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DETTE ER IDRETT UTEN ALKOHOL

Idrett Uten Alkohol er et prosjekt under DNT - Edru Livsstil. Prosjektet har 
som mål å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid 
rettet mot utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten. 

Idrett Uten Alkohol arbeider for flere alkoholfie soner, spesielt der barn 
og unge ferdes.

KORT OM BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET

Norges Idrettsforbund forteller gjennom sitt regelverk at de 
ønsker en alkoholfri idrett. I praksis er det ulikt hvordan idretten 
praktiserer bestemmelsen: “Arbeide mot bruk av alkohol i idrettslig 
sammenheng”. 
Prosjektet Idrett Uten Alkohol ønsker å bidra til at idretten når sitt mål 
om å være alkoholfri sone, spesielt der barn og unge ferdes. 
 
Aktivitetsprogrammet Idrett Uten Alkohol startet opp 1. august 2007. 
I 2008 fikk prosjektet et tilskudd fra Helsedirektoratet på kr. 540 000,- 
og i 2015 ble tiltaket tildelt kr. 1 500 000,-. I 2009 hadde prosjektet 60 
prosent stilling. I 2016 hadde vi 1,5 stilling i prosjektet. Vi opplever at 
prosjektet stadig vokser og brer om seg.

Prosjektet har hovedkontor utenfor Bergen, og driver sin virksomhet 
rundt om i hele landet. 

ANSATTE I PROSJEKTET I 2017:

Gro Anette Fanebust - Prosjektleder - 100 prosent
Marit Barene - Generalsekretær i DNT Edru Livsstil - 5 prosent
Maria Zafar - Organisasjonssekretær - 20 prosent
Åsmund Kleivenes - Organisasjonskonsulent - 20 prosent

FRIVILLIG ARBEID

Vi anslår at det i 2017 ble lagt ned ca 1500 frivillige arbeidstimer i 
prosjektet.



Idrett Uten Alkohol sin kampanje “Ikke alle gleder seg” gikk 
ut til hele landet i april i 2017. Bare på facebook nådde 
kampanjen rundt 90 000 personer. Vi hadde 2 747 klikk på 

innlegget og197 delinger. Mange idrettslag delte 
innlegget som var timet rett før høysesongen for cuper.



Forebyggende arbeid rettet mot 
uorganisert idrett

Idrett Uten Alkohol har også i 2017 arbeidet for å nå folk som ikke er 
knyttet til idrettslag med forebyggende arbeid. Et eksempel på dette 
er skatemiljøet der vi er sterkt inne med vår idrettsambassadør 
Martin Mentzoni. Han har også i 2017 holdt foredrag og workshops 
for barn og unge over hele landet, med fokus på alkoholfri idrett. 
Mentzoni har en stor fanskare, og har hatt utallige store oppslag i 
media og på TV, der han har frontet Idrett Uten Alkohol. Han har ogå 
en populær vlogg (videologg) der han fronter alkoholfri med jevne 
mellomrom.

KnarvikMila på Vestlandet er et annet eksempel. Arrangementet 
trekker 8000 deltakere i alderen 0-100, som mosjonerer sammen en 
uke i september på ulike arrangement. Idrett Uten Alkohol profilerer 
alkoholfri idrett både ved å markere seg i løyper med deltakere, 
bannere i målområdet, informasjonsfilm på stadion, og stand inne på 
området. I tillegg er det kontraktfestet i samarbeidet at alle deler av 
arrangementet skal være helt alkoholfrie. Andre arranngement som 
retter seg mot uorganisert idrett, og der vi har fremmet alkoholfri idrett 
er; Åsaneløpet, Bergens Råeste, Løvstakken Opp, Nedstrandrittet, og 
Holmenkollstafetten.

Idrett Uten Alkohol retter seg mot alle idrettsgrener på grunnplanet 
og videre oppover i systemet. Vi arbeider bevisst opp mot store 
nasjonale idrettsarrangement, så vel som mindre lokale. Målet med 
aktivitetsprogrammet er rusforebygging og å forsterke eksisterende 
rusrekstriktive standpunkt, som stadig blir utfordret innen idretten.

Det er fra faglig hold blitt pekt på at “den organiserte idrettsaktiviteten 
får en stadig større funksjon ettersom familiemønsteret er i endring”. 
Idrettsmiljøet vil følgelig 
ha stor innvirkning på forholdet barn og ungdom får til alkohol 
og andre rusmidler. Det er viktig å plante gode holdninger 
i organisert og uorganisert idrett, der de aller fleste 
er innom i løpet av livet, som utøver, forelder eller 
besteforelder.



NY TRENINGSKOLLEKSJON

Idrett Uten Alkohol har i 2017 fått designet en ny kolleksjon med treningstøy 
for salg til alle som vil fronte alkoholfri idrett. Vi har designet og solgt både 
sykkelklær og løpetøy, og planen er å vidreutvikle 
kolleksjonen med skiklær. Fokus har vært å lage eksklusivt og attraktivt tøy 
med et tydelig budskap.

SEMINAR/FOREDRAG
•24. mars:  Idrett Uten Alkohol holdt foredrag om idrett og alkohol for 
ungdom mellom 14 og 20 i Vestnes.

•23. - 28. juni: Under UngUke og Landsturnstevnet i Haugesund var 
ambassadør og skater Martin Mentzoni inne og holdt foredrag om Idrett og 
alkohol, og hadde skateworkshop for ungdommer der. Idrett Uten Alkohol 
sin kampanje 2017 ble frontet under hele arrangementet som varte i en uke, 
og der flere tusen barn og unge med foreldre var innom. 

•29. august: Sportsanker i TV2, Davy Wathne holdt foredrag om idrett og 
alkohol under KnarvikKonferansen 2017. Forhåndsintervju med Davy Wathne 
nådde ut til ca. 100 000 gjennom distribusjon i ulike medier.

•9. november: Foredrag for Edru Livsstl Horda

•15. november: Foredrag for Edru Livsstil Hamar



“ Idretten er ein stad for vekst og 
utvikling. Der du knyt 
venskapsband. Der du utviklar 
gode haldningar, og her høyrer 
ikkje alkoholen heime. 

Idretten er så mykje flott. Det er så 
mange kjensler, så mykje 
engasjement, så mykje 
entusiasme og rike byggjande 
opplevingar at eg ikkje kan sjå at 
alkoholen gir nokon bonus. Tvert 
om synes eg det er ei avsporing. 
Det er å riva ned noko flott”

- Davy Wathne, 
sportsanker i TV2, 
journalist og sportsfantast

Vårt portrettintervju med Davy Wathne med fokus 
på idrett, holdninger og behovet for 
fristeder fra alkoholen nådde ut til ca. 100 000 
lesere gjennom distribusjon i KnarvikMila-
avisa, Strilen, FMR, ulike nettsider og digitale aviser. 



IDRETTSAMBASSADØRER/
FORBILDER
Gode forbilder har stor påvirkningskraft ovenfor barn og unge. Derfor har 
Idrett Uten Alkohol flere toppidrettsutøvere i ulike idretter i Norge i vår «stall».  
Disse markedsfører alkoholfri idrett og en sunn livsstil overfor barn og unge 
både på idrettsarrangement, i media, i sosiale medier og ellers i lokale 
klubber og idrettslag. I 2017 har vi hatt 10 
idrettsambassadører som konkurrerer på høyt nivå i Norge og ellers i verden, 
og som har frontet alkoholfri idrett ved hjelp av Idrett Uten Alkohol. I tillegg 
er fotball damer Avaldsnes idrettsambassadører for Idrett Uten Alkohol. To 
av våre idrettsforbilder stid på startstreken for Norge under VM i friidrett i 
London i august 2017. 

Idrett Uten Alkohol kjøper reklameplass på utvalgte idrettsutøvere sine 
drakter, biler og nettsider. Dette er målrettet og rimelig markedsføring for 
en alkoholfri idrett.  Vi vet at gode forbilder har stor påvirkningskraft ovenfor 
barn og unge, og ønsker flere toppidrettsutøvere med sunne verdier i vår 
«stall». Disse skal kontraktfestet markedsføre en sunn livsstil ovenfor barn og 
unge, både på idrettsarrangement, i media, i sosiale medier og elles i lokale 
klubber og idrettslag. Vi ønsker å fortsette å knytte til oss gode forbilder 
som kan reise rundt og motivere til en sunn livsstil. Vi lager motivasjonsfilmer 
med idrettsutøvere som forteller om hvordan en kan nå langt i idretten, og 
hvordan en får økt livskvalitet ved en aktiv og rusfri livsstil. Dette deler vi på 
sosiale medier for å promotere en rusfri livsstil hos barn og unde som vokser 
opp i dag.

I 2017 har vi bevisst valgt å satse på gode friidrettsidoler, da dette er en 
idrett som seiler opp etter mye eksponering siste årene, blant annet som 
følge av fokus på brødrene Ingebrigtsen. Her er det viktig å være i forkant, 
og vi ser at våre ambassadører innen friidrett har fått mye presseplass, 
både lokalt og nasjonalt. Ved hjelp av våre idrettsforbilder opplever vi 
at vi har “skapt oss et navn” , vært synlig og fått godt fortfeste innen 
friidrettsarenaen. I 2018 vi vi satse i videre på nye idrettsarenaer.



NY GRAFISK PROFIL

Idrett Uten Alkohol har i 2017 utarbeidet en ny 
grafisk profil, som gjør oss mer synlige i idrettsmiljø. 
Dette er et viktig tiltak for å nå ut, og for å bli 
oppfattet som en troverdig organisasjon som tar 
idretten på alvor. Prosjektet har opplevd svært 
god respons på den nye profilen.



– Fordi vi presterer best uten

Vi velger



IDRETTSARRANGEMENT/PROFILERING
FOREBYGGENDE OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID, 
SAMT INNSAMLING AV DATA

En av våre hovedsatsinger er tilstedeværelse på idrettsarrangement i 
hele Norge, der Idrett Uten Alkohol er advokater for at idretten skal være 
en rusfri arena, spesielt der barn og unge ferdes. På våre stands 
gjennomførte vi i 2017 spørreundersøkelser og qiuz på nettbrett, og 
rekrutterte IUA-ambassadører. Data er gjennomgått og lagret, og skal 
brukes i vårt videre arbeid for å nå ut til vår målgruppe. 

Idrett Uten Alkohol forhandler med idrettsarrangementene for å påvirke 
at alle deler av arrangementet er alkoholfrie. Det opplever vi at vi har fått 
til. 

Vi jobber for at unge utøvere og deres foreldre skal være trygge på at de 
ikke møter drikkepress i idrettssammenheng. 

“Idrett uten alkohol gir et 
bedre sosialt miljø for alle og 
en tryggere og mer 
familievennlig tribunekultur”.



IDRETTSARRANGEMENT/
PROFILERING

Arrangementer Idrett Uten Alkohol har vært engasjert i, og avtalefestet sikret at alle 
deler av arrangementet er rusfritt i 2017 er følgende: 

11. - 12. mars: Holmenkollen Skifest

13. mai: Holmenkollstafetten

13. mai: Løvstakken Opp

21.mai: Åsaneløpet

2. -4. juni: Framolekene, Fana Stadion

8. juni: Bergens Råeste

17. juni: Bergen Fjord Tour

18. juni: Nedstrandrittet 

23. -28. juni: Landsturnstevnet i Haugesund og UngUke.

9. august: Kirkebakken Grand Prix (Årlig rulleskirenn med Norges-eliten), Hamar

11. -13. august: Junior Nm i friidrett, Harstad.

25. -27. august: NM i friidrett, Stavanger

29. august: KnarvikMilakonferansen 

1. - 3. september: KnarvikMila

29. august til 5. september: Homeless World Cup, Oslo 2017

16. - 24 september: Sykkel VM Bergen



Under Holmenkollen Skifest ble Idrett Uten 
Alkohol sine ambassadører vist flere ganger 
på NRK sin sending fra arrangementet, vi ble 
fanget opp av storskjermen i Kollen under 
hopprennet, og ble intervjuet av japansk 
presse. Vi var også en motvekt i den største 
“festcampen”; camp Steinalderåkern. 



DAGSORDEN PRESSEOPPSLAG
Idrett Uten Alkohol jobber for å sette idretten som alkoholfri arena på dagsorden. 
Vi har hatt følgende leserinlegg/kronikker på trykk i 2017:

28. februar: BT: «Treng ikkje øl i skisenter»

08. juni: BT: «La vinflasken bli igjen hjemme». Om foreldre på cuper.

21. august: Knarvikmila-magasinet, Avisa Strilen, Edru.no: “Sportsfantasten som 
ikkje ville la seg målbinda” portrettintervju med Davy Watne om idrett og alkohol.

Vi har også hatt to saker på trykk i bladet til Forbundet Mot Rusgift.

I tillegg har vi sendt brev til kommunepolitikerne i Samnanger kommune, 
vedrørende utvidede sjenketider i Eikedalen Skisenter. Her ble 
kommunepolitikerne bedt medlemmene i kommunestyre om å ha fokus på helse, 
trygghet og behovet for alkoholfrie soner. 

I tillegg hadde vi  i 2017 en rekke presseoppslag i lokale og riksdekkende media, 
med mange av våre idrettsambassadører som fronter alkoholfri-saken.





NETTSIDER/SOSIALE MEDIER

NETTSIDER: 
Nye nettsider for Idrett Uten Alkohol ble utarbeidet gjennom høsten og lansert i 
november 2016. Disse er skreddersydd for å nå ut til vår målgruppe, og inneholder 
også en ressursbank som alle som vil fronte idretten som alkoholfri sone, som alle 
kan benytte seg av. I 2017 har vi hatt fokus på å videreutvikle disse sidene, blant 
annet med å få på plass mer fagstoff.

SOSIALE MEDIER: 
Vi satser hardt på å nå ut med vårt buskap om flere alkoholfrie soner, og jobber 
målrettet hver uke for å få flere idrettsinteresserte følgere på sosiale medier. 

TWITTER
Idrett Uten Alkohol fremsnakker alkoholfri idrett på Twitter hver uke, skaper debatt 
og engasjerer seg i saker som omhandler idrett og holdninger. 

INSTAGRAM
Instagram er platformen der vi benytter idrettsforbildene våre til 
omdømmebygging av organisasjonen, til å fronte organisasjonen og selvsagt vårt 
arbeid. Vi opplever at vi her har godt innpass i mange ulike idrettskretser. 

FACEBOOK
Her deler vi relevant stoff, promoterer våre idrettsutøvere, og sprer våre kampanjer 
som handler om flere rusfrie soner, spesielt der barn og unge ferdes. Vi oppfordrer 
alle som er tilknyttet Idrett Uten Alkohol, enten som utøvere eller som ambassadører 
og medlemmer i Edru Livsstil, til å hjelpe oss å nå ut. I 2017 nådde vi vårt mål om 
5000 følgere på Facebook. 

SNAPCHAT
I 2017 kom Idrett Uten Alkohol på Snapchat. Her legger vi ut filmer og bilder fra 
idrettsarrangement vi er til stede på gjennom hele året.



POLITISK PÅVIRKNING

POLITISK ARBEID
 
DEN 24.10.2016 sendte vi inn Innspill til arbeidet med nytt partiprogram, med tanke 
på å påvirke partienes førsteutkast av partiprogram for 2017 – 2021. Ett av disse var 
at:

“Idretten og idrettsarenaer, inkludert tribuner/tilskuerplasser og VIP-tribuner skal 
være alkoholfrie soner”

Vi oppfordret også alle partiene til å øke status, synlighet og tilgang på alkoholfrie 
alternativer og møteplasser.

“Staten må bidra med større finansiering til samværsarenaer som
festivaler/kulturarrangementer og idrettsarrangementer. I dag er alkohol ofte
finansieringskilde til kultur- og idrettsarrangementer av større omfang, noe som kan 
unngås med økt kulturbudsjett”



KAMPANJER

Kampanjen «Ikke alle gleder seg like mye» ble lansert i april 2017, og ble spredd på 
sosiale medier og på idrettsarrangement. Kampanjen handlet om at for barn som har 
sett alkoholens skadevirkninger, er det ekstra viktig med fristeder. 

Kampanjen sitt mål var å  appellere til foreldre og trenere i idrettsmiljøet, og skape 
debatt og diskusjon rundt alkohol på idrettarrangement for barn og unge.

Kampanjen nådde ut til mer enn 90 000 personer.

Ikke

alle

gleder

seg

like

mye...

For barn som har sett alkoholens 
skadevirkninger på nært hold er 
det ekstra viktig med fristeder

idrettutenalkohol.no

I 2017 har vi hatt flere kampanjer. Blant 
annet kampanjen “Ser du meg” som 
handler om de usynlige barna, og 
kampanjen “Barna i fokus” som handler 
om å sette barna i fokus i juleferien. 

Vi har også delt en rekke kampanjer, 
som andre rusforebyggende 
organisasjoner har stått for.



AMBASSADØRER

Idrett Uten Alkohol har til sammen rekruttert 400 ambassadører. Å være ambassadør 
for «Idrett Uten Alkohol» innebærer å våge å ta til orde for at alkohol er uheldig 
innenfor idrett, særlig der barn er til stede. I tillegg til å trene, konkurrere og heie 
edru selv, er våre idrettsambassadører med i et nettverk av mennesker som jobber 
aktivt for å holde alkoholen borte fra idretten, blant annet ved å engasjere seg 
lokalt og politisk, ved å sette søkelys på at idretten bør være alkoholfri. Vi ser at 
ambassadørene våre bruker t-skjorte, pannebånd og andre profileringsartikler og 
deler bilder med dette på sosiale medier. Mange av våre idrettsambassadører er 
idrettsutøvere, mosjonister, foreldre og trenere. Vi opplever at det blir stadig mer 
attraktiv å være ambassadør for Idrett Uten Alkohol, spesielt blant unge, og vil følge 
opp og satse på dette arbeidet også fremover.



SAMARBEID MED ANDRE 
ORGANISASJONER
FRELSESARMEEN

I 2017 Har Idrett Uten Alkohol samarbeidet med Frelsesarmeen om VM i Gatefotball 
2017. 

Idrett Uten Alkohol har vært med på å utvikle og drifte et prosjekt rettet mot 
skoleklasser. Elevene fra Oslo-skoler har fått tildelt et lag som de har vært 
ambassadører for i VM-uka. 

De har heiet frem laget, og sørget for oppbacking og motivasjon. 

Fotballagene, som består av rusmisbrukere, har fortalt elevene om rusens farer, og 
samtidig har kontakten mellom elever og rusmisbrukere bidratt til et mer åpent og  
inkluderende samfunn. 

Rusmisbrukerne har bidratt med små filmsnutter, som vi har publisert på sosiale 
medier for å fortelle barn og ungdom hvor farlig rusmidler er. Samtidig har vi har hatt 
et positivt blikk på idretten som rusfri arena, og viktigeten av rusfrie soner, spesielt der 
barn og unge ferdes. 

HORDALAND IDRETTSKRETS

Idrett Uten Alkohol har gjennom året promotert arbeidet til Hordaland Idrettskrets, 
og idrettsforbundet, blant annet promoterte vi renutøver.no.

AV - OG - TIL

Vi har også promotert arbeidet til Av - Og - TIL på sosiale medier, stands på 
idrettsarrangement, og hadde et møte med idrettsansvarlig i organisasjonen i vinter 
for å innblikk i organisasjonen arbeid og hvordan vi best kan utfylle hverandre i det 
rusforebyggende arbeidet. Vi har med oss “Se & bli sett”- informasjon fra AV - OG - 
TIL på alle idrettsarrangement vi besøker gjennom hele året, og oppfordrer klubber 
til å melde seg inn. 

RUSFRI OPPVEKST

Idrett Uten Alkohol deltog på Rusfri Oppvekst sin årlige konfgeranse i Bergen, og i 
etterkant av konferansen lagde vi kanpanjen “se du meg”, som frontet Rusfri Op-
pvekst sitt arbeid og satte fokus på “de usynlige barna”.

FORBUNDET MOT RUSGIFT

Idrett Uten Alkohol har bidratt med flere reportasjer til Tidsskrift Mot Rusgift, som i 2017 
handlet om idrett og alkohol.

KnarvikKonferansen
- ein konferanse med mål og meining

Tysdag 29. august 2017  
kl. 17.30 – 21.30
Nordhordland Folkehøgskule

Les meir på www.knarvikmila.no

-Kom og 

møt oss

Dag Otto

Davy

Høyr kva 
vi har på 
hjarte..
Vi har også med oss
Johan Kaggestad og
Jørgen Skavlan



RESSURGRUPPE/ 
FOREDRAG

Idrett Uten Alkohol begynte 
arbeidet med å opparbeide 
seg en ressursgruppe til foredrag 
om idrett og alkohol i 2017. I 
2016 landet vi TV2-sportsreporter 
Davy Wathne til denne stallen. 
Han appellerer til folk som 
sportsjournalist, TV2-kjendis og 
sportsjpurnalist som tar sterkt 
avstand fra alkohol i idretten, 
spesielt der barn og unge ferdes. 

Idrett Uten Alkohol har 
fått til et samarbeid med 
KnarvikKonferansen, der 
prosjektet skal få bidra med 
en foredragsholder hvert 
år. Idrett Uten Alkohol sine 
foredragsholdere skal snakke 
om tema som forbilder, gode 
holdninger blant foreldre og 
trenere, etikk, ren idrett, og 
andre tema som omhandler 
verdier i idretten.

Målgruppen er foreldre, trenere, 
ungdom som driver idrett og den 
menige mann.

På konferansen i 2017 var Davy 
Wathne, Dag Otto Lauritzen, 
Johan Kaggestad og Jørgen 
Skavland.

KnarvikKonferansen
- ein konferanse med mål og meining

Tysdag 29. august 2017  
kl. 17.30 – 21.30
Nordhordland Folkehøgskule

Les meir på www.knarvikmila.no

-Kom og 

møt oss

Dag Otto

Davy

Høyr kva 
vi har på 
hjarte..
Vi har også med oss
Johan Kaggestad og
Jørgen Skavlan



KAMPANJEFILM

“Du må ha styrken til å tåle smerten
til å orke de tunge byrdene
til å ta de rette valgene

Så en dag står du der 
med landet ditt på brystkassen
fordi det du gjorde
det gjorde du rett”

 I 2017 lanserte vi 
vår nye kampanje-
film med OL-utøver 
Sven Martin 
Skagestad i 
hovedrollen. Filmen 
er delt på sosiale 
medier og 
reklamefrie dager 
på TV



“Du må ha styrken til å tåle smerten
til å orke de tunge byrdene
til å ta de rette valgene

Så en dag står du der 
med landet ditt på brystkassen
fordi det du gjorde
det gjorde du rett”

“Idrett Uten Alkohol 
vil være en stemme 
for barn og unge som 
ønsker fristeder fra 
alkoholen. Vi vil også 
være en støtte til 
dem som velger å si 
nei til alkohol”



STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppen sitt mål er å påvirke handlingsplanen til å nå ut til hele landet og 
alle typer idrettsgrener/idrettsarrangement gjennom våre kontaktpersoner, 
ambassadører og støttespillere.

Styringsgruppen består av:

Helge Brekke 

Kjell Pettersen

Anne-Kristine Aas 

Gro Anette Fanebust - Prosjektleder

RESSURSGRUPPE

Prosjektleder har en lokal rådgivningsgruppe med rådgivere som 
arbeider innen barneidrett, PR og markedsføring, barne- og ungdomsarbeid, grafisk 
design, media/politikk, sosiale medier/relasjoner/service.

Ressursgruppen er bygget på nettverksmodell, og har ikke faste møter, men 
fungerer som rådgivere i ulike sammenhenger der det er behov for rådføring.

“Det handler om 
idrettsglede”



“Jeg har aldri hatt interesse for å 
drikke alkohol. For meg er alkohol noe 
som ikke tiltrekker. Som idrettsutøver 
er jeg dessuten opptatt av å prestere. 
Alkohol og idrett hører ikke sammen”
- Sven Martin Skagestad, 
Europamester i diskos, VM og OL-deltaker og 
idrettsambassadør for Idrett Uten Alkohol




