
Samling for idretten!

Norsk idrettsbevegelse samles til ting på Lillehammer 24-26. mai. Fire år med utfordringer 
skal oppsummeres, en ny plattform bygges og et nytt mannskap velges.

Norsk idrett har i denne perioden bråvåknet til et samfunn i endring. Vi var nødt til å ta et 
oppgjør med tidligere tiders manglende åpenhet, og har samtidig startet en 
moderniseringsprosess. 

Omstilling er krevende. Spesielt når idretten grunnleggende sett er sunn. Vi har aldri hatt så 
mange med, aldri hatt så mange gode toppidrettsresultater, og vi har sunne og veldrevne 
idrettslag over hele landet. Da er det ikke så enkelt å ta selvkritikk. Men vi erkjenner selvsagt 
at internasjonal idrettsbevegelse må demokratiseres, at vi må være veldig tydelige i alle 
etiske debatter og at vi må gjøre enda mer for at midlene går til å skape aktivitet.

Tom Tvedt skal takkes for at han åpnet norsk idretts regnskapsbøker, sørget for ny 
generalsekretær, og har skapt full aksept i vår organisasjon for at vi må modernisere oss. 
Selvsagt kunne flere avgjørelser ha vært bedre, og en del avgjørelser vært gjort tidligere. Når 
en skute legger om kursen i samfunnets høye bølger så knaker det i sammenføyningene, 
men skuta holdt. 

Det er avgjørende at Tinget står samlet om verdiene våre og hvor idretten vil. Det er like 
avgjørende at Tinget støtter fullt opp om mannskapet. Vi skal fortsatt gjennom utfordrende 
farvann. Oppgavene er ikke løst hverken innen doping, kampfiksing, mulighet for deltakelse 
for alle, eller hvordan idrettsbevegelsen kan finansieres for å styrke vårt samfunnsbidrag. 
Visjonen om idrettsglede for alle må vi sørge for blir mer enn bare ord.

Med disse utfordringene foran oss ønsker vi hverken presidentkamp eller en opprivende 
personstrid. Norsk idrett trenger samling om valgkomiteens grundige arbeid. Dette er en 
komite vi samlet har valgt å gi vår tillit. Det er videreføringen av den tilliten vi nå trenger.

Valgkomiteen har enstemmig innstilt Sven Mollekleiv som president. Dette har de gjort etter 
en svært omfattende prosess der seks ulike presidentkandidater og mer enn femti kandidater 
til styreverv er vurdert. De har satt sammen det laget de etter sitt omfattende arbeid har ment 
er det beste for norsk idrett. Vi har ingen grunn til å tvile på vår egen valgkomites 
dømmekraft.

Presidentkandidat Sven Mollekleiv har et langt liv bak seg innen norsk idrett og frivillighet. 
Kunnskapen om idrettens grunnverdier kombinert med erfaringene fra ledelsen av Frivillighet 
Norge og av Røde Kors – kanskje den frivillige organisasjonen i verden med størst tillit – vil 
tilføre norsk idrett trygghet og styrke tilliten både eksternt og internt. Norsk idrett må ikke 
skusle bort denne muligheten. Vi må vise støtte til vår egen valgkomite og deres 
presidentkandidat. 

Hilsen «en hel haug med idrettskretser og særforbund»


