
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lederens forord 
 
2021 har vært preget av pandemi restriksjoner, og det har betydd stopp i de aller fleste aktivitetene. 
Vi har prøvd etter beste evne å ivareta dagligdrift og motivere idrettslag/foreninger til å opprettholde 
aktiviteten. Vi vil oppsummere året som har gitt aktivitetsstoppen med store konsekvenser for 
særforbundene. Særlig gjelder dette for reinkappkjøring og fotball.  
 
Reinkappkjøring er kanskje en av de samiske idrettene som har slitt mest under pandemien. Stengte 
grenser mot Finland har betydd stopp i konkurranser og treningsidealismen har vært synkende. Dyr i 
idrett i seg selv er krevende, og krever høy grad av at motivasjonsfaktorene er intakte. I den 
sammenheng har deltakelsen i konkurranseløpene mellom Norge og Finland av stor betydning.  
Finland har et høyt nivå innen konkurranseløpene, og dette påvirker også den den norske 
deltakelsen. Andre ytre påvirkningsfaktorer for idretten har vært/er beiteforholdene, som i seg selv 
er energi uttappende for den enkelte reineier. Det betyr at temming og trening av rein kommer i 
neste rekke. I utgangen av 2021 var det ifølge særforbundet rundt 24 godkjente rein, 4 godkjente 
senior kusker og 6 junior kusker (under 16 år).  I tillegg har de 2 siste årene vært en utfasing av 
kjørerein pga alder, slakting eller tap av andre årsaker. Til sammenligning hadde SHL i 2019 42 
godkjente kjørerein mot 24 i 2021. Med andre ord en nedgang på 43%. Rein i konkurranse har en 
aktiv periode i 5 sesonger. Noe som medfører at det må gjennomføres en godkjenningsprosess årlig 
for å bygge opp en god stamme av konkurranserein.  Jeg som leder er bekymret for fremtidig 
reinkappkjøring. Jeg ser at særforbundet sliter med ny rekruttering, for å vekst må særforbundet ta 
ett grep for opprettholdelse og utvikling av idretten. 
 
For fotball har det vært ett år med total stopp i aktiviteten. I et framtidsperspektiv bør FA-Sápmi 
vurdere å igangsette aktivitetstilbud for barn og unge i Sápmi. Personlig tror jeg at det å synliggjøre 
barns- og unges medlemskap og aktivitet vil bidra til større utbredelse og økt medlemskap i SVL. 
Særlig gjelder det synliggjøring av fotball som samisk idrett i offentlige samarbeid, som med 
Sametingene i Norge, Sverige og Finland, fylkeskommuner og kommuner.  Jeg har tro på at SVL styret 
vil lykkes med dette arbeidet. 
 
For SV-N er kanskje den største utfordring å ha større utbredelse av arrangørlag.  Vi har fått en 
påpeking fra Kultur og likestillingsdepartementet (KUD) i forbindelse med rapportering på 
spillemidler om at arrangementer og arrangører er identiske fra år til år, og et underliggende signal 
om en svak utbredelse av medlemskap og aktivitet. Jeg mener at det er en klar sammenheng mellom 
endring av arrangementsmønsteret i pandemien og hvor arrangementene gjennomføres.  For å 
ivareta nasjonale retningslinjer under pandemi så falt valget på lokale aktiviteter fremfor regionale 
aktiviteter som tidligere år. Fordelen er større aktivitets tilbud til yngre barn, mens ulempen er at 
dette kan medføre økende frafall blant de unge. Ofte vektlegger de unge den sosiale delen innen 
samisk idrett. For denne gruppa er det av stor betydning å kunne møte unge fra andre 
miljøer/regioner, og dette merkes særlig ved stengning av grensene til Finland og Sverige. Vi ser også 
den samme tendensen med mindre engasjement i enkelt idrettslag.   

Generelt sett har vi gjennom 2021 rapportering avdekket et mangelfullt rapporteringssystem og 
usystematisk registreringsarbeid. For at SVL selv skal få et bedre dokumentasjonsgrunnlag har vi gjort 
en henvendelse blant annet til Sparebank1 Nord-Norge om medlemsregistrering, og Troms og 
Finnmark idrettskrets for daglige arbeidet i organisasjonen. Målet for 2022 er å få på plass gode 
registeringsrutiner i organisasjonen. 

I august 2021 vedtok årsmøtet endring av organisasjonsstrukturen, og en ny organisasjonsform ble 
etablert.  Grunnverdier videreføres til det nye. Samarbeidsformer og styresammensetningen ble 
endret. Styret i SVL-N hadde valgte representanter fra idrettslag/foreninger, mens styret i SVL har 
direktevalgte styremedlemmer fra særforbundene. Styrelederordning skal rulleres mellom 
særforbundene. Det første året har gått til å tilpasse det gamle systemet til det nye. Utfordring blir å 
utforme organisasjonen for fremtiden. Dette et stykke arbeid som vil ta flere år.  
 



Avslutningsvis; jeg tror at aktivitetsnivået, rekrutteringsmålene, utbredelse av samisk idrett til nye 
områder, vekst av samisk idrett i allerede eksisterendeområder og forvalting av organisasjonen 
preges av at det er kun en 100% stilling i administrasjonen. Dette betyr at vi i SVL har ingen sjanse til 
å utvikle oss etter målsetningene og forventingene så lenge vi bare har ett menneske som skal 
ivareta et stort arbeidsfelt. Vi ser også at det er stor slitasje på de tillitsvalgte i organisasjonen. Dette 
betyr store utskiftninger, og med de konsekvensene at folk forsvinner fra organisasjonen med sine 
erfaringer. Organisasjonen er både uttappende og mangler stabilitet.  Dette mener jeg kan bøtes 
med å bygge opp administrasjonen med ekstra stillinger og økonomiske ressurser slik at erfaring og 
kunnskapen forblir i SVL. 
 
 
Karasjok 26.mai 2022 
     
 
Per John Anti 
 Styreleder SVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om SVL 
 
Samenes Idrettsforbund – Norge ble opprettet i 1990, etter omorganisering av SVL (nordisk).   
SVL-Ns stiftelsesmøte ble holdt i Sirma 18.11.1990. Det første ordinære årsmøtet ble holdt i januar 
1991.   
 
Grunnverdiene, som samisk idrett bygger på, er å være en partipolitisk nøytral og 
uavhengig samisk idrettsorganisasjon med basis i den samiske kulturarven. Samt vise 
idrettsglede, fellesskap, ærlighet og frivillighet.   
 
SVLs overordnede mål er å fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, kulturelt 
samkvem og godt kameratskap. Samisk idrett skal bygges på tradisjonell samisk kultur, 
hvor aktivitetene skal ta utgangspunkt i tradisjonelle samiske næringsvirksomheter som 
reindrift og utmarksnæring.   
Identitetsskapende, kulturelt fellesskap og individuell utvikling skal prege aktiviteten i samisk idrett. 
Organisasjonens arbeid skal preges av demokrati, likeverd og frivillighet. 

 
 
Sammendrag fra årsmøtet 2021 
 
Saken som er til oppfølging fra årsmøtet 2021 
 
- Årsmøtet går inn for at dagens SVL-N legges ned og opprettes med dette som ny 

hovedorganisasjon for samisk idrett, med pr. i dag 3 særforbund. 
Sámiid Valáštallanlihttu / Samenes Idrettsforbund. Vurdering: Styret har fulgt opp saken. Det 
å få i gang en god nok strukturer og driftsform vil kreve tid. Vedtektsendringer og andre 
formell prosesser vil fortsett noen år fremover. Når det gjelder omorganiseringprosessen så har 
den tatt tid, og de opprinnelige planene er ikke fulgt opp som forutsatt, men er vi der nå. 
 

- Ny organisasjon arbeider videre med sin egen logo. Denne presenteres når den er 
klar. Midlertidig brukes de 3 eksisterende logoer til ny logo er vedtatt. Vurdering: Forslag om 
ny logo for SVL legges for årsmøtet 2022 
 

- Særforbundenes vedtekter skal være i samsvar med hovedorganisasjonens vedtekter. 
Vurdering: styrets har konkludert med at det må utarbeides nye vedtekter for SVL slik at 
formaliteten er på plass. Tidligere vedtekter henger på organisasjonsnummeret og er ikke i 
samsvar med dagens drift. 

 
Når det gjelder gjennomføring av aktivitetsplanene så har det vært en negativ utvikling pga 
corona restriksjoner.  Idrettsaktivitetene er blitt avlyst eller utsatt, dette har medført til 
rapporteringsutfordringer både på medlemstall og aktivitet i idrettslagene/foreninger. AWG er 
blitt utsatt fra 2021 til 2023, noe som kan medføre framtidig økonomiske utfordringer, uttak av 
deltakere og storbelastning på frivillig siden AWG arrangerer både i 2023 og 2024. NM 
reinkappkjøring og lassokasting i 2021 ble avlyst. Fa-Sápmi og SHL fikk stopp i sine idrettslige 
aktiviteter i 2021.  
 
Forhandlinger med Sametinget om konsekvenser og nye behov har hatt stort fokus i 2021. Et av 
de spørsmålene som har oppstått er svekket organisasjonslinjer mellom samisk idrett i Norge, 
Sverige og Finland. Deriblant en konsekvens for den nordiske samarbeidet, økonomi og interne 
idrettssamarbeidsformer.  
 
 
 
 
 



Styrets sammensetning 
 
Årsmøtet i 2021 besluttet en rulleringsplan som skal bestå for særforbund og skal gjelde for all 
fremtid. Rulleringsplan for SVL styret for ledervervet er: 
2021-2023: SHL (reinkappkjøring) 
2023 -2025: SV-N (ski, lasso. Løp)  
2025-2027: Fa-Sápmi (fotball) 
Det velges 2-to- styremedlemmer fra særforbundene. 
 
SVL styret for 2021: 
Per John Anti, styreleder (SHL) 
Leif Roar Mikkelsen, nestleder (SV-N) 
Sini Rasmus, styremedlem (SV-N) 
Anne Risten Sara, styremedlem (SHL) 
Arnt Marius Eriksen, styremedlem (FA-Sápmi) 
Elin Nicolaisen, styremedlem (FA-Sápmi) 
 
Varamedlemmer velges av særforbundene. 

 
 
Styrets aktivitet 
 
Styret har i 2021 avholdt 5 fysiske møter og 1 utvidet styremøte. Styret har behandlet 21 saker. 
I 2021 satte korona pandemien mange begrensing i styrets arbeid, deriblant for igangsetting av 
den nye organisasjonsmodellen.  
 
Hovedaktivitet for styret i 2021 har vært konsentrert om å få den nye organisasjonsmodellen 
etablert og igangsatt. Alle særforbundene har gjort de nødvendige vedtektene for å inngå et 
partnerskap med SVL-N (nå SVL).  Styret har gjort en fordeling av tilskuddsmidler fra 
Sametinget, TFFK og spillemidler, og har utarbeidet en fordelingsbudsjett for hele 
organisasjonen. 
Styret ansatt en dagligleder, Britt Somby, i november 2021, med oppstarter i februar 2022. 
 
Når det gjelder arbeidet med logo har styret engasjert Árvu, for design og tilpassing til de ulike 
digitale plattformer. 
 
Styret besluttet å bytte regnskapsfirma. Styret sa opp samarbeidsavtalen med Tana 
Regnskapskontor AS og inngikk en ny avtale med LakselvRegnskap AS november 2021. 
Styret har hatt promotering tur til Raasten Rastah, Røros. 
 
 
Administrasjon 
 
Torill L Wigelius gikk av med pensjon i juli 2021. Per John Anti har fungert som dagligleder fram 
til den nye dagliglederen var på plass.  
 
Administrasjonens oppgaver har bestått i understøttefunksjon for særforbundene, søke om 
midler og rapportere bruken av midler til Sametinget, TFFK (fylkeskommune) og spillemidler, 
sekretærfunksjon for styret, saksforberedelse til årsmøtet og disponere idrettsforbundets totale 
økonomi.  
 
SVL leier kontorlokaler i Ringveien 45 i Tana. Utleier er Tana Utleiebygg.   
 
 
 



 
Organisasjonskartet 
   

 
 
 
 

Regnskapsfører og revisjon 
 
Regnskapsfører for SVL er Tana Regnskapskontor AS, 9845 Tana  
SVL-N’s revisor er Enter Revisjon Finnmark AS, 9504 Alta    
  
 
 
Økonomi 
 

Regnskap 2021 for Samenes Idretts 
Forbund administrasjon     

     

 Inntekter    

 Driftstilskudd Sametinget 826 096    

 Spillemidler 514 700    

 Andre tilskudd 73 000    

 Renter 519    

 Sum 1 414 315    

     

 Utgifter    

 Lønn 819 902,35    

 Premier 27 000    

 Innskuddspensjon 20 836    

 Avskrivninger 7 523    

 Leie av lokaler 91 870,72    

Idrettsting

Styret

Særforbund for 
ski, løp og lasso

Særforbund for 
reinkappkjøring

Administrasjon

Særforbund for 
fotball

AWG



 Rengjøring 13 405    

 Annen driftsmateriale 137    

 Regnskap 93 984    

 Revisor 25 000    

 Kontor rekvisita 23 037    

 Edb kostnader 1 298    

 Aviser etc 641    

 Møter 105 239,36    

 Tlf 22 909,55    

 Reiser oppgave pliktig 42 086,50    

 Reiser  85 852,49    

 Diett 31 350,91    

 Salgs kostnader 123,75    

 Gaver 20 290    

 Forsikringer 26 188    

 Gebyrer, annenkostnader 10 454,37    

 Sum     
 

  
Resultat  
Inntekter               1 414 315 

Utgifter                  1 469 129 

Sum                            -54 814 

 
Styrets kommentar til regnskapet for 2021 

 
Tiltross for en lav aktivitet i 2021 hadde SVL et underskudd på kr 54 814. Mye av underskuddet kan 
tilskrives jubileums årsmøtet, SVL ble 30 år. Men også den aktiviteten som var knyttet til nedlegging 
av SVL-N og oppstart av SVL. 
 
Økonomien i SVL er svak, det vises også i regnskapet for 2021.  


