
 

 

KRIKS VISJON, VERDIER OG VEDTEKTER 
 

KRIKs visjon er idrettsglede, trosglede og livsglede. 
 
KRIKs formålsparagraf 
KRIKs formål og misjon, nedfelt i våre vedtekter, er å bevare, inspirere og vinne 
idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. Vi ønsker å inkludere 
idrettsfolk fra forskjellige tros- og kirkesamfunn. Vårt arbeid bygger på det 
objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og hans soning for våre 
synder og hans oppstandelse til rettferdiggjøring slik som det står uttrykt i Den 
Hellige Skrift og i den apostoliske trosbekjennelse.  
  
I vedtektenes bekjennelsesparagraf står det: Bare de som bekjenner seg som 
kristne og er positivt innstilt til KRIK sitt arbeid, kan velges eller oppnevnes til 
tillitsverv innen KRIK.  
 
KRIKs verdier 
Glede   i aktivitet, tro og liv 
Tydelighet i forkynnelse og forbildefunksjon 
Stolthet  over det vi tror på, over KRIK og det vi er med på 
Frihet   til å skape, tenke nytt og utfolde oss til Guds ære 
 
 
KRIKs oppdrag og identitet 
KRIK er verken idrettslag eller menighet, men en brobygger mellom disse, og 
mellom mennesker og aktører i idrett og menighetsliv.  
 
KRIKs hovedmålgruppe er ungdom mellom 13 og 26 år, og vårt fellesskap skal være 
et sted hvor unge blir sett, møtt, trodd og satset på. Derfor gir vi unge mennesker 
ansvar, tillit, oppfølging og rom til å prøve og feile. KRIKs familiearbeid når hele 
familien og bidrar også til å rekruttere til hovedmålgruppen. KRIKs misjon er å vinne 
idrettsfolk og aktivitetsglad ungdom ved å være en lavterskel inngangsport til 
kristen tro. Vi vil inspirere til et liv i etterfølgelse av Jesus, og bidra til at de bevares i 
troen gjennom å bygge trygge KRIK-fellesskap og gi tydelige oppfordringer til å ta 
steget videre inn i en menighet.  
 
KRIK er en grasrotbevegelse av og for ungdom som er glad i idrett og aktivitet. 
KRIKs rolle er ikke å drive prosessene som utvikler kirkens teologi, og vår oppgave 
er heller ikke å være teologisk premissleverandør. I de samarbeidskonstellasjonene 
hvor KRIK fungerer som et verktøy for andre kristne aktører, for eksempel 
menigheter og organisasjoner, representerer KRIK primært idrettsglede, trosglede 
og livsglede. 
 



 

 

KRIKs tverrkirkelighet  
KRIK er en tverrkirkelig organisasjon som først og fremst ønsker å samle 
mennesker rundt det sentrale budskapet om Guds kjærlighet og håpet i Jesus 
Kristus, og inspirere og utfordre ungdom til å følge ham. KRIK jobber på tvers av 
skiller i det norske kirkelandskapet, og ønsker som bevegelse å speile både bredde 
og tyngdepunkt i norsk kirke- og menighetsliv. Det er et mål at våre samlinger 
gjennom talere, uttrykksform og sangvalg ikke får noen slagside verken i teologi 
eller virkemidler.  
 
KRIK er et mangfoldig fellesskap som samler idrettsengasjerte folk på alle nivå, 
med ulik bakgrunn og fra forskjellige tros- og kirkesamfunn, rundt Jesus og gleden 
over idrett. Vårt arbeid går dermed på tvers av landegrenser, idrettsgrener, 
idrettsklubber, kirkegrenser, prestasjonsnivå, kulturbakgrunn og alder. For KRIK er 
denne bredden en berikelse, og en del av identiteten vår. 
 
KRIKs forkynnelse  
KRIKs forkynnelse skjer fra talerstoler, men også i samtaler og levd liv. 
Forkynnelsen i KRIK skal ha et klart Jesus-fokus og løfte fram Bibelen. Forkynnelsen 
skal være rettet mot målgruppen og ta høyde for at mottakerne kan sitte med lite 
eller ingen forkunnskaper om den kristne tro. Et forståelig, relevant og inkluderende 
språk er derfor viktig. Vi forventer også at forkynnere og musikere er bevisst KRIK 
sin tverrkirkelige profil. 
 

• KRIK har et tydelig og sentralt Jesus-fokus, med utgangspunkt i at Jesus er 
vår frelser og kaller oss til etterfølgelse.  

• KRIK holder frem Guds ord som kilde til troen og kompass for livet, med 
utgangspunkt i at Den Hellige Ånd er nær og virksom iblant oss.  

• KRIK ønsker å formidle et sant og sunt syn på mennesket som skapt og elsket 
av Den treenige Gud.  

• KRIK har en tydelig verdi- og forvalteretikk, med utgangspunkt i at Gud er vår 
skaper. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KRIK-veiLEDER 
 
I KRIK tror vi at det dobbelte kjærlighetsbudet og de ti bud gir et godt utgangspunkt 
for hvordan vi skal leve sammen i fellesskap. KRIKs ansatte, forkynnere og frivillige 
ledere har en viktig forbildefunksjon, som vi ønsker å være bevisst på. KRIK-
veilederen løfter opp noen sentrale verdier for våre ledere. 

Idrettsglede: 

- Vi heier på idrettens egenverdi. 
- Vi heier på lek og inkluderende fellesskap. 
- Vi heier på forvalteransvar og nærhet til naturen. 

Trosglede: 

- Vi tror på Jesus som verdens håp, vår frelser og vårt forbilde. 
- Vi tror på Bibelen som kilde og kompass for livet i etterfølgelse av Jesus. 
- Vi tror på enheten i Jesus Kristus og samhold i misjonsoppdraget. 

Livsglede: 

- Vi jubler for frivillighet, engasjement og ungt lederskap. 
- Vi jubler for utfordringer, mestringsopplevelser og respekt for hverandre. 
- Vi jubler for rusfrie arenaer for aktivitet og livsutfoldelse. 
 
Forventninger til våre ledere: 
KRIK løfter opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for 
samlivet. Vi respekterer at våre frivillige ledere kan ha et annet ståsted enn KRIK i 
samlivsspørsmålet, og derfor er ikke dette i seg selv avgjørende for hvorvidt man 
kan være frivillig leder på KRIK-leir.  
 
- Ansatte i KRIK skal jobbe for organisasjonens visjon og formål, og være lojale til 

KRIKs verdier også utenom KRIK-sammenhenger. 
- Forkynnere forventes å kjenne til og være lojale til KRIKs verdier i KRIK-

sammenhenger, og undervise i tråd med KRIKs verdigrunnlag. 
- Frivillige ledere forventes å kjenne til og respektere KRIKs verdier, opptre 

samlende og fokusere på KRIKs visjon og formål i KRIK-sammenhenger.  
- Alle KRIK-arrangementer er rus- og dopingfrie. All adferd som utnytter 

medmennesker seksuelt eller på annen måte er uakseptabel for KRIK-ledere, og 
vil resultere i at vedkommende ikke kan være ansatt eller med som frivillig leder 
i KRIK-sammenhenger.  

 
«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og 

livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» 
1 Tim 4,12 

 



 

 

VEDTEKTER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT 
 
§ 1 FORMÅL 
1. Formålet med Kristen Idrettskontakt (KRIK) er å bevare, inspirere og vinne 
idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. 
 
2. KRIK ønsker å inkludere idrettsfolk fra forskjellige tros- og kirkesamfunn. KRIK 
bygger på det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og hans 
soning for våre synder og hans oppstandelse til rettferdiggjøring slik som det står 
uttrykt i Den Hellige Skrift og i den apostoliske trosbekjennelse. 
 
§ 2 BEKJENNELSE 
Bare de som bekjenner seg som kristne og er positivt innstilt til KRIK sitt arbeid, kan 
velges eller oppnevnes til tillitsverv innen KRIK. 
 
§ 3 MEDLEMSKAP 
Som medlemmer i KRIK regnes alle som er innmeldt, både enkeltvis og gjennom 
familiemedlemskap. 
 
§ 4 GENERALFORSAMLINGEN 
1. Generalforsamlingen (GF) er KRIK sitt høyeste organ. 
 
2. GF skal holdes hvert andre år. 
 
3. Alle medlemmer har møte- og talerett på GF. Stemmerett har medlemmer som: 
- er over 13 år, 
- har betalt sitt medlemskap for inneværende år før den datoen innkallingen til GF 

blir sendt ut, og 
- er til stede idet generalforsamlingen blir satt. 
 
4. Dato for GF og valgkomiteens sammensetning skal være gjort kjent på KRIK sine 
nettsider senest to måneder før GF blir avholdt. Medlemmer kan melde inn saker til 
GF frem til én måned før GF blir avholdt. Landsstyret kan vedta å utsette en sak til 
et ekstraordinært GF. Forslag til styresammensetning må være gjort kjent på KRIK 
sine nettsider senest én måned før GF blir avholdt, og benkeforslag skal være 
styret i hende senest to uker før GF. Saksdokumenter må være lagt ut på KRIK sine 
nettsider senest én uke før GF. 
 
5. GF behandler 

a) Årsmelding. 
b) Regnskap. 
c) Fastsetting av kontingenten i tråd med § 5 punkt 4. 
d) Valg av leder for landsstyret. 



 

 

e) Valg av seks styremedlemmer. 
f) Valg av fire varamedlemmer, hvorav to skal være under 26 år. 
g) Valg av valgkomité for neste GF, tre representanter. 
h) Landsstyret legger fram et forslag til strategiplan for de neste fire årene 

som skal godkjennes av GF. Denne revideres hvert andre år. 
i) Andre saker som landsstyret eller medlemmer har meldt opp som sak til 

GF. 
 
§ 5 LANDSSTYRET 
1. Landsstyret er sammensatt av leder, seks styremedlemmer, fire 
varamedlemmer og ansattes representant. Landsstyret konstituerer seg selv. 
Generalsekretær og generalsekretærs stedfortreder har møte- og talerett på 
styremøtene. 
 
2. Landsstyret er i stand til å fatte vedtak når minst fem av styremedlemmene eller 
innkalte varamedlemmer er til stede. Møteleder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
3. Landsstyret sine oppgaver er: 

a) Å se til at KRIK blir drevet etter det formål og den bekjennelse GF har vedtatt. 
b) Å se til at det finnes en langsiktig plan for arbeidet i KRIK. 
c) Å forvalte KRIK sine midler og eiendeler. 
d) Å utarbeide arbeidsinstruks for stillinger i KRIK som styret ansetter. 

 
4. Landsstyret har mellom generalforsamlingene fullmakt til å foreta nødvendige 
endringer for å påse at kontingenten til enhver tid tilfredsstiller de vilkår for støtte 
som fastsettes av tilskuddsordninger. 
 
§ 6 LOKALLAGENE 
1. Tilslutning til lokallag skjer ved innmelding i lokallaget 
 
2. For å være medlem av et lokallag må man også være medlem av KRIK sentralt. 
 
3. Lokallagene skal drive etter KRIK sin formålsparagraf. 
 
4. Lokallagene må vedta samtlige paragrafer i «Vedtekter for KRIK-lokallag». 
Lokallagene kan tilføye paragrafer som anses nødvendig på grunn av lokale forhold, 
så lenge disse ikke strider mot «Vedtekter for KRIK-lokallag» eller «Vedtekter for 
Kristen Idrettskontakt». 
 
5. Lokallagene har frihet til å velge sin egen form for oppbygging. 
 
6. Fast eiendom skal ikke anskaffes eller avvikles uten godkjenning fra landsstyret. 



 

 

 
7. Dersom et lokallag oppløses eller melder seg ut av KRIK, skal de økonomiske 
midlene og eiendelene overføres KRIK sentralt. 
 
8. Lokallagene skal avholde årsmøte minimum hvert andre år, der alle KRIK-
medlemmer tilknyttet lokallaget har møte-, tale- og stemmerett. Årsmøtet skal 
behandle: 

a) Årsmelding for de siste to kalenderårene. 
b) Regnskap for de to siste kalenderårene. 
c) Valg av styre eller ledergruppe. 

 
9. Årsmelding og regnskap for de to siste årene, samt navneliste for det nye styre/ 
ledergruppa, skal sendes KRIK sentralt hvert andre år. 
 
§ 7 ARRANGEMENT 
Det er ikke anledning til å bruke eller ha med alkohol eller andre rusmidler på 
arrangementer som KRIK har ansvar for. KRIK-arrangementer er en rusfri sone. 
 
§ 8 OPPLØSNING 
Ved en oppløsning skal gaver til KRIK gitt i medhold av skatteloven § 6-50 nyttes i 
samsvar med organisasjonens formål. 
 
§ 9 LOVENDRINGER 
1. Endringer i §§ 3 – 8 kan vedtas av GF ved 2/3 flertall. 
 
2. Endringer i §§ 1, 2 og 9 kan vedtas ved minst 2/3 flertall på to 
generalforsamlinger etter hverandre. 


