Vel overstått sommer, idrettsvenner!

Selv om mange går i feriemodus når sommeren kommer, er dette en
tid da det skjer mye spennende på idrettsfronten. Jeg har nettopp
kommet tilbake fra våre nabofylker der jeg har vært vitne til en
storslagen gjennomføring av sykkelrittet Arctic Race of Norway. Dette
er et arrangement vi i Finnmark idrettskrets har stilt oss positive til
helt fra det ble presentert for oss på Superhelga for snart to år siden.
Neste sommer håper og tror vi verdens sykkelelite også blir å se på
veiene i Finnmark. I Luleå har det denne helgen blitt arrangert Barents
Games for første gang. Dette lover bra med tanke på fortsettelsen av
det viktige idrettssamarbeidet i Barentsregionen. Flere finnmarkslag
utmerket seg med gode prestasjoner under årets Norway Cup, og i
helgen var flere av de samme lagene og mange andre lag i sving under
den tradisjonsrike og flotte Altaturneringen.
Foran oss har vi en spennende høst. 18.-20. oktober håper vi flest mulig av dere tar turen til
Karasjok og blir med på årets Superhelg. Dere vil garantert ikke angre!
Før den tid har vi et Stortingsvalg som vi håper idretten vil vinne. En av hovedutfordringene
til mange av våre idrettslag er mangelen på gode anlegg å trene og konkurrere i.
Problematikken rundt bygging og finansiering av idrettsanlegg vokser. Bygging av nye
anlegg, rehabilitering av eldre anlegg, dyr mellomfinansiering av anlegg og flere års
etterslep på utbetaling av spillemidler til allerede bygde anlegg, er en konstant hodepine for
hele norsk idrett. Dette kan løses gjennom politisk vilje og handlekraft. I forbindelse med
høstens valgkamp har vi i Finnmark idrettskrets utfordret våre stortingskandidater med
spørsmål om blant annet idrettsanlegg. Ikke uventet har svarene vi har fått vært udelt
positive. Vi ser derfor frem til at våre kommende stortingsrepresentanter vil arbeide hardt
for å gjøre løfter om til handling. Vår løsning: Styrk spillemidlene til idrettsanlegg utover
endringen av tippenøkkelen. Finansier store kostnadskrevende anlegg som for eksempel
basseng over statsbudsjettet. Vi lover å stille med aktiviteten!
Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Viktig: Husk å søke momskompensasjon innen 15. august
Ved å oppgi brutto driftskostnader for 2012, kan idrettslaget få
tilbake all moms som er betalt på varer og tjenester. I fjor var
det totalt 93 av 200 idrettslag i Finnmark som søkte. Dagen før
årets frist går ut har 78 søkt. Det er ingen nedre grense for å
søke, og selve søknaden er veldig enkel. Momskompensasjonen
gjelder for alle organisasjonsledd i idretten. Med driftskostnader
over 5 millioner kroner må egen søknad sendes. Les mer om
momskompensasjon og fremgangsmåte her.
Søknadsfrist 15. august

Idrettsrådskonferanse i Kristiansand
30. august til 1. september arrangeres det
idrettsrådskonferanse i Kristiansand.
Hovedtema er den norske idrettsmodellens
konsekvenser for idrettsrådene. Les mer
om konferansen her.
Påmeldingsfrist 15. august

Spillemidler til utstyr
Det kan søkes støtte til utstyr som er
innkjøpt fra 1. januar i år. Idrettsskoler kan
søke om utstyr til bruk i idrettsskolen.
Kontaktperson i idrettslagene vil i
september få tilsendt en e-post fra NIF der
det står hvordan en søker. Les mer her.

Krister Sørgård var en av mange foredragsholdere da Superhelga ble
arrangert i Kirkenes i fjor.

Superhelg 2013
For tolvte gang inviterer Finnmark idrettskrets
ledere, trenere, utøvere og andre interesserte til en
felles samling, nemlig idrettens Superhelg. Vi vil gi
flest mulig anledning til å diskutere idrettspolitikk, få
faglig påfyll og mulighet til erfaringsutveksling. Målet
for 2013 er 200 ungdommer og voksne! Årets
Superhelg skal være i Karasjok 18.-20. oktober.
Det blir inspirerende kurs, aktivitet og forelesninger,
som vil bidra til motivasjon for videre idrettsaktivitet
i klubber og idrettslag. Som vanlig blir Superhelga
firedelt, hvor noe av tiden blir felles, mens resten
blir dypdykk i den enkeltes område både teoretisk
og praktisk. Idrett for mennesker med
funksjonshemminger er selvsagte temaer under alle
disse områdene: Barne- og ungdomsidrett, mosjon
og folkehelse, ledelse og organisering, og toppidrett.
Andre del av lederkurs for ungdom gjennomføres
også under Superhelga. Hold av helga, og inviter
gjerne med deg andre i ditt lokalmiljø. Deltakelsen
er gratis. Rica Karasjok har gitt oss et svært godt
tilbud på overnatting og bespisning, dersom det er
ønskelig. Innholdet gjøres kjent på
www.finnmarkik.no.

If Barneidrettsfond
Alle idrettslag tilknyttet NIF kan i
perioden 15.-31. oktober. søke
om inntil 50.000 kroner til gode
prosjekter for å rekruttere og
beholde barn og unge i idretten.
Les mer om fondet her.
Oppdatert anleggsregister
Finnmark idrettskrets vil
oppfordre kommunene i Finnmark
til å gjennomgå
spillemiddelregisteret og
oppdatere listen over sine
idrettsanlegg. I mange kommuner
finnes det i dag anlegg som står i
registeret som aktive anlegg, men
som ikke lengre er i bruk. Disse
ønsker vi å få fjernet. Eksempler
på dette er gamle gymsaler på
nedlagte skoler, overgrodde
balløkker og lignende. Disse
fungerer ikke lengre som
idrettsanlegg, men er med på å
trekke opp anleggsdekningen i
statistikken for Finnmark.
Konsekvensen av dette er lavere
årlig tildeling av spillemidler til
Finnmark.

Lederkurs for ungdom
7.-9. september blir det lederkurs for
ungdom i alderen 15-19 år på Karalaks i
Lakselv. Oppfølgingssamlingen blir på
Superhelga i Karasjok 18.-20. oktober.
Er du i målgruppen, eller kjenner noen
som er det, oppfordrer vi på det
sterkeste til å melde på. Dette er en
super investering i fremtiden! Vi klarerer
deltakelse med klubben. Mer
informasjon om lederkurset finner du
her. Påmeldingsfrist 22. august.
Påmeldingsskjema
Denne flotte gjengen deltok på lederkurset i 2012. Hvem blir med i år?

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
LAM for 2013 ble utlyst 31. mai og alle idrettsrådene har mottatt e-post om hvordan
midlene skal fordeles etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF.
Idrettsrådene bes om å foreta fordelingen og sende inn til godkjenning hos idrettskretsen
så snart som mulig og senest innen 1. november. Det er først når pengene kommer til
klubbenes konto de gjør nytte for seg. Mer informasjon om ordningen finner du her.
Sommerlekene i Pasvik
Årets sommerleker for psykisk
utviklingshemmede arrangeres på Pasvik
folkehøgskole 13.-15. september og er et
samarbeid med Finnmark fylkeskommune.
Det vil bli aktiviteter som svømming,
ridning, båttur, ballkast, terrengløp, natursti
og boccia, i tillegg til sosialt opplegg.
Kontakt Pasvik folkehøgskole på telefon
78964100 eller e-post pasvik@ffk.no.
Påmeldingsfrist 2. september.

Bli med på ildsjelkonferanse
Tirsdag 27. august inviterer Finnmark
fotballkrets og Gjensidigestiftelsen til
ildsjelkonferanse i Alta. Dette er en
konferanse der man vil ha fokus på de
mange ildsjeler som skaper glede, glød,
gode relasjoner og aktiviteter i hverdagen.
Konferansen er åpen for alle interesserte
og deltakelse er gratis. Program og mer
informasjon finner du her.
Påmeldingsfrist 20. august.

Aktivitetsdag 24. august
Lørdag 24. august er det
duket for aktivitetsdag både i
Kirkenes og i Alta. Dagen
skal bidra til å vise det
idrettsmangfoldet som
finnes, og til å sette fokus på
høstens valg. Foruten mange
lokale idrettsaktører, vil også
Finnmark idrettskrets og
Norges idrettsforbund være
representert. Vi håper flest
mulig finner veien til sentrum
eller til ett eller flere av de
mange arrangementene
denne dagen.
Program Kirkenes
Program Alta

Søk støtte fra Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til
prosjekter som fremmer trygghet og
helse. Man ønsker spesielt å finne de
beste ideene som passer inn under temaet
"Barn og unges oppvekstvilkår", men alle
frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler
som har prosjekter som omhandler
trygghet og helse, uansett alder eller
målgruppe, oppfordres til å søke. Les mer
om Gjensidigestiftelsen og hvordan du
søker her.
Søknadsfrist 15. september.
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Stipendmottakere i 2013
Hvert år deles det ut stipender fra Ulvangfondet for
toppidrett og fra Ishavskraftfondet.
Skiløper Bjørn Vidar Suhr (bildet) fra Alta ble tildelt
årets toppidrettsstipendet fra Ulvangfondet på 30 000
kroner. Ishavskraftfondet på 50 000 kroner, skal
medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om
barne- og ungdomsidretten i Nord-Troms og
Finnmark. Fondet ble i år fordelt på fire gode tiltak:
Honningsvåg turn og idrettsforenings turngruppe fikk
15 000 kroner til innkjøp av utstyr.
Kautokeino ILs håndballgruppe fikk 15 000 kroner til
innkjøp av drakter og håndballmål.
Kirkenes cykleklubb fikk 10 000 kroner til å arrangere
temporitt for barn og ungdom 24. august.
Karasjok svømmeklubb fikk 10 000 kroner til
bassengaktiviteter for ungdom.
Les mer om Ulvangfondet og Ishavskraftfondet.

KlubbAdmin
I 2013 kommer NIF med en løsning som sikrer at norsk idrett har et felles nasjonalt
medlems- og organisasjonsregister. Idrettens nye løsning, KlubbAdmin, vil gi alle idrettslag
mulighet til å administrere medlemmer, familierelasjoner, sende e-post/sms, kreve inn
kontingent og treningsavgifter med mer via online betaling. Det vil bli en presentasjon og
kort innføring i KlubbAdmin under Superhelga i Karasjok 18.-20. oktober.
Les mer om KlubbAdmin her.
Valget 2013 – 3 fanesaker
Denne høsten er det Stortingsvalg, og valgdagene er 8. og 9.
september. Norsk idrett vil bruke dette til å sette fokus på saker som
er viktige for oss! Årets fanesaker er:
1. At det må bygges flere anlegg nå!
2. At den organiserte idretten må få et forpliktende idrettsløft!
3. At alle skoleelever må få én time fysisk aktivitet hver dag!
Les mer om hva idretten mener her.
Hvem bør hedres?
Hvert år deler Finnmark idrettskrets ut hederstegn
for administrativ og aktiv innsats. Nå ønsker vi
forslag til kandidater. Men det haster, da saken
skal styrebehandles på neste møte. Send en e-post
til finnmark@idrettsforbundet.no innen 15. august
med navn og en kort begrunnelse. Mottaker av
hederstegn får også diplom og et reisegavekort.
Les mer om statuttene og se hvem som tidligere
har mottatt hederstegn her.
Årets idrettsbragd i 2012?
Hvilken finnmarking mener du sto for årets
idrettsbragd i 2012? Send en e-post til
finnmark@idrettsforbundet.no innen 15. august!

TV-aksjonen
Verdens største dugnad blir en
suksess når flest mulig engasjerer
seg. I år går TV-aksjonen til
Nasjonalforeningen for folkehelsens
arbeid med demens. Kampanjen
har fått navnet «Ingen tid å miste».
Aksjonsdagen er søndag
20. oktober. Finnmark idrettskrets
oppfordrer idrettslag og idrettsfolk
til å støtte opp om aksjonen.Les
mer på www.blimed.no

Finnmark idrettskrets sine veiledere på samling i Lofoten i 2012

På jakt etter nye klubbveiledere
Finnmark idrettskrets er på utkikk etter nye
klubbveiledere for idrettslagene i Finnmark,
og ser etter personer med følgende
egenskaper: Gode kommunikasjonsferdigheter. Er lyttende, og setter klubben
og deltakerne i fokus. Anerkjenner og
motiverer. Har organisasjonsforståelse og
er interessert i utviklingsarbeid. Er
strukturert. Vi tilbyr utdanning gjennom tre
obligatoriske samlinger: 1.-3. nov 2013,
Oslo. 31. jan–2.feb 2014, Oslo. 4.-6. april
2014, Oslo. Hovedtemaer for de tre
samlingene er: Felles utviklingsstrategi,
klubbesøk, startmøter og oppfølging,
virksomhetsplan i klubb.
Organisasjonsforståelse: Hva skal vi
utvikle? Coaching for å oppnå læring og
utvikling. Pedagogiske prinsipper i
arbeidsprosessene. Verktøy for
utviklingsprosesser.
Send oss noen ord på e-post hvis dette
høres interessant ut:
marit.arntzen@idrettsforbundet.no
Følg FIK
Finnmark idrettskrets
bruker hjemmesiden
www.finnmarkik.no
aktivt for å spre
informasjon til sine
medlemmer. Bruk den
aktivt du også!
Over 2000 liker oss på
Facebook. Gjør du?

De første Barents Games
Helgen 9.-11. august ble tidenes første
Barents Games arrangert i Luleå. 200
utøvere i alderen 16 til 24 år fra Norge,
Sverige, Finland og Russland konkurrerte i
idrettene tennis, fotball, styrkeløft, og idrett
for funksjonshemmede. I april arrangeres
Barents Winter Games i Tromsø. Les mer
om idrettssamarbeidet på
www.barentsgames.no og følg
barentsidretten på facebook:
www.facebook.com/barentsgames
Gunstige idrettsavtaler
Norges idrettsforbund har flere
leverandøravtaler og rabattordninger som
gjelder for alle særforbund og idrettslag
som er medlemmer i NIF.
Se oversikt over idrettsavtalene her.

Kontaktinfo
Vi ber om at dere sjekker
navn, adresse, telefon og
e-post til idrettslaget eller
idrettsrådet. Vi vet ikke om
du/dere har fått ny e-post,
nytt telefonnummer eller
nye tillitsvalgte. Endringer i
kontaktinformasjon kan
registreres hele året i
www.klubbenonline.no

Ny klubb
Alta biljardklubb
Nye grupper
Nerskogen IL – Håndball
Kvalsund IL – Skyting
Kvalsund IL – Boccia
Gjenopptatt i NIF
Jakobsnes IL
Vadsø klatreklubb
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