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Bli med på feiringen av 1 år igjen til
Ungdoms OL!
Aktivitetskalender 2015
Hedmark idrettskrets holder kurs, samlinger og
temakvelder med mer ute i lokalidretten. Les mer
om de ulike aktivitetene utover i nyhetsbrevet.
09.02.2015
12-13.02.2015
05.03.2015
04.05.2015

Infomøte Wang
Ungdoms OL-feiring
Kurs KlubbAdmin
Frist momskomp idr.anlegg

Hamar
Hamar
Ottestad

Dette markeres i Hamar OL Amfi,
torsdag 12. februar kl 18:30.
Det vil bli SHOW i pausene på ishockeykampen
mellom Storhamar Dragons – Lørenskog.
Fredag 13. februar er det arrangement i
Hamar Teater kl 19:30.
Her vil det bli forestilling av «Det andre teatret»,
sang med Defrost og danseinnslag.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Kurs i KlubbAdmin - faktureringsdelen
Torsdag 5. mars får vi igjen besøk av Jeanette
Andersen fra NIF-IT i Idrettens hus.
Tema denne kvelden er faktureringsdelen i
KlubbAdmin.
Mange klubber har etterspurt dette, og kurset
passer nok best for de som allerede har tatt
KlubbAdmin i bruk.

Idrettsregistrering 2015
Det er fortsatt noen lag som ikke har
registrert tall i forbindelse med
idrettsregistreringen.
Vennligst ta snarlig kontakt med vår konsulent
Kjell Åge Furuholt, telefon 419 26 354,
for hjelp til registrering.

Egen invitasjon med påmeldingsinformasjon sendes
til alle idrettslag i kretsen.

Les mer om ordningen her:
Idrettsregistreringen 2015
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Idrettsskolemedaljer

Idrettslagsbrosjyre på ni språk

Hedmark idrettskrets sitter på et lite
lager med idrettsskole-medaljer,
merker og pin.
Merker (140 stk) og pin (391 stk) gis ut
gratis. Medaljer selges til kr. 30,- pr
stk. (Gull 154 stk, sølv 242 stk og
bronse 267 stk).

Norges idrettsforbund, i samarbeid med
Kulturdepartementet, lanserer nå
idrettslagsbrosjyren «Bli med» på ni ulike språk.
Brosjyren, som kan tilpasses hvert enkelt
idrettslag, blir et relevant og svært viktig verktøy
for idrettslagenes inkluderingsarbeid.

Bestillinger foretas til
Helen.Skansen@idrettsforbundet.no

Momskompensasjon idrettsanlegg frist 4. mai
Det er nå klart for en ny søknadsrunde for de som
skal søke om momskompensasjon for bygging av
idrettsanlegg. Søknadsfristen er 4. mai 2015.
Det er tre kriterier som må være oppfylt for at en
skal kunne få kompensert merverdiavgiften.
Disse er:
Ordningen gjelder anlegg hvor
byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar
2010.
2. Det må for det omsøkte anlegget foreligge
en spillemiddelsøknad som er i formell
orden.
3. Anlegget må være ferdigstilt før det kan
søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema
og revisorrapport skal inngå som vedlegg til
søknaden og må oversendes innen
søknadsfristen.

- Det er Kulturdepartementet som har finansiert
brosjyren som igjen er et resultat av rapporten
«Kom igjen, jenter» som så på jenter med
minoritetsbakgrunn og deltakelse i organisert
idrett. Vi håper brosjyren vil bidra til at det blir
enklere for alle med minioritetsbakgrunn å ta del i
norsk idrett, sier Inge Andersen, generalsekretær i
Norges idrettsforbund.
Brosjyren beskriver norsk idrett på en lettfattelig
måte; blant annet hvordan et idrettslag drives,
dugnadsarbeid, hvordan bli medlem og hvorfor det
er viktig å drive med fysisk aktivitet.
Les mer her: Brosjyre

1.

Regjeringens forslag
truer enerettsmodellen
Norges idrettsforbund
inviterte til pressekonferanse
om regjeringens forslag til endringer i lotteriloven
og forslaget om en ny lisensordning for pengespill.
Her kan du lese mer om saken samt se
pressekonferansen: Enerettsmodellen

Les mer her: Momskompensasjon idrettsanlegg
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Wang toppidrett er startklare i Hamar

Til våre idrettslag

Wang Toppidrett er som tidligere nevnt klar for
å starte opp et tilbud for morgendagens
topputøvere i håndball, fotball, ishockey og trolig
sykkel og langrenn fra høsten 2015.
Toppsjefen i Wang, Håvard Johansen og rektor
på Wang Hamar, Eskil Ervik inviterer til
informasjonsmøte i
Vikingskipet, Johan O Koss - auditoriet
mandag 9. februar kl 18.00.

Har du lyst til å gi påfyll til medlemmene i ditt
idrettslag?
Vi tilbyr å komme uten kostnader til din klubb.
Men du må oss beskjed om hva dere ønsker,
til AvleChristen.Bjorn@idrettsforbundet.no
Vi kan bl.a. tilby:
1) Klubbesøk
2) Klubbadmin - kveldskurs
3) Styrearbeid i praksis – kveldsseminar
4) Økonomi og regnskapskurs (en kveld)
5) Hvordan komme i gang med å bygge anlegg
6) Seminar for unge trenere (under 30 år)
for ungdom (13-19 år)

Brøttum IL tar tak

Vårt populære seminar går over to
kvelder.
7) Idè-myldringskveld for foreldre og
trenere til unge utøvere
8) «Den gode treningen» - temakveld der de
nye øvelsene presenteres
9) Temakveld om hvordan skape motivasjon
og glød

Hedmark idrettskrets har siden nyttår jobbet tett
sammen med Brøttum IL. Selv om klubben er
veldrevet, og kjent for gode arrangementer innen
ski og sykkel, ønsker de å ta enda et skritt videre.
Klubben jobber nå med dokumentasjon av egen
organisasjon og aktivitet, og i første omgang skal en
ny organisasjonsplan på plass før årsmøtet.
Neste skritt blir virksomhetsplan og klubbhåndbok.
Mandag 2. februar gjennomførte vi startmøte, med
23 deltakere som brenner både for klubben og
bygda.

Dersom din klubb ønsker hjelp til videre utvikling,
ta kontakt med Hedmark idrettskrets.

10) Aktivitetslederkurs – 3 kvelder. Midt i
blinken for foreldre og trenere til unge
utøvere. Praktisk anvendbart kurs.

Fartspiller på J17-landslaget
Ingrid Kvernvolden
(bildet) fra FL Fart er tatt
ut i troppen til J17landslaget mot Italia
10.–12. februar.
Nærmere informasjon er
lagt ut på Fart ILs
hjemmeside: www.fartfotball.no
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