at døveidretten følger med,
slik at de kan følge med generasjonsutviklingen og være forberedt hvis det kommer en
oppstramming av regler rundt alder.
Rundt Deaflympics-arrangementer er særforbundene nå mer aktive rundt samarbeid med NIF og
NDI, men det er fremdeles en lang vei å gå, og en enda lenger vei når det gjelder andre
internasjonale mesterskap hvor særforbundene har ansvaret for å følge opp utøvere. Dette må NDI
følge opp ytterligere i neste periode slik det utarbeides strategier der særforbundene følger opp sitt
ansvar i praksis slik at utøvere fanges opp og får oppfølging med mål å utvikle døve og
hørselshemmede toppidrettsutøvere.
Økonomien for NDI har vært stabil de siste årene frem til 2019 der budsjettet for NDI ble kraftig
redusert. Dette må vurderes opp mot NDIs oppgaver gitt fra Idrettsstyret. Evaluering som skal
gjennomføres av alle utvalg under NIF skjer i perioden november/desember 2019 bør ha fokus på
NDIs oppgaver, økonomiske rammer samt. administrative ressurser da det har vært merkbart i
perioden 2015-2019 at flere oppgaver knyttet til punkter i handlingsplanen blir prioritert bort til
fordel for administrative oppgaver der utvalgsmedlemmene har måttet ta seg av dette framfor å
arbeide videre med handlingsplanens punkter.
Kontinuerlig nyhetsproduksjon på Facebook bør evalueres i samarbeid med klubbene, da dette i
utgangspunktet ikke hører til NDIs offisielle oppgaver, og tar sin andel av utvalgets ressurser. Dette
bør vurderes i samråd med døveidrettslagene. Kanskje døveidrettslagene kan ta større ansvar i form
av å selv publisere informasjon på NDIs Facebook-sider rundt sin aktivitet mens NIF og NDI tar ansvar
for nyheter tilknyttet NDIs arbeidsområder.

NDI-utvalget ønsker å takke alle som har bidratt til døveidrettens beste i tingperioden 2015-2019.
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Takk for oss!

Med vennlig hilsen

Margareth Hartvedt

Bjørn Røine

Leder

Nestleder

Unni Helland

Ingvild Wilson Skjong

Medlem

Medlem

Petter Sørensen

Mette M. Berg

Medlem

Sekretær
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