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Nordland idrettskrets er et kompetansesenter som tilrettelegger for utvikling av 
idrettsorganisasjonen i Nordland. Kretsen er fylkesledd under Norges Idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komitè (NIF). Norges største frivillige organisasjon, med 
ca 2.200.000 medlemsskap.

I Nordlandsidretten er det aktivitet innenfor 47 særidretter, 31 idrettsråd, 531 ordinære 
idrettslag med til sammen 70.083 medlemmer, herav 30.037 jenter og 40.047 gutter.

Idrettskretsen arbeider for best mulig forhold for idretten i Nordland, innenfor disse 
områdene:

• Bedre rammebetingelser for idretten
• Lov- og organisasjonssaker 
• Kompetanseheving i idrettslag og idrettsråd 
• Anlegg
• Folkehelse
• Internasjonalt arbeid

Nordland Idrettskrets arbeider for at idretten skal være åpen og inkluderende, og at 
alle mennesker i Nordland skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra ønsker og behov. 

Våre aktivitetsverdier er glede, helse, fellesskap og ærlighet.
Våre organisasjonsverdier er frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd

Vår visjon er ”Idrettslgede for alle i Nordland”!

NORDLAND IDRETTSKRETS
Telefon: 75 71 14 00
E-post: nordland@idrettsforbundet.no 

OM
NORDLAND IDRETSKRETS

nordland@idrettsforbundet.no


Nordland idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene
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                   Idrettsglede for alle i Nordland!

Idrettsglede for alle i Nordland! Gjennom 
dette slagordet legger Nordland Idrettskrets 
tilrette for at alle i Nordland kan drive med 
fysisk aktivitet på sitt nivå tilpasset den 
enkelte. Idretten i Nordland tilrettelegger 
for alt fra unge talenter, til trimgrupper på 
mosjonsnivå, og vi legger til rette for de med 
funksjonsnedsettelser.

Gjennom samarbeid med fylkeskommunen 
har vi de siste årene startet med prosjektene 
”Trim I Lag” og ”Young Active”, prosjekter 
der vi gir oppsatrtsstøtte til de som vil starte 
opp med lavterskelaktivitet. I prosjektet Young 
Active henvender vi oss til ungdom og vi har 
til nå har skolert 65 ungdommer slik at de kan 
starte sine YouAct-grupper med egenstyrt 
aktivitet

Lokale aktivitetsmidler direkte ned 
til idrettslagene er blitt en god og 
viktig inntektskilde for lokalidretten, 
og Nordlandsidrettens pott økte fra 
7.971.502 i 2013 til 10.033.015 i 2014. 

Momskompensasjon til idrettslag som 
bygger idrettsanlegg er et annet tiltak 
som ble videreført i 2014. Det samme 
gjelder ordningen med at alle frivillige 
organisasjoner kan melde inn omsetning 
i regnskap og få refundert mva etter en 
prosentsats. Disse incentivene er med 
på å hjelpe de frivillige til å ha mer 
fokus på aktivitet i stedet for økonomi 
og loddsalg. Kommunene i Nordland 
er de største bidragsyterne til idretten i 

FORORD

Nordland gjennom bygging av anlegg 
og støtte til idrettslag. De aller fleste 
kommunene i Nordland har nå gratis 
leie av idrettsanlegg til barn og ungdom, 
men vi er enda ikke helt i mål. Det er 
derfor avgjørende at vi har idrettsråd i 
hver kommune, som et talerør inn mot 
lokalpolitikerne, slik at vi alle kan få best 
mulig vilkår for idretten i vår kommune.

Jeg vil med dette takke alle frivillige 
dugnadsarbeidere i Nordlandsidretten 
som gjennom arbeid for idretten i 2014 får 
betalt gjennom å se smil og idrettsglede
hos barn og ungdom hver eneste dag!

Einar Botnmark,
Styreleder

Dette er et prosjekt vi har stor tro på, da 
det rekrutterer ungdom inn i idretten og gir 
dem leder- og trenererfaring. Det er først og 
fremst dugnaden og det frivillige arbeidet i 
de 531 lokale idrettslagene i Nordland som 
er motoren i Nordlandsidretten. Uten disse 
stopper idretten helt opp. Det er derfor 
viktig for idrettskretsen å tilrettelegge for at 
dette frivillige arbeidet ikke blir for tungt å 
utføre. Derfor satser vi stort på klubbutvikling 
som virkemiddel for å bedre idrettslagenes 
organisasjon.
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DELMÅL 1
TILRETTELEGGING FOR AKTIVITET

Nordland idrettskrets skal skape et trygt 
og inkluderende idrettmiljø i Nordland 

gjennom å øke kompetansen, og gi en 
kvalitetsheving på idrettsaktiviteten på alle 
nivå.

Vi har i 2014 gjennomført totalt 13 kurs 
av ulik lengde for å øke aktiviteten i 
idrettslagene. Dette er kurs som bidrar til 
å heve trenerkompetansen til de som til en 
hver tid bidrar i idrettslagene i Nordland.

Gjennomførte aktivitetstiltak barn 
Det er gjennomført 3 Aktivitetslederkurs 
barneidrett og 1 temakveld i barneidrett i 
2014. Kursene ble gjennomført på følgende 
steder:
- Meløy: 13 deltakere
- Svolvær: 12 deltakere
- Sandnessjøen: 15 deltakere

For øvrig har administrasjonen deltatt på 
ulike konferanser, seminarer og møter både 
av nasjonal og lokal karakter gjennom 
året, hvor barneidrett har vært tema. 
Deriblant innspillseminar «barn, ungdom og 
voksenidrett»  i regi av NIF i Oslo. 

Idrettsskole for barn
Det var 5 idrettslag i Nordland som fikk utdelt 
midler til etablering eller videreutvikling av 
idrettsskole for barn i 2014 og totalt tildelte 
NIK kr 50.000,- av totalpotten som idrettslag 
kan søke fortløpende gjennom Norges 
idrettsforbund.

Følgende idrettslag fikk oppstartstøtte:
- Svolvær IL    

Følgende idrettslag fikk utviklingsstøtte:
- Sandnessjøen IL
- Bodø Gym og turnforening
- Bossmo & Ytteren IL
- Værangfjord IL

3  Aktivitetslederkurs barneidrett (16 t)

1  Kurs i trening av mennesker med
    utviklingshemming (12 t)

2  Aktivitetslederkurs for ungdom (12 t)

Gjennomførte tiltak 2014

3   Idrettsskadekurs (12 t)
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Norsk idrett har som mål å beholde flest 
mulig, lengst mulig. Hvis barns første møte 
med idretten gir gode opplevelser i et 
trygt fellesskap, kan mange bli fysisk aktive 
gjennom et helt liv.

Aktivitetslederkurs barneidrett er et kurs 
utviklet av NIF. Kurset har de siste årene vært 
under revidering, og kurset er nå på totalt 16 
timer. 

Aktivitetsleder skal ved fullført kurs ha 
kunnskap om:
• Idrettens verdigrunnlag
• Idrettens barnerettigheter og 

bestemmelser om barneidrett
• Barns utvikling og aldersrelatert trening
• Organisering av hensiktsmessig aktivitet
• Egen trenerrolle

Kurset gir grunnleggende bidrag til kunnskap 
om hvordan aktiviteten for barn skal bli 
tilrettelagt og ledet, der barnets behov og 
helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet 
opplever glede, trygghet og mestring. 

Aktivitetslederkurs barneidrett

8
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Kursets moduler
1.Barneidrettens verdigrunnlag 
2.Barns læring og utvikling
3.Hva kjennetegner en god 
barneidrettstrener? 
4.Praktisk gjennomføring av økt

Målgruppe
Målgruppen for kurset er trenere og 
ledere i den frivillige idretten, eller 
aktivitetsledere i skolefritidsordninger, 
skoler og barnehager.
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Inkludering av funksjonshemmede
Nordland IK mottok også i 2014 støtte fra 
Nordland fylkeskommune til «Inkludering av 
funksjonshemmede i idretten i Nordland».  

I hovedsak gikk dette tilskuddet til videre 
fordeling blant idrettslag i Nordland. 
Inkluderingsmidler ble utlyst av NIK på 
vårparten og idrettslag kunne søke om 
midler til opprettelse av nye tilbud eller 
forsterking av eksisterende tilbud for 
funksjonshemmede. 

Totalt kom det inn 21 søknader og 17 
idrettslag fordelt på 11 kommuner mottok 
tilskudd. Total tilskuddspott var på kr 80 
000,-. Midlene ble fordelt av styret i NIK i 
samråd med NIFs fagkonsulent

Videre ble følgende tiltak gjennomført 

av Nordland IK i samarbeid med 
NIFs fagkonsulent og øvrige 
samarbeidspartnere. Herunder ved bruk 
av både midler fra fylket og egne midler:

- Aktivtetslederkurs: «Trening av mennesker 
med utviklingshemning» , Mo i Rana. 

- Aktivitetsdag/Grenseløs idrettsdag for 
funksjonshemmede, Bodø. 40 deltakere. 

- Samarbeid med Barnas idrettsdag for 
rekruttering av funksjonshemmede til 
arrangement i Nordlandshallen.

- Vinteraktivitetsdager på Mo, Sulis 
og Narvik. I fokus her stod utprøving 
av aktivitetshjelpemidler for alpint og 
langrenn.

9
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TRIM I LAG
PROSJEKTET
Gjennom prosjektet ”Trim I Lag” 
bidro idrettskretsen i årene 2011-
2014 til at 55 idrettslag startet opp 
lavterskel treningstilbud i sitt nærmiljø. 
Av disse oppgir  31 idrettslag at de 
fortsatt har aktivitet i utgangen av 
prosjektperioden.

I 2014 har vi fulgt tett opp de 
idrettslagene som startet opp sine 
grupper året i forveien. Det er 
utarbeidet en evalueringsrapport fra 
prosjektet. Erfaringene viser at ”Trim 
I Lag”-konseptet er en god måte å 
organisere lavterskel aktivitet på, både 
for idrettslagene og for deltakerne. 
Ved at idrettskretsen bistår lagene 
med inspirasjon og veiledning, i tillegg 
til en økonomisk oppstartsstøtte, 
opplever de at de får den motivasjon 
som skal til for å sette i gang tiltak de 
lenge har ønsket å starte opp. 

Aktivitetskonsepter som er startet 
opp gjennom Trim I Lag-prosjektet i 
Nordland:
• Familieorientering
• Swingkurs
• ”Ski I Lag”
• Venneinnebandy
• Åpen Hall / Familietrim
• ”Ventefotball”
• Step-trim og Zumba
• Frisbeegolf

I 2015 viderefører idrettskretsen en 
tilskuddsordning, som skal stimulere 
nye og eksisterende Trim I Lag-grupper 
til å opprettholde aktiviteten.

For å lese hele rapporten om Trim I 
Lag, gå til idrettskretsen hjemmeside 
(under prosjekter):

www.idrett.no/nordland

94% svarer at tiltaket har bidratt til å få flere 
inaktive i aktivitet

82% svarer av videreføring av aktiviteten 
planlegges

52% svarer at tiltaket har ført til flere nye 
medlemmer i idrettslaget

88% svarer at aktiviteten gjennomføres en 
til flere ganger i uken

88% svarer at tiltakene er gratis for 
deltakerne

10
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Nordland IK har stort sett hvert år 
gjennomført en konferanse/seminar 

med fokus på faglig påfyll primært for 
trenere, kjent som Trenerhelga i Nordland. 

I 2014 tok NIK konseptet et steg videre 
og gjennomførte helgen den 25.-27. april, 
Idrettskonferansen i Nordland. Tema for 
konferansen i år var ungdomsidrett og 
henvendte seg både mot ledere, trenere, 
instruktører, utøvere/kommende ledere 

IDRETTSKONFERANSEN I NORDLAND

(ungdom) og øvrige interesserte folk i 
Nordland. Konferansen ble samkjørt med 
Nordland idrettskrets ting, og kurset
”Aktivitetslederkurs for ungdom” ble også
avviklet samme helg. 

Det var totalt 86 deltakere på lørdagens 
hovedprogram og ca 40 deltakere på 
søndagens kretsting. Følgende bidro med 
inspirerende og interessante foredrag: 
”Langhus IL” v/Philip Fossnes, ”Glede 
i bevegelse” Halldor Skard, Tor Oskar 
Thomassen, Frisbeeutøver Sune Wentzel, 
Bodø friidrettsklubb v/Synnøve Dalmo 
Tollåli og Elias Næss, ”Ungdomsløftet” 
v/styremedlem i NIF Tormod Tvare og 
presentasjon av ”YoungActive-gruppa” i 
Brønnøysund IL v/Inger Johanne Warholm          
og Runa Møller Tangstad 

  ”Ungdomsidrett”
      Årets tema på Idrettskonferansen i Nordland
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Målet med Idrettskonferansen er å skape en begivenhetsrik 
utviklingshelg med faglig påfyll for alle engasjerte i 

Nordlandsidretten. Tiltaket ble evaluert via questback og 
oppsummeringen viste veldig gode tilbakemeldinger i forhold til 

ramme,innhold/tema og forelesere. Slike påfyllsarenaer er viktig og 
til stor inspirasjon for alle tillitsvalgte som bidrar

innen idretten.  
12
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Young Active er Nordland idrettskrets ungdomsprosjekt. Prosjektet 
har som hovedmål å få ungdom til å engasjere seg som ledere og 
trenere i Nordlandsidretten, og gjøre dem rustet til å starte opp 
YouAct-grupper i sine idrettslag.

YOUNG ACTIVE
PROSJEKTET

I Nordland har barneidretten opp i mot 
90 % oppslutning men ungdomsidretten 
i fylket ligger på kun 56%, hele 10% 
under landsgjennomsnittet. Den lave 
oppslutningen kan sees i sammenheng 
med at flere unge velger bort noen idretter, 
for at de skal kunne spesialiseres seg i en 
idrett. For de som velger å spesialisere seg 

                   ”Idrettsglede for ungdom”
                          Vår ungdomsvisjon

Nordland Idrettskrets ønsker å få 
flere ungdommer til holde på med 
idrettsaktivitet lenger enn de gjør i dag. 
Gjennom Young Active håper vi å motivere 
ungdom mellom 15 og 19 år til å starte opp 
selvstyrte treningsgrupper (kalt YouAct-
grupper), med et variert aktivitetstilbud, i 
sine idrettslag. 

på en idrett møter de flere forventninger og 
krav med hensyn til oppmøte, prestasjoner 
etc. For mange er dette greit, og tradisjonelt 
sett er idretten god til å ivareta dem som 
ønsker å satse på sin idrett eller ungdom som 
resultatmessig presterer. Ungdom som ikke 
ønsker å satse på idrett, men som ønsker å 
drive med idrett kun fordi det er sosialt og 
gøy, har dessverre ikke et godt nok tilbud slik 
det er i dag. Resultatet er at de dropper ut av 
idretten og velger andre fritidssysler. 

En  annen  utfordring for Nordlandsidretten, 
er at aktivitetstilbudet er for smalt. Det 
betyr at det er få valgmuligheter innenfor 
organisert aktivitet der man bor. Samtidig 
er det mange steder lang avstand fra der 
man bor, til der aktivitetstilbudet befinner 
seg.

14
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I prosjektet Young Active blir ungdom 
skolert gjennom 2 kurs utviklet av NIF

Lederkurs for ungdom skal forberede 
deltakerne på trener- og lederverv 
idrettslaget. Kurset gir deltakerne 
relevant kompetanse til å delta aktivt der 
beslutningene tas. Aktivitetslederkurs for 
ungdom skal gi deltakerne en innføring 
i hvordan legge til rette for aktivitet for 
ungdom mellom 13-19 år. Det er et generelt 
kurs der man lærer ulike pedagogiske 
prinsipper for å trene denne aldersgruppen.

Resultater 2014
Dette året har vi skolert  50  unike ungdommer 
gjennom 4 unike kurs; 2 Lederkurs for 
ungdom i Salten og 2 Aktivitetslederkurs i 
Salten  (Bodø) og på Helgeland (Mosjøen). 
Prosjektet gjennomførte også et seminar 
om ungdomsidrett 13. november, der vi fikk 
besøk av bla.a. fylkesråd Hild Marit Olsen. 
Det ble tildelt støtte til 3 YouAct-grupper 
i 2014; Brønnøysund IL, Grane IL og Bodø 
Gym- og Turnforening.

YouAct gruppe
En YouAct-gruppe organiseres som en idretts-
skole for ungdom, og er et variert aktivitetstil-
bud der ungdom får prøve flere ulike idrettsak-
tiviteter i flere miljøer, f. eks. i sal, i skogen, på 
løkka, på snø, på is eller i vann

• YouAct-gruppen skal være et åpent tilbud 
i idrettslaget for alle ungdommer fra 13 til 
19 år. Man trener gjerne en spesifikk idrett, 
men får prøve flere andre ting i tillegg 

• Utformingen av aktivitetene skal skje i nært 
samarbeid med ungdom. Turer og turnerin-
ger kan også være en del av konseptet 

• Opprettelse av en YouAct-gruppe må være 
forankret i idrettslagets styre, før søknad 
sendes til idrettskretsen 

• Fokuset i gruppene skal ligge på aktivite-
tens egenart og videreutvikling av ungdom-
menes ferdigheter, ikke konkurranse 

• Ungdommene skal få prøve seg på mini-
mum 2 idretter i løpet av ett år, men vekt-
leggingen av den enkelte idrett gjennom 
året kan være ulik.

Young Active startet opp i 2013, og er finansiert gjennom jubileumsgaven til 

Norges idrettsforbund og Nordland fylkeskommune. Jubileumsgaven er en 

del av NIFs felles «ungdomsløft». 38
deltakere

Aktivitetslederkurs 
for ungdom

32
deltakere
Leederkurs for 

ungdom

Deltakelser 2014

Delmål
Innen utgangen av 2016 skal vi ha; 

1. Utdannet 100 unge idrettsledere/aktivitetsledere i idrettslagene
2. Startet opp 30 YouAct grupper for ungdom i idrettslagene i Nordland
3. Engasjert flere aktive ungdommer i idrettslagene i Nordland

Idrettsglede for alle i Nordland15
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Tverlandet ILs verdigrunnlag

Lederkurs for 
ungdom: 
Teambuilding

Selvtillit og selvfølelse
Ledelse og lederrollen

Ungdom i sentrum
Idrettens Organisasjon

Kommunikasjon
Retorikk

Aktivitetslederkurs
for ungdom:

 Hvordan være en god trener 
for ungdom?

Hvordan planlegge en økt?
Innføring i 2 valgte idretter

Coaching
Basistrening:

/styrke
/spenst

/utholdenhet

16
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Hovedmålet til Nordland idrettskrets 
(NIK) er ”Nordlandsidretten skal 

være åpen og inkluderende, med gode 
rammevilkår og langsiktig finansiering”. I 
praksis handler dette om å legge til rette 
for mer og bedre aktivitet i idrettslagene 
i Nordland. For å få til dette har Nordland 
idrettskrets de siste årene satset stort 
på kurs og klubbutvikling for ledere i 
Nordlandsidretten. 

     

Å utvikle idrettsorganisasjonen krever 
systematisk arbeid over tid.  Frivillig tillitsarbeid 
er tidkrevende, og idrettslaget trenger støtte 
for å utvikle sin egen organisasjon og styring. 
Dessuten er det noe med tiden vi lever i. Det 
er flere som kjemper om de samme ressursene 
som idretten tidligere hadde førsteprioritet 
på; folka, tiden og pengene. Derfor blir de 
enda viktigere enn tidligere å definere hvem vi 
er, og hva vi står for.

I våre kurs og klubbutviklingsprosesser er vi 
opptatt av at idrettslaget inviterer sine med-
lemmer til å fortelle hvilke verdier de ønsker 
idrettslaget skal styres etter og hvilke mål det 
skal ha. Det er dette som er kjernen i vår måte 
å drive utvikling på: Å sette i gang utviklings-
prosesser som gjør at alle i idrettslaget drar i 
samme retning! 
  

DELMÅL 2
ORGANISASJONSUTVIKLING
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en virksomhetsidé
en visjon

et verdigrunnlag
 

  

Tverlandet ILs verdigrunnlag

  ”Berikende”
  ”Respekterende”
  ”Oppriktig”

Idrettskretsen har flere kurs og utviklings-
tilbud som hjelper idrettsledere å strukture 
klubbhverdagen. Kursene ”Klubbens styre-
arbeid i praksis” og ”Økonomistyring og 
regnskap” er to andre viktige kurs for lede-
re, og disse har vært spesielt mye etterspur-
te kurs de siste årene.

I 2014 har Nordland idrettskrets hatt 87 tiltak 
i idrettslagene i Nordland. Vi har gjennom-
ført 6 store utviklingsprosesser i klubbene 
Tverlandet IL, Grand Bodø, Bossmo/Yttern, 
Sandnessjøen IL, Meløy Svømmeklubb og 
Bodø Skiklubb Alpinor. 

Vi har kjørt følgende fellesidrettslige kurs 
for idrettslag i 2014:

• Klubbens styerarbeid i praksis
• Idrettens lover, regler og retningslinjer
• Økonomistyring og regnskap
• Lederkurs for ungdom (del 1 og 2)

Les mer om Lederkurs for ungdom i kapitte-
let om prosjetet Young Active

Hvordan skal idrettslaget ta seg fra 
dagens situasjon til en ønsket og bed-

re situasjon? Gjennom utviklingsproses-
sen ”Klubbens virksomhetsplan” hjelper vi 
idrettslaget å definere seg selv, ved å jobbe 
fram følgende referansepunkter:

I tillegg arbeider idrettslaget frem mål og 
en konkret handlingsplan for det neste 
året, slik at oppgavene som skal gjøres blir 
fordelt på flere personer.

KURS OG KLUBBUTVIKLING

Det er noe med tida vi lever i. Det 
er flere som kjemper om de samme 
ressursene som idretten tidligere 
hadde førsteprioritet på; folka, tiden 
og pengene.
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Sta
tist

ikk

87
tiltak

150 
idrettslag

802
deltakelser

Statistikk kurs for ledere og trenere
i Nordlandsidretten 2014
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Nordland idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

Nordland idrettskrets skal drive aktiv anleggspolitikk 
som gjenspeiler sammenhengen mellom aktivitet 

og anleggsdekning. Idrettskretsen skal gjennom politisk 
påvirkningsarbeid bidra til stabile økonomiske rammer 
for Nordlandsidretten på alle nivå. 

I 2014 har kjernesaken for idrettskretsen vært arbeidet 
med saken som ble behandlet av Fylkestinget  i 
desember;”Spillermidler for idrett og fysisk aktivitet 

     

DELMÅL 3
IDRETTENS
RAMMEVILKÅR

i Nordland”. Saken skal gi føringer for 
fylkeskommunen sin politikk ved prioritering av 
spillemidler til idrettsanlegg og andre anlegg for 
fysisk aktiviet i Nordland. I denne sammenheng har 
idrettskretsens deltatt på to seminarer og møter 
med fylkesråden for å sikre idrettens interesser i 
året som er gått. Her ble det fastslått at idretten 
selv skal prioritere  blant idretter som skal bygge 
anlegg, og hvilke anlegg som skal bygges først. 

Det er i 2014 gjennomført 4 møter med 
fylkespolitikere samt flere møter med 
administrasjonen i fylkeskommunen. På høsten 
møtte vi Nordlandsbenken i forbindelse med OL-
saken. Samtidig med dette orienterte vi om andre 
viktige saker for Nordlandsidretten.

Idrettskretsstyret har gitt sitt forslag til prioritering 
av spillemidler til idrettsanelgg i 2014. Årets 
tildeling av spillemidler ga Nordland 22,28% av 
godkjent søknadssum, mot 21,26% i 2013. Nytt 
av året var at spillemidler til ordinære anlegg og 
nærmiljøanlegg ble gitt i én pott, mot to separate 
potter tidligere år. For tildeling av spillemidler til 
anlegg i 2014, se tabell på side 24.



Kurs for idrettsråd

IDRETTSRÅD
Idrettsrådet er fellsorganet for alle idrettslagene i kommunen og rådets 
oppgave er å styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 
Viktige oppgaver for idrettsrådene er å foreta  prioriteringer på vegne av 
idrettslagene samt å dokumentere  og synliggjøre idrettens lokale omfang. 
Idrettsrådet er en viktig møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet 
mellom offentlig og privat virke. Det er idrettskretsen som har ansvar for å 
opprette idrettsråd i kommuner som har flere enn 3 idrettslag.

I 2014 har 31 av 44 kommuner i Nordland hatt 
operative og mer eller mindre velfungerende 
idrettsråd. Idrettskretsen har hatt som 
vanlig prosedyre å delta på idrettsrådenes 
årsmøter for å informere om kretsens 
arbeid innenfor bl.a. tilskuddsordninger, 
kurs- og klubbutvikling og andre viktige 
ordninger som idrettsregistreringen og 
momskompensasjon for idretten. I 2014 har 
vi deltatt på årsmøter i 17 idrettsråd.

I tillegg til å ha ansvar for opprettelse av 
idrettsråd tilbyr idrettskretsen kurs og 
prosesser for idrettsrådene i Nordland. 
Kursene tar for seg aktuelle utfordringer 
for alle idrettsråd; rådets rollle og oppgave 
i lokalsamfunnet og hvordan man med en 
større stemme kan påvirke politikere og 
administrasjonen i kommunen til å prioritere 
rett med hensyn til anleggsbygging og 
fordeling av lokale ressurser.

Kurs 1 - Idrettsrådets ansvar og funksjon 
Kursets har som mål å gi styremedlemmene 
i idrettsrådet forståelse for idrettsrådets 
ansvar og funskjon, og samtidig hvilken 
rolle man påtar seg som styremedlem i 
idrettsrådet.

• NIFs lov og idrettsrådets lovnorm
• Idrettsrådets lovpålagte oppgaver
• Idrettsrådets ansvarsområder
• Idrettsrådets rolle overfor idrettslagene 

og kommunen

Kurs 2 - Idrettsrådet og samarbeid med 
kommunen

• Utfordringer i lokal idrettspolitikk
• Kommunen som samarbeidsarena
• Medvirkning og innsynsrett
• Lokale samarbeidsavtaler
• Politisk påvirkningsarbeid
• Praktisk idrettspolitikk i idrettsrådet
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Medlemsregisteret til norsk idrett er basert 
på tall som rapporteres inn av hvert 

enkelt idrettslag i jaunar måned hvert år. 
Nordlandsidretten har i flere år hatt en stabil 
medlemsmasse, og i idrettsregistreringen 
for 2014 er det totalt rapportert inn 70.083 
medlemmer, fordelt på 531 ordinære idrettslag. 

Tall
for Nordlandsidretten 2014

Jenter    
Alder       0-5     6-12    13-19      20-25          26-    Sum
Medlemmer      2.177    9.097    6.176       1.727    10.860 30.037

Medlemstall

Opptak av nye lag

Gutter     
Alder      0-5    6-12     13-19       20-25 26-    Sum

Medlemmer 1.936   10.816    7.020       2.918    17.356 40.046

70.083
medlemmer i 

idrettslag

Medlemsundersøkelsen
Hvert år tar idrettskretsen med 
idrettslag som registrerer færre enn 
10 medlemmer over 15 år. Vi gjør 
dem oppmerksom på at de ikke har 
nok medlemmer til å ha det antall 
tillitsvalgte som lovnormen krever. I 
de fleste tilfellene er dette idrettslag 
med svært liten, eller ingen aktivitet. 
I 2014 gjaldt dette 50 idrettslag. 
5 av dem bekreftet at de hadde 
tilstrekkelig antall medlemmer, 2 
idrettslag begjærte seg oppløst, 10 
idrettslag vil bli lagt ned og 25 lag 
hadde vi ikke fått svar fra ved årets 
slutt.

Rana Bokseklubb  
Budokai Rognan Karateklubb 
Radaasen Fotballklubb
Dønna Pistolklubb
Andøy Drillklubb 
Nesna Sportsskytterklubb
Nedre Rønvik IL
Øksnes Skytterklubb
Indre Salten Paragliderklubb

Rana kommune
Saltdal kommune
Alstahaug kommune
Dønna kommune
Andøy kommune
Nesna kommune
Bodø kommune
Øksnes kommune
Fauske kommune
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Særkrets / Region Antall lag Antall aktive

Badminton Midt-Norge 6 153

Badminton Hålogaland 3 47

Bandy   39 1 377

Basket 3 0

Bedriftsidrett  146/5454 49 1 818

Boksing 3 89

Bordtennis Region Nord 8 220

Bowling 10 160

Bryte 4 551

Bueskyting 9 146

Cykle Region Nord 21 1 491

Cykle Region Midt   5 459

Dans 5 648

Dykkerkretsen 17 421

Fotball/Nordland 99 11 212

Fotball/Hålogaland 51 5 452

Friidrett 43 1 698

Gymn-/Turn 25 4 530

Håndball/Helgeland 19 1 126

Aktivitetstall særkretser/regioner

Håndball/Nordland 27 1 920

Ishockey 3 340

Orientering 27 1 222

Rytter 25 811

Seil 9 339

Ski 89 7 527

Skiskytter 9 275

Skytter 33 991

Skøyte   3 69

Svømme 21 2 137

Tennis 8 415

NMBF Region Nord 
(Motor)

11 212

NMBF Region Midt 9 411

Volleyball 27 906

SUM 720 49 173

Tall er hentet fra idrettsregistreringen og viser aktivitet i 
de idretter som har særkrets/regioner i Nordland fylke.
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Nordland idrettskrets deler ut tilskudd til flere ledd i idrettsorganisasjonen. Disse 
tilskuddene kommer fra ulike steder, blant annet fra Norges idrettsforbund og Nordland 

fylkeskommune.

TILSKUDD
til idrettsråd, særkretser og idrettslag

Tilskudd til idrettsråd
Tilskudd til idrettsrådene fordeles etter følgende kriterier:
1. Kr. 2 500,- tildeles som grunntilskudd.
2. Kr. 1 000,- tildeles ekstra dersom man har valgt inn ungdomsrepresentant i styret.
3. I tillegg kan idrettsrådene søke om prosjektmidler til fellestiltak for idrettslagene i 
kommunen.

Idrettsråd Grunntilskudd Ungd. representant Prosjektmidler Totalt

Steigen 2 500 2 500

Vestvågøy 2 500 1 000 3 500

Narvik 2 500 1 000 3 500

Vågan 2 500 1 000 3 500

Gildeskål 2 500 2 500

Hattfjelldal 2 500 1 000 3 500

Vefsn 2 500 2 500

Bodø 2 500 20 000 22 500

Sørfold 2 500 1 000 3 500

Hamarøy 2 500 2 500

Brønnøy 2 500 1 000 3 500

Alstahaug 2 500 1 000 3 500

Type anlegg Godkjent søknadssum Tilskudd Innvilgelsesprosent

Ordinære anlegg 263 925 000,-

Nærmiljøanlegg 6 836 000,-

Sum: 270 761 000,- 60 324 000,- 22,28 %

Tildeling av spillemidler til idrettsanlegg i 2014



også gis midler til idrettsfaglige møter mellom 
særkrets/region og idrettslagene i fylket. Kurs som 
dekkes av særforbund er ikke tilskuddsberettiget. 
Tiltakene må arrangeres i regi av særkrets/ region. 
Særforbund uten regionalt ledd i Nordland 
kan også søke dersom tiltaket involverer flere/
alle idrettslag innen særidretten i Nordland. 
Særkretsene søker på søknadsskjema til Nordland 
idrettskrets. 
Søknaden skal dokumenteres med innbydelse, 
program og deltakerliste.

Tilskudd tildeles etter følgende satser
Kr. 70,- pr deltaker for tiltak som går over 1 dag
For tiltak over flere sammenhengende dager 
tildeles 
Kr. 120,- pr deltaker under 20 år, pr dag
Kr. 90, pr deltaker over 20 år, pr dag

Tilskudd til særkretser/regioner 
Grunntilskudd beregnes med faste beløp etter 
antall lag/grupper i fylket. Til særkretser med 
mer enn 20 lag fordeles ytterligere 50.000,- i 
forhold til antall lag. Særkretser som har deltatt 
på ledermøte/ting til idrettskretsen får kr 2.000,- 
ekstra. Grunntilskudd gis til de særkretsene som 
har et demokratisk valgt styre regionalt med 
ansvar for aktiviteten i Nordland. Tilskuddet 
utbetales når idrettskretsen har mottatt 
rapportskjema og regnskap for foregående år, 
eller tingpapir for inneværende år.

Aktivitetstilskudd utbetales etter søknad. 
Særkretsene kan søke om tilskudd til 
idrettsfaglige kurs og treningssamlinger 
som er tilrettelagt for deltakere fra hele eller 
deler av fylket. Stønad gis pr deltaker som 
representerer idrettslag i Nordland, og må 
være gjennomført i Nordland fylke. Det kan 

Særkrets/region Antall lag Grunntilskudd Aktivitetstilskudd Totalt

Nord-Norge Bandyregion 38                        1 120 1 120

Nordland Bedriftsidrettskrets 41 13 590                      15 450 28 950

Bordtennis Region Nord 7 6 000                        3 540 9 540

Nord-Norsk Dansekrets 7 6 000  6 000

Nordland Fotballkrets 99 20 669                      50 400 71 069

Hålogaland Fotballkrets 50 16 378                        3 890 20 268

Nordland Friidrettskrets 59 17 166                      13 930 31 096

Nordland Gym og Turnkrets 26 10 277                      16 950 27 227

NHF Region Midt-Norge 19 10 000                        8 100 18 100

NHF Region Nord 27 10 364                      16 650 27 014

Region Nord-Norge Ishockey 4                        3 360 3 360

Nordland Skikrets 89 19 793                      60 480 80 273

Nordnorsk Skøytekrets 4                         2 820 2 820

Nordland Svømmekrets 23                       15 000 15 000

NVBF Region Nord 27 10 364                        3 540 13 904

Nordland idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene
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Lokale aktivitetsmidler (LAM) tildelt i 2014
Idrettsråd Totalt LAM i kroner Tot. antall 6-19 år Hvorav 6-12 år Hvorav 13-19 år

1804 Bodø 2 079 750 8735 4185 4 550

1805 Narvik 730 948 3070 1365 1705

1811Bindal 57 381 241 108 133

1812 Sømna 89 999 378 179 199

1813 Brønnøy 357 617 1502 703 799

1815Vega 51904 218 92 126

1816 Vevel stad 19 762 83 32 51

1818 Herøy 66190 278 124 154

1820 Alstahaug 309 522 1300 601 699

1822 Leirfjord 85714 360 161 199

1824 Vefsn 535 949 2 251 1026 1225

1825 Grane 59 762 251 121 130

1826 Hattfjelldal 60 000 252 113 139

1827 Dønna 58809 247 121 126

1828 Nesna 84 285 354 147 207

1832 Hemnes 190 951 802 364 438

1833 Rana 1101184 4 625 2103 2 522

1834 Lurøy 73333 308 141 167

1835 Træna 24 047 101 55 46

1836 Rødøy 65476 275 134 141

1837 Meløy 286 665 1204 533 671

1838 Gildeskål 76 666 322 141 181

1839 Beiarn 38 571 162 65 97

1840 Saltdal 172 618 725 333 392

1841Fauske 396903 1667 753 914

1845 Sørfold 80952 340 173 167

1848 Steigen 104047 437 202 235

26 Idrettsglede for alle i Nordland
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Totalt ble det delt ut kr 10.033.515 kroner i Lokale 
aktivitetsmidler (LAM) til idrettslag i Nordland i 
2014.

Lokale aktivitetsmidler gis til medlemsbaserte 
lag og foreninger som driver med fysisk aktivitet 
for barn og unge mellom 6 - 19 år. Det er 
idrettsrådene som er ansvarlig for fordelingen i 
sine respektive kommuner. Ved fordelingen skal 
idrettsrådene følge departementets retningslinjer.
Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, 
og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til 
grunn for fordelingen.  

I de kommuner som ikke har idrettsråd 
tar idrettskretsen seg av fordelingen. Når 
idrettskretsen fordeler sendes det ut ett forslag 
til alle klubbene hvor de kan komme med 
synspunkter på fordelingen. 

Medlemstallene ved siste idrettsregistrering 
brukes som grunnlag for fordelinge. I tillegg  
settes det av en liten pott til klubber med 
godkjente idrettsskoler. Minimum 1/3 skal tilfalle 
hver av gruppene 6-12 og 13-19 år. 

Lurer du på hva ditt idrettslag har fått i LAM? 

Ta kontakt med idrettskretsen.
VI HAR OVERSIKTEN!

1849 Hamarøy 68 333 287 129 158

1850 Tysfjord 73095 307 144 163

1851 Lødingen 83571 351 158 193

1852 Tjeldsund 42 857 180 88 92

1853 Evenes 54047 227 110 117

1854 Ballangen 104047 437 219 218

1856 Røst 21428 90 36 54

1857 Værøy 32 143 135 66 69

1859 Flakstad 61904 260 103 157

1860 Vestvågøy 496188 2 084 950 1134

1865 Vågan 383 569 1611 774 837

1866 Hadsel 339 522 1426 637 789

1867 Bø 99047 416 171 245

1868 Øksnes 201904 848 371 477

1870 Sortland 460474 1934 851 1083

1871Andøy 211904 890 386 504

1874 Moskenes 40476 170 70 100
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Organisasjonsoversikt

Valgkomité

Leder  
Nestleder 
Styremedlem 

Varamedlemmer 

Leder
Medlemmer
Varamedlemmer

Medlemmer 

Varamedlem

 

Einar Botnmark 
Reinert Aarseth
Marit Gjelle
Tord Eliassen
Anita Eliassen

Kjell Rambøl
Aagot Carlsen til 26.04.14
Therese A. Holtan Larsen fra 26.04.14
 

Gunnar Skoglund
Turid Aasjord
Jon Petter Hansen
Kathrine Næss til 26.04.14
Merete Jeppesen fra 26.04.14
 

Gunnar Pedersen
Turid S. Haaland
Konrad Borch
Trond Olsen

 

Kontrollkomité

Kretsstyret valgt etter kretstinget avholdt 25. april 2014



Styrets arbeid
Det er avholdt 7 styremøter i 2014, hvor 
72 saker er behandlet.

Styrets sentrale oppgaver i 2014
I 2014 har styret vært opptatt av 
forberedelsene til idrettskretsting 
og arbeidet mot fylkespolitikerne. 
Fylkestinget behandlet i desember 
sak med tittel «Bruk av spillemidler til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 
Nordland». Det er en veldig viktig sak 
for idretten som styret har jobbet med 
forberedelsene av.  Fokus har også vært å 
sikre rammetilskudd fra fylkeskommunen 
uten kutt. Det greide styret, og det ble 
også gitt en kompensasjon for lønns- og 
prisstigning. 

Det er viktig for Nordland idrettskrets 
å delta aktivt i Folkehelsealliansen 
Nordland. Her treffer vi mange som 
jobber for de samme målene som oss, 
og vi får belyst idrettens omfang og 
bidrag til lokalsamfunnet. Styret har 

vært opptatt av idrettskretsens arbeid med  
ungdomsidretten og kompetanseutvikling 
i idrettslag og registrerer at antall 
kompetansetiltak er færre i 2014 enn i 
2013. Årsaken til dette er at vi i 2014 har 
gjennomført flere omfattende tiltak (dvs 
tiltak av lengre varighet). 

Prioritering av spillemidler til anlegg er 
også en av styrets viktigste saker som ble 
behandlet i forkant av fylkespolitikernes 
behandling. Samarbeid med de to nordlig-
ste idrettskretsene er også et prioritert om-
råde, og i november 2014 ble det avviklet 
felles styremøte i Bodø.

Styret har deltatt på møter i ulike organisa-
sjonsledd. I tillegg til sentrale møter med 
de andre idrettskretsene og NIF, er delta-
kelse på idrettsrådenes årsmøter en prio-
ritert oppgave for styret. I tillegg har sty-
ret deltatt på ting i særkretsene og møter i 
Barents Sports Committee Norway (BSCN) 
tidligere Idrettens Barentsutvalg. Styre-
leder i Nordland idrettskrets gikk av som 
leder av BSCN i juni, og vervet overlatt til 
leder i Finnmark idrettskrets.

Nordland idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

Representasjon

Sted Dato Representert av

Idrettsgalla, Oslo 04.01 Einar Botnmark

Inkluderingskonferanse Bratten, Bodø 16.01 Anita Eliassen

Møte i Barents Sports Committe Norway
Barents Sports Comitte, Tromsø

30.-31.03 Einar Botnmark

Anleggsmøte Nordland Fylkeskommune, Bodø 04.02 Reinert Aarseth

Kretsting Hålogaland Fotballkrets, Harstad 08.02 Marit Gjelle

Seminar for tingdirigenter, Oslo 12.02 Kjell Rambøl

Kretsting Nordland Fotballkrets, Harstad 22.-23.02 Marit Gjelle
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Årsmøte Meløy Idrettsråd 18.03 Reinert Aarseth

Infomøte om OL/PL 2022, Oslo 19.03 Anita Eliassen

Årsmøte Vågan Idrettsråd 24.03 Marit Gjelle

Årsmøte Narvik Idrettsråd 25.03 Kjell Rambøl

Barents Winter Games, Tromsø 04.-06.04 Einar Botnmark

Årsmøte VOFO, Bodø 06.04 Reinert Aarseth

Årsmøte Bodø Idrettsråd 08.04 Kjell Rambøl

Årsmøte Hattfjelldal Idrettsråd 08.04 Anita Eliassen

Møte i Folkehelsealliansen, Bodø 07.05 Reinert Aarseth

Idrettskretssamling, Gardermoen 09.05 Einar Botnmark

Møte Barents Sports Comitte, Luleå 22.05 Einar Botnmark

Ledermøte NIF, Bergen 23.-24.05 Einar Botnmark

Møte i Barents Sports Committe Norway, Bergen 24.05 Einar Botnmark

Årsmøte Bø Idrettsråd 18.06 Einar Botnmark

Idrettsstyremøte NIF, Fauske 26.06 Einar Botnmark

Seminar om kriterier for fordeling av spillemidler, Bodø 04.09 Kjell Rambøl

50 års-jubileum SMIL Engavågen, Engavågen 13.09 Reinert Aarseth

Idrettskretssamling, Drammen 12.-14.09 Einar Botnmark

Lov- og org.seminar, Oslo 24.-25.10 Therese Larsen

Sandnessjøen IL 100 år 25.10 Anita Eliassen

Møte i Barents Sports Committe Norway, Bodø 31.10 Einar Botnmark

NNI-møte, Bodø 01.11 Hele styret, samt varamedlemmer

Møte med Nordlandsbenken, Oslo 05.11 Einar Botnmark

Andøygutten IL 50 års jubileum, Andenes 08.11 Therese Larsen

Møte i Folkehelsealliansen, Bodø 11.11 Einar Botnmark

Møte i Barents Sports Committe Norway, Tromsø 31.10 Einar Botnmark
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Organisasjonssjef 
Idrettsfaglig konsulent
Organisasjonskonsulent 
Utdanningskonsulent
Informasjonskonsulent
Prosjektleder”Young Active”
Prosjektmedarbeider ”Trim I Lag”

Kristin Setså
Tore Strand
Mona Myrland
Anette Nybø
Jens-Willy Barosen (50 %)
Hilde Ånneland (50 %)
Stine Wike (15.08.-31.12.2014) (50 %)

Nordland idrettskrets har i 2014 hatt 7 ansatte 
som utgjør 5,5 årsverk, derav 2 stillinger 
(1 årsverk) i prosjekt. De viktigste faglige 
oppgavene for administrasjonen er lov/
organisasjonsarbeid, utviklingsarbeid og 
utdanning av idrettslagsledere- og trenere 
gjennom vårt kurs- og klubbutviklingstilbud.

I 2014 er det jobbet for å fullføre en 
evalueringsrapport,  samt videreføre en 
tilskuddsordning etter  prosjektet Trim I Lag. 
Administrasjonen har også utarbeideidet 
prosjektbeskrivelse for vår nysatsing Tur- og 
treningskompis, som starter opp i januar 
2015.

Det er også brukt tid på å utvikle en ny 
kommunikasjonsplan for idrettskretsen, 

Administrasjonens arbeid
som har som mål å gjøre vårt arbeid mer 
kjent blant den jenve idrettsleder og 
andre viktige personer og instanser som 
er viktig for at rammevilkårene for idretten 
opprettholdes og styrkes i tiden framover.

I tillegg til økonomistyring,  
saksforberedelser, kontakt med 
organisasjoner og offentlige etater 
utenfor idretten, fordeler administrasjonen 
lokale aktivitetsmidler til idrettslag i 
kommuner uten idrettsråd, og følger opp 
idrettsregistreringen. 

Administrasjonen



Grafisk utforming: Anette Nybø

Nordland idrettskrets
nordland@idrettsforbundet.no
www.idrett.no/nordland
www.fb.com/nordlandidrettskrets
tlf: 757 11 400


