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Følg Oppland idrettskrets i sosiale 

medier! 
 

Sosiale medier er, sammen med hjemmesiden, vår 

viktigste nyhetskanal. Lik derfor siden vår på 

Facebook og følg oss på Twitter, så får du all 

informasjon og oppdateringer som vi legger ut. 

 

Facebook Twitter Instagram 

 

 

«Ungdom og doping – et 

samfunnsproblem?» 

 

 
 
Antidoping arbeidet er mer aktuelt enn noen gang 

og Oppland idrettskrets, Antidoping Norge, 

Høgskolen i Lillehammer, Oppland 

fylkeskommune og SLT inviterer til et svært 

aktuelt og spennende seminar «Ungdom og 

doping – et samfunnsproblem» på Høgskolen i 

Lillehammer 16. mars 2016. Seminaret retter seg 

både mot idretten og mot doping som et 

samfunnsproblem. Påmelding innen 4. mars. 

 

Les mer her: 

 

«Ungdom og doping – et samfunnsproblem?» 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i KlubbAdmin? 
 

 

 
KLUBBADMIN 

KlubbAdmin er idrettens løsning for 

medlemshåndtering, hvor du kan sende meldinger 

til medlemmene og foreta fakturering. 

Som klubb må dere ha på plass et elektronisk 

medlemsregister i løpet av 2016, og da er 

KlubbAdmin som kommuniserer 

med idrettens øvrige løsninger et naturlig valg. 

 

Trenger du opplæring? 

 Oppland idrettskrets stiller opp og lager 

kurs sammen med dere.  

Ta kontakt med 

JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.n

o eller på mobil 9416 4290 

så planlegges dette kjapt. Kurs i nærmeste 

framtid er: 

o Sør-Aurdal 07.03 

o Lom 08.03 

o Lillehammer 10.03.  

o Meld dere på kursene via 

MinIdrett, søk etter «KlubbAdmin» 

+ stednavnet! 

 Webinar – opplæring ved instruktør på 

nett. IT-avdelingen i NIF setter opp kurs 

14. mars og 31. mars – se 

www.klubbadmin.nif.no  

 YouTube – webinar fra 15.02 er lagt ut 

slik at du kan se det når det passer deg. 
(https://youtu.be/bwIFaqbEU-
8?list=PLFzp8NRcEkK76IRvCSRQPFMbzjOT9_Y
NR)  
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SAMORDNET SØKNADS- OG 

RAPPORTERING I APRIL 

Her trenger alle ledere i klubbene egen profil i 

MinIdrett for tilgang til rapporteringen. 

Minner om nyhetsbrevet - 

http://ext.mnm.as/r/FCB53B89-FD26-444B-

AF6C-E4311C019978  

  

Ny lovnorm 

 

 

 
Viktig melding til alle klubber! Ny vedtatt 

lovnorm sendes sammen med årsmøteprotokoll til 

Oppland idrettskrets. Dette sendes til Jørn 

Skjærvik 

JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no  

Ta også kontakt om du har spørsmål rundt dette. 

 

Enklere idrettslag 

I 2016 gjelder det noen nye rutiner og frister for 

idrettslagenes årsmøter, rapportering og søknader. 

Alle idrettslag skal ha fått e-post om dette 4. 

desember. Vi har laget en oppskrift som hjelper 

idrettslagene med all informasjon som trengs for å 

komme i gang med nytt, bedre og enklere system. 

Her vil dere finne all informasjonen dere trenger: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enkl

ere_idrettslag_2016/ 

 

Her er de tre viktigste punktene: 
1. Årsmøtet før 31. mars 2016 

-ny lovnorm vedtas og sendes idrettskretsen 

for godkjenning 

2. Samordnet rapportering 

a) Medlemsregistrering 

b) Søknad mva-kompensasjon varer og 

tjenester 

c) Ajourføring enhetsregisteret 

(Brønnøysund) 

3. Elektronisk og godkjent medlemsregister 

-KLUBBADMIN er idrettens eget system 

som er gratis! 

 

Fakkelmarkeringer i Oppland 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ungdoms-OL er over og det ble flotte dager med 

mye ungdommelig engasjement! Våre to 

fakkelmarkeringer på Gjøvik og Otta ble en stor 

opplevelse av, for og med ungdom og med stor 

publikumsoppslutning! Takk til alle som var med 

og gjorde dette til to flotte dager! 

 

Vi lar disse to filmene stå for oppsummeringen: 

 

Fakkelmarkering Gjøvik 

 

Fakkelmarkering Otta 
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NIFs flyktningfond åpnet igjen 

 

 
 

Det har kommet inn friske midler til NIFs  

flyktningfond fra IOC, Gjensidigestiftelsen og 

Kulturdepartementet. Over 3 millioner kroner skal 

fordeles på idrettslag rundt om i Norge. Allerede 

nå kan idrettslag søke om inntil 25.000 kroner til 

ulike tiltak. Søknadsfrist er 13. mars. 

 

Les mer her: 

 

Flyktningfondet åpnet igjen 

 

 

«Rent idrettslag 2016» - kampanje! 

 

 

 
 

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier 

blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin 

holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere 

rammes av en dopingsak?  

 

Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å 

sette fokus på verdiarbeid og antidoping. 

 

Oppland idrettskrets ønsker å utfordre alle 

idrettslag, idrettsråd, kretser/region til å 

sertifisere seg som et Rent idrettslag! Hvilket 

idrettsråd i Oppland klarer å få flest 

prosentvise rene idrettslag? Og hvor mange 

registreringer klarer vi totalt i Oppland?  

 

Informasjon om kampanjen vil legges ut på vår 

hjemmeside, men i mellomtiden er det bare å gå 

inn på http://www.rentidrettslag.no/, og starte 

gjennomføringen! Kampanjen vil gå ut 2016. 

 

Oppland idrettskrets er registrert, hvilket idrettslag 

blir det neste fra Oppland?? Her kan du følge med 

på listen over registrerte. 

 

Liste over Rene idrettslag 

 

Har du lyst å prøve parabob? 

 

 
Har du nedsatt funksjon i ben er du velkommen til 

å prøve den nye spennende og fartsfylte grenen 

parabob! 

Ta kontakt med Norges Ake- Bob og 

Skeletonforbund for mer informasjon! 

Kontaktpersoner: 

Generalsekretær Thomas Vesteraas, tlf.: 400 34 

733 eller e-post thomas.vesteraas@nif.idrett.no   

Kenneth Jørgensen, tlf 905 35 789 eller epost 

kenneth@friformdesign.no  

 

Les mer her: 

Parabob 
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