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Idrettens tekstilinnsamling - et samarbeid mellom Norges 
idrettsforbund, Right To Play, UFF – og det lokale idrettslaget.  
 

Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med UFF og Right To Play, 
hvor idrettslag gjennom "Idrettens tekstilinnsamling" blir oppfordret til å bidra til 
innsamling av klær, sko og andre tekstiler i containere til inntekt for sitt idrettslag, 
samt bidra til at jenter i utvalgte land i sør får utdannings- og idrettstilbud. 
 
Vi vil henvende oss til idrettslagene for å utnytte deres lokale kontakter får å få 
oppstillingstillatelse for innsamlingscontainere. 
Innsamlingen krever minimalt med arbeid for idrettslaget etter at en avtale om 
utplassering av innsamlingscontainer er i orden.  
 
NIF trenger hjelp fra særforbund og idrettskretser for å komme i kontakt med 
idrettslagene. Vi håper dere vil være behjelpelige med å informere lagene om 
ordningen via deres hjemmesider og i sosiale medier. NIF har laget en mediemappe 
som kan benyttes til å spre informasjon om hvordan idrettslagene skal lykkes med 
ordningen. 
 
Det er utarbeidet en egen temaside om Idrettens tekstilinnsamling, som vil være 
operativ fra 1.september 2015: www.idrettsforbundet.no/tekstilinnsamling. Her kan 
idrettslag få mer informasjon om ordningen.  
 
For hvert kilo tekstil som samles inn går én krone til idrettslaget. Et idrettslag som 
klarer å engasjere lokalmiljøet til å gi tekstiler jevnlig kan få mer enn 10.000 kroner 
pr. innsamlingscontainer i året på ordningen. I tillegg får idrettslaget 2000 kroner for 
å sette ut innsamlingscontainere på nye oppstillingsplasser.  
 
 
Hvordan melder et idrettslag seg på ordningen?  

1. Idrettslagets leder melder på idrettslaget/gruppa/laget via 
www.idrettsforbundet.no/tekstilinnsamling 

2. Idrettslaget kontakter grunneier/leietager og sørger for at UFFs standard 
lokaliseringsavtale blir signert, scannet og sendt tilbake til 
tekstilinnsamling@idrettsforbundet.no rett etter signering. UFFs standard 
lokaliseringsavtale er tilgjengelig på 
www.idrettsforbundet.no/tekstilinnsamling.  
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3. I løpet av kort tid blir en innsamlingscontainer satt ut og idrettslaget kan 
begynne med innsamlingen.  

 
Fordeling av inntekter 
For hvert kilo tekstil som samles inn går to kroner i frie midler tilbake til idretten: 
 

 Én krone går til det lokale idrettslaget. 

 Én krone fordeles mellom Norges idrettsforbund og Right To Play og begge 
parters internasjonale arbeid for jenters utvikling i Afrika og Asia.  

 
Hvorfor samarbeider vi med UFF? 
UFF (U-landshjelp fra Folk til Folk) har over 30 års erfaring fra bransjen og gode 
rutiner ved henting, rapportering og salg av brukte tekstiler. UFF dekker hele Norge, 
og er gjennom sitt medlemskap i Innsamlingskontrollen en pådriver for ordnede 
forhold i bransjen. I tillegg til dette er det en stor miljøgevinst å samle inn klær, sko 
og andre tekstiler. For hvert kilo tekstil som samles inn til UFF sparer vi miljøet for 
utslipp av 4,9 kilo karbondioksid sammenlignet med produksjon av nye tekstiler. 
 
 
Har dere spørsmål om opplegget kan dere sende e-post til: 
tekstilinnsamling@idrettsforbundet.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
 

                                                                         
Inge Andersen       Bjørn Omar Evju 
Generalsekretær Norges idrettsforbund    Leder – internasjonal avdeling 
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