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Følg Oppland idrettskrets i sosiale 

medier! 
 

Vi har nå fått ny hjemmeside! Du blir sendt 

direkte videre fra den gamle siden, så adressen er 

som før: www.idrett.no/oppland. 

I oppstartsfasen har vi hatt litt utfordringer med 

adressa, så om du ikke blir videresendt, så 

benytter du følgende adresse: 

www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-

idrettskrets  

 

Facebook: https://www.facebook.com/opplandik  

 

Twitter: som @opplandidrett, 

https://twitter.com/opplandidrett  

 

Instagram: @opplandidrettskrets. 

 

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. 

 

 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015  

 
Endring av tippenøkkelen har også ført til en økt 

pott til fordeling av Lokale aktivitetsmidler. 

Idrettsrådene i Oppland får rekordsummen  

10 447 193 kroner til fordeling. Dette er svært 

gledelig, og økningen i midler vil bedre 

rammevilkårene for frivillig medlemsbasert arbeid 

for barn og unge.  

Idrettsrådene følger departementets retningslinjer 

for fordeling, men skal også ivareta lokale behov.  

Fristen for fordeling er satt til 04.12.15, men det 

er ingen grunn til å vente! Pengene ligger klare til 

fordeling.   

Les mer om dette her: 

Lokale aktivitetsmidler 2015 

 

Momskompensasjon 2015 

 

 

Nå kan alle medlemsorganisasjoner søke om vare- 

og tjenestemomskompensasjon for 2015. Det er 

frivillig å være med i ordningen, men vi anbefaler 

alle å rapportere slik at organisasjonsleddet kan 

motta kompensasjon. 

Fomålet med ordningen er å kompensere de 

kostnader som frivillige organisasjoner har til 

merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF) skal administrere 

ordningen på vegne av alle sine 

medlemsorganisasjoner. 

Søknadsfristen er 15. august 2015. 

 

Les mer om ordningen 

Momskompensasjon 2015 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrett.no/oppland
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets
https://www.facebook.com/opplandik
https://twitter.com/opplandidrett
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/vare--og-tjenestemoms/
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Kommune- og fylkestingvalget 2015 

 

 
 

For at idretten skal ha størst mulig gjennomslag 

for idrettens saker i årets kommunestyre- og 

fylkestingsvalg har Norges idrettsforbund nedsatt 

en arbeidsgruppe bestående av idrettsråd, 

idrettskretser og særforbund i tillegg til 

representanter fra idrettsstyret og NIFs 

administrasjon.  

 

Arbeidsgruppen har lagt fram tre fanesaker og en 

verktøykasse med forslag til virkemidler som kan 

brukes til å få gjennomslag lokalt. Alt om 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 og 

verktøykassen finner dere her: 

 

Kommune- og fylkestingvalg 2015   

 

 

Idrettstinget 2015 

 
Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF), avholdt ting i 

Trondheim på Scandic Nidelven hotell fra 5.-7. 

juni 2015.   

 

Oppland idrettskrets var representert ved 

styreleder Berit Brørby, nestleder Liv Krokan 

Murud og styremedlemmer Per Løberg, Arne 

Brufladt og Inger Fløgum. Som observatører 

deltok Tore Stubrud og Roger Aa Djupvik fra 

administrasjonen.  

 

 

Tom Tvedt ble valgt til idrettspresident for de  

neste 4 årene. Han fikk med seg et nytt styre med 

god ungdoms- og kvinnerepresentasjon. Ekstra 

hyggelig var det at innlandet blei veldig godt 

representert i idrettsstyret ved Marit Roland 

Udnæs, Sondre Gullord og Sigbjørn Johnsen. Det 

nye idrettsstyret gjennomførte sitt første møte 

24.06. 

 

 
 

På idrettstinget ble det vedtatt et nytt 

idrettspolitisk dokument  (IPD 2015-2019).  IPD 

er retningsgivende for aktiviteten i hele 

idrettsorganisasjonen.  

 

Det nye IPD og lovendringer vil bli lagt ut på 

hjemmesiden til NIF, og tatt opp på ulike møter i 

idrettsorganisasjonen i løpet av høsten/våren. 

Dette er to viktige dokument som idrettens 

organiasjonsledd bør sette seg inn. 

 

Idrettstinget vedtok to resolusjoner. 

 

  Idrettslagene fortjener full 

momskompensasjon 

 Idrettsglede for alle, ikke bare for dem 

som har råd 

 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://idrettsforbundet.nif.no/tema/valget-2015/
http://idrettsforbundet.nif.no/tema/valget-2015/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/valgte-nytt-idrettsstyre/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/forste-mote-i-det-nye-idrettsstyret/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/forste-mote-i-det-nye-idrettsstyret/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/forste-mote-i-det-nye-idrettsstyret/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/enstemmig-vedtatt-idrettslagene-fortjener-full-momskompensasjon/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/enstemmig-vedtatt-idrettslagene-fortjener-full-momskompensasjon/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/resolusjon-fra-idrettstinget/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/resolusjon-fra-idrettstinget/
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FUNKISIDRETT 

 

 

 
I Oppland har vi en fagkonsulent som jobber opp 

mot klubber, trener og utøvere som trenger 

bistand og veiledning i forhold til idrett og 

funksjonsnedsettelse. Dette kan være 

synshemmede, bevegelseshemmede, 

hørselshemmede og utviklingshemmede. 

Opplandsidretten ønsker å gi ALLE mulighet til å 

drive fysisk aktivitet. Ved hjelp av fagkonsulenten 

innen dette området kan muligheten for å lykkes 

med å få til et aktivitetstilbud for de med en 

funksjonsnedsettelse være større.  

Ta kontakt: 

 Hvis du ønsker å begynne med idrett, eller 

prøve en ny aktivitet 

 Hvis ditt idrettslag eller idrettsråd ønsker å 

sette i gang aktivitet for de med en 

funksjonsnedsettelse i deres lokallag  

 Hvis idrettslaget ønsker å skolere trenere  og 

ledere 

 Hvis IR ønsker tips og rådgiving i forhold til 

samarbeid med kommunen 

NIF sin regionale fagkonsulent kan blant annet 

bistå i forhold til følgende punkt: 

 Oversikt over aktivitetstilbud og hvem de er 

for.  

 Følge opp og bistå utøvere som har vært på 

opphold blant annet på Beitostølen 

helsesportsenter 

 

 

 Kompetanse i forhold til å forsterke nye eller 

eksisterende aktivitetstilbud. 

 Legge til rette arenaer for utprøving av idretter 

og aktivitetshjelpemidler 

 Gjennomføre kurs og temakvelder for idrettens 

trenere, ledere og utøvere i samarbeid med 

Oppland idrettskrets 

 Samarbeid med idretten og 

kommuneadministrasjonen for å bedre 

rammebetingelsene for målgruppen 

Aktuelle informasjonssider:  

 www.idrettsforbundet.no/andre/funksjonshe

mmede 

 Facebook: Idrett for funksjonshemmede eller 

funkisidrett 

På disse sidene legges det jevnlig ut nyheter. 

 

 

 

 

 

 

 

I juli vil idrettskretsens kontor for det meste 

være stengt. 

Vi ønsker alle en aktiv og strålende sommer   

 

 

Opplandsidrettens fagkonsulent kan kontaktes 

på følgende: 

Hilde Håkenstad 

Tlf: 93 03 05 25 

Email: hilde.haakenstad@idrettsforbundet.no 

 

IKKE NØL MED Å TA KONTAKT! 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrettsforbundet.no/andre/funksjonshemmede/
http://www.idrettsforbundet.no/andre/funksjonshemmede/
mailto:hilde.haakenstad@idrettsforbundet.no

