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Spillemidler 2020 

 

Denne rapporten skal gi en beskrivelse av Sámiid Valáštallanlihttu — 

Norga / Samenes Idrettsforbund — Norges (SVL-N) bruk av spillemidler 

tildelt for 2020. Rapporten skal gi et bilde av tradisjonell samisk idrett, 

som er reinkappkjøring, lassokasting og langrenn/løp med lassokasting. 

2020 ble,  på grunn av Corona pandemien, et annerledes år for samisk 

idrett som for all annen idrett både nasjonalt og internasjonalt.     

Formålet med tilskuddet er å opprettholde og videreutvikle de særegne 

samiske idrettsaktivitetene som reinkappkjøring, lassokasting, langrenn 

med lassokasting, og løp med lassokasting. Tilskuddet skal primært 

benyttes til aktiviteter rettet mot barn (6—12 år) og ungdom (13—19 

år). Denne tilskuddsordningen bidrar til at målene i SVL-N i en større 

grad kan oppnås, og til en reell vekst innen samisk idrett. Veksten er 

først og fremst rettet mot utbredelse av samiske idrettsaktiviteter. Det 

vil si økt antall aktive barn og ungdom i idrettskonkurranser og treninger 

og medlemslagenes satsing på fysisk aktivitet for den samiske 

befolkningen. Dette arbeidet må fortsette. Det neste steget vil være å 

arbeide for styrke omfanget. Med andre ord en større vekst innad i 

medlemslagene. Satsingsområdene er knyttet til idrettslige og kulturelle 

aktiviteter. Dette fordrer ikke bare at forbundet selv har et ønske om å 

synliggjøre og styrke samisk idrett, men at denne veksten også er basert 

på medlemslagenes frivillige innsats og økt tilbud til befolkningen. 

SVL-N’s overordnede mål er å fremme samisk idrett gjennom samiske 

tradisjoner, kulturelt fellesskap og godt kameratskap. Samisk idrett skal 

bygges på tradisjonell samisk kultur, hvor aktivitetene skal ta 

utgangspunkt i tradisjonelle samiske næringsvirksomheter som reindrift 

og utmarksnæring. 
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Målgruppe for planperioden er: 

a) Barn og ungdom innen idrettsaktiviteter 

b) Barn og ungdom knyttet til kulturelle aktiviteter 

c) Fysisk aktivitet for befolkningen generelt 

 d)Funksjonshemmede knyttet til idrettsaktiviteter 

Hovedaktiviteter innen samisk idrett er reinkappkjøring, langrenn 

m/lassokasting, terrengløp m/lassokasting og lassokasting. 
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ORGANI SASJONSSTRUKTUR

Sam isk idret t er fremdeles i en omorganiseringsprosess, som Samet inget

ved Sam et ingsrådet init ier te og igangsatt i 2015. Endringer i denne

prosessen er at all samisk idret t sam les under felles paraply. I

interim sperioden har SVL-N utgjordt paraplyorganisasjonen.

I dret tsgrenene organiseres som følgende særforbund; Særforbund for

ski, løp og lasso, Særforbund for reinkappkjør ing og Særforbund for

fotball. Et ter planen skulle den nye organisasjonsm odellen være i dr ift

fra 01.01.2020, m en er av ulike årsaker ikke i havn.

Årsm øtet i paraplyorganisasjonen ble ikke avholdt i 2020 pga

helsemyndighetenes restr iksjoner og anbefalinger om smit tevern i

forbindelse med Covid-19. Digitalt årsm øte er ikke aktuelt fordi det er

ønskelig m ed fysisk oppm øte for å avslut te SVL-N’ s 3 0-år ige historie,

før en ny paraplyorganisasjon set tes i dr ift .

Idrettsting

Styret

Særforbund for
ski, løp og lasso

Særforbund for
reinkappkjøring

Administrasjon

Særforbund for
fotball
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IDRETTSAKTIVITETER 2020   

SVL-N og stiftelsen Midnight Sun Marathon, har siden 2005 samarbeidet om 

forberedelser og gjennomføring av NM i lassokasting og NM i reinkappkjøring 

i Storgata i Tromsø. NM 2020 ble arrangert, for 15.gang,  som planlagt 08. -

09.02.2020.  

Arrangementet ble omtalt i flere nasjonale og internasjonalemedier, både tv 

og aviser.  

 

SÆRFORBUND FOR SKI, LØP OG LASSO  2020 

Da Covid-19 pandemien slo til for fullt i mars 2020 bestemte Særforbundet 

for ski, løp og lasso at alt av felles treningssamlinger og cupkonkurranser 

måtte avlyses og heller gå for alternative løsninger for treningssamlinger og 

konkurranser lokalt. Medlemslagene fikk bevilget tilskudd fra særforbundet til 

å gjennomføre samlinger og konkurransene/aktivitetene.  

 

Antall medlemmer 31.12.2020: Forbundet har 11 medlemslag og deres 

medlemstall med aldersinndeling vises i tabellen under. Det er ikke alle 

medlemslag som har sendt inn deres medlemstall. 

Alder/kjønn Jenter/damer Gutter/herrer Sum 

6-12 år 371 406 777 

13 - 19 år 276 350 626 

20 år + 683 1217 1900 

Total 1330 1973 3303 

 

- Dette er medlemstallene for 9 av 11 medlemslag.  
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- IL Ilar, Nesseby IF, IL Vinger, Fjell Skilag, Innstranden IL, Sirma IL, 

Deanu Searat, IL Nordlys og Kautokeino IL. 

 

 

Aktiviter/konkurranser 2020:  

Aktivitet Hvor 
Gjennomført/Ikk

e gjennomført 

Ikke 

gjennomført/

Årsak 

Høstsamling – 

region Skånland 

og Salten 

 

 

Høstsamling – 

region Varanger 
 

Hol – 

Skånland 

 

 

 

ILAR og TANA 

3 dager: 20 – 23 

august 2020 

Totalt: 38 

deltakere 

 

3 dager: 04 -06 

sept 2020 

Totalt: 32 

deltakere 
 

Gjennomført 

 

 

 

 

 

Gjennomført 

Vintersamling 

region Skånland 

og Salten 

 

 

Vintersamling 

region ILAR – 

TANA 

 

 

Vintersamling 

Kautokeino 

Trøssemarka 

– Skånland 

 

 

Nesseby – 

Tana 

 

 

 

Kautokeino 

3 dager: 03 – 06 

desember 

Totalt: 34 

deltakere 

 

3 dager: 11 – 13 

desember 2020 

Totalt: 34 stk 

 

2 dager: 29 – 30 

desember 2020 

Totalt: 20 stk 

Gjennomført 

 

 

 

Gjennomført 

 

 

 

Gjennomført 
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Treningssamlinger: 

- Barmarksamling 2020: 

- Barmarksamlingen i 2020 ble arrangert lokalt av Fjell Skilag, Deanu 

Searat og IL Ilar. Dette på grunn av korona pandemien. Naboklubber 

ble invitert på disse samlingene. Disse samlingene er for medlemmer i 

særforbundet Ski, løp og lasso medlemslag, men er også åpen for 

deltakere fra Finland og Sverige. Disse kunne ikke delta i år pga 

koronasituasjonen. Disse samlingen ble en sportslig og sosial suksess, 

og med noen flere deltakere enn året før.  På grunn av at det måtte bli 

lokale arrangement så ble det ikke arrangert DM i terrengløp i år. 

-  

- Snøsamling 2020 

- Snøsamlingen ble arrangert lokalt av Deanu Searat, IL Ilar, Fjell Skilag 

og Kautokeino IL. På disse var det god deltagelse, men ikke like 

mange som i 2019. Alle var som vanlig godt fornøyde med disse lokale 

arrangementene. Disse samlingene er en god arena både 

treningsmessig og sosialt for barn og ungdom. Vi får dessverre ikke 

den samme kontakten mellom alle klubbene i Sápmi. De svenske og 

finske ungdommene kunne ikke delta pga Korona pandemien. Mye av 

den viktige rekrutteringen av samiske idrettsutøvere gjøres gjennom 

høst og vintersamlingene, og da er det beklagelig å ikke kunne samles 

alle sammen. Begge treningssamlingene, (særlig vintersamlingen) 

ansees som viktig del av forberedelsene til AWG.  

 

- KONKURRANSER: 

- Norgesmesterskap i Lassokasting 2020 

- Det var flere representanter fra særforbundet Ski, løp og lasso som 

var med på å arrangere 

- NM i lassokasting og reinkappkjøringen i Tromsø i februar 2020 
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Vinter Samemesterskap / SM 2020 

- Ikke arrangert pga Korona pandemien.  

 

Distrikts mesterskap / DM 2020 

- Både sommer og vinter DM måtte avlyses pga korona pandemien. 

 

Arctic Winter Games: 

- Avlyst pga korona pandemien 

 

Rekrutteringssamlinger: 

- Kautokeino il, Nordlys il, Il Ilar, Innstranda il og Fjell skilag arrangerer 

egne ski samlinger for alle som er interessert i å delta og får den 

sosiale opplevelsen sammen med alle utøverne hver klubb har. Dette 

er samlinger som klubbene har ansvaret for. 

 

- Under den samiske uken som var arrangert på den samiske skolen i 

Røyrvik i Trøndelag var SLL representert og hadde en dag med lasso 

instruksjon og lagde en liten konkurranse. 

 

 

 

Vurdering: 

- Cuprennene arrangeres lokalt for å kunne tilby aktiviteter til flest mulig 

og for å unngå lange og kostbare reiser, spesielt for barn og unge. I 

20 ble minimum 24 cuprenn gjennomført, henholdsvis i Nesseby, 

Skånland, Karasjok og Bodø. (Innstranden 5 Cuprenn, Ilar 3 cuprenn 

med lasso, Fjell Skilag har gjennomført 5 cuprenn uten lasso, 3 

cuprenn med lasso og 3 løp med lasso, Nordlys il 5 cuprenn. 

Flere medlemslag rapporterer om ukentlige skirenn/treningsrenn med 

lassokasting i nærmiljøet for klubbens egne medlemmer. 
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Lassokasting er et av idrettene i Særforbundet ski, løp og lasso som er 

i vekst og som fenger ungdommene. Cupkonkurranser i lassokasting 

er med i planene, men ble vanskelig i den koronasituasjonen vi er i. 

Konkurranse instinktet våknet skikkelig når de ikke måtte løpe eller gå 

på ski før de kunne utfordre hverandre på nytt nesten med en gang. 

Det å bare kaste lasso ble veldig populært og må følges opp med flere 

egne konkurranser. 

 

Utgifter til aktivitetene for ski, løp og lasso i 2020. 

Barmarksamling,Tana og 

Tjeldsund 

173 389  

Snøsamling Tana, Tjeldsund, 

Kautokeino 

233 192  

Rekrutering, promotering   58199 Aktivitet, 

investering, 

promotering Bodø 

og Røyrvik 

Ungdomsstipend   20 000  

Utgifter ski, 

sommeraktiviteter 

  43 000 Arr.støts Nordlys, 

Fjell, Ilar 

Adm. Utgifter. Planlegg 

samlinger 

  20 000 Arb.møte Alta og 

teamsmøter 

Sum 547 780  

 

 

 

 

 



10 

 

ARCTIC WINTER GAMES 2020 

Årets store idrettsarrangement skulle vært Arctic Winter Games i White 

Horse i Canada i mars 2020. Dette var noe barn, ungdom og ledere hadde 

jobbet mot og gledet seg til de siste par årene. Utallige arbeidstimer var lagt 

ned til forberedelser i lang tid.  Reiser var reservert og betalt, klær for AWG 

2020 kjøpt og delt ut til utøvere og ledere. Team Sápmis tropp på ca 60 

personer var klar til avreise med utøvere, ledere og andre.   

Men så kom denne avgjørelsen på e-post 07.03.2020:  

“Re: Cancellation of Event It is with deep sadness that we must 

announce the cancellation of the Whitehorse 2020 Arctic Winter 

Games. On March 7 2020 the Whitehorse 2020 Arctic Winter Games 

Host Society, with the support of the Yukon Government and the City 

of Whitehorse, announced that the Whitehorse 2020 Arctic Winter 

Games have been cancelled following a recommendation from 

Yukon’s acting Chief Medical Officer of Health. Cancelling the 2020 

Arctic Winter Games was determined to be the most responsible 

precautionary measure to address concerns around the spread of 

COVID-19 and is supported by the Arctic Winter Games International 

Committee. We appreciate your understanding and patience during 

this transitional period from activation to decommissioning and will 

update you as next steps are developed. If you require any further 

information regarding the cancellation and/or this notification, 

please reach out to Ms. Moira Lassen, General Manager at 

+1.867.333.5522 (mobile) or moira.lassen@awg2020.org With 

deepest apologies and regard. John Flynn, President George Arcand, 

President Arctic Winter Games International Committee Whitehorse 

2020 Arctic Winter Games Host”  

Forberedelser til AWG 2022 igangsettes i løpet av våren/ sommeren 2021.  
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SÆRFORBUND FOR REINKAPPKJØRING / SHL 2020  

 

GJENNOMFØRTE AKTIVITETER  

- 3 stk klipskjøringer 

- 2 Norges-cup konkurranser 

 

PLANLAGTE AKTIVITETER 2020 SOM MÅTTE AVLYSES PÅ GRUNN AV 

COVID 19:  

- 2 Norges-Cup konkurranser 

- Finale 1000 m junior og senior  

- Finale 2 km for 8 beste i cupkonkurransen 

- Treningsleir for barn og ungdom i Karasjok 

- Treningsleir for barn og ungdom i Kautokeino våren 2020 

- Lassokonkurranser i Hætta 

- Planlagte kurs som blant annet TD-kurs, kurs i hvordan drive en 

organisasjon og kurs i temming av kjørerein  

 

I 2020 ble kun 2 av 4 planlagte cup-løp i reinkappkjøring arrangert. I tillegg 

til disse ble det gjennomført 3 klipsløp, som er kvalifisering av nye 

konkurranserein.  Corona pandemien satte en stopper for alle andre 

konkurranser. Medlemslagene i reinkappkjøringsmiljøer er ikke store 

idrettslag, og har dermed begrensede menneskelige og økonomiske 

ressurser til arrangementene. En utfordring er hvordan man kan tilrettelegge 

for arrangementer / cupløp slik at medlemslagene finner det attraktivt å ta 

på seg et arrangement. En annen utfordring er rekruttering. Deltakelse i 

konkurranser må bli så attraktiv både i forhold til gjennomføring av 

arrangementet og premiering at det frister flere til å delta. Det å drive frem 

gode kjørerein og gode konkurranserein er et møysommelig og mangeårig 

arbeid. Du må kunne velge ut ungdyr i reinflokken som skal kunne bli gode 
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kjørerein. Du må kunne temme disse reinene på en måte som gjør de gode 

til konkurranser, og ikke bare som kjørerein. Dette arbeidet tar flere år, og 

er tidkrevende og også betydelig kostnadskrevende med tanke på innkjøp av 

mat til reinen, dvs mose og reinfor. Også deltakelse i konkurranser har et 

økonomisk aspekt for deltakere, reineiere og kusker. De problemstillingene 

som her beskrives fortelles at reinkappkjøring som idrett er veldig ulik all 

annen idrett. Temming av kjørerein til konkurranser er avhengig av at vi har 

reineiere som har rein som kan temmes og at vi har noen som kan temme 

og som tar på seg det ansvaret å temme kjørerein. Kjørereinene tilhører 

som oftest et reinbeitedistrikt som flytter med flokken mellom vinter beite 

og sommer beite. Disse faktorene gjør at reinen som er på vidda eller på 

fjellet kan komme ut for uforutsette hendelse som gjør at denne reinen ikke 

kan delta i flere konkurranser. Dette er en situasjon som de som driver med 

reindrift må leve med, og som må være i minne når reinkappkjøring som 

idrett blir omtalt og i planlegging av fremtidig reinkappkjøring som 

konkurransegren. 

 

SÆRFORBUND FOR FOTBALL/ FA- SÁPMI   

Aktiviteter, utgifter og medlemstall for fa-sápmi inngår ikke i denne 

rapporten. Dette særforbundet har inntil nå ikke fått tildelt tilskudd av 

spillemiddelpotten pga at fotball ikke er definert som tradisjonell samisk 

idrett.  
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MEDLEMSTALL 

Ved utgangen av 2020 er 18 lag, med til sammen 3785 medlemmer, 

tilsluttet særforbundene ski, løp og lasso (ca. 3300) og reinkappkjøring (ca. 

400). Ingen nye lag er innmeldt i 2020. Flere nye lag har meldt at de ønsker 

å søke medlemskap i SVL-N. Røros og et par lag rundt tromsø og ett lag i 

ballangen og hammerfest har meldt sin interesse, men ikke søkt om 

medlemskap. Medlemstallet holder seg på samme nivå som i 2019. Lagenes 

størrelse varierer fra det største medlemslaget med ca 1200 medlemmer, til 

de minste lagene med 15 - 20 medlemmer.  Medlemslagene med minst 

antall medlemmer karakteriseres som særidrettslag eller lag som ikke kan 

karakteriseres som idrettslag, men er sameforeninger og reinbeitedistrikt.  

 

Alder/kjønn Jenter/damer Gutter/herrer Sum 

6-12 år 663 780 1443 

13 - 19 år 345 404 749 

20 år + 620 973 1593 

Total 1628 2157 3785 
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SVL – N’S TILSKUDDSORDNINGER 

 

SVL-N har 5 søknadsbaserte tilskuddsordninger for medlemslagene.  Målet 

med tilskuddsordningen er å stimulere lagene til å bidra til økt aktivitet og 

deltakelse i samiske idrettsaktiviteter, og til å skape engasjement for samisk 

idrett både lokalt og regionalt.  Informasjon om tilskuddsordningene og 

anmodning om å søke tilskudd sendes medlemslagene og finnes også på 

www.svl.no.   

 

Aktivitetstilskudd fordeling av aktivitetsstøtte skal stimulere det frivillige 

arbeidet rettet mot mål-gruppene barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) og 

funksjonshemmede.  størrelsen på aktivitetsstøtten avhenger av antall 

deltakere og antall aktiviteter. formålet med dette er øke aktiviteten i 

lagene.   

 

Rekrutteringstilskudd.  Formålet med tilskuddet er å få medlemslag til å 

arrangere regionale og lokale rekrutteringssamlinger og treningssamlinger. 

Tilskuddet skal bidra til å legge til rette for særegne samiske 

idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede. Aktivitetene skal 

i utgangspunktet være rettet mot målgruppen, barn (6-12 år) og ungdom 

(13-19 år).  

 

INVESTERINGSTILSKUDD Tilskuddet skal bidra til å opprettholde, 

videreutvikle og legge til rette for utøvelse av særegne samiske 

idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede. Tilskuddet kan 

søkes til mindre investeringer, som bl.a lassoer, reinhorn, startbokser til 

reinkappkjøring, sikkerhetsnett og lignende. Investeringstilskuddet belastes 

svl-n’s driftsbudsjett. SVL-N oppfordrer medlemslagene til å søke 

spillemidler til etablering av samiske idrettsanlegg.   
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ARRANGEMENTSTILSKUDD  

Denne støtteordningen skal motivere medlemslagene til å påta seg å 

arrangere idrettskonkurranser i regi av SVL-N.  

Tilskudd til cuprenn m/lasso er på kr. 7 000,- pr./konkurranse. Det gis også 

tilskudd til ordinære langrenns konkurranser på kr. 2 000 med maks 5 renn 

pr år. 

Tilskudd til cupløp i reinkappkjøring er på kr. 20 000,- for første dag, og kr 15 

000 for påfølgende dag. 

Arrangementstilskudd til DM (distriktsmesterskap) er på kr. 30 000 og kr. 40 

000 til SM (Samemesterskap).  

I tillegg til disse blir det bevilget tilskudd til NM(norgesmesterskap) i 

reinkappkjøring og NM i lassokasting i tromsø.    

 

UNGDOMSSTIPEND  

SVL-N har siden 2002 tildelt ungdomsstipend til idrettsutøvere tilknyttet SVL-

Ns medlemslag. Stipendet har som formål å motivere og stimulere til 

videreutvikling av den samiske idretten gjennom at utøveren fortsatt ønsker 

å drive sin idrett som god ambassadør for samisk idrett. Kandidaten skal vise 

gode holdninger og være et godt eksempel for andre utøvere, samt deltatt 

aktivt i aktiviteter i regi av SVL-N og dets medlemslag. 

Stipendets størrelse er på 10 000 kr og deles ut til to ungdommer mellom 13 

og 20 år, en jente og en gutt. Kandidatene regnes som 13 eller 20 år det 

året de fyller år.  
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ØKONOMI 

 

Utgifter til aktiviteter i 2020 

Aktivitet  Utgifter  Merknad 

NM i lassokasting og reinkappkjøring 290 127,00  

Utgifter ski, løp og lasso  547 780,00  

Utgifter reinkappkjøring 479 359,00   

Adm.utgifter  263 453,00  

SUM 1 580 719  

 

SVL-N's regnskapsfører, hos Tana Regnskapskontor AS, har antydet at 

regnskapet for år 2020 vil være ferdigstilt i mars/april 2021 og sendt til Enter 

Revisjon Alta for godkjenning.  

 

 

Budsjettbehov  2021   

SVL-N legger frem en oversikt over budsjettbehovet for 2021, som grunnlag 

for fremtidig utfordringer. Budsjettbehovet er SVL-N’s og særforbundenes 

behov for 2021. 

 

  Driftsinntekter: 
Noter 

 

Driftstilskudd 

Sametinget 

1 4 950 000 

Spillemidler samisk 

idrett 

2 2 000 000 

Annen driftsinntekt 3 50 000 

AWG 4 1 250 000 

Sum driftsinntekter  8 250 000 
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Driftsutgifter:   

Lønn ansatt 5 1 500 000 

Drift /Adm. 6 899 000 

Særforbund ski, løp 

og lasso 

7 1 450 000 

Særforbund 

reinkappkjøring 

8 1 525 000 

FA-Sápmi- 

særforbund fotball 

9 1 176 000 

Prosjektkostnader 10 450 000 

AWG 11 1 250 000 

Sum driftsutgifter  8 250 000 

 

Noter 

1. Direktetilskudd 2021 

2. Spillemidler 2021 

3. Driftstilskudd Troms/Finnmark fylke kr. 25 000,- og startkontingenter 

NM 2021 

4. Tilskudd og kontokreditt for avlyste reiser 2020, overføres til bruk for 

AWG 2021 

5. 2 stillinger å 100% og kontorassistent i perioder 

6. Drifts- og adm.utgifter for hele organisasjonen 

7. Budsjettbehov Særforbund for ski, løp og lasso 

8. Budsjettbehov for Særforbund for reinkappkjøring 

9. Budsjettbehov for FA-Sápmi /fotball 

10. NM i lassokasting og NM reinkappkjøring 2021. 

11. Deltakeravgift AWG 2021. M2 møter og andre møter for AWG 2022. 

Forberedelser til uttak AWG 2022. Depositum reise AWG 2022.     
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SLUTTKOMMENTAR 

2020 har vært et år med mange store utfordringer i forhold til planlagte 

arrangement og idrettskonkurranser.  

Særforbundet for ski, løp og lasso har funnet alternative løsning på dette 

ved å satse mer på regionale og lokale treningssamlinger og konkurranser. 

Med slike løsninger unngår også medlemslagene altfor lange og mange 

reiser for de aktive. 

SVL-N har i 2020 merket økt interesse for samisk idrett. Dette viser blant 

annet større interesse for informasjon om samisk idrett. 

 

SVL-N mener at samisk idrett må utvikles slik at alle medlemmene får 

aktivitetstilbud i forhold til ulike ønsker og behov. Det er medlemslagene som 

står for hovedvekten av aktivitetene i regi av særfobundene mens premissene 

og satsingsområdene gis av SVL-N. 

 

SVL-N håper å kunne fortsette med organisasjonens søknadsbaserte 

tilskuddsordninger, som skal bidra til at flere medlemslag påtar seg ansvaret 

for å tilrettelegge og å arrangere samiske idrettskonkurranser og 

rekrutteringssamlinger og andre aktiviteter. Økonomien framover vil avgjøre 

om dette er mulig. 

Rekruttering til reinkappkjøring har forbundet jobbet med i flere år, og dette 

arbeidet vil særforbundet for reinkappkjøring styrke også i fremtiden. I årene 

fremover vil de satse på å ha rekrutteringssamling i reinkappkjøring samt 

arrangere kurs i å kuske rein. Målet med dette er å få opp interessen for 

reinkappkjøring blant barn og ungdom, og å øke antallet kusker både i junior- 

og seniorklassen. 
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Prosessen med "Ny organisering for samisk idrett", som Sametinget har satt 

i gang i 2015 vil prege det videre arbeidet innen SVL-N og samisk idrett de 

kommende årene.  

Samenes Idrettsforbund-Norge ser frem til at det blir normale tider igjen og 

at idrettsaktiviteter igjen kan planlegges og gjennomføres som tidligere. For 

barn og ungdom er det viktig at samværet og aktivitetene kulturelt, sosialt og 

idrettslig kan gjenopptas.     
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