
MILJØMÅL EN DEL AV KLUBBENS SATSING
Forankre klubbens miljøarbeid ved å innlemme det som en del av klubbens 
strategi- og handlingsplan. For å etterleve målene som settes her bør det 
utnevnes en ansvarlig i styret for miljøarbeidet.
 
FYSISKE MØTEPLASSER
Idrettsanlegg og naturen er friidrettens viktigste fysiske infrastruktur. Selv om 
svært få norske friidrettsklubber eier og drifter sitt eget anlegg er det  
likevel viktig at klubbene stiller miljøkrav til de anleggene. Still også krav til 
klubbens utøvere om at anlegget eller plassen man har trent på skal forlates i 
minst like god stand som når man kom, om ikke bedre.

PÅ LAG MED UTØVERNE
Utøverne er klubbens ambassadører. Deres kollektive handlinger definerer 
hvem klubben er og hva de gjør starter med klubbens holdninger og  
kommunikasjon. Å få gull i miljøarbeid går ikke på bekostning av å satse mot 
gull på friidrettsbanen.

Å drifte klubben mer miljøvennlig er bra for klubbens omdømme i nabolaget, 
sunt for lommeboken og definitivt bra for vår fremtid.

Miljøveileder

FRIIDRETTSANLEGG – INNE OG UTE
Dersom klubben eier og drifter eget anlegg bør det være muligheter for korrekt 
kildesortering lett tilgjengelig, samt god informasjon om hvor disse stasjonene 
er og hva som skal i hvilken beholder; gjør rett kildesortering enkelt!

Dersom klubben ikke eier og drifter eget anlegg bør klubben ta ansvar og ha 
en befaring av anlegget. Er det tilstrekkelig med avfallsbeholdere og  
informasjon? Om ikke bør forvalteren av anlegget få en anbefaling fra klubben 
på hva som mangler med krav om forbedring.

Om klubben ofte løper/trener ute på et offentlig sted hvor organisert trening er 
lov bør også klubben her ha en befaring. Varsle kommunen dersom det ikke 
oppleves at det er tilstrekkelig med avfallsløsninger. Både trenere og utøvere 
har ansvar for at det blir minst mulig avfall av aktiviteten, samt at avfallet  
sorteres riktig etter hver økt. Naturen er ikke vår; vi bare låner den veldig ofte 
til friidrett.

FOR KLUBBER OG STØTTEAPPARAT

Klubbene er Norsk Friidretts bærebjelke og uvurderlige mottaksapparat. Det er her grunnlaget legges for suksess på alle plan.  
Norske friidrettsklubber finnes i alle kriker og kroker av Norge og kommer i alle ulike størrelser. Uansett om klubbhuset er noens 
kjøkken eller et stort kontorlokale og om klubbens anlegg er en lokal sti eller et stort idrettskompleks så er miljøarbeid et viktig aspekt 
som bør tas på alvor.

Norsk Friidrett sin totale rekkevidde med sine mange tusen medlemmer og geografiske spredning gjør at potensialet for  
at en liten forbedring i hver klubb med miljøarbeid til sammen utgjør en stor forskjell for Norge.


