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Spillemidler til utstyr 
Tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» 

videreføres i 2015. Det er i år 27 millioner kroner 

som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det 

totalt fordelt cirka 187 millioner kroner. 

 

Årets søknadsfrist er 4. november.  

Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil i 

løpet av uke 41 motta en e-post med mer detaljert 

informasjon om søknadsprosessen. Det skal i år 

søkes elektronisk via Sportsadmin. En skal kunne 

legge inn søknader fra det tidspunkt klubben 

mottar e-posten med mer informasjon. 

 

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr 

som er omfattet av ordningen. 

For idrettsskolene er det de respektive 

idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som 

kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i 

idrettsskolen. 

Utstyret må være kjøpt inn i etter 1. januar 

2015. 

Les mer om ordningen og søknadsprosedyre her; 

Spillemidler 
 
 

 

 
 

Bli med på å finne årets ildsjel 2016! 
På idrettsgallaen kåres hvert år årets ildsjel.  

I år skal man kåre en UNG ILDSJEL, det vil si en 

jente eller gutt under 26 år. 

 

Kriterier for å vurderes som Årets ildsjel: 

 Han/ hun er under 26 år gammel. 

 Vedkommende har gjort en solid innsats for 

idretten. 

 Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt 

eller ha andre verv i idretten. 

 Ikke være heltidsansatt   

Gjennom hele oktober kan du komme med forslag på 

en person i din klubb, eller en ung person du kjenner 

som bør bli en kandidat. 

Nominer din kandidat her 

 

En jury vil 1. november plukke ut tre aktuelle 

kandidater fra hver idrettskrets.  

Hedmark idrettskrets vil velge èn av kandidatene. 

Fra 16. november vil fem finalister på landsbasis bli 

overrasket av NRK og en idrettsprofil. 

Den høythengende prisen deles ut under NRKs 

direktesending fra Idrettsgallaen på Lillehammer 

lørdag 9. januar 2016. 

 

Ikke nøl, bli med å fremme unge trenere og 

ledere i ditt eget idrettslag! 

 

 

Se NRKs trailer her: Årets ildsjel 2016 
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http://www.idrett.no/hedmark
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/27-millioner-kroner-til-spillemidler-til-utstyr/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/arets-ildsjel1/
https://www.dropbox.com/s/uiuluyn75x7g8k8/Ildsjel%202016.mov?dl=0
mailto:hedmark@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/hedmark


                                         

                                                NYTT FRA HEDMARK IDRETTSKRETS  
                        

                                           NR 11/2015      2. oktober 2015   

www.idrett.no/hedmark 2 

 

Bli frivillig på Ungdom-OLs 

læringsprogram 

Det er ikke bare på sportsarenaene det trengs 

frivillige til Ungdoms-OL.  

 

Nå er Ungdoms-OL2016 på jakt etter deg som vil 

være holdningsbygger, karrierebygger, 

skadeforebygger og mye, mye mer. 

 

Under Ungdoms-OL vil utøvere og trenere samles til 

gode og inspirerende læringsopplevelser, gjennom 

programmet Learn & Share. Utøverne kan 

konkurrere om å bli OLs raskeste i hinderløypa eller 

lære seg å planlegge en yrkeskarriere etter 

idretten. Det blir også ekskursjoner til verdens 

eldste skifabrikk og besøk hos det norske 

eventyrlandet i Hunderfossen. Sammen med en 

rekke internasjonale og nasjonale organisasjoner 

arrangeres det over 25 forskjellige aktiviteter 

hver eneste dag.  

 

 

Å være en del av Learn & Share-teamet på 

Lillehammer og Hamar kommer til å bli en av de 

mest utfordrende og spennende oppgavene du kan 

inneha under lekene. Deltakere og støtteapparat fra 

over 70 nasjoner kommer til å besøke området hver 

dag. Det vil bli et internasjonalt og interaktivt 

miljø, som skal vise frem hva Ungdoms-OL står for. 

 

Les mer om Learn & Share her: Learn & Share 

 

Har du lyst til å bidra som frivillig?  

Klikk her: Meld deg som frivillig 

 

 
 

 

 

Idrettslag kan søke om midler fra NIFs 

flyktningfond 
Nå kan idrettslag over hele Norge søke om midler 

inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert 

aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller 

på mottak.  

 

Totalt skal 700.000 kroner deles ut til formålet. 

Målet med flyktningfondet er å gi en meningsfull 

opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak 

for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med 

minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, 

trenere og ledere og ikke minst inspirere til 

inkluderende idrettslag.  

 

 – Norsk idrett er ikke uberørt over dagens 

flyktningsituasjon og har opprettet et eget fond.  

Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd med en 

invitasjon om deltakelse i idretten, og nå kan 

idrettslag rundt om i Norge gjøre en forskjell for 

de flyktningene som kommer, sier idrettspresident 

Tom Tvedt. Idrettspresidenten oppfordrer nå alle 

idrettslag som finnes i samme lokalsamfunn som 

asylmottakene om å engasjere seg.  

- La barnas ønske om å bidra få et utløp gjennom 

idrett i fellesskap. Engasjer dere som foresatte, 

trenere og ledere for å synliggjøre idrettslagenes 

kraft i sine lokalsamfunn, sier Tom Tvedt. 

 

Les mer om gode eksempler og søknadsprosedyre 

her: Flyktningfond 

 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/hedmark
Les%20mer%20om%20hva%20som%20innebærer%20å%20være%20Learn%20&%20Share-frivillig
https://lillehammer2016.mobilise.no/default.aspx?did=9080546&loadappid=0&formarrangement=9080651
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idrettslag-kan-soke-om-midler-fra-nifs-flyktningfond/

