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Oslo, 16. desember 2016 
 
 
 

Protokoll fra møte nr. 6 Norges Døveidrettsutvalg 2015-2019  

  

Tid: lørdag 10. desember 2016 

Sted: Ullevål stadion møterom 4065  

Tidsrom: Kl. 10.00 – 16.00  

 

Tilstede: Margareth Hartvedt (leder), Bjørn Røine, Petter Sørensen, Marcela Fonseca Montserrat Bustos, 
Unni Helland, Erik Garder (kun deler av møte), Linda Torége (ref.) og to tolker  

Forfall: Ingvild Larsen Skjong og Anne-Ragnhild Kroken 
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Faste saker: 

52. Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Vedtak: Godkjent 

53. Økonomi 

Linda orienterte om status: Det blir et planlagt overforbruk i 2016 grunnet utvidet 
Døveidrettsseminar.  

 

Saker til behandling: 

 

54. Døveidrettsseminar evaluering/rapport 
Vedtak: Det vedtas at det skal arbeides for gjensidig kulturforståelse i det videre arbeidet med 
NIFs fagkonsulenter, Særforbund og Olympiatoppen.  

a. I evaluering ble det stilt spørsmål om hva Døveidretten ønsker; segregerte tilbud eller 
inkluderte idrettstilbud? Døveidretten ønsker begge deler. Det er viktig å skille mellom 
topp og bredde. Døveidrettslagene bør dele sin kompetanse med Særforbund gjennom å 
lokalt veilede trenere som er hørende. Dette kan være tema for neste døveidrettsseminar. 
Informasjon er viktig for eksempel tips på tilpasset tegnspråk. Doveidrett.no må også 
være en god informasjonsplattform.   

b. I Rogaland har konsulenten og representanter fra Døveidrettslaget allerede hatt møte og 
etablert et samarbeid.  

c. Det er mangel på kunnskap – hva er det som gjør at Døve ungdom slutter? Her kunne en 
undersøkelse gjøres som presenteres på neste døveidrettsseminar.  

d. Det er viktig at de døve også reflekterer over hva de ønsker og hvorfor.  
e. Bjørn refererte til en utredning som ble laget i begynnelse av 2000 tallet av Norges 

Funksjonshemmedes idrettsforbund (NFI) og diskusjoner og møter som tidligere ansatt i 
NFI hadde om holdning til Døveidretten og til andre målgrupper i norsk idrett.  
 

 
55. NDI håndbok 

Vedtak: Alle NDI medlemmer ser gjennom foreliggende utkast og sender innspill til Linda senest 
onsdag den 1. februar 2017. Nytt utkast tas opp til behandling på NDI møte 7: 13. februar 2017.  

a. Dette er et verktøy for å forklare roller og ansvar. Det er et sted hvor mange ulike ting som 
har med NDI å gjøre kan samles og brukes som en veiledning for nye NDI medlemmer og 
andre personer i norsk idrett. Den bør ikke være for detaljert.  Det bør inneholde et 
organisasjonskart med tekst og linker og være tilgjengelig på nett.  

 

56. Handlingsplan 2015-2019 prioritering av saker i 2017 
Vedtak: Linda avklarer med NIFs utviklingsavdeling på området i forhold til prosess på punkt c, 
d og e. 

a. Informasjon websiden (f.e.)  
b. Gjennomføring av Deaflympics  
c. Prosjektsøknad «Inkludering av døve og hørselshemmede i idrett» 
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d. Politiske saker: tolk på kveldstid – turnusordning og i utlandet bør gjøres i samarbeid 
med Norges Døveforbund. Det samme gjelder teksting på direkte sendt TV. Dette bør 
også kobles til Norges idrettsforbunds idrettspolitiske avdeling. Stavanger DIL bør også 
kobles på dette arbeidet. 

e. Rapport på integreringsprosessen 10 år (20 år)  

 

 
57. Årshjul 2017 

Vedtak: Årshjulet oppdateres og sendes ut til NDI medlemmer og idrettslagene sammen med 

protokollen.  

 

58. Møteplan 2017 forslag februar, mai, september og desember. 

Vedtak: Det vil avholdes møter:  
6. februar 1615-2000  
8. mai 1615-2000 
13. oktober dette møte avholdes 1500-1700 og etterfølges av årets Døveidrettsseminar  
1-2. desember julebord etterfølges av heldagsmøte  

 
59. Representanter under DM 2017 

Vedtak: DM Bowling i Kristiansand, 16-19.03 Margareth Hartvedt  
DM futsal i Larvik, 24-26.03 Petter Sørensen fredagen. Margareth Hartvedt og/eller Ingvild 
Skjong Larsen lørdag og søndag. 

 
60. Revisjon av avtaletekst hos Kultur departementet som omhandler direkteteksting 

av idrettsarrangementer på TV? (eller BLD?) 
Vedtak: administrasjonen følger opp med Stavanger Døves idrettsforening. Det blir naturlig å 
henvende seg til Døveforbundet og Hørselshemmedes landsforbund for samarbeid rundt denne 
saken.  

 
Saker til oppfølgning  

61. Desibel og klassifisering. DB, 55 i snitt på begge øre (ILS, UH og MH jobber med et 
skriv og TS versjon) "Deadline" 15.febr 2017 

Vedtak: Arbeidsgruppen med Unni Helland, Margareth Hartvedt og Ingvild Skjong Larsen skal 
utarbeide en tekst som sendes ICSD innen 15. februar. Teksten skal begrunnes med WHO sin 
definisjon på hørseltap, FN konvensjonen, den kulturelle identiteten som tegnspråks brukere 
naturlig har, samt og idrettens prinsipper om fair play. NDI ønsker at dette blir et tema på ICSD 

kongressens workshop i Samsun 17-18 juli 2017.  
  

62. Deaflympics 2017 
Vedtak:  
Første kvartal blir det møte med Utenriksdepartementet (UD) og aktuelle særforbund om 
sikkerheten for troppen med tanke på den politiske situasjonen i Tyrkia og Samsun.  
 
Det blir også oppfølgingsmøter med respektive særforbund om kartlagte utøvere og deres 
oppfølgning innfør lekene.   
 
Målet under Deaflympics i 2017 er to medaljer til Norge.  
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Margareth og Linda etablerer tettere dialog med de andre Nordiske landene for samarbeid under 
lekene. 

a. Linda fortalte om prosessen som Olympiatoppen (OLT) har hatt innfør de European 
Youth Olympic Festival (EYOF) som finner sted i Tyrkia i februar 2017. 

b. Hørende Europacup i Bowling planlagt i Ankara flyttes til annet land.  
c. Endelig påmelding til lekene er 18. juni 2017 
d. Linda og Margareth jobber videre med troppledelse 
e. Døves media må sendes en pressemelding så kjapt som mulig så de kan starte jobben med 

ressurser og saker innfør og under lekene.  
f. Kulturministeren må inviteres som gjest innen juleferien  

 
63. Delegater til ICSD kongress 16.-18. juli 2017 i Samsun, Tyrkia 

Vedtak: Ingvild Larsen Skjong og Margareth Hartvedt representerer Norge på kongressen  
  

 
Saker til orientering: 
67. Døves kulturdager i Stavanger 2016.  

 Positivt, folk kom og ble «hentet» inn for gjennomføring av Kahoot konkurranse og flere kom for 
prat om NDI. 
  
  

68. Døves kulturdager i Bergen, 50 års jubileum, skaffet 3 deltakeravgift / teaterbilletter 
"Jonas og kroppen" 

 Margareth Hartvedt har allerede kjøpt billetter.  
  

69. Idrettsgalla i Lillehammer, 7.jan 2017  

 Margareth Hartvedt i sin posisjon som leder for utvalget sammen med følge vil være tilstede.  
  

70. Opprettelse av Norges Døveidrettskomite ungdom 

 Det ble diskutert om det er et behov for et eget utvalg for ungdom.   
 Det kan være en mulighet å ha en ungdomsrepresentant i NDI som velges av ungdommen selv.  
 Det er viktig å se hvorfor Norges idrettsforbund la ned Norges Ungdomskomité (NUK) i sin tid og 

hva NUK bidrog til under sin levetid.  
  

71. Eventuelt 

 Samarbeid med Statped. Statped har lister over alle som er hørselshemmet. Kan vi bruke det for å 
bedre rekruttering. Petter sender info til Linda hvem er aktuell kontakt person for å nå nettverket.  

 Utvalget orienteres om at NDI dekker NIF utdannet klubbveileder Thomas Hansen reise, opphold 
og et lite honorar for å avholde klubbutviklingsmøter i de Døveidrettslagene som ønsker dette. 
Klubben har en egenandel på 500 kr/møte.  
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