
ÅRSRAPPORT 2020
NORDLAND IDRETTSKRETS
- en viktig støttespiller for idrettslagene





3   ..............   Forord v/styreleder
4   ...............  Tall for Nordlandsidretten

11 ...............  LANGTIDSPLAN 
12   ...............Livslang idrett
14   ...............Paraidrett
15 ...............  Ungdomsutvalget
16 ...............  Bedre idrettslag
17 ...............  Flere og bedre idrettsanlegg
18 ...............  Anleggsutvikling
19 ...............  Anleggsutvalget
20 ...............  Samhandling og utvikling
21 ...............  Barentsidretten
22 ...............  Kretstinget 2020
23 ...............  Styrets sammensetning

24...............  Styrets arbeid
25 ...............  Administrasjonen
26 ...............  Kontakt

INNHOLD



Hvis jeg skal beskrive 2020, så startet det
bra, og endte enda bedre. Vi hadde en
mellomperiode sterkt infisert av covid-
19. Det var nettopp da vi dro opp til Narvik
for å delta på det offisielle programmet
knyttet til Junior VM i Alpint, at vi begynte
å se konturene av at noe stort ville skje.
Narvikmiljøet så ut til å ha god kontroll på
selve arrangementet, og vi fikk en anelse
om av hva et slikt VM arrangement kan få
av positive ringvirkninger for landsdelen,
for Nordland og ikke minst for idretten og
da særlig skiidretten.

Resten kjenner dere godt – et halv år pluss, med
generell nedstenging av alt innenfor generell
idrett, men etter hvert åpning for barn, og så fikk
toppidretten lov til å «tjuvstarte» litt. Men fortsatt
med «tomme» tribuner og ditto tap av inntekter.
Tapte inntekter for idretten er ikke min største
bekymring, selv om også det er ille. Min
bekymring går først og fremst på hvorvidt covid-
19 har påført Nordlandsidretten tap av
medlemmer og tap av aktive utøvere. 2021 vil gi
oss noen svar.

I løpet av dette rare året har vi lært noe nytt.
Blant annet har vi fått øve oss på digitale møter
og digitale kurs. Vi utsatte kretstinget til
september, og fikk gjennomført fysisk møte,
men ellers har det vært mange digitale møter
både på formiddags- og kveldstid. Den nye
kunnskapen må vi ta med oss og utnytte når vi
kommer over i normale tilstander. Ved digitale
møter trenger vi ikke forholde oss til fergetider
og mangel på brøyta vei, men kan treffes på
tvers av geografi. Flere kan også delta uten
ekstra kostnader. Digitale kurs vil bli et nytt
konsept som gir oss mange nye muligheter.
Men vi skal fortsatt møtes fysisk slik at vi får tatt
den utenomsnakken i kaffepausen som kanskje
var like givende som selve møtet

Jeg ser, mulig også det er i kjølvannet
av coronanedstegning, at det dukker opp flere
klubber med tilbud på e-sport. Bare her i Meløy
har jeg registrert et par klubber med e-sport som
tilbud. Det er nytt og spennende og en aktivitet
som virkelig engasjerer ungdom. Foredragene
på kretstingseminaret i september ga oss innsikt
i en fascinerende verden som vi håper kan bli et
godt tilskudd til aktiviteten i idrettslagene. Men vi
må gjøre det på en måte som er i samsvar med
idrettens verdier og retningslinjer.

Nordland idrettskrets og Nordland
fylkeskommune har på tampen av 2020 inngått
ny samarbeidsavtale. Det som er bra med den
nye avtalen er at den er spisset inn mot flere av
idrettskretsens satsningsområder.  Til slutt
ønsker jeg å takke alle dere som står på for at
Nordlandsidretten skal ha de beste
rammebetingelsene, både i dag og frem i tid. Vi
har mange ildsjeler, som knapt nok rekker hjem
til middag, eller prioriterer tråkkemaskin  eller
idrettshallen, før egne behov. Takk for alt dere
gjør!

Reinert Aarseth
Styreleder 

IDRETTSÅRET 2020
FORORD
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Medlemsregisteret til norsk idrett er
basert på tall som rapporteres inn fra
hvert enkelt idrettslag. Samordnet
rapportering foregår i april måned. Dette
betyr at medlems- og aktivitetstallene for
2020 vil være klare først i juni 2021, og
vil følgelig ikke legges fram i denne
årsrapporten. Nordlandsidretten har i
flere år hatt en stabil medlemsmasse, og
ved utgangen av 2019 var det registrert
73.974 medlemskap fordelt på 528
idrettslag. Vi har aktivitet innenfor 48
særidretter og 28 av 41 kommuner har
idrettsråd. Tallene på neste side viser
innrapporterte medlemstall hentet ut fra
samordnet rapportering 31.12.2019.
Antall idrettslag er noe høyere da noen
klubber ikke kom helt i mål med
rapporteringen.

TALL FOR NORDLANDSIDRETTEN

Medlemsundersøkelsen
Hvert år tar idrettskretsen kontakt med
idrettslag som har registrert færre enn
10 medlemmer over 15 år. Vi gjør
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.
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Tallene over viser innrapporterte medlemstall hentet ut fra samordnet rapportering 31.12.2019. Antall
idrettslag er noe høyere da noen klubber ikke kom helt i mål.

Medlemstall Nordland Idrettskrets

Medlemskap: 73974 Antall idrettslag: 512
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Aktivitetstall hentet fra samordnet rapportering 31.12.2019

Aktivitetstall per særforbund Gruppe per særforbund
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Aktivitetstall hentet fra samordnet rapportering 31.12.2019

Aktivitetstall per gren

Aktivitetstall totalt:

58 764

Grupper totalt: 

712

Aktivitetstall
 per gruppe:

83
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Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag,
idrettsråd, særkretser/regioner og AS.

Formålet 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) administrere ordningen på vegne av alle sine
medlemsorganisasjoner.

I 2020 søkte 295 klubber i Nordland om momskompensasjon og
fikk utbetalt til sammen kr. 15 708 557,-

Momskompensasjon

Nordland ble i 2020 tildelt kr 16.259.180 i Lokale aktivitetsmidler.

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen til
idrettslagene i sine respektive kommuner.

Som grunnlag for fordelingen brukes tall fra siste idrettsregistrering.
NIF gjorde ett vedtak på å forhåndsutbetale 66 % av beløpet de
mottok i 2019 før sommeren grunnet koronasituasjonen. Deretter ble
de resterende midlene utbetalt gjennom fordeling på vanlig måte.

Idrettsrådene setter sine fordelingskriterier etter retningslinjer satt av
kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund.

I Nordland har vi 13 kommuner som ikke har idrettsråd. I disse
fordeler idrettskretsen midlene.
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Klubbnavn

Aurora Ishockeyklubb

Arctic Dragbike
Motorsportsklubb

Nord-Salten
Hestesportklubb

8800 Sandnessjøen
Bowlingklubb

Saltdal Skateklubb
 

Opptaksdato

21.januar

9.mars

31.mars

2.juni

19.november

Klubbnummer

KL18060001

KL18060002

KL18750001

KL18200042

KL18400029

Idrettsråd

Narvik

Narvik

Hamarøy

Alstahaug

Saltdal

Opptak av nye idrettslag i 2020
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LANGTIDSPLAN 2020-2023

INNLEDNING
Planverket til idrettskretsen er fireårig og følger Norges idrettsforbund
sine planer vedtatt på idrettstinget og av idrettsstyret. Innenfor disse
planene prioriterer vi de områdene som vi mener er viktigst for idretten i
Nordland. Hadde 2020 vært et normalt år uten koronarestriksjoner ville
vi hatt kretsting i april og vedtatt langtidsplan der. Styret tok derfor
utgangspunkt i “Idretten skal!” vedtatt av idrettsstyret og vedtok
handlingsplan for 2020 ut fra den.

VIRKSOMHETIDÉ

Idrettskretsen er et
kompetansesenter som utvikler
idretten i Nordland.

VISJON: 

IDRETTSGLEDE FOR ALLE
I NORDLAND!

Det er en visjon som krever
noe av alle i
Nordlandsidretten, og den
skal være den viktigste
drivkraften for alle som deltar.
Den utfordrer både den
enkelte og fellesskapet. Vi
har først lykkes når alle føler
seg velkommen, og når
samhold og ekte glede
preger hverdagen i
idrettslagene. Norsk idrett
skal gjenspeile mangfoldet i
det norske samfunnet.
Gleden ved å mestre er viktig
for alle, og alle som deltar er
viktig for fellesskapet uansett
prestasjonsnivå.

VERDIGRUNNLAG
På idrettstinget i 2019 ble det vedtatt nye
veivalg for norsk idrett. De er med i vår
langtidsplan som viktige rettesnorer for hvordan
vi ønsker aktiviteten og organisasjonen skal
fremstå. Det er:

LEKEN -  AMBISIØS - ÆRLIG -
INKLUDERENDE

Aktivitetsverdiene og organisasjonsverdiene
står fremdeles i lovverket som verdier
organisasjonen fortsatt skal gjennomsyres av

Hovedmål: Sammen skaper vi fremtidens idrettslag!

Leken

Inkluderende

Ærlig

Ambisiøs

Kretstinget behandlet ny langtidsplan for idrettskretsen. Den er bygd på Norges idrettsforbund sin langtidsplan
«Idretten vil!» og idrettsstyrets tydeliggjøring av de overordnede målene gjennom «Idretten skal!».
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Idretten i Nordland skal ha et attraktivt idrettstilbud som stimulerer til livslang idrett, slik at nye
medlemmer i alle aldre rekrutteres og flest mulig fortsetter lengst mulig, uavhengig av alder,
ambisjoner og ferdighetsnivå. 
Idretten i Nordland skal samarbeide, stimulere og legge til rette for at barn og ungdom møter et
koordinert og allsidig idrettstilbud i deres egen nærmiljø. 
Styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og stor tilgjengelighet på kurs og kompetansetiltak.
Sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse
og sikkerhet, inkludert forebygging og håndtering av skader, doping, mobbing, trakassering og
overgrep. 
Idretten i Nordland skal ha et utbredt aktivitets- og konkurransetilbud for parautøvere, og øke
andelen konkurranser for parautøvere som er integrert i konkurranser for funksjonsfriske. 

LIVSLANG IDRETT
Hvis flere skal ønske å være med, ønske å forbli, og at idretten skal beholde flere lengre, må det
legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov.

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele
livet. Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller
uforholdsmessig forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det
etter egne ønsker og behov. 

IDRETTSKRETSEN SKAL I 2020:
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1 sitski kurs med ledsager - paraidrett 

1 kurs tilrettelegging paraidrett 

1 aktivitetslederkurs barneidrett 

1 idrettsskadekurs 

Behandlet 3 søknader på Allidrett for barn og 1
søknad Allidrett for ungdom 

Informasjon og påvirkningsarbeid
vedr Allidrettsgrupper,
barneidrettsbestemmelsene
og barneidrettsansvarlig 

1 utviklingssamling for ungdomsutvalg samme
helg som kretstinget 

Ungdomsutvalget i Nordland IK deltok
på ungdomssamling under idrettsgallaen 

Oppfølging av ungdomsutvalget 

I 2020 gjennomførte Nordland IK 47 kompetansehevende tiltak
for ledere og 5 tiltak for aktivitetsledere/trenere som faller inn
under satsingsområde Livslang idrett og Bedre idrettslag. Målet
var samlet sett å gjennomføre 86 tiltak og manglende
måloppnåelse må i all hovedsak tilskrives den meget spesielle
koronasituasjonen man har vært i gjennom i 2020. Spesielt fikk
dette konsekvenser for antall tiltak for aktivitetsledere/trenere
ettersom dette er type kurs som krever fysisk gjennomføring.
Videre har kutt i midler fra Nordland fylkeskommune hvor
Nordland IK i løpet av 2020 måtte redusere staben med en
stilling, vært en medvirkende årsak til et mindre
aktivitetsomfang

De fleste tiltakene som ble gjennomført består i all hovedsak
av enkeltstående 4 t moduler og en betydelig andel av disse ble tilpasset
underveis for digital gjennomføring via teams. 

Som en konsekvens av koronasituasjonen ble følgende berammede og
planlagte tiltak ikke gjennomført, eller avviklet i mindre omfang i 2020:
Lederkurs for ungdom, Aktivitetslederkurs barneidrett, Nord Norsk
veiledersamling, kurs i Klubbens styrearbeid, Økonomikurs, KlubbAdminkurs,
Kurs 1 og 2 for idrettsråd samt klubbutviklingsprosesser som; Klubbens
virksomhetsplan, Startmøte og Oppfølgingsmøte.

LIVSLANG IDRETT
KLUBBUTVIKLING OG KURS
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Ut fra de delmål som er satt, er følgende
tiltak innen klubbutvikling og kurs
gjennomført i 2020 under
satsingsområde Livslang idrett:



PARAIDRETT 2020

Nordland idrettskrets har en målsetning om 
flere gode og tilrettelagte aktivitetstilbud for 
personer med funksjonsnedsettelse. 

Året 2020 ble et særdeles annerledes år enn vi alle så for oss når planene
for året ble lagt, noe som særlig har gått ut over aktivitetstilbudet innen
paraidrett. Aktiviteten ble stengt ned i hele landet fra 12. mars, og mange
av aktivitetstilbudene hadde null aktivitet gjennom hele året og videre inn i
2021.  

Vi rakk å gjennomføre Paravinterdager i Sulitjelma Fjellandsby i januar,
som var en av de planlagte aktivitetene for året. Dette ble en stor suksess
med 10 deltakere med funksjonsnedsettelser og like mange ledsagere
som fikk to dager med læring, utfordringer, mestring, sosial hygge og
idrettsglede i fantastiske omgivelser og anlegg.
  
Idrettskretsen mottok økonomisk tilskudd for 2020 fra Nordland
fylkeskommune til paraidrettstiltak i Nordland. Tilskuddet fra
fylkeskommunen var på kr. 40.000, -. I og med at det meste av de
planlagte aktivitetene innenfor paraområdet ikke var mulig å gjennomføre,
fikk vi av fylkeskommunen godkjennelse til å omdisponere midlene slik at
de kunne benyttes til «Corona-tiltak» i de etablerte paratilbudene i
idrettslag i Nordland. Vi lyste ut midler som idrettslag med paratilbud
kunne søke på, og det var ni paratilbud som fikk tilskudd på kr. 5000,- hver
til sine tiltak.   

Ved idrettsregistreringen 2020 var det registrert 364 parautøvere i 63 av
totalt 528 idrettslag i Nordland. Dette er på samme nivå som året før hvor
tilsvarende tall var; parautøvere i 65 av totalt 533 idrettslag.
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3 kurs i «Tilrettelegging paraidrett» - (4 t.) Mosjøen
Paravinterdager i Sulitjelma med 10 deltakere + ledsagere
Fordelt midler til 9 idrettslag med paratilbud for
gjennomføring av corona tiltak.

KURS OG TILTAK



Ungdomsutvalget 01.01- 28.10
Natalie H. Pettersen (leder), Johanne I.
Knutsen, Aurora Hanssen, Theodor N.

Byberg, Luca Valsø, Christina Elisabeth
Strøm, Helen Saghei. 
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UNGDOMSUTVALGET
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Ungdomsutvalget blir oppnevnt av idrettskretsens styre for ett år av
gangen, etter forslag fra idrettslagene og er en sentral ressurs i
ungdomssatsingen.

Ungdomsutvalgets mandat og arbeidsoppgaver

Ungdomsutvalgets rolle er å være ungdommens politiske talerør i
Nordlandsidretten
Jobber tett med ungdomsrepresentant i styret og administrasjonen
Arrangere treffpunkt for unge ledere og trenere
Representere Nordland Idrettskrets på kurs, møter og foredrag
Utvikle ungdomsidretten i eget fylke ved å få idrettslag til å sette fokus på
målgruppen
Gi innspill til, og bli hørt i kretsstyret i saker som påvirker ungdomsidretten
Ungdomsutvalget/nettverket utarbeider sin egen handlingsplan med eget
mål for arbeidet i samarbeid med administrativ ressurs
Utvalget har møter på Skype og helgemøter

Ungdomsutvalget 28.10-31.12
Aurora Hanssen (leder), Theodor N. Byberg,
Luca Valsø, Helen Saghei, Jon-Even Vang,

Solveig Bjøru og Sofie Bestvold.

Ungdomsutvalget sitt arbeid ble også svært preget av korona. Men før Norge stengte ned deltok de på
samling for ungdomsutvalg på Hamar i forbindelse med Idrettsgallaen.  

De fikk også gjennomført en samling i forbindelse med kretstinget 5. september. Der ble arbeidet i utvalget
evaluert, og gode råd for neste periode notert ned. 

Aktiviteter i 2020



Nordland idrettskrets skal jobbe systematisk og koordinert for at alle styrer i idrettslag i Nordland
skal få tilbud om opplæring til å ivareta sin funksjon, og ha mangfoldig representasjon. 
Nordland idrettskrets skal forsterke samarbeidet mellom organisasjonsledd i arbeidet med å utvikle
idrettslag.
Idretten i Nordland skal anerkjenne og skape stolthet ved å være frivillig
Nordland idrettskrets skal arbeide for kompetanseutvikling hos frivillige og ansatte, og det skal
sikres god organisering i idrettslagene slik at de frivillige og ansatte sammen skaper god kontinuitet
i sin organisasjon
Idretten i Nordland skal på alle nivåer forbedre rammebetingelsene, blant annet fra kommune, fylke
og stat. 
Nordland idrettskrets skal arbeide for at idrettslagene har en forsvarlig og god økonomistyring. 
Nordland idrettskrets skal arbeide for gode rutiner for hvordan de frivillige og ansatte skal jobbe
sammen. 

BEDRE IDRETTSLAG
Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med
å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå. Bedre
idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon.
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7 KlubbAdminkurs 
4 kurs i klubbens styrearbeid 
2 kurs i årsmøtegjennomføring 
1 økonomikurs 
1 styrekurs 
2 startmøter 
1 oppfølgingsmøte (som del av
startmøte) 
2 strategiseminar 
2 klubbesøk 
1 fagseminar for IR, SK og IL i
Nordland 

2 temamøter/idekurs 
16 idrettsrådstiltak 

4 regionale temamøter med IR/IL 
2 regionale temamøter med SK 
2 veiledere/kurslærere fra
Nordland skolert på nasjonal
veiledersamling  
Samarbeidet med SK i
gjennomføring av
klubbutviklingstiltak –
strategiseminar, startmøte 
Utdeling av Nordland IK’s
ildsjelpris og inkluderingspris 
Veiledning i bruk av digitale
verktøy som KlubbAdmin  

(15 idrettsrådsbesøk + 1 IR kurs) 

IDRETTSKRETSEN SKAL I 2020:

KLUBBUTVIKLING OG KURS
Gjennomførte tiltak i 2020:

Pga den meget spesielle koronasituasjonen i
2020 ble det ikke gjennomført så mange
tiltak som planlagt. Se kommentarer under
Livslang idrett. Vi gjennomførte imidlertid 18
digitale kurs.



Nordland idrettskrets skal arbeide for at alle idrettsråd skal gjennomføre en behovsanalyse og
utarbeide en langsiktig prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg i sin kommune.
(Denne behovsanalysen bør skje minst hvert 4.år, i forbindelse med utarbeidelse av de
kommunale planene. 
Nordland idrettskrets skal, i samarbeid med idrettsråd og særforbund, utarbeide en oversikt over
hvilke større anlegg som bør prioriteres i hver region og videre utarbeide en prioriteringsliste over
større trenings- og konkurranseanlegg med nasjonal betydning. Det er viktig at større anlegg
sees i et regionsperspektiv og at idretten sammen med fylkeskommunen er en pådriver for å få til
interkommunalt samarbeid om slike anlegg. 
Det skal arbeides for at kommunene tar et økt ansvar for å redusere idrettslagenes kostnader ved
bruk av idrettsanlegg.
Etablering av anleggsfond for å hjelpe klubber i startfasen av anleggsprosessen.
Nordland Idrettskrets skal styrke kompetansen innenfor områdene kommunale planprosesser og
tilskuddsordninger.

Tar ansvar for å tilrettelegge for alle aktuelle idretter
Bygger idrettsanlegg i forbindelse med bygging av skoler. 

      Innenfor anleggsområdet skal det arbeides for at kommunene: 

FLERE OG BEDRE
IDRETTSANLEGG

Anlegg er en forutsetning for idrett! Å jobbe for flere anlegg handler om en samlet
innsats i samarbeid med det offentlige, idrettsråd og særidrett, for å sørge for flest mulig
og best mulig anlegg over hele fylket. Bedre anlegg handler om funksjonelle anlegg for
idrettene, men også om nødvendig rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte
anlegg.
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IDRETTSKRETSEN SKAL I 2020:
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ANLEGGSUTVIKLING
"Flere og bedre idrettsanlegg til Nordland"

Fra 01.01.2020 har Nordland idrettskrets hatt
anleggskonsulent ansatt i 20% stilling. Stillingen
kombineres med stillingen som fagkonsulent paraidrett i
Nordland. 
Det er gjennomført åtte møter med anleggsutvalget i 2020.
Det ble gjennomført to søknadsrunder til anleggsfondet.
Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. Totalt har 14 idrettslag
mottatt tilskudd fra Anleggsfondet i 2020, hvor totalt tildelt
sum ble kr. 1.280.000,-.  
Det ble av styret i NIK, i etterkant av kretstinget i
september, utnevnt nytt anleggsutvalg frem til neste
kretsting i 2022 (se anleggsutvalget).  
Anleggskonsulenten i idrettskretsen har deltatt i en
nasjonal faggruppe for anlegg, hvor bl.a. ny hjemmeside
plattform for anlegg på NIFs og idrettskretsenes
hjemmeside er etablert og anleggskurs mot idrettslag som
ønsker å bygge anlegg er utviklet og klart til bruk.

Gjennomførte tiltak i 2020:

Flere og bedre idrettsanlegg til Nordland betyr at idrettskretsen skal bli ekspert på
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Å realisere flere og bedre idrettsanlegg i
Nordland vil ikke bli virkeliggjort uten at idrettskretsen setter større trykk på området.
Vi har en stor utfordring når det gjelder å få bygd nok anlegg, og det tar ofte lang tid
fra et behov blir uttalt til anlegget er realisert. I tillegg bør det oppfordres til, og lages
en oversikt over behov for rehabilitering av anlegg. Kvalitet på anlegg er også viktig.
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Nordland idrettskrets sitt anleggsfond
er finansiert av midler fra
Sparebanken Nord-Norges sitt
Samfunnsløft. For årene 2020 og
2021 har fondet en kapital på kr.
1.600.000, -

Idrettslag som skal bygge anlegg kan
søke for å finansiere planleggings- og
prosjektering-fasen. Idrettslagene må
bruke "Gode Idrettsanlegg" sin
prosjektmodell som ligger på
nettstedet www.godeidrettsanlegg.no 

Anleggsfondet

http://www.godeidrettsanlegg.no/


ANLEGGS-
UTVALGET

Anleggsutvalget hadde 7 møter i 2020, som ble et
annerledes år også for anleggsarbeidet i idrettskretsen.
Av møtene var det to fysiske møter og fem møter på
Teams.
Anleggspolitisk plan 2020-2023 med liste som viser
anleggsbehovet i de ulike idrettene ble ferdigstilt til
idrettskretstinget, som måtte utsettes fra april og ble
avholdt 5. september i Bodø.
Hele anleggsutvalget deltok på Idrettskretstinget og
kretstingseminaret, hvor man også gjennomførte et av
de fysiske møtene i 2020.
Anleggsutvalget har lyst ut midler fra idrettskretsens
anleggsfond to ganger i 2020, behandlet alle innkomne
søknader og gitt sin innstilling til fordeling av midler til
idrettskretsens styre.
Anleggsutvalget gjorde innstilling på åtte store,
kostnadskrevende anlegg som planlegges bygd i
Nordland, ei innstilling styret stilte seg bak.
Prioriteringslisten ble videresendt NIF innen fristen 15.
mai med muligheter for å komme inn under
Kulturdepartementets anleggspolitiske program.
I etterkant av kretstinget i september ble det oppnevnt
nytt anleggsutvalg for de to neste årene. Tom Mørkved,
Randi Rasmussen og Trond Olsen fortsetter, mens
Finn-Magne Simonsen og Ann Tove Halvorsen gikk ut
av utvalget. Nye medlemmer av anleggsutvalget ble Siri-
Elise Bjørgås fra Svolvær og Morten Stormo fra Narvik.

Leder:        Tom Mørkved, FK Bodø/Glimt
Nestleder:  Trond Olsen, Bossmo & Ytteren IL
Medlem:     Randi Rasmussen, Gravdal Håndballklubb
Medlem:     Morten Stormo, FK Mjølner 
Medlem:     Siri Elise Bjørgås, Vågan idrettsråd

Gjennomførte tiltak i 2020
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1) Bistå idrettslag i anleggsplaner, med bl.a. midler fra
anleggsfondet og veiledning. 
2) Styrke idrettsrådenes anleggsarbeid  
3) Ferdigstille anleggspolitisk plan for Nordland 
4) Øke kompetansen på anleggsområdet og bistå idrettslag
og idrettsråd i anleggsspørsmål

Anleggsutvalget skal i 2020:



Nordland idrettskrets skal fremme idrettspolitiske saker for Nordlandsidretten.
Samarbeide med Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning for å fremme forskning på idrett
i Nordland.
Samarbeide med Nordland Fylkeskommune om Idrettsstrategi for Nordland.
Samarbeide med BSCN for å videreutvikle folk-til-folk-samarbeidet innenfor idrett i
Barentsregionen, og Nordland sin deltakelse både idrettslig og som arrangør av Barents Games. 
Aktivt samarbeide med idrettsrådene i Nordland.

Idretten kan ikke sees isolert fra det samfunnet den er en del av. Det er ikke mulig å se på
idrettens tilbud isolert fra samfunnets behov. Helt overordnet vil det alltid være viktig å jobbe
med rammevilkår, samhandling og utvikling innenfor idretten.

SAMHANDLING OG
UTVIKLING

IDRETTSKRETSEN SKAL I 2020:
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GJENNOMFØRTE TILTAK I 2020:
Møte fylkesråd kultur, miljø, folkehelse Kirsti Saxi  16.01.  
Fylkesråden deltok på møte med idrettspresidenten 20.01.  
Reinert Aarseth hadde telefonisk kontakt i mars.   
Digitalt møte med fylkesråd for næring Linda Haukland 07.05.   
Møte med fylkesrådsleder Tomas Norvoll og Kirsti Saxi 11.06.   
Reinert Aarseth møtte Kirsti Saxi i november.  
Deltakelse på møter i BSCN, to fysiske møter og ett digitalt.  
Deltakelse på møte i Folkehelsealliansen i november.  
Møte i Folkehelsealliansen sin Arbeidsgruppa Bo og nærmiljø.  
Arrangert møte i arbeidsgruppe som skal utarbeide
idrettsstrategi for Bodø 2024
Jobbet med å etablere ny samarbeidsavtale mellom Nord
Universitet, Nordland idrettskrets, Trøndelag idrettskrets, OLT
Midt og Nord
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Styret i BSCN har følgende sammensetning i 2020:

Barents Games er Barentssamarbeidet sitt viktigste tiltak. I 2020 skulle
Barents Winter Games være arrangert i Kajaani i Finland 27.-29. mars.
Pga korona ble det avlysning. Mye av arbeidet i 2020 har derfor gått med til
å finne ut hvordan man skal forholde seg til koronarestriksjoner og hvor og
når neste BG skal finne sted. I følge planen som er vedtatt skal det være
sommerleker i Tromsø i 2021 og vinterleker i Alta i 2022. Før året var
omme var det enda ikke avklart om det blir arrangement i Tromsø.

BARENTSSAMARBEIDET
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Idrettssamarbeidet mellom de fire landene i Barentsregionen, Norge, Sverige,
Finland og Russland, organiseres av Barents Sports Committee (BSC). Hvert land
har sin nasjonale komite, og i Norge har vi Barents Sports Committee Norway
(BSCN). Den koordinerer samarbeidet mellom idrettene i Norge.

Leder: Kent Nyheim - Nordland Badmintonkrets
Nestleder: Inger Lise Brones - Troms Idrettskrets
Styremedlem: Johnni Håndstad - Norges Friidrettsforbund
Styremedlem: Othilie Næss - Finnmark Idrettskrets
Styremedlem: Sebastian Henriksen - Idrettsstyret
Vara: Audun Anvik - Nordland Idrettskrets
Vara: Gunn-Heidi Henriksen - Troms og Finnmark



PROGRAM KRETSTINGSEMINAR
5.SEPTEMBER 2020

Åpning v/Monja Lien Jakobsen - Styremedlem
Nordland Idrettskrets

Hvordan kan Olympiatoppen Nord og særkretsene
styrke arbeidet med morgendagens utøvere, 
v/OLT Nord, Trine Lise Andersen

HV 14: Hva betyr idretten for HV14 og omvendt, 
v/ Oberstløytnant Bengt Henriksen, HV14

Hvordan gi et godt tilbud til parautøvere i
idrettslaget, v/Bodø klatreklubb og Torben Simonsen,
fagkonsulent Paraidrett. 

"Aktive lokalsamfunn" - Inkludering i regi av Bodø
idrettsråd, v/Hilde Ånneland, daglig leder. 

Planlegging av nye idrettsanlegg i Bodø kommune,
v/Rune Lind Sommerseth, seksjon Idrett og friluftsliv -
Bodø kommune. 

E-sport - idrett eller lek for datanerder? 
v/Egil Rogstad, stipendiat ved fakultetet for
samfunnsvitenskap - Nord universitetet. 
v/Patrick Nordheim Reppe, lærer idrettsfag - 
Vest-Lofoten Vgs. 

Nordland idrettskrets gjennomførte sitt kretsting 5. september i Bodø på
Scandic Havet. Kretstinget ble avholdt lørdag formiddag med kretstingseminar
på ettermiddagen. Kretstinget ble gjennomført med 32 stemmeberettigede fra
idrettslag, særkretser og idrettsråd. Saklisten inneholdt vanlige kretstingsaker
og i tillegg ble det vedtatt å bruke en sonemodell i arbeidet med å styrke
idrettsrådene i Nordland. Protokollen ligger på hjemmesiden til idrettskretsen.

KRETSTING 2020
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Vinner av Ildsjelprisen 2020
Eva Lund Pedersen, IL Siso

Vinner av Inkluderingsprisen 2020

Rognan IL - Paragruppa

"Eva Lund Pedersen har i over 50 år vært
engasjert innen idretten i en rekke funksjoner
og roller. Merittlisten innen frivillig arbeid og
verv for lokalidretten i Sørfold er fantastisk

lang og variert."

"Det er svært gledelig at idrettslaget lykkes
med at medlemmene oppnår mestring, glede

og utvikling, noe som gjenspeiler
idrettslagets motto AKTIVITET,

FELLESSKAP OG GLEDE!"



STYRETS OG KOMITEENES
SAMMENSETNING I 2020
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Kjell Rambøl (Ny)
Marit Gjelle (Ny)
Per Arne Tøgersen  (Ny)
Ronja Hammernes (Ny)

Registrert/statsautorisert revisor: BDO AS

På kretstinget i september 2020 ble det valgt nytt styre,
kontrollutvalg og valgkomité. 

Idrettsglede for alle i Nordland

Kontrollutvalg etter 05.09.20: 
Medlem:         
Medlem:     
Vara:         

    

Valgkomité etter 05.09.20:
Leder:
Medlem:

Vara:

Tom Mørkved
Christer Jakobsen (ny)
Gerd Synnøve Sandstrak
(gjenvalgt)
Finn Magne Simonsen (ny)

Styret før 05.09.20:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Vara:

Reinert Aarseth 
Anita Eliassen 
Ronja Hammernes 
Gaute Dale
Trond Olsen 
Marit Gjelle 
Audun M. Anvik

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Vara:

Reinert Aarseth (Gjenvalgt)
Trond Olsen (Gjenvalgt) 
Anita Eliassen (Gjenvalgt)
Audun M. Anvik (Gjenvalgt)
Randi Rasmussen (Ny)
Gaute Dale (Gjenvalgt)
Monja Lien (Ny)

Styret etter 05.09.20:



Styret har i 2020 gjennomført 14 styremøter, hvorav 1 møte på mail, 3 fysiske møter og 10 møter
på Teams. 103 saker har blitt behandlet. Det er flere møter enn i et normalt år. 

Årets første måneder ble preget at kutt i rammetilskuddet fra Nordland Fylkeskommune. Budsjettet
som fylkestinget vedtok i desember 2019 ga signaler om nedskjæringer, men vi fikk ikke vite hvor
mye idrettskretsen ble rammet før i april. Et kutt på 650.000,- gjorde at styret så seg nødt til å kutte
bemanningen med en 100% fast stilling.  

Styrets arbeid har naturlig nok vært preget av korona. Kretstinget ble utsatt til 5. september og
gjennomført som fysisk møte i Bodø. Det har vært mange digitale møter med NIF og lederne i de
andre idrettskretsene. Styret har også hatt flere møter med særkretser og idrettsråd i løpet av
koronatiden. 

Styret har vedtatt handlingsplan for sitt idrettspolitiske arbeid.  

Styret, ved styreleder, har vært opptatt av å følge opp forslaget Nordland idrettskrets hadde til
idrettstinget i 2019 om mulighet for idrettsrådene å disponere inntil 5% av LAM. Saken blir støttet av
de fleste andre idrettskretsene, og idrettsstyret har nå nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe
som skal se på idrettsrådenes rolle, funksjon, legitimitet og langsiktige finansiering.

STYRETS ARBEID I 2020
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Styret i Nordland idrettskrets før kretstinget: Fra venstre: Trond Olsen, Gaute Dale, Reinert Aarseth, Ronja
Hammernes, Anita Eliassen, Marit Gjelle, Audun M. Anvik.
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ADMINISTRASJONEN 2020

Kristin Setså
Tore Strand
Anniken Haugen i permisjon 01.06.20 -
30.04.21. 
Vilde Ueland 25.05.20 - 15.09.20
Lone Førde Winther 12.10.20 - 05.01.21
Iselin Brenna til 01.05.20
Jens-Willy Barosen
Torben Simonsen 80% 
Torben Simonsen 20%

Administrasjonens viktigste oppgave er lov og organisasjonsarbeid og utdanning. I
tillegg til anlegg og paraidrett, økonomistyring, saksforberedelser for styret, kontakt
med andre organisasjoner og offentlige etater. Idrettskretsen fordeler lokale
aktivitetsmidler i kommuner uten idrettsråd og følger opp samordnet rapportering
gjennom medlemsundersøkelsen.  

De siste år har idrettens bruk av digitale tjenester økt, og det betyr i neste omgang økt
behov for kurs og veiledning i disse tjenestene. 

Administrasjonens arbeid har i 2020 vært sterkt preget av korona, med overgang fra
fysiske kurs til digitale kurs. Det har i tillegg vært arrangert en rekke digitale møter med
idrettslag, særkretser og idrettsråd om generelle koronarestriksjoner,
kompensasjonsordninger og kartlegging av idrettens tap av inntekter som følge av
nedstengingen av idretten. Overgangen fra fysiske møter og kurs til digitale
møteplasser er spennende og vil nok sette varige spor for administrasjonens arbeid. 

Kontorsted er Aspmyra Stadion Bodø. Nordland idrettskrets hadde pr 31.12.20 4,7
årsverk. En nedgang på 1 årsverk siden 31.12.19.

Organisasjonssjef:
Rådgiver aktivitetsutvikling:
Organisasjonskonsulent:

Utdanningskonsulent
Informasjonskonsulent:
Fagkonsulent paraidrett:
Anleggskonsulent

Administrasjonens arbeid
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KONTAKT OSS

nordland@idrettsforbundet.no

+47 757 11 400

nordland_idrettskrets

Ungdomsutvalget.nik@gmail.com

Nordland idrettskrets

UNGDOMSUTVALGET

Ungdomsutvalget.nik

Ungdomsutvalget - Nordland idrettskrets
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www.idrettsforbundet.no/nordland

https://www.instagram.com/nordland_idrettskrets/
https://www.facebook.com/nordlandidrettskrets/
http://idrettsforbundet.no/
http://www.instagram.com/Ungdomsutvalget.nik
https://www.facebook.com/ungdomsutvalgetNIK/
http://4.131.67.168/
http://www.idrettsforbundet.no/nordland
http://gmail.com/
http://idrettsforbundet.no/
http://4.131.67.168/
https://www.instagram.com/nordland_idrettskrets/
http://gmail.com/
https://www.facebook.com/nordlandidrettskrets/
http://www.instagram.com/Ungdomsutvalget.nik
https://www.facebook.com/ungdomsutvalgetNIK/
http://www.idrettsforbundet.no/nordland
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