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NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE0.bGrP.,ARALYMPIISKE KOM1TE
NORWEGIAN OLYMPIC AND PARALYM DERATION OF SPORTS

Til:
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: 2006/02171 ME/ME3 CLH: elt
Vår ref.: 333622
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Oslo, 01.10.2009
Vedrørende listeføring av viktige arrangementer — ny høring
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit (NIF) viser til brev fra Kultur-
og kirkedepartementet av 07.09.2009 til NIF.

Spørsmål relatert til medieeksponering av store idrettsarrangementer er et viktig saksfelt for
norsk idrett. Samtidig er det et meget komplekst saksfelt som det er utfordrende å få en
fullgod oversikt over.

NIF er av den oppfatning at det siden forrige gang denne saken ble sendt på høring (ref. brev
fra KKD til NIF av 19.12.2006) ikke har hendt noe av vesentlig prinsipiell karakter på
området.

For NIF er det viktig å påpeke to adskilte forhold:
I. NIF understreket at det i all hovedsak er de nasjonale særforbundene som eier

rettighetene til å selge tv-rettigheter til sine store nasjonale idrettsbegivenheter.
Inntektene fra disse salgene utgjør en sentral og viktig inntektskilde for disse, og
inntektene fra salg av slike rettigheter legger bl.a. til rette for økonomiske bidrag for
understøttelse og utvikling av barne-, ungdoms- og breddeaktivitetene i de respektive
idrettene. NIF konstaterer at, med dagens praksis, blir langt de fleste store nasjonale
idrettsbegivenhetene vist på tv-kanaler som dekker en vesentlig del av befolkningen.

2. Rettigheter relatert til store internasjonale mesterskap (f.eks. Fotball-VM og De
olympiske leker) ligger utenfor NIFs og de nasjonale særforbundenes formelle
innflytelsesområder. I disse tilfellene er det som oftest snakk om forhandlinger
mellom internasjonale særforbund/I0C (som rettighetseiere) og ulike store
medieaktører. Spørsmålet om hvorvidt denne typen arrangementer skal bli vist av
fjernsynsselskaper som dekker en vesentlig del av befolkningen i Norge avgjøres her
av ledelsen i de enkelte tv-selskapene her til lands — ikke av idretten.
NIF vil her signalisere at det for norsk idrett generelt sett er viktig at de største
internasjonale idrettsarrangementene i størst mulig grad kan sees av flest mulig.

For øvrig viser NIF i denne saken til de formelle høringssvarene som idrettsorganisasjonens
aktuelle nasjonale særforbund har spilt inn til KKD i sakens anlednin .
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