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RETNINGSLINJER FOR ARRANGERING AV 
IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS, REVIDERT 
november 2018.  
 

NIMF arrangerer hvert år sammen med FIFA en idrettsmedisinsk høstkongress. 
Foreningene er eierne av kongressen, og styrene til foreningene har til enhver tid det 
overordnede ansvaret for kongressen. Kongressen strekker seg over tre dager 
(fredag – søndag), og tar opp aktuelle tema innen idrettsmedisin, idrettsfysioterapi og 
fysisk aktivitet og helse. Kongressen holder et høyt akademisk nivå, og har i tillegg et 
utbredt sosialt program. En målsetting er å stimulere til forskning innen de aktuelle 
fagområdene.  

 
Rammeoppsett for arrangement av Idrettsmedisinsk Høstkongress 
Kongressen arrangeres den andre helgen i november. 
 

 Ansvarlig Tidsplan 

Kongresskomité: 
Sammensetning: 
1 repr. NIMF medlem 
2 repr. NIMF eller EIM lokalt 
1 repr. FIFA medlem 
2 repr. FIFA eller EIM lokalt 
1 repr. fra teknisk arrangør/sekretariat 
 
1 repr. NIMF styret 
1 repr. FIFA styret 
 
IMHK komiteen kan fremlegge ønske om utvidelse 
med 2 representanter og beslutning skal tas så snart 
som mulig av styrene NIMF/FIFA 
 
Rekruttering: Lokale initiativ / henvendelse til NIMF 
eller FIFA ønskelig. Hvis ingen henvendelse innen 2 
år forut vil 1 repr fra NIMF + 1 repr FIFA få i oppgave 

NIMF/FIFA 2 år før 
kongresstart 
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å forespørre ny leder inkludert finne nytt sted for 
kongress.  
 
Arbeidsfordeling: 
Komiteen konstituerer seg med leder, sekretær, 
fagkomité, sosialkomité og PR komité. Leder har 
ansvaret for kongressen administrativt og økonomisk. 
  

 
 
 
2 år før 
kongresstart 

Økonomi: 
NIMF og FIFA har det overordnede økonomiske 
ansvaret for kongressen. Fordeling av kongressens 
overskudd fordeles iht en prosentvis fordeling fastsatt 
av styrene i NIMF og FIFA (jfr. senere). Foreningene 
er økonomisk ansvarlig ved evt underskudd. Leder 
for NIMF og leder for FIFA forhandler og inngår 
avtale med teknisk arrangør/sekretariat (jfr. vedlagte 
avtale). Leder av komitèen har sammen med teknisk 
arrangør det delegerte økonomiske ansvaret for 
kongressen, og disse har budsjettansvar for 
komitéenes arbeid. Disse har signaturrett for 
kongressen 
 

 
Leder av 
NIMF 
Leder av 
FIFA 
 
 
 
Leder av 
komitèen 
Teknisk 
arrangør 

 
 
 
 
 
Avtaleperiode iht 
inngått avtale 

Utstillere: 
Standard retningslinjer for utstilling 
Kontrakt med utstillere 

 
Teknisk 
arrangør 

 
Kontakt med 
utstillere året før 
kongresstart.  
Avtaleinngåelse 
vår samme år 

Promoterings (PR) komité: 
Logo ferdig utarbeidet. 
 
Profilering av kongressen;  
Forrige års kongress. 
Sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram) fra 
påske samme år med små informasjons drypp vedr 
kongressen. 
NIM, Fysioterapeuten, Dnlf, hjemmeside til 
foreningene, kongressens hjemmeside, 
mailutsendelse til foreningenes medlemmer, 
medisiner- og fysioterapistudenter, mailutsendelse til 
samarbeidspartnere, mail til dansk og svensk 
idrettsmedisinsk forening 
 
Forside og foreløpig program 
 
Endelig program 
 
Ansvar frivillige (Hjelpecrew):  
Skaffe 10-12 personer som skal bistå som 
kontrollører ved dører, hjelp til annet teknisk arbeid. 

Sammen 
med teknisk 
arrangør 
 
 

 
  
 
 
 
15 november 
året før (forrige 
kongress ferdig), 
januar samme år 
frem til 
kongresstart 
 
 
 
 
Januar og juni 
samme år 
10 Oktober 
samme år 
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Man kan benytte fagfolk fra universitet/sykehus samt 
studenter som hjelpere. 
 
Sekretariatskontakt 
 

Sosialkomité (SK): 
Planlegge sosiale arrangement inkludert 
selskapslokaler og menyer. 
Underholdning til sosiale arrangementer 
 

 
Sammen 
med teknisk 
arrangør 

 
Året før 

Fagkomité (FK): 
Fagprogram innen temaene idrettsmedisin, 
idrettsfysioterapi, fysisk aktivitet og helse, og 
relevante fagområder.  
Frie foredrag, evt posters, work shops  
 
Faste programposter: 
I henhold til inngåtte avtaler. 
Pr. dagsdato er det inngått avtaler med følgende: 
AlfaCareprisene for beste frie foredrag 
1. pris: 10 000 
2. pris 5 000 
NIMI prisen 
NIMs kasuistikkpris 
 
Abstractformular utarbeidet av forskningskomitéen i 
NIMF og FIFA. Vurdering av innsendte abstrakt.  
 
Søknad om godkjenning av kurstimer i Dnlf 
 
Foreløpig program (innhold og redigering) 
 
Endelig program (innhold og redigering) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juni samme år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar samme 
år 
Januar og mai 
samme år 
Oktober samme 
år  

 
 
Diverse: 
Overordnet 

• Høstkongressens arrangementssted bestemmes av NIMF/ FIFA på 
deres felles styremøte minimum 2 helst 2,5 år tidligere. Ønske om 
lokale initiativ spilles inn til styrene. Prøve å etterprøve systematisk 
rullering vedr destinasjon/ landsdel. Etterstrebe å legge kongressen 
til et sted med flyplass og passende (store nok) lokaler som 
spesifisert under pkt. om hoteller.  

• Den lokale høstkongressarrangør er underlagt NIMF/ FIFA. 

• Leder av NIMF og leder av FIFA forhandler og inngår kontrakt med 
teknisk arrangør/sekretariat. Det foreligger oppdatert avtale med 
Døvre Event for perioden 2012-2019 (jfr vedlagte avtale). 

• Event samarbeid med andre fagorganisasjoner bestemmes av 
NIMF/ FIFA. 
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Økonomi 

• Det gis ikke anledning til dagpakker.  

• Bekledning til kongresskomitèens medlemmer oppad til kr.2.500,-.  

• Gaver til forelesere kr.800-1200 avhengig av gjesteforeleser, antall 
forelesninger etc.  

• Kostnader til underholdning i forbindelse med sosiale arrangementer 
iht budsjett, men det anbefales ikke kostnader som overstiger 
kr.45.000 per arrangement.  

• Kongressoverskudd: prosentvis fordeling av kongressoverskuddet 
bestemmes av NIMF/FIFA på deres felles styremøte i forkant av 
kongressen. Per 1.12.11 er denne: 

▪ NIM; NOK 20.000 
▪ Forskningsfondet til NIMF – FIFA; 30 % 
▪ NIMF; 35 % 
▪ FIFA; 35 %   

• Forelesere: Det gis ikke honorar. Det dekkes hotell/ opphold og 
reise for inviterte utenlandske foredragsholdere. Norske 
foredragsholdere, inkl. work shop holdere, får dekket opphold og 
sosiale arrangement tilsvarende antall døgn de foreleser. Reise 
arrangeres av teknisk arrangør.  
Utgifter vedrørende forelesere bør ikke overstige 120 000 nkr (dette 
gir rom for 1-2 internasjonale forelesere) 

• Kun kongressens komitéleder og økonomiansvarlig kan signere 
regninger. 

• Det er praktisk og nødvendig at kongresskomitéen bor på hotellet og 
er tilgjengelig under hele kongressen. Dette bør være inkludert i 
kongressens leieavtale med hotellet. 

• Godtgjørelse for kongressmedlemmer; fri kongressavgift, hotell og 
sosiale arrangementer under kongressen. 

• Èn representant fra nordiske idrettsmedisinske foreninger deltar 
vederlagsfritt på kongressen, men må selv dekke reise og opphold. 
Invitasjon sendes av NIMF / FIFA. 

• Det skal søkes om økonomisk støtte til kongressen fra 
Helsedirektoratet og denne bør sendes minimum 1 år før. 

• Inntil 7 deltagere fra hvert styre NIMF / FIFA deltar vederlagsfritt på 
kongressen inklusive opphold og sosiale arrangement.  

 
Hotellet 

• Krav til hotellet; 
Lokaler: 

• • Mulighet for plenumsesjoner opp til 600 personer og minimum 2 
parallelle sesjoner á 300 personer. Pause arealet på minimum 250 
m² til utstillere. 
• 8-10 møterom/lokaler (møter/worshops)  
 

 
Frister 

• Påmelding ”early bird” 31.08 samme år. 
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• Innsending abstrakts/ frie foredrag 31.08 samme år. 

• Innsending vitenskapelige priser 31.08 samme år. 

• Preliminært fagprogram 31.01 og 31.05 samme år. 

• Oppstart markedsføring av kongressen; på forrige års høstkongress, 
sosiale medier/ web side fra 15. november forrige år, januar samme 
år og frem til kongresstart. 
 

 
Høstkongresser: 

2001: Oslo  
2002:  Trondheim 
2003: Stavanger 
2004: Harstad     
2005: Bergen 

 2006: Hamar 
 2007: Oslo 
 2008:  Stavanger 

2009: Trondheim 
 2010: Kristiansand  
 2011: Oslo 
 2012: Trysil 

2013: Sandefjord 
2014: Tromsø 
2015: Trondheim 
2016: Norefjell 
2017 Stavanger 
2018 Bergen 
2019 Hamar 
2020 Sandefjord 

 

 
 
Revidert av Kenneth Martinsen leder FIFA og Siri Bjorland leder NIMF nov. 2018.  


