Infoskriv fra Finnmark idrettskrets august 2018
Vel overstått sommer idrettsvenner!
Rett før sommerferien avholdt Finnmark idrettskrets ting i Kirkenes der blant annet
anleggsutvikling og langtidsplan ble heftig debattert. Idrettspresident Tom Tvedt hadde
også tatt turen nordover. Det ble valgt et nytt styre og jeg ser frem til å ta fatt på en ny
periode som kretsleder.

Arbeidet med fylkessammenslåing påvirker også idrettskretsene. I følge Norges
Idrettsforbunds lov skal idrettskretsene følge fylkesinndelingen. Det vil si at dersom
fylkessammenslåingen med Troms blir realisert, vil også Finnmark og Troms idrettskrets slå
seg sammen. Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Troms, og er i god dialog om en
eventuell sammenslåing.
Forrige helg var endelig Arctic Race of Norway tilbake i Finnmark! De beviser atter en gang
at store internasjonale arrangementer hører hjemme i fylket vårt. Til glede og inspirasjon
for både idrettsbevegelsen og lokalsamfunnene våre.
Alta er tildelt Barents Winter Games i 2022.
Arrangementet vil ha omtrent 1000 deltakere, fra 15
forskjellige idretter fra Norge, Sverige, Finland og
Russland. Et arrangement som stiller krav til både
arrangørkompetanse og idrettsanlegg. Vi ser frem til å
samarbeide med altaidretten og Alta kommune for å gjøre
dette til «The best games ever!»
Statistikk viser at 1 av 10 barn lever i familier under
fattigdomsgrensen, også i Finnmark. ALLEMED er derfor
hovedtema på superhelga i Kirkenes 19.-21. oktober. Jeg
oppfordrer alle idrettslagene til å delta på superhelga, og
være med å diskutere, dele og lære mer om hvordan vi
sammen kan inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet,
uavhengig av familiens økonomi.
Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

FIK-styret 2018-2019
Leder: May Bente Eriksen, Båtsfjord
Nestleder: Bjørn Roald Mikkelsen, Alta
Styremedlem: Fredrik Helgesen, Nordkapp
Styremedlem: Jørunn Margrethe Iversen
Holsbøe, Hammerfest
Styremedlem: Otilie Næss, Vadsø
1. varamedlem: Siri Eliassen, Porsanger
2. varamedlem: Dan Roger Guttorm,
Karasjok
Idrettskretsstyret samlet i Lakselv
22. august var det nye styret i Finnmark
idrettskrets samlet til sitt første fysiske
møte. Det fant sted på Idrettens hus i
Lakselv. Også administrasjonen var på
plass for å hilse på de nye medlemmene.
På sakslisten til styret sto blant annet
revidering av årsplanen, to høringer, og
videre møteplan. Det var også satt av tid til
litt informasjon og oppgavefordeling. På
bildet er hele styret bortsett fra nestleder
Bjørn Roald Mikkelsen som var forhindret
fra å delta. Alle protokollene fra FIKs
styremøter finner du her.
Idrettskretstinget 2018
Finnmark idrettskrets avholdt sitt 22. og
muligens siste ordinære idrettskretsting i
Kirkenes 2.-3, juni. Der ble det blant annet
vedtatt at det skal utarbeides et
anleggspolitisk dokument for Finnmark, at
det høsten 2019 skal arrangeres en
Finnmarksgalla og at idrettskretstinget
støtter prosessen for sammenslåing med
Troms idrettskrets. Omkring 60 personer
deltok på Finnmark idrettskrets’
anleggskonferanse og idrettskretsting. Av
disse var 32 stemmeberettigede delegater.
Les om tinget her. Protokollen ligger her.
141 har søkt momskompensasjon
Da fristen for å søke momskompensasjon
gikk ut 15. august hadde 141 idrettslag i
Finnmark benyttet muligheten til å søke.
Dette er noen færre enn i fjor. Formålet
med ordningen er å kompensere de
kostnader som frivillige organisasjoner har
til merverdiavgift ved kjøp av varer og
tjenester. Tildelingen vil bli offentliggjort i
desember og utbetaling vil skje rett i
etterkant. Les mer om momsordningen her.

Fondsstøtte til Vidir og seks andre
Av 53 innkomne søknader til
Ishavskraftfondet i år, fikk syv idrettslag
støtte. Idrettslagene som ble plukket ut er
godt spredt rundt i fylket og representerer
ulike idretter. Felles for dem alle er at de
med flotte tiltak bidrar til aktivitet og
trivsel for barn og ungdom. Vidir
Islandshestklubb (bildet) er en av syv
klubber som fikk støtte. De ønsket å
invitere flyktningbarn og flyktningungdom
til å oppleve islandshest på nært hold.
Tiltaket ble gjennomført i vår og
Altaposten har laget en fin reportasje som
du kan lese her. Slik ble tildelingene:
Båtsfjord Sportsklubb 9 000 kroner
Friidrettsklubben Stein 10 000 kroner
Laksefjord Idrettslag 15 000 kroner
Lemmivaara Klatreklubb 10 000 kroner
Tana Idrettsforening 16 000 kroner
Vardø Taekwon-Do Klubb 5 000 kroner
Vidir Islandshestklubb 15 000 kroner.
Les mer om begrunnelsen og hva pengene
skal brukes til her.
Tilskuddsordning mot barnefattigdom
Tilskuddsordningen skal være et
virkemiddel for å bedre mulighetene for at
flere barn og ungdom skal få delta på
viktige sosiale arenaer. Les om den her.

Lokale aktivitetsmidler 2018
De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er
en kontantstøtte direkte til idrettslagene, er
i år på 367 324 657 kroner. For Finnmark
betyr det at det denne høsten skal deles ut
5 271 198 kroner. Det er idrettsrådene som
fordeler LAM etter retningslinjer fra KUD og
anbefalinger fra NIF. Alt om LAM finner du
her. Idrettslagene har selv ansvar for at
riktig kontonummer ligger i SportsAdmin.
Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om
den lokale fordelingen, kan de ta direkte
kontakt med idrettsrådet. I kommuner uten
idrettsråd er det idrettskretsen som fordeler
midlene. Fordelingen i Finnmark ser slik ut:

GDPR i idretten
Den nye Personvernforordningen (GDPR)
innebærer en rekke strengere krav for alle
som behandler personopplysninger, og det
er viktig at idretten håndterer dette på en
skikkelig måte. For å sikre en best mulig
etterlevelse av kravene er det blant annet
krav til at det enkelte idrettslag har et
internkontrollsystem. NIF har innledet et
samarbeid med Deloitte om utvikling av en
internkontrollpakke med maler for bruk hos
idrettslagene. Denne pakken vil bli lagt
tilgjengelig for idrettslag i nær fremtid. Les
om informasjonssikkerhet i idretten her.

Fem fikk støtte fra anleggsfondet
Med støtte fra SNN har Finnmark
idrettskrets opprettet et anleggsfond. De
første midlene fra fondet ble delt ut i vår.
515 000 kroner ble fordelt på fem ulike
prosjekter. Hammerfest Arena (bildet) har
fått 110 000 kroner i støtte til
konsulentbistand i forbindelse med
planarbeidet for arenaen. Prosjektet er et
samarbeid mellom HIF/STEIN, Hammerfest
Klatreklubb, Indrefjord idrettslag og
Kvalsund idrettslag. Arenaen skal romme
fotballbane i full størrelse og et større
klatreanlegg. Hesseng IL har fått 75 000
kroner til forprosjekt i forbindelse med
ombygging av grusbane til
kunstgressbane. Tana Motorklubb og Tana
Hestesportsklubb samarbeider om
utbygging av et ride- og
motorsportsanlegg på Holmfjell. De har
fått 110 000 kroner til å få fullført en
privat reguleringsplan for området.
Nerskogen IL planlegger å bygge en
fotballbane med tilhørende
garderobeanlegg og mottar 110 000
kroner til prosjekteringen av dette.
Kautokeino IL ønsker å realisere en
treningshall for fotball med servicebygg.
De mottar 110 000 kroner til å leie inn
konsulent som kan drive planarbeidene i
prosjektet frem til byggestart. Også i 2019
skal det deles ut midler fra FIKs
anleggsfond. Alt om fondet finner du her.
MSM-stipend til skihopper
Skihopper Anna Odine Strøm fra Alta IF
ble tildelt ett av fire stipender på 25. 000
kroner fra stiftelsen Midnight Sun
Marathon i juni i år. Vi gratulerer med
stipendet!

To Ulvangstipend ble delt ut
I år ble det delt ut to Ulvangstipend.
Skihopper Anna Odine Strøm (19) fra Alta
og dressurrytter Moy Susanne Birkenes
(30) fra Tana kunne glede seg over 50 000
kroner hver. Bakgrunnen for at det ble delt
ut to stipender i år, er at Finnmark
idrettskrets har besluttet å avvikle
Ulvangfondet. I 2019 er siste gang
stipendet deles ut. Også da vil det deles ut
to stipender. Søknadsfrist er 1. februar.
Les mer om tildelingen her.
Les mer om avviklingen av fondet her.

Alta blir vertskap
Barents Games har blitt et stort, anerkjent
og viktig idrettsarrangement. I 2022 blir
Finnmark vertskap for dette unike
arrangementet når Barents Winter Games
arrangeres i Alta. Barents Games er et
resultat av det gode idrettssamarbeidet
over landegrensene i Barentsregionen.
Lekene har blitt arrangert hvert år siden
2013. Finnmark har hittil ikke stått på
arrangørlisten, men BSC (den
internasjonale komitéen) og BSCN (den
norske komitéen) har nå enstemmig
besluttet å legge Barents Winter Games
2022 til Alta 25.- 27. mars 2022.
Les mer om at lekene skal til Alta her.
Les mer om Barents Games her.

Bli med på Superhelg i Kirkenes!
19.-21. oktober er det klart for ny
Superhelg. Denne gangen samles vi på
Thon Hotell i Kirkenes til en innholdsrik og
flott kurshelg med faglig og sosialt påfyll.
Hovedtema for helga vil være ALLEMED!
Hvordan kan vi tilrettelegge for at flest
mulig er med i idretten lengst mulig
uavhengig av økonomiske, fysiske eller
psykiske barrierer? Det legges opp til et
spennende fellesprogram for alle deltakere
lørdag fra lunsj. Her vil ALLEMED være i
fokus. Fredag ettermiddag, lørdag
formiddag og søndag formiddag vil det
kjøres parallelle kurs og møter der man kan
melde seg på det som måtte passe. Det vil
bli ledermøte med fokus på idrettsanlegg,
økonomikurs, kurs om idrettsrådets
hjemmeside, coachende møteledelse,
lederkurs for ungdom med mer. I tillegg
inviteres særidrettene til å holde egne kurs
og samlinger. Finnmark Fotballkrets holder
grasrottrenerkurs, Finnmark svømmekrets
holder dommerkurs og Kirkenes
Danseklubb holder linedancekurs. Fredag
blir det uhøytidlig middag på hotellet, mens
det lørdag kveld blir festmiddag på
Gapahuken restaurant på Solia Gjestegård.
Deltakelse på kursene er gratis, men
opphold og måltider dekkes av den enkelte.
Da idrettskretsen har et særskilt ansvar for
idrettsrådene, dekker vi kostnadene for
inntil to deltakere fra hvert idrettsråd. Alt
om Superhelga finner du her. Meld på her.
Husk å ha regnskapet klart
Vi ser en tendens til at stadig flere
idrettslag ikke legger frem og behandler
revidert regnskap på årsmøtet. Dette er
brudd på loven. NIF har laget en
verktøykasse som inneholder de
bestemmelser som idrettslaget er pålagt å
følge samt ulike verktøy og hjelpemidler
som kan tas i bruk, som vil forenkle
hverdagen til idrettslaget, og som vil bidra
til å sikre at idrettslaget følger de lover og
bestemmelser som gjelder. Du finner
verktøykassen her.

Lederkurs for ungdom
Finnmark idrettskrets har gleden av å
invitere ungdom i alderen 15-19 år til
Lederkurs for ungdom. Første del holdes i
Vestre Jakobselv 14.-16. september, mens
del to arrangeres i forbindelse med
Superhelga i Kirkenes 19.-21. oktober.
Målet er å utdanne unge idrettsledere som
vil, kan og tør bidra i eget idrettslag. Kurset
skal gi deltakerne innblikk i, og forståelse
for, ulike deler av klubbarbeidet i norsk
idrett. Samtidig vil de få lære mer om
kommunikasjon og ledelse, med mål om å
utvikle seg som ledere. Deltakelse på
lederkurset er flott å ha med seg videre på
CVen. Les mer om kurset og meld på her.
Høsten og vinteren er fin kurstid
Alt av kurs legges ut i vår kalender. Se om
der kan være noe som er aktuelt for deg
eller noen andre i ditt idrettslag. Det er
også mulig å bestille kurs som din klubb
har behov for. Oversikt over aktuelle kurs
finner du her. Send en e-post til
finnmark@idrettsforbundet.no hvis du
ønsker et kurs til din klubb.
Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen kan bidra med midler
til prosjekter som fremmer fysisk aktivitet.
Eksempler er bygging og tilrettelegging av
anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet
som idrett og friluftsliv samt utstyr. Målet
er at disse tiltakene skal inkludere flest
mulig, og da spesielt de som mangler et
tilbud. De prioriterer prosjekter som
foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye
grupper, er åpne og tilgjengelige og som
inspirerer til nytenkning og samarbeid.
Les mer om Gjensidigestiftelsen her.
Søknadsfrist 15. september

Gode idrettsanlegg
www.godeidrettsanlegg.no (GIA) er en
nettløsning etablert i samarbeid mellom
Kulturdepartementet, NIF og NTNU Senter
for idrettsanlegg og teknologi.
Nettløsningen inneholder informasjon om
ulike typer idrettsanlegg, materialvalg,
eksempler på planløsning og
fremgangsmåte for utvikling av nye og
gamle anlegg. GIA skal være et
oppslagsverk hvor du kan finne relevant
informasjon for planlegging, prosjektering,
bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Veileder for medisinsk beredskap
Idrettsstyret har revidert retningslinjene
for medisinsk beredskap ved
idrettsarrangementer. Veilederen er i
første omgang ment som et hjelpemiddel
for særforbund til å kvalitetssikre den
medisinske beredskapen som bør være
tilgjengelig på de ulike arrangementene
deres. Last ned veilederen her.
Vellykket Arctic Race of Norway
16.-19. august gikk Arctic Race of Norway
av stabelen på finnmarksveiene. Det ble
både en folkefest og en sykkelfest. Alt
iFinnmark har om arrangementet finner du
her. ARNs egne sider finner du her.

Mottok heder og ære
I forbindelse med Idrettskretstinget i
Kirkenes i juni ble det delt ut hederstegn
og bragdpokal. Dag Sibbern Ryeng (24)
fra Sandnes IL i Kirkenes mottok
bragdpokalen for 2018. Han var med på
laget som tok bronse på stafett under
Special Olympics World Winter Games verdens største vinteridrettsarrangement
for utviklingshemmede utøvere. Dag
syntes det var stor stas at idrettspresident
Tom Tvedt var tilstede da han mottok
prisen. Kjell Harald Erichsen fra IL Ilar i
Nesseby mottok Hederstegn for
administrativ innsats. Kjell Harald har vært
aktiv idrettsutøver og administrator i
idrettslaget Ilar siden 1981. Hederstegn
for aktiv innsats blir delt ut på Superhelga
i Kirkenes i oktober. Les mer om
tildelingene og se bilder her. Statuttene
for hedersbevisningene finner du her.
Følg FIK på Web og Facebook
Finnmark idrettskrets bruker hjemmesiden
www.finnmarkik.no aktivt for å spre
informasjon til sine medlemmer. Bruk den
aktivt du også! Over 3750 personer følger
oss på Facebook. Lik siden vår og få
jevnlige oppdateringer og påminnelser om
ting som er viktig for deg og ditt idrettslag.

ALLEMED-stafett
Finnmark idrettskrets har hevet seg med
på ALLEMED-stafetten og vil oppfordre
idrettslagene til å gjøre det samme.
Stafetten skal motivere organisasjonsledd i
norsk idrett til å ta i bruk verktøyet
ALLEMED med mål om å bevisstgjøre
ledere og frivillige om hva som skal til for å
skape et inkluderende aktivitetstilbud
uavhengig av økonomiske ressurser.
Idrettskretsens første steg er:
- Jobbe for gratis halleie for barn og unge.
- ALLEMED som hovedtema på Superhelga.
- Markedsføre aktuelle tilskuddsordninger.
Les mer om ALLEMED her, om NIFs
engasjement her og meld dere på her.

Nedlagte klubber
Nordlysbyen Kyokushin Karateklubb
Vardø Turnforening
Nedlagte grupper
IL Domen - Fotball
IL Nordlyset - Sykkel
Nesseby IF - Bordtennis

Finnmark idrettskrets
Postboks 194, 9711 Lakselv - Tlf 78 46 02 60 - finnmark@idrettsforbundet.no - www.finnmarkik.no

