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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, 2017 og 2018 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 2018:

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

FRIVILLIG ARBEID

Vi anslår at det i 2018 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 2018. Bare på facebook nådde 
kampanjen rundt 90 000 personer. Vi hadde flere tusen klikk 
på innlegget og flere hundre delinger. Mange idrettslag 
delte også innlegget som var timet rett før høysesongen 

for cuper.



FOREBYGGENDE ARBEID RETTET 
MOT UORGANISERT IDRETT

Idrett Uten Alkohol har også i 2018 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 2018 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 også 
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 arrangement 
som retter seg mot uorganisert idrett, og der vi har fremmet alkoholfri 
idrett er: Åsaneløpet, Nedstrandrittet, Fana Aktivitetsfestival KRIK 
idrettsfestival Arena 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 små 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.



TRENINGSKOLLEKSJON

Idrett Uten Alkohol har i 2017 og 2018 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.



“ Det eneste spørsmålet du 
trenger å stille deg selv dersom 
du har lyst til å bli god er: Gjør det 
meg til en bedre utøver? 
Hvis svaret er “nei” så er det ingen 
vits i å prøve det.

Vi snakker om marginer i idrett. 
Det er sjelden at marginene har å 
gjøre med annet enn resultatet av 
hardt arbeid. Og resultatene av å 
ta de rette valgene”.

- Ola Jøsendal - 
Trener, idrettslege og forsker, har holdt flere 
foredrag for unge for Idrett Uten Alkohol i 
2018. Foto: Magne Turøy.

FOREDRAG:
24. januar: Foredrag for 200 ungdommer, Fana-Atleten om ungdom,
 alkohol og trening.
5. mars: Foredrag om Idrett Uten Alkohol på Høgtun Folkehøgskole
8. april: Kick-off og foredrag om idrett og alkohol for Bjarg/Knarvik 
handball gutter
25. april: Bergen, åpent foredrag om idrettens samfunnsansvar
10. juni: Foredrag om forbilder på Edru Livsstil sin strategikonferanse
28. august: KnarvikMilakonferansen



IDRETTSAMBASSADØRER/
FORBILDER
Gode forbilder har stor påvirkningskraft på 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 2018 har vi hatt flere hundre idrettsambassadører 
som konkurrerer på høyt nivå i Norge og ellers i verden, og som har 
frontet alkoholfri idrett ved hjelp av Idrett Uten Alkohol. Dette løftet er 
mye takket være de gode avtalene vi har inngått med idrettslag. Vi fikk 
i 2018 en verdensmester på skøyter og tre OL- vinnere i vår “stall”. To av 
våre idrettsforbilder representerte Norge under EM i friidrett. Vi har også et 
håndballag i eliteserien, samt flere barnehåndballag på laget. 

Idrett Uten Alkohol får 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 på barn 
og unge, og ønsker flere toppidrettsutøvere med sunne verdier i vår «stall». 
Disse skal kontraktfestet markedsføre en sunn livsstil overfor 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 unge som vokser 
opp i dag.

Ved hjelp av våre idrettsforbilder opplever vi at vi har “skapt oss et navn”, 
vært synlig og fått godt fotfeste, spesielt på friidrettsarenaen. I 2019 vi vi 
satse i videre på nye idrettsklubber og erobre stadig nye idrettsarenaer.



SAMARBEID MED IDRETTSLAG

Idrett Uten Alkohol skal sammen med noen av Norges største idrettslag lage en 
mal for hvordan andre idrettslag kan jobbe med holdningsskapende arbeid i 
klubbene sine.

Med dette samarbeidet ønsker vi å sette en standard, og vi håper det kan 
inspirere andre klubber til å jobbe mer med holdningsskapende arbeid som 
omhandler alkohol. 

Samarbeidet innebærer et omfattende rusforebyggende arbeid som ansatte 
og frivillige i idrettslagene skal utføre med hjelp og veiledning fra prosjektet Idrett 
Uten Alkohol. Virkningen av arbeidet vil bli vitenskapelig dokumentert ved hjelp 
av spørreundersøkelser før og etter at arbeidet har startet i klubben.

Ved å inngå dette samarbeidet tar klubbene et kraftig standpunkt, og melder 
seg på laget for å skape enda flere gode rollemodeller. Sammen med Idrett Uten 
Alkohol skal klubbene bygge en trygg plattform for ungdommene i idrettslaget 
og i nærmiljøet. Idrettslaget sine frivillige og ansatte skal jobbe aktivt for å utsette 
unge sin alkoholdebut, og vi skal sammen  skape trygge arenaer og positive 
alternativer til andre negative tilholdsplasser for barn og unge. 

Idrettslagene vi samarbeider med skal også motivere eliteutøverne sine til å 
være gode rollemodeller. De skal ha tydelige retningslinjer for trenere og foreldre, 
og de skal promotere en alkoholfri idrett på alle sine arrangement, og på 
arrangement der deres utøvere deltar. Trenere og ledere blir satt krav til, og skal 
være tydelige på å fremme sunne holdninger blant medlemmene.

 Vi har tro på at arbeidet med å skape gode rollemodeller i idrettslaget vil ha 
ringvirkninger ut i lokalmiljøet. 

En av samarbeidsklubbene, Fana Idrettslag, er en breddeklubb med stort 
nedslagsfelt, og det er en klubb som allerede er kjent for å være gode på 
holdningsskapende arbeid, blant annet når det gjelder antidoping. Vi mener 
derfor at klubben vil kunne være med og lage en mal for hvordan andre klubber 
kan jobbe også med dette viktige temaet.

Vi mener at idrettslaget kan utgjøre en forskjell i det holdningsskapende arbeidet 
mot alkohol. Han er ikke i tvil om at det er et viktig fokus. Et av ti barn opplever rus 
i nære relasjoner, og vi vet sjelden hvem disse barna er. Når de kommer til 
idretten skal de oppleve et rusfritt og trygt miljø. 



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 2018 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 arrangører om å gjøre alle deler av 
idrettsarrangementet 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

Arrangement Idrett Uten Alkohol har vært engasjert i, og i flere tilfeller, avtalefestet sikret 
at alle deler av arrangementet er rusfrie i 2018 er følgende: 

20.-22. januar: Norna-lekene 

23. januar: Kickoff, samarbeid med Fana Idrettslag (trenere, utøvere)

17-18. mars: Vestlandsmesterskapet i freestyle (dans).

21. mars: 1. Divisjon håndball damer, lokaloppgjør Fana – Viking, opprykk til eliteserien.

14. april: Eat Move Sleep Cup, Avaldsnes IL, barnefotball.

02. mai: Fløibanen opp

05. mai: Holmenkollstafetten

8. mai: Tinestafetten

21. mai: Åsaneløpet

1. -3. juni: Framolekene, Fana Stadion

15. - 17. juni: Midnight Sun Marathon

17. -19. august: NM Friidrett, Byrkjelo

juni: Bergen Fjord Tour

19. juni: Power-Tri (bedriftsarrangement, Bogstadvannet)

7. -12. august: Arena (KRIK)

31. august - 2. september: KnarvikMila

September: Eliteseriekamper Håndball

7. oktober: Storset Opp, motbakkeløp



VERDISERTIFISERING
UTSTEDES HERVED TIL:

Lorem ipsum dolor sit amet, vide atqui te duo, eu est etiam assum officiis, ius tation 
impedit ex. Eos id novum graecis, et pro utamur omittantur. Ei noluisse adversarium eum. 
Tota omittam percipitur vis in, no eos noluisse insolens consulatu. Quod tractatos ius no, 
an vel graece altera vivendo.

VE

RDISERTIFISERT AV

IDRETT UTEN ALKOHOL

     Dato           Signatur

VERDISERTIFISERING 
Tidligere har det rusforebyggende prosjektet, 
Idrett Uten Alkohol, inngått samarbeidsavtaler 
med idrettsarrangement over hele landet for å 
profilere alkoholfri idrett. 

Fra og med i år har prosjektet fått sitt eget 
verdistempel, og idrettsarrangement som 
oppfyller kravene og søker kan nå bli 
verdisertifisert. 

Verdistempelet gis til arrangører som oppfyller krav 
til at alle deler av arrangementet er alkoholfritt. 
Dette vil si at arrangement, nettsider, sosiale 
medier og annen kommunikasjon er fri for 
promotering av alkohol. Arrangører forplikter seg 
til å arbeide for idrettsarenaen som alkoholfri 
sone, og bidrar til forebygging til beste for idret-
tens visjon: Idrettsglede for alle. 

KnarvikMila er det første idrettsarrangementet som 
er blitt verdisertifisert av Idrett Uten Alkohol. 
KnarvikMila var det første arrangementet der 
Idrett Uten Alkohol fikk skikkelig innpass, og 
arrangementet har alltid fremmet gode verdier 
og inkludering. I tider der konkurransen om 
deltakere er stor og kommersielle aktører råder, er 
KnarvikMila tro mot sine verdier, og fortsetter å 
tilby et familievennlig og inkluderende 
arrangement. I årene fremover ser vi for oss at 
mange idrettsarrangement landet over vil bli 
verdistemplet med vårt emblem.



VE

RDISERTIFISERT AV

IDRETT UTEN ALKOHOL





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 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 budskap om flere alkoholfrie soner, og jobber 
målrettet hver uke for å få flere idrettsinteresserte følgere i 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 plattformen der vi benytter idrettsforbildene våre til 
omdømmebygging av prosjektet, til å fronte prosjektet og selvsagt vårt arbeid. Vi 
opplever at vi har innpass i mange ulikekretser i Idrettsforbundet. 

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.

SNAPCHAT
Idrett Uten Alkohol er på Snapchat. Her legger vi ut filmer og bilder fra idretts-
arrangement 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 
alternativ og møteplasser.

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



KAMPANJER

Kampanjen «Er du klar?» ble lansert januar 2018, og ble spredd i sosiale medier. 
Kampanjen handlet om at barn skal være trygge i skibakken, og ikke bli utsatt for fare 
av alkoholpåvirkede voksne.

Kampanjen sitt mål var å  appellere til voksne og foreldre, og skape debatt og diskusjon 
rundt alkohol i skibakken.

Kampanjen nådde bredt ut og skapte engasjement.

ER DU 
KLAR?

Mads (10) er klar 
for skibakken. 
Er du klar er han 
trygg!

I 2018 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.

Vi opplever at vårt kampanjearbeid er 
et godt supplement til andre 
rusforebyggende organisasjoners 
kampanjearbeid, og at vi er med på å 
sette dagsorden.

Vi ønsker å satse mer på slike enkle og 
kostnadseffektive kampanjer fremover.



AMBASSADØRER

Idrett Uten Alkohol har til sammen rekruttert 6000 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 av dette i sosiale medier. Mange av våre idrettsambassadører er 
idrettsutøvere, mosjonister, foreldre og trenere. Vi opplever at det blir stadig mer 
attraktivt å være ambassadør for Idrett Uten Alkohol, spesielt blant unge, og vi vil 
følge opp og satse på dette arbeidet også fremover.



SAMARBEID MED ANDRE 
ORGANISASJONER

HORDALAND IDRETTSKRETS

Idrett Uten Alkohol har gjennom året promotert arbeidet til Hordaland Idrettskrets, 
og idrettsforbundet. Blant annet promoterer vi renutøver.no, samt annet materiell 
som omhandler rusfri idrett.

ANTIDOPING 

Vi deler informasjon om arbeidet til Antidoping Norge i våre kommunikasjonskanaler. 
Vi er også på foredrag sammen med Antidoping Norge, for å se hvordan de jobber 
rusforebyggende, og dra erfaring fra deres arbeid.

AV-OG-TIL

Vi har også promotert arbeidet til Av-Og-Til på sosiale medier, stands på 
idrettsarrangement, og hadde møte med idrettsansvarlig i organisasjonen i vinter for 
å få innblikk i organisasjonens 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 deltar på Rusfri Oppvekst sin årlige konferanse i Bergen, og 
fronter deres saker som ligger nært det vi selv jobber med.

KRIK

I år var vi til stede på KRIK sin leir, en hel uke på Arena 2018.

IOGT

Vi fronter kampanjen “Hvit jul”.



RESSURSGRUPPE/ 
FOREDRAG

Idrett Uten Alkohol begynte 
arbeidet med å opparbeide seg 
en ressursgruppe for foredrag 
om  idrettens samfunnsansvar og 
idrett og alkohol i 2017.

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, samt 
den menige mann.

På konferansen i 2018 var Anja 
Edin, Lise Klaveness og Hedda 
Kise  foredragsholdere. Tema for 
konferansen i år var “Hvordan 
skape bedre fremtid individuelt 
og for samfunnet”.



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 TV2 også i 2018.



“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 

Kathrine Kvingedal

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”




