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Visjon (beskrivende):
Norsk idrett har digitale tjenester med bedre gevinster og til 

en lavere kostnad enn sammenlignbare virksomheter 
nasjonalt og internasjonalt og som bygger opp under idrettens 

bærekraftsarbeid

Mål (målbare):
• Opplysninger om alle personer, organisasjoner og roller blir oppdatert løpende i felles database
• Tidsbruk og kostnader til administrasjon redusert med 30 % i snitt for alle organisasjonsledd
• Øke årlige inntekter til idretten totalt med 550 MNOK fra digital forretningskonsepter

Enklest mulig for 
aktive og frivillige 

Kostnadseffektive og 
verdiskapende løsninger

Beskytte og sikre 
godt omdømme 

Sikre at idretten har brukervennlige, effektive, stabile og sikre digitale tjenester som gjør 
det enklest mulig å få flest mulig med lengst mulig både som aktiv og frivillig

• En inngang Idrettens ID, nye minidrett og 
app for daglig aktivitet, felles inngang til 
tilbud, tjenester og apper basert på rolle 
og tilknytning

• Gode integrasjoner mot idrettsspesifikke 
løsninger og verdiøkende tredjeparter

• Sikrer felles grunndata person, 
organisasjon og roller gjennom gode 
integrasjoner

• Bruker- og innsiktsdrevet
utviklingsfokus

• Utvikle og forvalte verdiøkende og 
kostnadseffektive digitale fellestjenester

• Avtaler med tredjeparter som gir tilgang 
til verdiøkende tjenester og sikrer 
eierskap til data

• Effektive betalingsløsninger og 
håndtering av økonomitransaksjoner

• Digital plattform med gode integrasjoner 
og høy grad av automatisering

• Nye digitale forretningskonsepter som 
gir nye inntektsstrømmer

• Én felles dataplattform for innsikt og 
analyse for norsk idrett

• Styrke drift og informasjonssikkerhet
gjennom avtale med tredjepart

• Sikre god og enhetlig brukervennlighet 
på tvers av de digitale tjenestene

• Legge til rette for god samhandling og 
kunnskapsdeling

• Styrke brukeropplæring og support
• Sikre en god håndtering av digital etikk

Misjon
(rolle)

Visjon og mål
(3 år)

Strategi 
(satsingsområder)

Beskrivelse
Hva innebærer 

satsingsområdet?

Digitaliseringsstrategi
- Digital idrettsglede for alle i alle ledd
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• Medlemsvekst –doble antall medlemmer

• Tre hovedsatsninger:

- Strategisk klubbutvikling

- Trenerutvikling

- Anlegg 

Norges Badmintonforbund



Hovedfokus 2021

• Kvalitet på data– Live data aktive person, 
organisasjon og roller.

• En inngang til norsk idrett – en pålogging og 
tilgang informasjon og tjenester basert på roller og 
tilknytning)

• Medlems – og organisasjonsregistrering –
enkelt å administrere medlemmer og fakturering for 
idrettslag, enkelt å bli med og være tilknyttet NIF, 
integrasjoner felle grunndata person, organisasjon, lisens

• Kurs, utdanning og egnethet – felles 
grunnkompetanse og verdier, verifisert politiattest, enkelt å 
administrere kompetanseprofil, finne kurstilbud, delta og 
arrangere digitale kurs

• Drift og sikkerhet – Ekstern partner fra og med Q3 2021



Hovedfokus 2021

• Aktivitetsløsninger – iSonen erstatter 
arrangementsløsning i SA, idrettsoppgjør, ny lisensmodul, ny 
overgangsmodul og felles GDPR håndtering

• Digitale arbeidsformer- Ny funksjonalitet, maler, 
opplæring Office365 og digitale arbeidsformer, digitale 
årsmøter

• Innsikt og analyse (innsiktsbasert/datadrevne) -
kontinuerlig utvikling av innsiktsområder, styrt av 
referansegrupper

• Digital forretningsutvikling – legge til rette for nye 
inntektsstrømmer primært til aktivitet 



• Kvalitet på data om personer, organisasjon og 
anlegg i sanntid

• Forutsetter:
- verifiserte personer og organisasjoner – Idrettens ID, vask mot 

Folkeregisteret og Brreg

- alle idrettslag benytter medlemssystem med godkjent integrasjon til 
administrasjon og fakturering

- alle organisasjonsledd benytter samme grunndata om person (navn, 
kontaktinformasjon, roller, tilknytning), organisasjon (idrettslag, 
grupper, lag) og anlegg 

Grunnleggende forutsetning – Idretten vil og 
Digitalstrategien



Mål kvalitet på data H2 2021



Hva er status hos dere?
128 idrettslag fordelt 
på:
65 fleridrettslag
63 særidrettslag







• Mål 2021: Etablert en felles 
digital tjeneste for 
kommunikasjon og 
samhandling mellom særforbund 
og idrettslag og enkeltpersoner 
knyttet til idretten – CRM for 
særforbund (Lime CRM og egen 
tjeneste)

Kommunikasjon med personer knyttet til 
idretten



Én inngang til norsk idrett



• Felles inngangsport: Idrettens ID (905.000)- se økt bruk i idrettsspesifikke og 
tredjepartsløsninger, og mer enn 1,5 millioner aktive brukere. Støtte for Vipps for innlogging, etc.

• Felles medlemsside: Nye Min idrett (Personlig hjemmeside for alle i norsk idrett 
som gir en samlet oversikt over profil og relevante tjenester/innhold, 
samt kontekstuelle virkemidler basert på roller og tilknytning) lansert og med mer enn 1,5 
million unike brukere i løpet av 2021

• Felles innhold/uttrykk: Nye idrettsforbundet.no - se økt bruk fra mobil 
og inn mot nye Min Idrett og digitale tjenester, med mer enn 1 million unike besøk i løpet av 
2021, og 30% flere sidevisninger enn fjoråret. Teste integrasjon av "Min profil".

• Felles samhandling/app: NIF Puls (hverdags appen for hele idretts- Norge, fra 
bredde til toppidrett, samhandlingsplattform av og for norsk idrett) lanseres gradvis i løpet av 
2021 og med innhold fra NIF sentralt og minst 5 særforbund over sommeren. Vil inkludere 
oppdragsformidling, markedsplass, annonsemarked, samt promotering av idrettens digitale 
tjenester og samarbeid, etc.

• Felles søk: Finn ditt idrettstilbud - vise/søke idrettstilbud kommune, lag/gruppe, 
alder, region, muligheter for å melde interesse eller trykke Bli medlem. API og GUI, tilby 
idrettsråd og idrettslag

Mål "én inngang til norsk idrett" i 2021



Nye minidrett.no



NIF Puls – "noe nytt hver dag"



NIF Puls – "noe nytt hver dag"
Hvorfor NIF Puls?

• Felles og mer tilgjengelig inngangsport 
til norsk idrett digitalt, også for yngre
målgrupper

• Øke rekruttering og aktivitetsnivå, 
gjennom å samle idrettens digitale 
innhold og aktivitetsdata på ett sted

• Sentral arena på idrettens premisser 
for brukerstyrt innhold og interaksjon i 
hverdagen til både bredde og toppidrett

• Verdiøker den eksisterende porteføljen 
av digitaltjenester fra NIF som dekker 
fellesbehov på tvers av norsk idrett

• Åpner en rekke muligheter for nye 
inntektsstrømmer inn til idretten



NIF Puls – "noe nytt hver dag"
Beskrivelse:

• NIF Puls er en gratis app for alle 
deler av norsk idrett

• En interaktiv samhandlingstjeneste 
rundt idrettens aktiviteter og innhold 
på ett sted "i lomma"- fra datakilder 
på tvers av norsk idrett.

• Lanseres nå til testing ut mot SF, 
Bredde, Studentidretten og 
Olympiatoppen gradvis fra juni 
2021, og ifm gjenåpningsprosjektet

• Inkluderer moduler for 
aktivitetsoppfølging, dugnad, samt 
stigende andel innholdselementer 
innhentet på tvers av norsk idrett



Styrke klubbutviklingen
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• Medlemssystemer – Mål: Effektiv medlemsadministrasjon, fakturering for 
idrettslag, riktig regnskapsføring og god internkontroll, kommunikasjonsløsning, 
enkelt å være tilknyttet norsk idrett

NIF tilbyr per i dag:

- Klubbadmin

- IMS

• Organisasjonsmodul – Mål: enkelt for idrettslag å være tilknyttet norsk idrett, 
sikre at idrettslagene drives godt og overholder krav i NIFs lov, oversikt over roller 
i idrettslaget, Brreg, regnskapslovgivning med mer

Bedre klubb



• Videreutvikle det nye skybaserte 
medlemssystemet (IMS for idrettslag) 
med forbedring av tjenester for å bli med, 
administrasjon av grupper/lag/partier, 
fakturering og regnskapsføring basert på 
innspill fra brukerne

• Videreutvikle og forbedre Klubbadmin
basert på innspill/forbedringer fra 
brukerne

• Forenkle tilknytningen for 
organisasjonsledd gjennom en ny 
organisasjonsmodul

Mål 2021 medlems- og 
organisasjonsregistrering
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• Idrettens betalingsløsning – en 
brukerstedsavtale, tilgang til alle 
betalingsprodukter, riktig håndtering 
av betalingstransaksjoner, 
konkurransedyktige priser

• Idrettsoppgjør – Effektiv 
håndtering av dommerregninger, 
muligheter for integrasjon med 
aktivitetsløsning, støtter godkjenning 
og utbetaling

• iSonen – arrangementsløsning – alt 
fra enkle arrangementer ti større 
arrangement med og uten betaling

Bedre klubb 
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• Digitale annonser – NIF Puls 
og på hjemmesider

• Dugnadshjerte – oppdrag fra 
bedrifter

• Supporter.no – salg av 
supporterutstyr

• Donasjon og innsamling

• Inntekter fra bevegelsesdata 
og spørreundersøkelser

Nye inntektsmuligheter - eksempler



Styrke trenerutdanningen



 Felles inngang til kurs og kompetanse-
administrasjon av egen kompetanseprofil, tilgang til 
relevant kurs/utdanning basert på profil 
(grensesnitt for person og IL). Integrere dette inn i 
nye "Min Idrett" og NIF Puls, og kontekstuelt basert 
på nåværende aktivitetsdata og rolle.

• Bedre støtte for gjennomføring av kurs/utdanning 
for særforbund, kursholdere og kursdeltakere

• Etablere felles attestordninger for trenere og 
dommere

• Etablert felles politiattestløsning

Mål 2021



Innsikt og analyse



Begrenset tilgang

• Anleggsdekning
• Idrettstilbud
• Idrettsdeltagelse
• Spillemidler Anlegg

• Kurs 
(avholdt/planlagt/avlyst)

• Kompetanse

• Medlemstall
• Aktivitetstall
• Kvalitetssikring 

innrapportert
• Løpende inn-

rapportert SamRap

• Registrerte Medlemmer 
og Aktive

• Innrapportert vs 
Registrert vs Betalt 
medlemskap

• Grenmedlemsanalyse
• Medlemssystem

• Økonomiske 
konsekvenser av covid-19 
for norsk idrett

• Krisepakker søkt/tildelt: 
(Krisepakke 1, 2, 3)

• Momskompensasjon 
varer/tjenester IL 
(søkt/ikke søkt/tildelt)

• Spillemidler Utstyr 
(søkt / tildelt)

• NIF Resultatrapport 
for Idrettsstyret

• NIF Resultatrapport 
for NIF Ledelse og 
budsjettansvarlige

• Tilskudd (alle type 
tilskudd)

• Effekter av Tilskudd 
Spillemidler ift. 
medlems/aktivitet

• (Åpnes til alle 18. juni)

Innsikt og analyse – veien til en mer datadreven 
norsk idrett

• KPI Dashboard 
NIF Digital

• Styre og ledelse (kjønn-
/alders-sammensetning

• Lovnorm (registrert vs. 
kvalifisering)
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• Utreder samarbeid med Aktiv 
kommune – masterdata og 
booking

• Utreder tilrettelegging av 
Idrettens anleggsregister som 
en felles master for idretten 
med integrasjonsgrensesnitt

• Utreder løsning for 
administrasjon og booking av 
anlegg/flater

Anleggsdata



Digital forretningstransformasjonDigital forretningsoptimalisering

Nye digitale 
forretningskonsepter

Mest mulig 
inntekter basert på 
eierskap til data

Effektive digitale 
tjenester - redusere 
tidsbruk og bedre 
kvalitet

Forbedre 
brukeropplevelsen

Engasjement på 
brukerflater eid 
av norsk idrett

Drive utvikling 
og innovasjon

Optimalisere 
digitale 

tjenester

Drive vekst

Optimalisere 
kostnader

Forstå og styre 
risiko

Optimalisere 
organisasjonen

Kvalitet på 
data om 
personer og 
organisasjon

55 
særforbundssider

?

Digital forretningsutvikling



Digital annonsestyringsløsning

Per nå så kan man annonsere 
på:

● www.teamnor.no

● www.idrettsforbundet.no

● NIF Puls

● 24 særforbund har klargjort 
sine hjemmesider



Spørsmål/innspill?


