Nyhetsbrev fra Finnmark idrettskrets august 2017
Ny høst – nye muligheter!
Idretten i fylket går som vanlig en hektisk høst i møte. Førstkommende helg arrangeres
Barents summer games i Bodø. Over 1000 deltakere fra Russland, Sverige, Finland og Norge
deltar i 14 idretter. Flere utøvere fra Finnmark er tatt ut og vi ser frem til en flott idrettshelg
i Nordland. Flere av finnmarksidrettens unge lederspirer skal også i aksjon uka før Barents
Games når de deltar på lederprogrammet «Young Leaders in Barents Sports».
11. september håper jeg mange tar turen til valglokalene rundt i fylket for å stemme ved
Stortings- og sametingsvalget. Idretten er partipolitisk nøytral, men vi har likevel samlet oss
rundt tre fanesaker som det jobbes for uavhengig av hvem som styrer landet. Dette gjelder
anleggsutbygging, full momskompensasjon og styrking av idrettslagene.
Mange er spente på valget, spesielt med tanke på
regionsreformen. Skulle det bli fylkessammenslåing må
vi naturlig nok også regne med at idrettskretsene blir
påvirket av dette.
Regionalisering vil være et av flere tema på ledermøte
på idrettshelga. Den går av stabelen 20.-22. oktober i
Alta. Arrangementet i år er et samarbeid mellom
idrettskretsen, særkretsene i Finnmark, olympiatoppen
Nord-Norge og UIT Campus Alta. Vi byr på varierte
idrettstema for både aktive, trenere og ledere. Både
administrasjonen og styret i idrettskretsen vil være
tilstede hele helga og vi håper å se mange av dere der!
Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Idrettshelga i Finnmark
Mange av dere er kjent med vår Superhelg.
I høst gjør vi en ny vri og samler enda flere
til en stor idrettshelg i Finnmark.
Arrangementet er et samarbeid med fotball
og flere andre særidretter, Olympiatoppen
Nord-Norge og UIT Campus Alta.
Idrettshelga går av stabelen i Alta helga
20.-22. oktober. Vi håper å se så mange
som mulig av dere der. Det er anledning til
å plukke blant mange forskjellige kurs, men
vi har for enkelthetsskyld lagt opp til et par
anbefalte løp:
- Barneidrettssamling
- Ledelse, politikk og administrasjon
- Idrett og helse
- Idretten som arbeidsgiver
- Ungdomsseminar
Foruten ulike kurs under disse løpene, vil
det bli holdt KlubbAdminkurs, økonomikurs
og del to av lederkurs for ungdom.
I tillegg til alle tilbudene fra idrettskretsen,
vil fotball holde sin impulssamling med
opplegg både for trenere, ledere og
dommere. Også flere andre særidretter vil
bruke helga til å holde kurs og samliner
Lørdag kveld er det lagt opp til en felles
festmiddag for alle på Scandic med
underholdning og utdeling av heder og ære.
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 idrettshelga finner du her.
Foreløpig program finner du her.
Påmelding til idrettshelga finner du her.
Idrettskretstinget 2018
Neste år er det klart for nytt idrettskretsting
i Finnmark. Styret har vedtatt at det skal
holdes i Kirkenes 2.-3. juni 2018.

Valget 2017
Mandag 11. september er det Stortingsog sametingsvalg og vi oppfordrer alle til å
bruke stemmeretten sin. Idretten er
partipolitisk nøytral og forholder seg til
enhver tid til de politisk valgte
myndighetene. Foran årets Stortingsvalg
har idretten samlet seg rundt tre
fanesaker:
Fanesak 1: Én milliard årlig til
breddeanlegg i hele Norge
Fanesak 2: Full momskompensasjon for
frivillighet på statsbudsjettet
Fanesak 3: Styrk idrettslagene
Les mer om «idrettsvalget» her.

Gjenåpner Flyktningfondet
Norges idrettsforbund har gjenåpnet NIFs
flyktningfond. To millioner kroner skal
fordeles til idrettslag som ønsker å gjøre
en forskjell for flyktninger i mottak. Det er
viktig at idrettslag som ønsker å hjelpe til
med aktivitet tar kontakt med mottakene
snarest mulig for å finne ut om det er
behov for aktivitetstiltak.
Søknadsfristen er 7. september.
Les mer og finn søknadsskjema her.

NIFs nye generalsekretær
Karen Kvalevåg (51) er ansatt som
generalsekretær i Norges idrettsforbund
olympiske og paralympiske komité (NIF).
Hun tiltrer i stillingen 1. oktober.
- Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på
utfordrende og spennende oppgaver i
Norges største folkebevegelse. Ikke minst
gleder jeg meg til å bli kjent med alle de
dyktige medarbeidere i NIF og utvikle
samarbeidet med øvrige organisasjonsledd i
idretten. Jeg har stor tro på at vi skal
videreutvikle idretten basert på en
verdiforankret kultur – og stor grad av
åpenhet. Det gjelder både i arbeidet med å
skape idrettsglede for enda flere og i
utviklingen av toppidrettsnasjonen Norge,
sier Kvalevåg. Les mer om ansettelsen her.

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

Bli en treningskompis
Målet med treningskompisordningen er å få
til mer og bedre organisert aktivitet for
mennesker med behov for bistand, og
forhåpentligvis også rekruttere flere
mennesker med funksjonsnedsettelser til
idretten. I høst holdes det tre kurs i
Finnmark for deg som kan tenke deg å bli
en treningskompis. Er du over 16 år, glad i
fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med
mennesker? Da kan dette absolutt være
noe for deg.
Kurs i Sør-Varanger 8.-10. september
Kurs i Hammerfest 15.17. september
Kurs i Alta 27.-29. oktober
Les om treningskompisordningen her.
Les om treningskompiser i aksjon her.

Delt Ulvangstipend til BUL-jenter
Ulvangstipendet 2017 på 50 000 kroner ble
delt mellom fotballspillerne Runa Lillegård
og Eline Hegg fra Alta. De talentfulle
jentene var begge med å spille BUL opp til
1. divisjon sist sesong og har begge vært
med å dominere landskamper for Norges
U16 landslag. Les mer om tildelingen her.

Nettside med fokus på ungdomsidrett
Før sommeren lanserte Norges
idrettsforbund i samarbeid med 30
særforbund en nettside med tips og råd om
idrett for ungdom. Hovedhensikten med
siden er å vise frem og spre gode
eksempler og ideer om hvordan man kan
tilrettelegge for god ungdomsidrett. Her har
de brukt 30 klubber som eksempler på
hvordan man kan tilrettelegge for god
ungdomsidrett. Hammerfest turnforening er
en av klubbene som er omtalt.
Ta en titt på www.ungdomsloftet.no.
Lederkurs for ungdom
Finnmark idrettskrets har gleden av å
invitere ungdom i alderen 15-19 år til
Lederkurs for ungdom. Første del holdes på
Vikingsillju i Alta 8.-10. september, mens
del to holdes på Scandic under Idrettshelga
i Alta 20.-22. 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 lederkurs for ungdom er flott
å ha med seg videre på CVen.
Les mer om kurset og meld på her.
148 har søkt momskompensasjon
Da fristen for å søke momskompensasjon
gikk ut 15. august hadde 148 idrettslag i
Finnmark benyttet muligheten til å søke.
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.
Se etter kurs i kalenderen
9.-10. september arrangeres det
aktivitetslederkurs i Berlevåg, 22.-23.
september er det kurs i coaching og
kommunikasjon i Sør-Varanger, og 7.-8.
oktober er det aktivitetslederkurs i SørVaranger. Følg med i vår kalender der alle
kurs blir lagt ut fortløpende.
Her kan du lese om de ulike kursene dere
kan bestille. Ta kontakt med
marit.arntzen@idrettsforbundet.no
hvis din klubb har noen kursønsker.

Dialogmøte med idretten i Øst
Olympiatoppen Nord-Norge (OLT NN) har
påbegynt arbeidet med å utvikle et
prestasjonsmiljø i Øst-Finnmark. De har
startet en kartlegging av aktuelle miljø, og
jobber for å etablere lokale
kompetanseteam i OLT NN som skal følge
opp aktuelle toppidrettsmiljø med deres
utøvere og trenere i Finnmark.
Kompetanseteamene vil ledes av
prosjektleder Roger Finjord.
Nå ønsker OLT NN å ta arbeidet et steg
videre, og inviterer idretts-/klubbmiljø i
Øst-Finnmark til et dialogmøte. Målet er å
bli bedre kjent med muligheter og behov i
idretten i Øst-Finnmark, avklare hverandres
forventninger og diskutere hva toppidrett
betyr for den lokale idretten. På møtet
ønsker man at aktuelle klubbmiljø er
representert med både klubbleder eller et
styremedlem, samt hovedtrener eller
sportslig ansvarlig. Utøvere (født 2003 og
eldre), øvrige trenere, foreldre og andre
interesserte er også hjertelig velkommen!
Gi gjerne beskjed til prosjektleder Roger
Finjord på e-post Roger.Finjord@fotball.no
om dere ønsker å delta på møtet! Møtet
holdes tirsdag 29.august fra kl. 19-21
på Scandic hotell Vadsø.

100 000 kr fra Ishavskraftfondet 2017
Det kom inn 57 kvalifiserte søknader til
Ishavskraftfondet i år og komiteen hadde
en stor utfordring med å plukke ut de
beste tiltakene blant veldig mange gode
søknader. Så utfordrende var det at
Ishavskraft valgte å øke tildelingen fra 80
000 til 100 000 kroner. Dermed kunne syv
idrettslag glede seg over støtte til sine
barne- og ungdomsaktiviteter:
Hasvik IL - 10 000 kroner
Havøysund IL - 10 000 kroner
Karasjok Håndballklubb - 20 000 kroner
Kautokeino IL - 25 000 kroner
Kirkenes Puckers - 10 000 kroner
Varanger Ballklubb - 15 000 kroner
Varanger Trekkhundklubb - 10 000 kroner.
Les mer om begrunnelsen og hva pengene
skal brukes til her.

Jubileumshefte
I 2019 feirer Finnmark idrettskrets 100 års
jubileum. I den anledning vil det bli laget
et jubileumshefte. Vi har engasjert
forfatter Roger Albgrigtsen til denne
jobben og han er allerede i gang. Har du
tips til noe du mener bør med i heftet eller
du har noen fine bilder som kanskje kan
brukes, kan det sendes til
finnmark@idrettsforbundet.no.

Barents Summer Games
Helga 1.-3. september samles over 1000
unge deltakere fra Norge, Sverige, Finland
og Russland til Barents Summer Games i
Bodø. Det skal konkurreres i 14 forskjellige
idretter. Dette blir fjerde gang Barents
Games arrangeres. Hvert annet år er det
Summer Games og hvert annet år er det
Winter Games. Målsettingen for Barents
Games er å legge til rette for at utøvere i
alderen 15–25 skal kunne møtes til
sportslig dyst på tvers av landegrensene og
gjøre folk-til-folk samarbeidet mellom de
fire landene mulig.
Les mer om Barents Games her.
Young leaders in Barents Sports
30 unge idrettsledere fra Nord-Norge og
Nord-Sverige er tatt ut til lederprogrammet
"Young Leaders in Barents Sports«, flere
av dem fra Finnmark. Lederprogrammet gir
deltakerne en innføring i temaene samspill,
verdier, vennskap, mangfold og
kommunikasjon. Programmet
gjennomføres i Bodø i uke 35, uka før
Barents Summer Games.
Les mer og se deltakerlisten her.
Kulturkonferanse i Murmansk
I forbindelse med at Finnmark
fylkeskommune og Murmansk Oblast
(fylke) feirer 30 års kultursamarbeid i år,
er årets kulturkonferanse lagt til Murmansk
10.-13. oktober. Idretten har lenge vært
toneangivende i dette samarbeidet da vi
har hatt en samarbeidsavtale og
idrettsutvekslinger helt siden 1960.
Finnmark idrettskrets er invitert sammen
med Sportskomiteen i Murmansk til å
delta på konferansen, og skal sammen ha
et innlegg om «Idretten som døråpner for
samarbeid over grensa».

Lokale aktivitetsmidler 2017
De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er
en kontantstøtte direkte til idrettslagene, er
i år på 337 millioner kroner. For Finnmark
betyr det at det denne høsten skal deles ut
4 919 198 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:

MSM-stipend til skiløper fra Alta
Skiløper Hermann Nordstrand Fiksen fra
BUL ble tildelt ett av fire stipender på 25.
000 kroner fra stiftelsen Midnight Sun
Marathon i juni i år. Stipendet gis til yngre
utøvere i etableringsfasen og som tilhører
toppen innen sin idrettsdisiplin.
Kandidatene ble stemte frem gjennom
sosiale medier før en jury tok den endelige
avgjørelsen. Vi gratulerer med stipendet!
Bilder av barn i sosiale medier
På grunn av en stadig økende bruk av
sosial medier ønsker Norges idrettsforbund
å rette søkelyset mot hvilke regler som
gjelder for publisering i sosiale medier og i
andre publikasjoner. Les mer om dette her.
Nye klubber:
Mehamn Bryteklubb
Nordlysbyen Kyokushin Karateklubb
Gjenopptatte klubber:
Båtsfjord Pistolklubb
Karasjok Håndballklubb

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! 3600 personer følger oss på
Facebook. Lik siden vår og få jevnlige
oppdateringer og påminnelser om ting som
er viktig for deg og ditt idrettslag.

Nye grupper:
Hesseng IL – Tennis
Kautokeino IL – Turn
Tverrelvdalen IL - Sykkel
Utmeldte klubber:
Isbjørnan Masters Svømmeklubb
Utmeldte grupper:
IL Ilar – Orientering
IL Pasvik Hauk – Triatlon
Kautokeino IL - Friidrett
Øksfjord IL - Volleyball

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

