
Idrettsmat for alle 

 

Økonomi 
Egen innsats Sum 

Prosjektkoordinering en time i uka når prosjektet pågår, 

prosjektleder  à  kr 250,- x 40 uker  

Kr. 10.000,- 

Deltakelse på prosjektgruppemøter hver 2. måned ca to timer, 10 

pers à  kr 500 x 6møter 

Kr. 30.000,- 

Utvikle og skrive en intensjonsavtale i samarbeid med 

ernæringsfysiologer som skal handle om hva idrettsmat for alle skal 

handle om. 500 kr x 10 timer 

Kr 5.000,- 

Rekruttere lag til å skrive under på intensjonsavtalen til Idrettsmat 

for alle i prosjektperioden. Skjer kontinuerlig gjennom 

presentasjoner på styremøter til idrettslagene 20 x 1 time a 250kr 

Kr. 5.000,- 

Oppfølging og formidling av intensjonene ved Idrettsmat for alle   

20 x 2 time a 250kr 

Kr 10.000,- 

Markedsføring i sosiale medier for å rekruttere og dele erfaringer 

med flere lag og foreninger utenfor Indre Fosen a’ kr 250,- x 40 

uker. 

Kr 10.000,- 

Planlegging og gjennomføring av to store arrangement, et for 

foreldre/foresatte og et for utøvere. Prosjektgruppa står for arbeidet 

10 stk x 8 timer a 250kr 

Kr 20.000,- 

I tillegg kommer innsatsen de idrettslagene som velger å signere 

intensjonen til Idrettsmat for alle. Styremøter og implementering 

med oss. 8 deltakere x 10 møter a 250 kr 

Kr 20.000,- 

Sum egeninnsats Kr 110.000,- 

 

Utgifter Sum 

Hjelp til å føre regnskap Kr 4 000,- 

Innkjøp av værfaste bannere 1x3 m til alle idrettslag som skriver 

under intensjonsavtalen 

Kr 25.000,- 

Trykking av intensjonsavtaler på A3 plakater Kr. 5.000,- 

Leie lokaler til å gjennomføre to arrangement som skal inspirere og 

begeistre utøvere og foresatte 

Kr. 10 000,- 

Leie gode foredragsholdere  Kr. 30 000,- 

Kjøreutgifter til møter og oppfølging av idrettslagene Kr.  10.000,- 

Mat på prosjektgruppemøtene Kr.   6.000,- 

Utvikle et enkelt system for idrettslagene rundt oss for bestilling av 

sunn og god varmgryte til idrettsarrangement til en overkommelig 

penge. 

Kr. 10.000,- 

Sum  Kr 100.000,- 

 



Bakgrunn for prosjektet 
I 2015 startet håndballgruppa i Rissa IL med å tilby en sunnere kioskmeny på sine 

hjemmearrangement. Dette videreførte vi på alle knøtte- og miniturneringene i Rissa kommune, 

samt ved et par andre store idrettsarrangement som Stjørnastafetten, Botn Rundt og Barn i løypa. 

Etter hvert har vi også fått hektet på idrettslagene i Leksvik kommune. Alle arrangører som har sagt 

ja til et sunnere arrangement, har fått en gratis gryte som «belønning». Dette er brukt som et 

virkemiddel slik at ikke redselen for dårlig inntjening skulle brukes som motargument. Det vi derimot 

erfarer, er at det ikke er et økonomisk tap med sunnere kiosker. Det handler mer om å tenke litt 

annerledes på hva idrettslagene skal tjene penger på, og å legge inn innsatsen på litt andre gjøremål. 

Det mest usunne er erstattet med frukt, smoothies og grove vafler, og det er en god start. Vi har også 

erfart i denne perioden at gratis gryte er blitt en «hvilepute». Spørsmålet er om dette blir videreført 

når gratis gryte ikke lengre er et tilbud. Slik som vi ser det i dag, kan klubbene fort gå tilbake til enkle 

og usunne alternativer, hvis dette ikke blir fulgt opp videre. Vår erfaring med de ulike klubbene så 

langt, tilsier at sunne alternativer i kiosken ikke er fullt ut implementert.  Med dette prosjektet 

ønsker vi å fokusere på videreformidling av kunnskap og erfaringsdeling, slik at sunne kiosker på 

idrettsarrangementer blir et etablert og varig tilbud. 

Mål for prosjektet 
Sikre erfaringsdeling, støtte og bredere nedslagsfelt for sunnere idrettsmat på alle typer 

idrettsarrangement i Indre Fosen og hjelpe flere andre idrettslag i gang med Idrettsmat for alle. 

Delmål: 

- Utvikle og skrive en intensjonsavtale som forplikter idrettslag til å tilby sunne alternativ hvis 

de ønsker å kvalifisere seg som en klubb under Idrettsmat for alle. 

- Øke aktiviteten i diverse medier for å spre våre erfaringer og ideer til flest mulig. 

 

Målgruppe for prosjektet  

Alle deltakere og tilskuere ved et idrettsarrangement 

 

Omfang og avgrensning 
Hovedaktiviteten i dette prosjektet blir å støtte og øke kunnskapen om hvorfor sunnere varer i 

kiosken er smart. Prosjektgruppa vil stå sentralt i dette arbeidet. Det er de som får hovedansvaret for 

å sørge for at deres klubber skriver under på intensjonsavtalene. Det må også rekrutteres 

medlemmer fra Leksvik og Vanvikan til prosjektgruppa. Prosjektgruppa blir i tillegg viktige ettersom vi 

er mange som kan tilby flere innsikt i prosjektet utenfor de lagene som er mest involvert. Vi kommer 

til å sende henvendelser til ti utvalgte klubber og spørre om de vil høre og lære mer om dette. Først 

vil vi ta klubber som ikke ligger under idrettslagene i kommunen vår, før vi personlig kontakter andre 

idrettslag på Fosen og i Trondheim. 

Vi vil også organisere to større arrangement til inspirasjon for utøvere og foresatte. Disse vil tilbys til 

alle på Fosen og være et gratis arrangement. 



Alle erfaringer, arrangement og underskrevne intensjonsavtaler vil bli presentert i sosiale medier som 

bl.a.  Facebook og på blogg. 

Alle idrettslag som skriver under intensjonsavtalen vil få utdelt denne i A3 format med Idrettsmat for 

alle logoen. De vil også få en banner på 1x3 meter der det står Idrettsmat for alle. 

 

Organisering 
 

Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) 
Rissa Idrettslag 

Prosjektleder (PL) 
Veronika Aune  

Prosjektgruppe (PG) 
Prosjektgruppen består av: 

Leder: Veronika Aune 

Anne Mosleth 

Bjørn Erik Vangen 

Stig Bjørnar Mandal 

Anne Marte Paulsen  

Tore Solli 

Magni Irene Rabben 

Berit Kimo 

Vibeke Sand 

Milepæler 
 

Milepæl Ansvarlig Frist 

Etablere prosjektgruppen med medlemmer fra Vanvikan og Leksvik Veronika Aune 01.11.16 

Utvikle og skrive intensjonsavtalen for Idrettsmat for alle sammen 

med ernæringsfysiologene Gunn Helen Arsky og Renate Foss 

Skardal 

Veronika Aune 01.12.16 

Utvikle bannere og plakater Turid Hafsli 01.01.2017 

Rekruttere lag til å skrive under intensjonsavtalen Prosjektgruppa 01.01.2018 

Erfaringsutveksling og inspirasjon gjennom medier Veronika Aune Fortløpende  

Gjennomføre to arrangement, et for foresatte og et for utøvere. Prosjektgruppa Våren 2017 

 



Vurdering av risiko 
Faktorer som kan hindre framgang Sannsynlighet Konsekvens Risikofaktor 

Manglende engasjement fra de andre idrettslagene 3 3 9 

Manglende engasjement fra eksterne samarbeidspartnere 2 3 6 

Manglende engasjement i prosjektgruppen 1 5 5 

Uforutsette hendelser som sykdom til nøkkelpersoner i 

prosjektet 

1 5 5 

Manglende engasjement fra deltakere på arrangement 1 5 5 

 
 

Prosjektets overføringsverdi 
Den mener vi vil være veldig stor da vi gjennom medier og systemer vil kunne tilby dette til alle 

idrettslag i hele Norge.  

Plan for evaluering 
Prosjektet evalueres etter hvert prosjektmøtet og fortløpende gjennom egen Facebook-gruppe for 

prosjektgruppa. 


