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Right To Play
Right To Play skal gjennom utdanning, lek og idrett bedre barn og unges hverdag i 
verdens mest vanskeligstilte områder. Våre prosjekter fremmer utdanning, helse, barns 
rettigheter, likestilling og samhold i 18 land fordelt på Afrika, Asia og Midtøsten. 
Resultatet er at flere barn trives bedre på skolen, får økt kunnskap om helse, barns 
rettigheter og likestilling. 

Right To Play Norge jobber spesifikt for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. I 
arbeidet vårt har vi særlig fokus på læring og lek. Læring styrker barns muligheter for 
en bedre fremtid, og lek blir brukt som verktøy for faglig, sosial og personlig utvikling.

• Vi gir lærere verktøy og veiledning for å skape en mer inkluderende og variert skole-
hverdag for barna. Vårt mål er at skolene vi samarbeider med skal være et trygt sted 
for elevene å oppholde seg, og at jenter er verdsatt og respektert på lik linje med gutter.  

• Vi forbedrer fasiliteter og skolemateriell for et bedre læringsmiljø. Vårt mål er at 
fasilitetene på de skolene vi samarbeider med er av god kvalitet, og at elevene har 
tilgang på skolemateriell.  

  
• Vi bruker lek som verktøy for å utvikle lese- og skriveferdigheter. Vårt mål er at flere 
barn lærer å lese og skive, og er i stand til å bruke denne ferdigheten for å tilegne seg ny 
og viktig kunnskap om verden og livet.   

• Vi bruker lek som verktøy for å bygge relasjoner og utvikle sosiale ferdigheter. Vårt mål 
et at flere barn har de ferdighetene de trenger for å mestre utfordringer i livet.  

• Vi bruker lek, fordi lek gir trygghet, skaper glede, motivasjon og samhold.

• Vi har tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører, nasjonale og lokale utdannings-
myndigheter. I samarbeid med lokale sivilsamfunns- aktører jobber vi for å styrke barns 
rettigheter, likestilling og inkludering. I samarbeid med nasjonale og lokale utdannings-
myndigheter jobber vi for å øke kvaliteten på utdanningen.



Right To Play Årsrapport 2017    3

Barns muligheter til å lære og utvikle seg er avgjørende for å skape gode sam-
funn uansett hvor i verden de vokser opp. I Norge har de aller fleste barn trygge 
og gode rammer, og alle har tilgang til god utdannelse og gode muligheter for 
å delta i aktiviteter på mange nivåer. I landene der Right To Play jobber, har ikke 
barn de samme mulighetene. Gjennom våre program får barna i vanskeligstilte 
deler av verden mulighet til å delta i opplæringsprogram som er helt avgjørende 
for å danne selvstendige og gode lokalsamfunn der barna bor. 

Digitale endringer, nye kommunikasjonsmuligheter og nye læreplattformer gjør 
det mulig for oss å nå ut til flere barn gjennom våre program. Det gir oss ytter-
ligere håp og motivasjon om å skape varige endringer. 
Alle oss i styret i Right To Play Norge og våre medarbeidere er motivert av å 
jobbe med en sak som går utenpå hverdagen i Norge. Vi blir motivert av at 
flere og flere enkeltpersoner og bedrifter ser gleden og nytten av et utvidet 
samfunnsansvar. Mulighetene er mange og behovene er store.  Vi håper infor-
masjonen i dette årsheftet gir et godt bilde av hvordan vi jobber og samtidig 
viser at våre program gir resultater.

2017 ble et godt år for Right To Play Norge. Med ny innsamlingsrekord og 
effektiv kostnadskontroll har vi nok en gang klart å øke bidraget til utdanning 
av barn i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi har evnet å øke kjennskap og kunn-
skap rundt organisasjonen, samt utviklet rutiner og systemer som gjør at vi 
står rustet til å jobbe enda mer effektivt i årene som kommer. Sammen med 
hovedkontoret i Toronto har administrasjonen og styret lagt ned mye arbeid i å 
revidere den overordnede strategien for 2018-2020. Med et solid styringsverk-
tøy i bunnen, er organisasjonen nå klar for å jobbe videre mot flere krevende 
mål for å sikre en bedre fremtid for barna i områdene vi jobber. 

Norad er den største samarbeidspartneren til Right To Play Norge og hovedav-
talen på 30,5 millioner i året strekker seg ut 2019. I 2017 fikk Right To Play 
innvilget en tilleggsavtale for utdanning i Mali. Dette er en 5 års avtale som går 
fra 2017-2021. Avtalen er et bevis på at våre resultater og vår tilnærming til 
utdanning blir anerkjent. Vi er stolte av den viktige støtten vi får fra Norad og 
ser frem til å fortsette samarbeidet i årene som kommer. 

Vi klarte å fortsette veksten av ikke øremerkede midler også i 2017. Samarbei-
det med idrettsarrangementer ble videreført,og vi tegnet flere, nye langsiktige 
samarbeidsavtaler med bedrifter som ønsker å støtte vårt arbeid. Vi har fort-
satt samarbeidet med alle de fantastiske idrettsutøverne og flere har kommet 
til i løpet av året.

Et av prosjektene som bidro til veksten var vårt eget 202020 prosjekt hvor 
daglig leder i Right To Play, Jimmy Vika, løp 20 maraton på 20 dager fordelt på 
Norges 19 fylker og Svalbard til inntekt for jenters rett til utdanning i Midtøsten. 
Prosjektet ga organisasjonen bred mediedekning i både regionale medier og 
riksmedier, og vi samlet inn over 1 million kroner til utdanning av jenter i Midt-
østen. Prosjektet viser hva vi som organisasjon er kapable til å få til med få 
mennesker og små markedsbudsjetter. Prosjektet ble også hedret med prisen 
«Årets Perle» under Sponsor- og Eventprisen som deles ut av Sponsor- og 
Eventforeningen hvert år.

Mats Zuccarello fortsatte å imponere også utenfor hockeybanen da han for 
4. året på rad arrangerte Zuccarello All Star Game i Stavanger. Årets arrange-
ment bidro med 1,3 millioner til Right To Play, og i løpet av de 4 siste årene har 
Mats gjennom Zuccarello All Star Game samlet inn over 6 millioner kroner. Vi 
er veldig takknemlig for dette engasjementet som bidrar til å utdanne tusenvis 
av barn.

På vegne av styret ønsker jeg å rette en stor takk til alle som støttet vårt arbeid 
gjennom 2017; medarbeidere, offentlige myndigheter, frivillige, bedriftspartne-
re, månedsgivere, individuelle støttespillere og våre flotte ambassadører. 

Ted Skattum
Styreleder

Right To Play Norge

STYRETS LEDER
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VÅRT TEAM
Right To Play har prosjekter i 18 land. Det er landkontorene, i tett sam-
arbeid med sivilsamfunnsaktører, nasjonale og lokale utdanningsmyndig-
heter, som har ansvaret for implementeringen av prosjektene. Det er her 
vi skal vise til resultater og det er også her vi investerer det meste av våre 
innsamlede midler. 

16 av de 18 landkontorene er fordelt på to regioner. Regionskontoret 
for Midtøsten og Asia har ansvaret for: Jordan, Libanon, Palestina (Vest- 
bredden og Gaza), Pakistan, Thailand og Kina, mens Regionskontoret 
for Afrika har ansvaret for: Benin, Burundi, Etiopia, Ghana, Liberia, Mali, 
Mosambik, Rwanda, Tanzania og Uganda. Canada, USA og Sverige har 
selvstendige prosjektkontorer. 

Oppgaven til regionskontorene er å bygge relasjoner med likesinnede or-
ganisasjoner, samt håndtere og støtte opp om de ulike landkontorene 
og deres prosjekter. Hovedkontoret er stasjonert i Toronto, Canada, og 
har det overordnede ansvaret for den daglige driften av organisasjonen. 
I tillegg til hovedkontoret har Right To Play syv nasjonskontor: Canada, 
Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland og USA. Na-

sjonskontorene jobber med innsamling av midler og skaper bevissthet 
om Right To Play i sine respektive land. 

RELIGIØST OG POLITISK UAVHENGIG 
Right To Play er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon. I noen til-
feller samarbeider landkontorene våre med lokale religiøse organisasjoner 
for å nå ut til de mest marginaliserte barna, men da uten å uttrykke støtte 
for det religiøse synet til disse organisasjonene. 

SAMARBEIDSAVTALE MED NORAD
I 2016 signerte Right To Play Norge en samarbeidsavtale med Norad 
for perioden 2016-2019. Avtalen er på 30,5 millioner kroner i året og er 
underlagt Norads avdeling for sivilt samfunn. Avtalen støtter prosjekter i 
seks land: Jordan, Libanon og Palestina (Vestbredden og Gaza) i Midt-
østen og Etiopia, Mosambik og Tanzania i Afrika. 90% av tilskuddet er 
øremerket utdanning og Right To Play sitt arbeid med å bedre barns sko-
lehverdag i utviklingsland. I tillegg til den eksisterende avtalen med Norad, 
fikk Right To Play i 2017 en tilleggsavtale for Mali. Avtalen har en ramme 
på total 35 millioner kroner for perioden 2017-2021.  
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RIGHT TO PLAY SITT BIDRAG TIL FNs BÆREKRAFTSMÅL 
4 Bærekraftsmål som er viktige for Right To Play sitt arbeid

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvin-
ners stilling

Fremme fredelige og inkluderende samfunn 
med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for 
tilgang til rettsvern for alle og bygge velfun-
gerende, ansvarlige og inkluderende institu-
sjoner på alle nivåer

En god utdanning er grunnlaget for å for-
bedre menneskers liv. Jenter og gutter 
skal ha lik tilgang til utdanning med god 
kvalitet, og den skal være gratis. 

Sikre god helse og fremme livskvalitet for 
alle, uansett alder.

Vi jobber for at barn og unges skal ha bedre kunnskap og 
forståelse for seksuell og reproduktiv helse. 

Vi jobber for at barn og unge skal ha sunne verdier og bedre 
forståelse for hvordan sykdommer smittes. 

Vi jobber for at barn og unge skal bygge relasjoner, bli tryg-
ge på seg selv og utvikle sosiale ferdigheter.  

Vi jobber for at barn og unge skal tilegne seg grunnleggende 
lese-, skrive- og regneferdigheter.

Vi jobber for at barn og unge skal oppleve skolemiljøet som 
trygt og rettferdig.

Vi jobber for at barn og unge skal ha en mer inkluderende og 
variert skolehverdag. 

Vi jobber for at jenter skal ha lik rett til utdanning som gutter. 

Vi jobber for at jenter skal være tilstede der beslutninger 
fattes, og at de er aktivt deltagende i beslutningsprosesser.

Vi jobber for å utvikle jenters lederegenskaper. 

Vi jobber for at barn og unge skal være inkluderende og ha 
en positiv holdning til personer fra minoritetsgrupper.

Vi jobber for at barn og unge skal ha bedre kunnskap, for-
ståelse og ferdigheter til å løse konflikter på en fredelig måte.

Vi jobber for å styrke lokalsamfunn og skolers evne til å be-
skytte barn og unge.

FNs Bærekraftsmål Right To Play
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VÅRE RESULTATER 

Right To Play jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. I 
arbeidet vårt har vi særlig fokus på læring og lek. Læring styrker barns 
muligheter for en bedre fremtid, og lek blir brukt som verktøy for faglig, 
sosial og personlig utvikling. Gjennom veiledning og oppfølging av lærere, 
og mer bruk av lek og aktivitet i undervisningen, er vi med på å skape en 
betydelig forbedring i barns skolehverdag.

Eksterne evalueringer Right To Play har gjennomført, viser at elevenes ka-
rakterer i skolene vi samarbeider med, er 3,0 til 9,5% bedre enn i skoler vi 
ikke samarbeider med (Tanzania). Prosjektene våre bidrar også til å bedre 
læringsmiljøet. I Pakistan svarte 49% av elevene at lærerne ikke ble sinte 
hvis elevene svarte feil på spørsmålene deres, sammenlignet med 25% i 
skoler vi ikke samarbeider med. Right To Play har også utviklet standarder 
for et godt læringsmiljø og bruk av lek i undervisningen. I Rwanda møter 
64,5% av skolene vi samarbeider med disse standardene, sammenlignet 
med 32% i de skolene vi ikke samarbeider med

Prosjektene våre har også innvirkning på elevenes deltakelse og tilstede-
værelse på skolen. En sluttevaluering av et prosjekt i Pakistan, viste en 
tydelig økning i elevenes tilstedeværelse på skolen sammenlignet med 
starten av prosjektet. Antall elever som ikke forventes å være hjemme 
og hjelpe foreldrene med ulike oppgaver hadde økt fra 41,8% til 60,5%. 

Right To Play bruker lek som verktøy for faglig, sosial og personlig utvik-
ling. Observasjoner og samtaler med elevene viser økt grad av selvtillit, 

særlig blant jentene. I Benin uttrykte 66% av jentene på skolene vi sam-
arbeider med, at de hadde god selvtillit, sammenlignet med 58% i skoler 
vi ikke samarbeider med. I Libanon ga jentene uttrykk for at den økte 
selvtilliten hadde bedret forholdet til lærerne. 

I Burundi var 83% av elevene mer bevisst på integrering av barn fra mino-
ritetsgrupper, sammenlignet med 47% ved starten av prosjektet.              
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Johann Olav Koss har vært det Norske kontorets medlem i det interna-
sjonale styret i 2017. Styret har arbeidet på frivillig basis uten styrehonorar 
og har bidratt med bred kompetanse og nettverksbygging. 

Administrasjonen består per 31. desember 2017 av National Director, 
Jimmy Vika, Program Development Manager, Thomas Breistein, Event 
og Fundraising Manager, Thora Ingeborg Dystebakken, samt regnskaps-
medarbeider, Bjørg Ellen Ringdal på timebasis. 

Administrasjonen har kontorplass på Ullevål Stadion. 

Det har blitt gjennomført fem styremøter i 2017. Utover dette har de en-
kelte styremedlemmene bidratt på ulike områder på bakgrunn av interes-
sefelt og kompetanse. 

Hovedoppgavene til styret har vært å gi fortløpende innspill til strategipla-
nen til Right To Play Norge, følge opp budsjett og regnskap, samt bidra 
med annen støtte til National Director. Styret har også deltatt på utvalgte 
arrangementer.

ØKONOMI 
Regnskapet til Right To Play Norge har i 2017 blitt ført av regnskapsbyrå-
et Istinn Regnskap AS. Byrået har også ansvaret for lønnskjøring. Revisor 
er Deloitte AS. 

Regnskapet for Right To Play Norge 2017 viser et positivt aktivitetsregn-
skap på kr 504 048.
Right To Play har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2017 med deltakelse på man-
ge arrangementer. Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Oslo Maraton 
er eksempler på arrangementer som genererte midler. Zuccarello All Star 
Game i Stavanger og Right To Play sitt eget 202020-prosjekt ble årets 
to største arrangementer. Disse arrangementene genererte til sammen 
nesten 2,4 millioner kroner.
  
Det har blitt inngått flere nye langsiktige samarbeidsavtaler med bedrifter, 
samt at vi har hatt økte inntekter fra privatpersoner som donerer.

STYRETS BERETNING
Right To Play satte ny innsamlingsrekord i 2017. Vi har samlet inn ca. 8,9 
millioner fra bedriftspartnere, arrangementer og donasjoner fra enkeltper-
soner. Organisasjonen signerte en ny 5-årig tilleggsavtale med Norad for 
perioden fra 2017-2021, Avtalen har en totalramme på kr. 35 millioner 
og skal gå til utdanning i Mali. Right To Play International ferdigstilte sin 
reviderte strategiplan som vil være gjeldende fra 2018-2020. 

Administrasjon
Right To Play Norge har i 2016 hatt følgende styresammensetning: 
Styreleder   Ted Skattum 
Styremedlem   Kristin Skauan Kleven  
Styremedlem   Berly Lund Grønning
Styremedlem   Denise Ringnes
Styremedlem   Nils Thommessen
Styremedlem    Johann Olav Koss
Styremedlem   Glenn Solberg 
Styremedlem   Jan Kvalheim 
Styremedlem   Åse Kleveland 
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DEN TOTALE ØKONOMISKE STØTTEN ER I 2017 GITT TIL FØLGENDE 
PROSJEKTER: 
• Fra NORAD til prosjekter i Etiopia, Mosambik, Tanzania og Mali (Afrika)
• Fra NORAD til prosjekter i Jordan, Libanon og Palestina (Midtøsten)
• Det ble også gitt midler til bygging av en håndballbane i Uganda.

OM PROSJEKTENE MED OFFENTLIG STØTTE:
Right To Play mottok støtte fra Norad for 7 land i 2017. Støtten fra Norad 
hadde i hovedsak fokus på utdanning. Right To Play Norge jobber spe-
sifikt for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. I arbeidet vårt har 
vi særlig fokus på læring og lek. Læring styrker barns muligheter for en 
bedre fremtid, og lek blir brukt som verktøy for faglig, sosial og personlig 
utvikling. Gjennom veiledning og oppfølging av lærere, og mer bruk av led 
og aktivitet i undervisningen, er vi med på å skape en betydelig forbedring 
i barns hverdag i utviklingsland. Right To Play Norge er ansvarlig for den 
overordnede rapporteringen til Norad. 

SAMARBEIDSPARTNERE
GULLPARTNERE
Santander Consumer Bank
Santander har vært gullpartner til Right To Play siden 2016. Det har vært 
stor aktivitet gjennom hele 2017 fordelt på ulike arrangementer og kam-
panjer. 

De ansatte i Santander har bidratt gjennom deltakelse i Norge på langs 
på sykkel, ulike løp og gjennom skrittkonkurranse under 202020, hvor 
Santander har donert penger til Right To Play basert på de ansattes akti-
vitet. Gjennom året har Santander også gjennomført kampanjer hvor de 
har donert 100 kroner for hvert utbetalte billån. Santander var gullsponsor 
og viktig støttespiller til arrangementet 202020. 
 
I tillegg til det direkte samarbeidet mellom Santander og Right To Play, har 
langrennslaget «Team Santander» spilt en viktig rolle. Santander donerer 
tilsvarende beløp som teamet går inn i pengepremier til Right To Play. 
Tilsammen utgjorde bidraget fra Santander Consumer Bank i 2017 en 
betydelig sum. 

Byggmakker Skattum
Byggmakker Skattum har i en årrekke støttet opp om samfunnsnyttige 
tiltak og har fra 2013 hatt en 4-års avtale som gullpartner til Right To 
Play. Bedriften ønsker gjennom stiftelsen ”Skattum Ansvar” å vise at de 
tar et samfunnsansvar og ønsker å gi et bidrag til barn og unge som ikke 
har samme mulighet til å drive med lek, idrett og aktivitet. Byggmakker 
Skattum ga i 2017 et betydelig fast støttebeløp, samt at de bidro med en 
større donasjon på 202020-prosjektet. 

Wilh. Wilhelmsen
Wilh. Wilhelmsen er en av våre eldste samarbeidspartnere og har støt-
tet arbeidet årlig siden 2005 gjennom Tom Wilhelmsens Stiftelse. Denne 
betydelige og trofaste støtten gav det norske kontoret muligheten til å 
planlegge langsiktig og ha fleksibilitet mht. å nå målene. Bedriften ønsket 
med dette å vise at de støtter opp om Right To Plays omfattende arbeid 
som øker barns livskvalitet og som kan gi dem en bedre fremtid. Partene 
har signert en ny avtale for 2017-2018.

Synsam
Optikerkjeden Synsam har samarbeidet med Right To Play siden 2006. 
Synsam bidro i 2017 med en kampanje i butikkene der 100 kroner. 
fra hvert solgte brille gikk til vårt arbeid. I oktober dro fem norske Syn-
sam-medarbeidere på feltbesøk til Libanon med testutstyr og tusen par 
briller i kofferten. De testet synet til barn på en skole med syriske flykt-
ninger, samt en dag hvor unge og voksne flyktninger kunne å få testet 
synet sitt. I forkant var det gjennomført en innsamling av brukte briller i 
alle Synsam-butikkene. Disse brillene ble så testet for styrke, renset og 
klargjort for nye eiere. Det ble i etterkant laget en fin film fra denne turen 
som ble brukt i forbindelse med kampanjeuken i desember. 
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Anton Sport
Sportskjeden Anton Sport gjennomførte kampanjer i juni og desember 
med en oppfordring til kundene om å runde opp kjøpsbeløpet. Kampan-
jene bidro med betydelig pengestøtte til Right To Play sitt arbeid, samt 
god profilering av vår organisasjon i butikkene. De var også pådrivere for 
å få med lag til Anton Challenge under Oslo Triathlon. Anton Sport var en 
av sponsorene på 202020 prosjektet. 

Ness, Risan & Partners
Ness, Risan & Partner AS (NRP) er et uavhengig privateid finanshus med 
hovedfokus innen bransjene eiendom, shipping og offshore. Gjennom sitt 
engasjement ønsker de å bygge opp om de gode elementene lek og idrett 
har i forhold til å fremme utdanning, helse og skape sosiale endringer i 
de 18 landene Right To Play har prosjekter. «Vi kan lett identifisere oss 
med det arbeidet Right To Play gjør og som på en fin måte kombinerer 
lek, sport, bistand og fredsarbeid», sier Christian Ness, Managing Partner 
i NRP. NRP gir en resultatbasert sum til Right To Play årlig. NRP donerte 
også et beløp gjennom golfturneringen Right To Play Invitational.

Clear Channel
Clear Channel har en pro bono avtale med Right To Play på digitale rekla-
meflater. Clear Channel er Norges største aktør innen utendørsreklame. 
Det ble i desember 2017 gjennomført en ukes julekampanje på alle flater 
Clear Channel har på t-bane stasjoner i Oslo. Dette ga Right To Play god 
synlighet. 

SØLVPARTNERE 
Blostrupmoen Medical Equipment 
Blostrupmoen er et av Norges ledende selskap innen hjertestartere og 
livreddende førstehjelpskurs og inngikk i 2016 et samarbeid med Right 
To Play. De bidro med et fast støttebeløp. 

Dentsu Aegis Network Norway
Dentsu Aegis inngikk I 2017 et treårig pro-bono samarbeid. De er et av 
verdens ledende byrånettverk, og en ledende byrågruppering i Norge. De 
tilbyr marketingtjenster innen dato og innsikt, rådgivning, kjernemedier og 
digitale tjenester, performance, programmatic, social, teknologi og akti-
vering og bidro blant annet med rådgivning og kompetanseheving hos de 
ansatte i Right To Play. 

BRONSEPARTNERE 
Sportsmaster
Sportsmaster kom inn som ny partner i 2015. Selskapet er en av Norges 
ledende bedrifter innenfor treningsutstyr til bedrifter, treningssentre og til 
privat bruk. Sportsmaster og Right To Play inngikk en treårig avtale som 

innebærer et fast kontantbeløp, men også samarbeid under idrettsarran-
gementer. 

Egil Verne
Egil Verne er en agentur- og engroshandel med deler og utstyr av bilelek-
triske artikler. Egil Verne inngikk i 2016 en treårig avtale med Right To Play. 

Madshus
Madshus ble grunnlagt i 1906 og er verdens eldste skimerke. Madshus 
inngikk en treårig Bronse Partner avtale med Right To Play i 2016. Skifa-
brikken har blant annet donert utstyr til auksjoner.

Hertz Bilpool
Hertz Bilpool og Right To Play inngikk et samarbeid i september 2014 
som ble forlenget for to nye år i 2017. Hertz bilpool er en medlemsbasert 
bildelingstjeneste som gir tilgang til billig, miljøbesparende biler. Samar-
beidet innebærer blant annet en helt egen Right To Play bil i Hertz sin 
bilpool base 
på Ullevål Stadion i Oslo. Hver gang bilen blir benyttet går en prosentvis 
andel av omsetningen til Right To Plays arbeid. Right To Plays ansatte kan 
disponere bilen for en viss sum pr. måned. 

IDÉ House of Brands AS
Right To Play inngikk I 2017 ett treårig samarbeid med Ide House of 
Brands. De er leverandør av profileringsartikler og bidro blant annet med 
å sette opp Right To Play sin nettbutikk hvor alle har mulighet til å kjøpe 
f.eks. Right To Play treningstrøyer, caps eller en symbolsk gave med me-
ning hvor inntekten går til Right To Play. 

Springtime Group AS
Springstime Group AS inngikk I 2017 ett treårig samarbeid med Right To 
Play. Selskapets portefølje omfatter løps- og treningsreiser, magasiner, di-
gitale plattformer og mosjonsløp. De bidrar blant annet med startplasser 
til ulike løp som de arrangerer, som Right To Play kan selge til inntekt for 
organisasjonens arbeid.

Topaz Artic Shoes
Topaz er en Norsk skoprodusent som inngikk en samarbeidsavtale med 
Right To Play i 2017. Som et ledd i å hjelpe Right To Play med å bygge 
kjennskap og kunnskap, blir det blant annet plassert en informasjonsbro-
sjyre om organisasjonen i alle skoeskene som selges. 

Wiersholm 
Wiersholm advokater har hatt et langvarig samarbeid med Right To Play. 
Wiersholm advokater er Right To Play`s juridiske rådgiver ved behov. 
Right To Play har også avholdt alle styremøtene i selskapets lokaler.
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STØTTESPILLERE:
Alna AS
Alna AS inngikk i 2017 en tre-årig avtale som støttespiller til Right To Play. 
Alna AS produserer mat og er opptatt av at maten vi lager skal være så 
godt som hjemmelaget. De bidrar med et fast årlig beløp, samt at de i 
2017 stilte opp og solgte vafler til inntekt for Right To Play på 202020-pro-
sjektet. 

M-Brain
M-brain har vært støttespiller til Right To Play siden 2016 med en pro-bo-
no avtale. M-brain er et globalt medieovervåkningsselskap som tilbyr 
tjenester innen medieovervåkning, markedsinnsikt, foretningsutvikling og 
strategiske løsninger. De bidrar med medieovervåkning av Right To Play. 

NÅR BARN LEKER 
- VINNER VERDEN
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ALLE BARN HAR 
RETT TIL Å LEKE
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STØTTESPILLERE
Alna AS
Alna AS inngikk i 2017 en tre-årig avtale som støttespiller til Right To Play. 
Alna AS produserer mat og er opptatt av at maten vi lager skal være så 
godt som hjemmelaget. De bidrar med et fast årlig beløp, samt at de i 
2017 stilte opp og solgte vafler til inntekt for Right To Play på 202020-pro-
sjektet. 

M-Brain
M-brain har vært støttespiller til Right To Play siden 2016 med en pro-bo-
no avtale. M-brain er et globalt medieovervåkningsselskap som tilbyr 
tjenester innen medieovervåkning, markedsinnsikt, foretningsutvikling og 
strategiske løsninger. De bidrar med medieovervåkning av Right To Play. 

ARRANGEMENTER
202020
Årets største arrangement og innsamlingsaksjon for Right To Play i 2017 
var 202020. 20 maraton, på 20 dager på 20 steder (Norges 19 fylker 
+ Svalbard) ble gjennomført av daglig leder Jimmy Vika. På hvert sted 
kunne lokalbefolkningen ta del i en løpedøgnad. Over 1800 deltok til-
sammen i prosjektet og det ble samlet inn over 1 million kroner til ut-
danning av jenter i Midtøsten. Prosjektet skapte stor oppmerksomhet for 
organisasjonen gjennom bred dekning både på tv, radio, på nett og i 
aviser.  Prosjektet ble tildelt prisen for «Årets Perle» under Sponsor- og 
Eventprisen i januar 2018. Prosjektet hadde flere gode samarbeidspart-
nere og det ble gjennomført frokost og lunsjmøter for lokalt næringsliv på 
flere av stedene.  

Zuccarello All Star Game 2017
Ishockeystjernen Mats Zuccarello inviterte for fjerde året på rad til «Zu-
ccarello All Star Game 2017» i Stavanger. Dette var et veldedighetsar-
rangement hvor Mats inviterte med NHL-profiler til å spille kamp. Mats 
Zuccarello og Peter Forsberg hadde hvert sitt lag som spilte mot hver-
andre. I forkant av denne kampen var det en showkamp med norske 
kjendiser. Etter kampen var det en påfølgende auksjonsmiddag med flot-
te auksjonsobjekter for næringslivet. I forbindelse med auksjonen ble det 
samlet inn 1,35 millioner kroner brutto til vårt arbeid med å gi barn og 
unge i vanskeligstilte land mulighet til å drive med lek og idrett. 

ROWEGIANS 
Rowegians består av fire jenter som samlet inn en betydelig sum penger 
til Right To Play i forbindelse med at de rodde over Atlanterhavet i desem-
ber 2017 til januar 2018. De ble de første norske kvinner som rodde over 
noen av verdenshavene, og satte dermed også norsk rekord. 

RIGHT TO PLAY INVITATIONAL
En golfturnering for inviterte partnere av turneringen, samt norske profiler. 
De ble samlet inn penger til Right To Play både på dagen og under en 
auksjonsmiddag på kvelden. 
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UTØVERAMBASSADØRER
Right To Play støttes av mange idrettsutøvere og lag. Disse utø-
verambassadørene bidrar med synlighet for organisasjonen. De er 
positive bidragsytere inn mot våre samarbeidspartnere, samt at de 
bidrar med å skaffe inntekter gjennom arrangementer og innsam-
lingsaksjoner.

Våre utøverambassadører per desember 2017:

Alpint:
Kjetil Jansrud
Aksel Lund Svindal
Ragnhild Mowinckel

Langrenn:
Therese Johaug
Marthe Kristoffersen
Eldar Rønning
Ingvild Flugstad Østberg
Team Santander

Bryting:
Stig André Berge

Friidrett:
Henrik Ingebrigtsen

Ishockey:
Mats Zuccarello 
Vålerenga Ishockey

Skøyter:
Ida Njåtun

Golf:
Suzann Pettersen
Caroline Martens

Fotball:
Mohammed «Moa» Abdel-
laoue

Roing:
Olav Tufte
Birgit Skarstein

Freestyle
Tiril Sjaastad Christiansen

Skiskyting:
Tarjei Bø
Johannes Thingnes Bø
Synnøve Solemdal

Svømming:
Sarah Louise Rung

Kombinert
Magnus Moan

Curlinglandslaget for 
herrer med skip Thomas 
Ulsrud

Herrelandslaget Håndball
Damelandslaget Håndball
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SAMARBEID MED IDRETTSARRANGEMENTER
YT Holmenkollstafetten
Right To Play videreførte avtalen med YT Holmenkollstafetten i 2017. Alle 
lag som deltar kan betale 400 kroner ekstra for å løpe med en egen Right 
To Play stafettpinne. I 2017 var det ca. 350 lag som valgte å løpe med 
pinnen og dermed støtte Right To Play sitt arbeid. Right To Play stilte også 
med ett eget lag bestående blant annet av endel av våre utøverambassa-
dører og vi vant vår klasse for tredje året på rad. 

Sentrumsløpet
Right To Play er veldedig partner til Sentrumsløpet. Løpet som arrangeres 
i april hvert år samler over 10 000 mennesker i Oslos gater. Right To Play 
solgte startplasser og var tilstede med egen stand i Spikersuppa med 
blant annet hinderløype for barn. Arrangementet genererte gode inntekter 
gjennom at deltakerne donerte penger under påmeldingen. 

Norwegian Outlet-løpet
Right To Play og Norwegian Outlet-løpet samarbeidet for første gang i 
2017. Right To Play var tilstede på løpet med bannere og en appell til alle 
deltagere. Alt overskudd fra løpet gikk til Right To Play. 

Ecotrail Oslo
Dette var andre året Right To Play var veldedig partner til Ecotrail Oslo. 
Right To Play får tildelt gratis startplasser som selges til inntekt for Right 
To Play sitt arbeid. Right To Play var tilstede på arrangementet med syn-
lighet og som bemanning på en drikkestasjon. 

iForm-løpet
Right To Play inngikk i 2017 samarbeid med iForm-løpet som arrangeres 
i Frognerparken.  Right To Play var tilstede på arrangementet med en hin-
derløype for barn. Right To Play fikk tildelt gratis startplasser som selges 
til inntekt for Right To Play sitt arbeid. 

Hykkeruds håndballskole
Right To Play var tilstede en dag med informasjon til deltagerne av hånd-
ballskolen. En del av påmeldingsavgiften gikk til Right To Plays arbeid. 

BMW Oslo Maraton 
Right To Play har en avtale med BMW Oslo Maraton og organisasjonen 
får tildelt gratis startplasser som selges til inntekt for Right To Play sitt 
arbeid. Alle deltagere har også mulighet til å donere et lite beløp til orga-
nisasjonen når de melder seg på. 

Oslo Triatlon
Right To Play har et samarbeid med Oslo Triatlon hvor deltagerne har mu-
lighet til å donere et beløp til Right To Play ved påmelding. I 2017 var det 
andre gang at Anton Challenge ble gjennomført. Anton Challenge er en 
lagkonkurranse hvor Anton Sport gikk ut og sa at ingen kunne slå deres 
lag og hvis noen gjorde det, skulle de tilbakebetale startavgiften for laget. 
Startavgiften gikk til Right To Play sitt arbeid. 

Trondheim Maraton
Right To Play inngikk i 2017 ett samarbeid med Trondheim Maraton. Right 
To Play var tilstede på arrangementet med en hinderløype som aktivitet 
for barn. Right To Play får tildelt gratis startplasser som selges til inntekt 
for Right To Play sitt arbeid. Alle deltagere har også mulighet til å donere 
et lite beløp til organisasjonen når de melder seg på. 

3-sjøersløpet i Stavanger
Right To Play inngikk i 2017 et samarbeid med 3-sjøersløpet, hvor alle 
deltagere har mulighet til å donere et lite beløp til organisasjonen når de 
melder seg på. De bidro også til gjennomføring av 202020-prosjektet da  
det besøkte Stavanger. 
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IDRETTSPARTNERE
Norges Håndballforbund
Right To Play har hatt et samarbeid med Norges Håndballforbund siden 
2004. I 2015 ble det tegnet en ny treårig samarbeidsavtale. Den har 
som hensikt å promotere utvikling gjennom lek og idrett og skape inn-
tekter til Right To Play sine prosjekter. I 2016 samarbeidet partene blant 
annet om å bygge en håndballbane i Uganda som er finansiert gjennom 
drakt auksjoner. Banen ble ferdigstilt i 2017.

Norges Volleyballforbund
Right To Play tegnet en tre-årig samarbeidsavtale med Norges Volley-
ballforbund i 2016. Partene skal samarbeide på arrangementer for å 
bygge kjennskap og for å generere inntekter til Right To Play. 

SAMARBEID MED KLUBBER
Hvam IL
Hvam IL tegnet en treårig klubbpartner avtale med Right To Play i 2016.
Hvam IL er et idrettslag som jobber aktivt med å integrere verdiene til 
klubben i alle ledd og i alle idrettsgrener. I 2017 hadde Right To Play en 
egen workshop med trenere, samt at Right To Play var tilstede med en 
hinderløype for barn under en fotballcup. 

Vålerenga Ishockey
Right To Play inngikk et samarbeid med Vålerenga Ishockey i 2016. Vå-
lerenga Ishockey har en hjemmekamp i året hvor de setter ekstra fokus 
på Right To Play. De oppfordrer både sine sponsorer og supportere til 
å være med på en innsamlingsaksjon til Right To Play i forbindelse med 
denne kampen. 

SAMARBEID MED SKOLER
I 2017 hadde Right To Play samarbeid med fire skoler: Bjerke videregå-
ende skole, Lambertseter videregående skole, Lørenskog videregåen-
de skole og Persbråten videregående skole. Skolene var med å støtte 
prosjekter i Etiopia, Libanon, Palestina og Tanzania. De engasjerte og 
dedikerte elevene og lærerne på skolene har samlet inn betydelige 
summer til arbeidet vårt for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. 
Vi er veldig stolte av samarbeidet med skolene og takknemlig for bidra-
get de har gitt oss.    
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ÅRSREGNSKAPET OG FORHOLD KNYTTET TIL REGNSKAPSLOVEN
Årsregnskapet for Right To Play for 2017 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr 504 048. Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning 
om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Right 
To Play sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i løpet 
av regnskapsåret. Organisasjonen arbeider aktivt for likestilling og påser at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og 
ansettelser. Stiftelsen har fire ansatte, to kvinner og to menn. Fire av ni styremedlemmer er kvinner. Det har ikke forekommet ulykker blant de ansatte 
i løpet av 2017. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Right To Plays Aktivitetsregnskap 2017
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Right To Play Balanse pr. 31.12.2017
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RIGHT TO PLAY NORGE  
Idrettens Hus, Sognsveien 75J 
0855 Oslo
Tlf: 21 02 90 33  
E-post: jvika@righttoplay.com
Besøk oss på:
righttoplay.no
facebook.com/righttoplaynorway


