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Forord

Idrettsgleder er enkeltordet som står igjen etter prosjektet. Vi vet ingen som viser så stor
idrettsglede som våre lag for utviklingshemmede. Hålogaland Fotballkrets har hatt det administrative
ansvaret for Seriespill i nord-prosjektet, hvor det er mottatt støtte fra Extra – stiftelsen.
Landsdelen er preget av lange avstander, hvor det er vanskelig å få rekruttert nok spillere til lag,
utenom de største byene. Med å få gitt disse lagene et tilbud, så vil man oppnå flere ting. En er å
holde spillerne innenfor en aktivitet, som både er god for kropp og sinn, men som også er svært
sosial. I fotballen spiller man på lag med andre i samme situasjon, og mot andre i samme situasjon.
Det er ikke en idrett man driver alene, men sammen med andre. Nettopp denne sosiale rammen er
viktig. Ikke for å fortelle om avstander i nord, men nettopp denne avstanden gjør at denne sosiale
rammen nesten blir enda viktigere. Denne rapporten omhandler kun lag med spillere med nedsatt
funksjonsevne, og for lesbarhetens skyld vil kun betegnelsen «lag» brukes i teksten.

Sammendrag

Målet med dette prosjektet er å gi lagene i landsdelen en type organisert aktivitet. Samt
kvalitetssikre den aktiviteten som ble tilbudt. Når vi startet prosjektet, så var målet å få til et
seriespill, på samme måte som for friske. Noe som vil si at lagene skulle møte hverandre både
hjemme og bortekamper. I dette prosjektet har vi erfart at dette ikke vil passe disse lagene å
organisere aktiviteten på samme måte. Stresset med å reise med et slikt lag, for kun en kamp, er ikke
hensiktsmessig. Det sosiale er i fokus, og det må vurderes opp mot den aktiviteten som tilbys.
I løpet av prosjektet, ble Innstrandens ILs turnering valgt som ei satsingsturnering. Deretter kom flere
store turneringer i landsdelen, blant annet Altaturneringen og Funn Cup i Narvik etter. Dette er alle
store turneringer med høy kvalitet. Så vi ser at flere ønsker å gi denne gruppen et tilbud.
Nord-Norge har en lang og kronglede geografi. Selv for oss som bor her, og som er vant til å forhold
oss til dette. Det å reise fra Alta til Innstrandens utenfor Bodø, er langt. Bare innenfor egen krets, så
må Harstad Tigers bruke nesten 7 timer i bil, for å møte Leknes FK sitt lag. Det er lang vei for å få til
en god aktivitet. Når lagene er så spredt, så koster det mye å få til en aktivitet.
Denne geografien gjør også at det er vanskelig å få dannet nye lag, utenfor byene og de allerede
eksisterende miljøene. Da kreves det samarbeid mellom flere klubber. Samtidig som en klubb må
tørre å ta ansvaret for å administrere dette. Vi ser også at økonomien rundt dette skremmer enkelte
klubber til å danne slike miljøer. Resultater som vi tok utgangspunktet i, da fotballkretsene i nord
søkte stiftelsen om et nytt prosjekt.
Landsturneringen er det store målet for disse lagene. Slik denne turneringen er blitt utviklet de siste
årene, så er det et fantastisk tilbud for denne gruppen. Vi håper Ekstrastiftelsen kan være med å
bruke noen av sine midler, ved å åpne for søknader, til å delta på Landsturneringen. Økonomien
rundt disse lagene er i bedring, men det er enda en lang vei å gå.
I 2015 så har også flere lag deltatt i Landsturneringen. For første gang så har også lag stilt med egne
Jente-/kvinnelag, samt 3’er lag i denne turneringen. Alta har funnet en plass for sitt lag i klassen for
Lilleputter. Med både treningskamper og deltakelse i turneringer mot funksjonsfriske i alderen 11 –
12 år.
«Som tidligere fungerte dette godt da guttene tar hensyn til våre spillere, og samtidig tåler litt
«trykk» fra de av våre som er fysisk sterke. Motstanderne våre får samtidig veldig fin innføring i at
«alle er ikke like, men fotball er gøy for alle»». Nettopp den siste setningen er jo det som er målet
med prosjektet, fotball er gøy for alle, uansett forutsetninger.
I dette prosjektet, så har fokuset vært på aktivitet. Den delen har fungert svært godt. De aller fleste
lagene trener året rundt, og er god på å finne aktivitet som passer dem. Der prosjektet nok ikke har
truffet godt nok, er å få klubbstyrte lag alle steder. Her ser vi det er stor forskjell på klubbene. Noen
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klubber har et meget godt opplegg, og inkluderer virkelig laget i sitt daglige virke. Mens hos noen, så
er det enda en vei å gå.

1 Målsetting og bakgrunn for prosjektet
Målsetning;
1. Gi lagene mulighet til å delta på aktivitet.
2. Gi klubbene informasjon/veiledning om det å ha lag.
3. Klubbstyrte lag.
Bakgrunn;
«I handlingsplanen for 2012-2015 står det eksplisitt i kapitlene om både barne-, ungdoms- og
voksenfotball: «Gi et tilbud til funksjonshemmede - Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til
funksjonshemmede» (hentet fra Handlingsplan til Norges Fotballforbund, som også er styrende for
kretsens aktivitet).
I dette ligger det en føring om prioritering av dette også fra kretsenes side. Kretsene i nord har i
mange år jobbet for at funksjonshemmede skal ha et tilbud. Avdøde Johannes Hofstra hadde en
viktig rolle i dette. Han var også tiltenkt rollen som prosjektleder for dette prosjektet. Men gikk
dessverre bort så altfor tidlig.
Fremdeles så er ikke dette tilbudet til alle. Kretsene vil fortsatt arbeide for at flere skal få et tilbud, og
har dialog med flere klubber. Nå er forholdene mindre enn i de større byene, og det å få tilbud i
barnefotballen, ungdomsfotballen og seniorfotballen alle steder blir vanskelig. For å få til et tilbud, så
samles flere aldersgrupper innen samme lag. For eksempel så blir ungdoms- og seniorspillere samlet
på samme lag. Erfaringer viser at lagene ikke er interessert i en «vanlig» serie, med hjemme og
bortekamper. Men man ønsker å sette fokus også på det sosiale. Dermed blir slike samlinger ønsket
velkommen.
Troms FK ga spillere som ikke var tilknyttet en klubb, muligheten av å finne lag under
Landsturneringen i 2013. Dette var nettopp på bakgrunn av at alle ikke har tilbud. Enten fordi det er
for få på sin hjemplass, eller at idrettslaget ikke har tilbud for denne gruppen. Dette er noe vi ønsker
å se mer på fremover. Men i praksis er det vanskelig å få til. Spredt bosetning gjør at disse «enslige»
spillerne har lang vei til trening.
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2 Prosjektgjennomføring/Metode

Siden prosjektet var over tre år, så ble aktivitetene noe forskjellig fra år til år. Men hovedmålet var å
få opp aktiviteten til denne gruppen. Noe som gjorde at dette ble prioritert.

Administrasjon av prosjektet
For å få en oppstart av prosjektet i alle fire fotballkretsene, så var det innkalt til et felles møte i
Tromsø. Har var det også en intensjon om å få inn en prosjektleder, med stor kompetanse om
nettopp denne gruppen. Dessverre gikk dette ikke som planlagt. Etter møtet i Tromsø, hvor
prosjektet ble presentert til en tiltenkt prosjektleder, så gikk han dessverre bort. Dette skapte et
vakum i både prosjektet og planene for denne delen av fotballen i nord. Dermed ble prosjektet lagt
til en av kretsene. Oppstarten ble preget av dette, og nok noe kronglete. Med den summen som det
var søkt om, så ble det å dekke aktivitet ut i lagene prioritert fremfor å ansatte andre i en
prosjektlederstilling. Erfaringene fra andre prosjekter, viser imidlertid at det å ha en ansatt
prosjektleder, nok ville gitt enda bedre resultater.

Felles møte.
Det ble arrangert et felles møte med Nordnorske lag under landsturneringen i Tromsø i 2013.
Bakgrunnen for dette, var et ønske om å diskutere mulighetene av et nord-norsk seriespill. I tillegg til
at lagene skulle bli kjent med hverandre. Slik at det i ettertid ville være lettere å ta kontakt med
hverandre, både for erfaringsutveksling og ved for eksempel forespørsel om treningskamper.

Seriespill
Hovedmålet med dette prosjektet var å få i gang et seriespill. Dette for å gi denne gruppen en god,
organisert aktivitet. Da ville en av kretsene få ansvaret for kampoppsett, dommeroppsett også
videre. Spillerne ville bli registrert i FIKS (Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem). Hvor
man samtidig fikk løftet statusen, slik at disse også blir sett på som en del av fotballen i egen klubb.
Dialogen i tidlig fase av prosjektet, viste at dette var vanskelig å få til i praksis. Det å reise fra Tromsø
til Harstad, innebærer minimum 4 timers kjøring en vei. Man kan ta hurtigbåten, med det viste seg å
være for dyrt, og ta forholdsmessig mye av potten som var tilgjengelig. Lagenes økonomi er heller
ikke tilrettelagt for denne ekstra belastningen et seriespill ville medføre.
I denne perioden startet Alta IL opp med lag. Dermed ville de lengste reisene være fra Alta i Nord, til
Innstrandens i sør. Intensjonen var den aller beste, men i praksis viste det seg å være vanskelig. FFF
(Full Fart Fremover, Tromsø) reiste ned til Harstad Tigers for å spille kamper. Denne turen ble like
mye brukt for å besøke Grottebadet, som å spille kamper. Da ble også tanken om et ordinært
seriespill, med hjemme og bortekamper lagt bort. Det sosiale skal være i fokus, hvor fotballen blir
limet for å få alle samlet.
Det var også planer om å få til en seriekomite. Når serien ble lagt bort, så ble også seriekomiteen lagt
bort. I ettertid burde nok en slik komite vært satt i gang.
Disse erfaringene gjorde at målet om å få til en serie ble lagt bort. Men prosjektgruppen endret
fokus, og forsøkte å finne andre gode aktivitetene, som virkelig tok lagene på alvor.

Landsturneringen
Da er det ingen turneringer som er så flott for denne gruppen som Landsturneringen. Det at
Landsturneringen ble lagt til Tromsø i 2013, var et heldig sammentreff. På mange måter ble denne
turneringen viktig også for prosjektet.
Flere lag hadde ikke deltatt på dette tidligere. Da ikke alle visste hva dette ga tilbake til laget, i
forhold til de store kostnadene en deltakelse medfører. Dermed ble mye av økonomien i prosjektet
lagt opp mot denne turneringen.
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Troms FK gjorde en meget god jobb. Både i markedsføringen av dette ut i hele landsdelen. For å få
med de som ønsket å delta, men ikke hadde lag i sitt nærområde, så ble det laget egne lag underveis.
Da fikk alle som ønsket et tilbud, muligheten av å delta. Resultatet er at flere lag fra landsdelen
velger å reise til Landsturnering, selv om disse arrangeres andre steder i landet. Her ønsket vi så
mange lag fra Nord-Norge som mulig til å delta. Derfor har mye av midlene i dette prosjektet vært
knyttet opp mot Landsturneringene. Tilbakemeldingen fra våre lag er udelt positive. En reise som er
et minne for livet. Høydepunktet stod i kø, alt fra middag med fotballpresidenten, det sosiale, det å
vinne, det å treffe så mange andre.
Under Landsturneringen i 2015, så deltok noen av lagene også med egne jentelag. Noe som var
første gang. Her ble det også tilbudt 3’er fotball som flere av lagene deltok på. Et fint tiltak for de
som ikke har trent fotball så lenge, og for de som har vansker med å bevege seg.
«Hovedarrangementet i 2015 var deltagelse i Landsturneringen for funksjonshemmede på
Lillehammer. Der reiste Alta IF med 11 spillere og 9 ledsagere. Turen var meget fin, både
fotballmessig og sosialt.
De spillerne våre som har dårligst ferdigheter fikk der følelsen av å lykkes mye bedre gjennom 3-er
fotball. Kjempefint tiltak!». (Rapport fra Alta IL 2015).
Landsturneringen har ikke vært arrangert mange ganger i Nord. Kun to ganger, og begge i Tromsø.
Men resultatet av arrangementet i 2013, er at flere kretser ønsker være arrangør, når det igjen er
Nord-Norges tur. Neste gang har Finnmark FK signalisert at de vil søke.

Bygge opp turneringer i landsdelen.
Prosjektet ønsket også å bygge opp andre aktiviteter i tillegg til Landsturneringen. Tanken var da å
bruke allerede eksisterende turneringer, å få de til å inkludere også målgruppen. Tidlig støttet
prosjektet lag som deltok på Sommerturneringen til Innstrandens IL. Denne turneringen har i mange
år hatt egen klasse. Før prosjektet fikk tatt kontakt med andre turneringer, så hadde både
Altaturneringen i Alta, og Funn Cup i Narvik, opprettet egne klasser. Alle dyktige arrangører, og solide
turneringer som har vært arrangert i mange år. Det var gledelig å se at arrangørene selv valgte å
starte egne klasser. Uten å ha blitt forespurt om dette. Vi tolker dette som et signal at disse lagene
nå er inkludert stadig flere steder, og en naturlig del av fotballtilbudet. Prosjektet har gitt ut midler
for lag som har deltatt på disse turneringene.

Aktivitet
Tilbakemeldingen fra klubbene rundt, er at lagene har ganske høy aktivitet. Flere av lagene trener en
til to dager i uka, året rundt. Med en innlagt pause på sommeren, og rundt høytider. Det har vært gitt
anledning til å søke om utstyr til aktivitet. Kun to lag har søkt om dette. Her er det sikkert ulike
forklaringer på dette. Bakgrunnen var å sørge for at den viktigste aktiviteten, nemlig lagets egne
møtesteder, er så gode som mulig.
I tillegg er lagene kjempegode på å arrangere sosiale aktiviteter utenom treningene. Her er et knippe
tilbakemeldinger;
«Det har også vært 3 sammenkomster på Hilhuset med serving av mat + diverse».
«For fremtiden er vårt mål fremdeles å ha aktivitet for de som ønsker å møtes for å spille fotball på
sitt nivå, samt «vise» oss frem i Alta-samfunnet. Vi mener det målet ble oppnådd i 2015, og søker å
forbedre oss litt for hvert år som går».
«Vi driver på med forskjellige aktiviteter; bowling, boccia, svømming, klatring, skigåing, turgåing,
fotball og så videre».
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3 Resultater og resultatvurdering
1.

Landsturneringen viser seg å være den viktigste sosiale arenaen for lagene. Ekstra stort fokus
ble det, når landsturneringen ble arrangert i landsdelen i 2013, da i Tromsø. Når Trøndelag og
Stjørdal overtok året etter, så ble dette også så nært at mange lag reiste nedover. Dette har
skapt en kultur for å delta på landsturneringen (også i 2015). Selv om det krever mye av både
klubben og laget, med tanke på organisering og økonomi.
Det har kommet nye, store Nord – Norske turneringer, som ønsker å ha et tilbud til lagene.
Funn cup i Narvik og Altaturneringen inviterer til denne klassen. Sammen med
Sommerturneringen til Innstrandens IL, så er tilbudet blitt utviklet i prosjektets levetid.

2.

3.

4.

Seriespill i nord – støtte til kamper.
Ingen lag søkte om midler til å spille kamper. Vi vet at det har skjedd, men i liten skala. Noe
som styrker våre mistanker om fokuset på det sosiale, spille flere kamper samme dag, og rett
og slett ha det gøy.
Kommunikasjon ut mot lagene kan bli bedre. Fotballens informasjonssystem må brukes også
for disse lagene. Det kom stadig bevis på at kommunikasjon som ble sendt ut, ikke traff
målgruppen, eller ble sendt videre. Flere klubber visste ikke hvem som var kontaktperson.
Dermed kom det ikke inn så mange søknader som vi trodde det skulle komme.
Det har vært en liten økning i antall lag. De eksisterende lagene, stiller med flere lag på
turneringer. Om prosjektet skal ta æren for dette, er nok ikke sikkert. Men når flere snakker
om et tilbud for denne gruppen, så er det også flere som får informasjon og kunnskap.
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4 Oppsummering/Konklusjon/Videre planer

Prosjektet er spennende, og det er en flott gruppe å jobbe med. Dessverre mistet vi en fantastisk
kollega, som også var tiltenkt prosjektleder rollen helt i startfasen. Noe som nok påvirket starten av
prosjektet.
Det er en liten vei å gå, for å få lagene 100% inkludert i både egen klubb og resten av fotballen.
Prosjektet viser at vi er på god vei. Den aksepten turneringene i landsdelen gir denne gruppen, ved å
opprette tilbud. Samt at flere klubber virkelig tar ansvar for eget lag.
Men vi tror at det er flere årsaker til dette. For å følge særidrettslinjen. Hvor NFF er på topp, så krets,
klubb og lag. Her ser vi at lagene kanskje ikke enda er fullverdige medlemmer av sin klubb. Måten
krets og forbund jobber ut i klubb, er at klubbens hovedkontakter blir brukt. Enten e-post, adresse
eller personer som er satt opp i FIKS (Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem).
Dette er nok også ståa flere steder. Kretsene har så mange klubber og lag, at man er nødt til å gå
denne veien. Derfor må klubbene selv være god til å organisere, drifte og sørge for aktivitet og
informasjon ut til sine lag.
I alle år er tilbakemeldingen fra oss at disse lagene har problemer med å få nok økonomi til sine
aktiviteter. Den daglige treningen koster ikke noe mer enn for andre, ordinære lag. Men når det er
minimum 20 mil til nærmeste motstander (ofte langt mer) så vil kostnadene for reise til
kampaktivitet være svært høye. Midlene som er kanalisert, har ført til en økning på deltakelse i
landsturneringen. Denne har høy status blant spillerne, og er en viktig møteplass også for forbund,
trenere og ledere.
Gjennom prosjektet så har vi greid å synliggjøre behovet for møteplasser og steder hvor denne
aktiviteten kan foregå. FK Mjølner har vært i kontakt med oss om å bruke sin store turnering «Funn
Cup» som en møteplass. Det samme som Alta IF nå gjør med sin turnering. Da får vi mange gode
lokale turneringer. Hvor vi også får ut mer kunnskap. Det siste er viktig, da kunnskap om både
trening, kamp og ikke minst å rekruttere de «riktige» trenere/ledere til denne gruppen.
Når det gjelder veien videre, så tror vi at vi er på rett vei. En, om beskjeden, økt aktivitet med flere
lag. Klubbene starter å få til en struktur. Her har noen klubber kommet svært langt, med gode
personer rundt sine lag. Flere ønsker å tilby aktivitet til denne gruppen. Derfor håper vi å kunne
opprettholde det økonomiske bidraget. Vi ser at det kanskje må til en kretsvis møteplass for de
klubbene, trenere og ledere som har disse lagene. Noe som får være målet for den videre aktivitet.
Landsturneringen viser vei, med jente-/Kvinnelag og 3’er fotball.

Veien videre
Målet er å fortsette det arbeidet som er gjort. Hvor organisering, kompetanseløft, kvalitetsløft og
flere aktiviteter er i fokus. Vi ønsker også å få denne delen av fotballen i større grad med som en
helhet av den ordinære fotballen. Samt favne om enda flere spillere, og være med å løfte kvaliteten
på deres tilbud.
Målsettingen for et nytt prosjektet, er i første omgang å videreføre det arbeidet som er igangsatt for
denne gruppen fotballspillere. Hvor kretsene ønsker å løfte dette enda et steg, der
organisasjonsutvikling er i fokus. Målsetningen her er at alle kretsene skal ha en inkluderingsansvarlig
i tillegg til at en av de administrativt ansatte har hovedansvaret.
Deretter må lagets plass i klubben løftes. Her er målsetning å gjennomføre årlig klubbesøk i disse
klubbene. Dette samt en fokus på opplæring/utdanning, vil styrke tilbudet som blir gitt.
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