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Idretten i Nordland har vel aldri vært
mer synlig enn i 2021. 

Først en stor gratulasjon til FK Bodø/Glimt
som vant eliteserien for andre år på rad.
Samtidig gjorde de seg mest bemerket
med å ta steget ut i Europa på en
forbilledlig måte. Aldri har vel et norsk
fotballag debutert på en bedre måte.
Hjemmekampen mot Roma, der Glimt
rundspilte stjernegalleriet til Mourinho ble
en uforglemmelig opplevelse. Og aldri har
jeg mottatt så mange gratulasjoner til
landsdelen, til Nordland, for at vi har et så
fantastisk fotballag som de gjerne nå ble
«supportere» til. 

Så ble Nordland hedret med en fantastisk
ildsjel – Finn Magne Simonsen fra
Bjerkvik. Ildsjeler skal vi vite og sette pris
på enten det er lokalt, regionalt eller på
nasjonalt nivå. 
Her vil jeg oppfordre alle idrettslag, alle
idrettsråd og alle særidrettskretser. Sørg
for å hedre de ildsjelene dere har, nominer
dem gjerne også videre til regionale og
nasjonale utmerkelser. 

Avslutningsvis kan jeg ikke unngå å nevne
korona. Pandemien traff nordlandsidretten
hardt, og vi fikk i underkant av 20% frafall
gjennom første koronaår. Dette må vi i
fellesskap jobbe aktivt med å ta tilbake, i
tida framover både 2022 og 2023. Lykkes
vi ikke med å få ungdommen tilbake til
idretten i Nordland så vil det få mange
uheldige konsekvenser får både krets og
idrettslag. 

Men når jeg skal oppsummere 2021, så vil
jeg best huske Bodø/Glimt, og da idretten i
Bjerkvik trommet i hop hele bygda,
nabobygda (Narvik), regionale og
nasjonale idrettsvenner. Det ble en
fantastisk minnerik kveld! 

FORORD
IDRETTSÅRET 2021

Reinert Aarseth
Styreleder 
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TALL FOR NORDLANDSIDRETTEN

Medlemsundersøkelsen
Hvert år tar idrettskretsen kontakt med
idrettslag som har registrert færre enn 9
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.

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 2021 vil være klare først 
i juni 2022, og vil følgelig ikke legges fram i 
denne årsrapporten. 

Nordlandsidretten har hatt en markant nedgang i
medlemsmassen. Dette skyldes to ting.
Covid 19 satte idretten på pause, og overgangen
til at alle klubber skal ta i bruk ett digitalt
medlemssystem har gjort at klubber har fått
“ryddet opp” i sine medlemsregister.  

Ved utgangen av 2020 var det registrert 60083
medlemskap fordelt på 530 idrettslag. Dette er en
nedgang på 18.9% Vi har aktivitet innenfor 48
særidretter og 28 av 41 kommuner har idrettsråd.
 
Tallene under viser innrapporterte
medlemstall hentet ut fra samordnet
rapportering 31.12.2020. Antall idrettslag er
noe høyere da noen klubber ikke kom helt i
mål. 
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Medlemstall Nordland Idrettskrets

Medlemskap

Antall idrettslag
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Aktivitetstall Nordland Idrettskrets

Aktivitetstall totalt

6

Aktivitetstall per særforbund:

Aktivitetstall hentet fra 
samordnet rapportering 31.12.2020
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MOMSKOMPENSASJON (MVA) 
LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)

Momskompensasjon 
(MVA)

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)
administrer ordningen på vegne av alle sine
medlemsorganisasjoner.

I 2021 søkte 317 klubber i Nordland om
momskompensasjon og fikk utbetalt til
sammen kr. 14 210 256,- basert på
regnskapsåret 2020. 

Nordland ble i 2021 tildelt kr 18.075.941-  
i Lokale aktivitetsmidler. 
Det er idrettsrådene som er ansvarlige for
fordelingen til idrettslagene i sine respektive
kommuner.  
Summen som idrettsrådene får til fordeling
baseres på innbyggertall i målgruppen (6-19
år) kommunen har pr. 01.01.2021 ifølge
statistisk sentralbyrå (SSB). 

Grunnet pandemien har NIF også fått ett
ekstraordinært tilskudd av lokale
aktivitetsmidler som idrettsrådene skal
fordele. Nordland fikk tildelt kr. 2.150.930,-   
Som grunnlag for fordelingen brukes tall 
fra siste samordnet rapportering. 

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

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



Opptaksdato Klubbnavn Særforbund Idrettsråd

20. mai Ofoten Motorsportklubb Norges Motorsportforbund Narvik

10. august Bindal Sportsskytterklubb Norges Skytterforbund Bindal 

31. august
Hàbmer/Hamarøy
Sportsfiskeklubb

Norges Castingforbund Hamarøy

1. september Motorsportklubben Saltdal Norges Motorsportforbund Saltdal

14. september Værøy Sportsdykkerklubb Norges Dykkerforbund Værøy

19. oktober Lofoten Frisbeeklubb
Norges Amerikanske Idretters

Forbund
Vestvågøy

2. november Fauske Bueklubb Norges Bueskytterforbund Fauske

24. november Bodø Functional Fitnessklubb Norges Functional Fitnessforbund Bodø

28. desember Rana Sportsdykkere Norges Dykkerforbund Rana
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OPPTAK AV NYE IDRETTSLAG 2021
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2021 ble også sterkt preget av korona. Tallene fra samordnet rapportering viste at Nordland var det
fylket som mistet flest medlemmer fra 2019 til 31.12.20. Frem mot sommeren ble det håp om en
gradvis åpning av idrettsaktiviteten, og 25. september ble kampanjen #tilbaketilidretten iverksatt.
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll inviterte til samråd 07.06 for å diskutere hvordan man sammen
kunne jobbe for å få medlemmene tilbake til idretten. Idrettskretsen, flere særidretter og idrettsråd
deltok. Nordland Fylkeskommune bevilget 500.000,- til idrettslag som gjennomførte små og store
arrangement og aktiviteter for å få i gang idretten igjen. Det kom inn 90 søknader. 

Gjennom året gjennomførte idrettskretsen digitale møter med idrettslag, særkretser og idrettsråd for
å få tilbakemelding på situasjonen i idretten i Nordland. Samtidig orienterte vi om
kompensasjonsordningene, og det politiske arbeidet som pågikk for å påvirke myndighetene til å
skjerme barn og ungdom i størst mulig grad. 
 
Idrettsforbundet gjennomførte også en kartlegging av økonomiske konsekvenser for idretten av
nedstengingen. Den ble brukt for å gi myndighetene et godt grunnlag ved utforming av
kompensasjonsordningene. 

Idrettsforbundet gjennomførte også en undersøkelse blant idrettslag i Nordland om konsekvenser
pandemien. 56,9% rapporterte om nedgang i medlemsmassen. Størst var frafallet hos voksne 20+,
nest størst hos ungdom 13-19 år. 

Idrettslagene svarer at det er uforutsigbarheten og lite kontinuitet som har vært særlig krevende å
forholde seg til. Både i forhold til stadig endring i restriksjonene, og planlegging av arrangement frem
i tid. 
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KORONA
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LANGTIDSPLAN 2020-2023

Langtidsplanen vedtatt på kretstinget i 2020 «Nordland
idrettskrets skal! 2020-2023» har fire strategiske

satsingsområder. Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere
og bedre idrettsanlegg og Samhandling og utvikling. De

tre første satsingsområdene kommer fra NIF sin
langtidsplan «Idretten vil!» 

Mål for 
LIVSLANG IDRETT: 

Idretten i Nordland skal stimulerer til livslang
idrettsglede, slik at nye barn, ungdom og
voksne rekrutteres, og at flest mulig fortsetter
lengst mulig, uavhengig av alder, ambisjoner
og ferdighetsnivå. 
Idretten i Nordland skal legge til rette for at
barn og ungdom møter et koordinert og
allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø. 
Styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet
og stor tilgjengelighet på kurs og
kompetansetiltak. 
Nordland idrettskrets skal sikre at de som har
ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for
trygghet, mestringsopplevelser og autonomi
for utøveren, samt har kunnskap om
ivaretagelse av utøverens helse, miljø og
sikkerhet. 
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. 
Nordland idrettskrets skal arbeide for at
idrettslagenes medlemmer speiler mangfoldet
i lokalsamfunnet. Idretten skal, på alle nivå,
praktisere nulltoleranse for enhver form for
diskriminering og trakassering. 
Idretten i Nordland skal legge til rette for at
alle barn og unge får delta i idrett uavhengig
av familiens økonomi, kultur og engasjement. 

Mål for 
BEDRE IDRETTSLAG: 
Nordland idrettskrets skal jobbe systematisk
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 og
sikre felles rolleforståelse mellom
organisasjonsledd. 

Idretten i Nordland skal anerkjenne og skape
stolthet ved å være frivillig 

Nordland idrettskrets skal tilby
kompetanseutvikling for frivillige og ansatte,
for å sikre god kontinuitet i sin organisasjon.

Idretten i Nordland skal, på alle nivåer, styrke
rammebetingelsene. 

Nordland idrettskrets skal sikre at
idrettslagene har en forsvarlig og god
økonomistyring. 

Nordland idrettskrets skal ha rolleavklaringer
og gode rutiner for hvordan de frivillige og
ansatte skal jobbe sammen. 
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LANGTIDSPLAN 2020-2023
Mål for 

FLERE OG BEDRE
IDRETTSANLEGG: 

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. 
Sikre samarbeid med særidretter og idrettsråd for en
god planlegging og realisering av idrettsanlegg. 
Nordland IK skal arbeide politisk for at idretten får
økte tilskudd gjennom fylkeskommunen, over
statsbudsjettet og andre instanser, samt at idretten
får økt innflytelse over fordeling av spillemidler til
anlegg.  
Nordland IK skal arbeide for at kommunene tar et
økt ansvar for å redusere idrettslagenes kostnader
ved bruk av idrettsanlegg.  
Innenfor anleggsområdet skal det arbeides for at
kommunene: 
Tar ansvar for å tilrettelegge for alle aktuelle idretter.  
Bygger idrettsanlegg i forbindelse med etablering av
nye skoler. 
Nordland IK skal styrke kompetansen innenfor
områdene kommunale planprosesser og
tilskuddsordninger. Det er viktig å styrke
kompetansen i alle ledd, og at idrettskretsen og
fylkeskommunen samarbeider tett på dette feltet,
både inn mot idrettslag, idrettsråd og kommuner. 

Mål for 
SAMHANDLING OG

UTVIKLING:
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. 

Nordland idrettskrets skal stimulere til flere
lavterskeltilbud for voksne. 

Aktivt samarbeide med idrettsrådene i Nordland. 

Drift og videreutvikling av Idrettens Hus i Bodø. 

Nordland idrettskrets skal stimulere til flere større
idrettsarrangement i Nordland 

Vi jobber innenfor flere området for å
oppnå målene i langtidsplanen: 
Kompetanseheving gjennom kurs, prosesser. 
Tiltak innen paraidrett 
Ungdomsutvalg 
Organisasjonsarbeid 
Kommunikasjon 
Samarbeid med andre 

 
Arbeidet innenfor hvert av disse områdene er

beskrevet på de neste sidene. 
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ORGANISASJONSSERVICE 2021

Delmål 1 2021
"Alle idrettslag 
er godkjente"

Idretten mottar hvert år store offentlige tilskudd bl.a.
kompensasjon for vare og tjenestemoms, og støtte
til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor viktig at
hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet

og kontroll, ikke bare for samfunnet, men også
overfor idrettslagets medlemmer. Ambisjonsnivået
kan derfor ikke være lavere enn at – alle idrettslag i
Nordland er godkjente. Dette betyr at vi skal legge
stor vekt på at alle idrettslag i Nordland skal være

organisert i overensstemmelse med idrettens
lovverk, retningslinjer og bestemmelser.  

Idrettskretsen skal i 2021: 
Sørge for at alle idrettslag i Nordland har gjennomført
samordnet rapportering 
Følge opp idrettslag som ikke har svart ja på spørsmål
om ansvarlig politiattest, egen bankkonto og
underslagsforsikring 
Fordele tilskudd til særkretser, BSCN og OLT Nord 
Ha gode rutiner for oppfølging av lovsaker og andre
serviceoppgaver 
Drive godt informasjonsarbeid 

1.

2.

3.
4.

5.

Gjennomførte tiltak i 2021:
Bistått lagene med samordnet rapportering  
Fordelt tilskudd til særkretser.  
Fordelt tilskudd til OLT Nord. Det ble også gjennomført
en studietur til Trøndelag for å se på hvordan OLT Midt
er involvert i Trøndelag fylkeskommune sin satsing på
Utvidet Toppidrett. Fylkesråden for Kultur, klima og miljø
og fylkesråden for utdanning deltok på turen sammen
med to fra administrasjonen i fylkeskommunen,
Nordland skikrets, Ungdommens fylkesråd og OLT
Nord. 
Betalt kontingent til BSCN. 
Fordelt LAM i alle kommuner uten idrettsråd  
Gjennomført stikkprøvekontroll hos idrettslag som har
søkt mva-kompensasjon  
Gitt info om moderniseringsprosjektet og andre aktuelle
saker gjennom nyhetsbrev, Facebook og hjemmesiden 
Gitt ut 3 nyhetsbrev 
Deltatt på årsmøter i 17 idrettsråd 
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KLUBBUTVIKLING OG KURS

LIVSLANG IDRETT

Ut fra de delmål som er satt, er
følgende tiltak innen klubbutvikling
og kurs gjennomført i 2021 under
satsingsområde Livslang idrett: 

1 webkurs tilrettelegging paraidrett

1 aktivitetslederkurs barneidrett + 3
moduler av aktivitetslederkurset

Behandlet 4 søknader på Allidrett
for barn – herav 2 nye
allidrettsgrupper og restart av 2
eksisterende

Informasjon og påvirkningsarbeid
vedr Allidrettsgrupper,
barneidrettsbestemmelsene og
barneidrettsansvarlig

1 lederkurs for ungdom

1 utviklingssamling i Nordland IK
ungdomsutvalg

1 ungdommens idrettshelg

Oppfølging og drifting av
ungdomsutvalget

I 2021 gjennomførte Nordland IK 51 kompetansehevende tiltak for
ledere og 4 tiltak for aktivitetsledere/trenere som faller inn under

satsingsområde Livslang idrett og Bedre idrettslag. Målet var samlet
sett å gjennomføre 77 tiltak og manglende måloppnåelse må også i
2021 i all hovedsak tilskrives koronasituasjonen. Dette fikk spesielt
konsekvenser for antall tiltak for aktivitetsledere/trenere ettersom

det er type kurs som krever fysisk gjennomføring. 

De fleste tiltakene som ble gjennomført består i all hovedsak av
enkeltstående 4 t moduler og 11 av tiltakene ble gjennomført via
teams. Selv om også koronasituasjonen satte sitt preg på antall

gjennomførte tiltak, ser vi etter en periodevis gjenåpning av
samfunnet i løpet av året at det ble gjennomført noen flere fysiske

tiltak i 2021 enn hva som var tilfellet i 2020. Som en konsekvens av
koronasituasjonen var det uansett slik at de tiltakene som i

hovedsak krever fysisk gjennomføring, så ble berammede og
planlagte tiltak innenfor følgende områder ikke gjennomført eller

avviklet i mindre omfang i 2021: Aktivitetslederkurs barneidrett, Kurs
1 og 2 for idrettsråd samt klubbutviklingsprosesser som; Klubbens

virksomhetsplan, Startmøte og Oppfølgingsmøte.  

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.
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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.

5 KlubbAdminkurs
6 kurs i klubbens styrearbeid
3 kurs i årsmøtegjennomføring
1 økonomikurs
3 klubbesøk
1 oppfølgingsmøte (som del av startmøte)
2 moduler Klubbens virksomhetsplan
2 nasjonale webinarer – Barneidrett og Politiattest
1 fagseminar for IR, SK og IL i Nordland
5 temamøter/idekurs
20 idrettsrådstiltak (17 idrettsrådsbesøk, 3 IR kurs)
1 veiledersamling (kurslærere og veiledere i
Nordland IK)
2 nye kurslærere fra Nordland skolert i kurset
Barneidrettstreneren (tidligere aktivitetslederkurs
barneidrett) 
Samarbeidet med SK i gjennomføring av
klubbutviklingstiltak – Klubbens styrearbeid,
regionale webinarer, klubbesøk, klubbens
virksomhetsplan
Veiledning i bruk av digitale verktøy som
KlubbAdmin 
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PARAIDRETT
Nordland idrettskrets har en målsetning om flere
gode og tilrettelagte aktivitetstilbud for personer

med funksjonsnedsettelser.  

Året 2021, ble som året før, et nytt annerledes-år med
restriksjoner, nedstenginger og begrenset aktivitet, særlig
for paraidretten. Det har vært noe aktivitet i idrettslagenes
paratilbud, men mye skepsis og smitterisiko har ført til at
mange av tilbudene har hatt minimal med aktivitet i løpet

av året. 

Idrettskretsen mottok også i 2021 økonomisk tilskudd fra
Nordland fylkeskommune til diverse paraidrettstiltak i
Nordland. Tilskuddet fra fylkeskommunen var på kr.

30.000, -. I og med at det meste av de planlagte
aktivitetene innenfor paraområdet ikke var mulig å

gjennomføre, er det bestemt at midlene vil bli brukt til
gjennomføringen av paravinterdagene i Sulitjelma

Fjellandsby 10.-11. februar 2022. 

Til tross for to år med pandemi og en rekke restriksjoner for
idretten var det ved idrettsregistreringen 2021 registrert
408 parautøvere i 79 av totalt 508 idrettslag i Nordland.

Dette er en markant og veldig gledelig økning fra året før
hvor tilsvarende tall var; 364 parautøvere i 63 av totalt 528

idrettslag. 

3 digitale kurs i «Tilrettelegging
Paraidrett» (teoridelen) - (1,5 t.)

Tre temakvelder / webinar med
søkelys på paraidrett,

aktivitetshjelpemidler og
rekruttering. 

Tre idrettslag med parakvelder i
kampanjeuken av «Tilbake til

idretten».  

 

 

 

KURS / REKRUTTERINGSTILTAK 2021:
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UNGDOMSUTVALGET

Ungdomsutvalget 2021:
Leder: 
Medlem:  

Aurora Hansen (B&OI Turn) 
Sofie Bestvold (Bodø Svømmeklubb)
Jo Even Vang (Alstahaug Idrettslag)
Solveig Bjøru (Sømna IL) 
Luca Valsø (Hunstad Fotballklubb) 
Helen Saghei (Rana Turnforening) 
Theodor Byberg (Bodø Seilforening) 

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 Teams og
helgemøter

Aktiviteter i 
2021

Ungdomsutvalget har vært sterkt preget av
korona, også i 2021. 
Med restriksjoner frem til september har
utvalget ikke hatt møter fysisk før november.

I november deltok ungdomsutvalget på
fagsamlingen for særkretser og idrettsråd.
Ungdomsutvalget hadde en presentasjon om
frafall i idretten for ungdom, og hvilke tiltak man
kan gjøre for å få ungdommene tilbake i
forbindelse med #tilbaketilidretten-kampanjen. 

Ungdomsutvalget har også hatt fysisk møte for
å planlegge Ungdommens Idrettshelg, som
endelig kunne gjennomføres i desember 2021.
Denne ble noe redusert, da det kom nye
restriksjoner rett før helgen, men det var
fantastisk å endelig kunne møtes igjen. 
Under helgen feiret utvalget også 5-årsjubileum.

Ungdomsutvalget blir oppnevnt av idrettskretsens styre
for ett år av gangen, etter forslag fra idrettslagene og er
en sentral ressurs i ungdomssatsingen. 
Grunnet korona, vil ungdomsutvalget fra 2020 fortsette
til sommer 2022. 
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UNGDOMSSATSNING

"Med unge idrettsledere som sentral ressurs,
skal vi skape fremtidens idrettslag i Nordland"

2021: 
 

Restriksjoner grunnet Covid 19 har påvirket arbeidet med å
samle ungdom for å gjennomføre tiltak i 2021. Det ble
gjennomført samlinger med ungdomsutvalget der de blant
annet fikk presentere frafall for ungdom på en fagsamling for
særkretser og idrettsråd. 

Planleggingen av Ungdommens Idrettshelg som ble gjort av ungdomsutvalget er en tidskrevende
jobb, spesielt i tidene der det tiltakene endres hele tiden med tanke på smittevern og avstand.
Idrettshelgen ble gjennomført med god deltakelse i betraktning av at det kom nye tiltak samme uke.
Det var god deltakelse fra forskjellige deler av fylket.

Det har blitt jobbet felles med særkretser og idrettsråd for å belyse problematikken med frafall for
ungdom. Ungdomsnettverket har også blitt utviklet på tvers av idrettene med å arrangere
nettverkssamlinger og lederkurs for ungdom. Ungdommen, med ungdomsutvalget i spissen, har
vært med å delta på møter og arrangert egne samlinger for å øke kunnskapen og knytte et
kontaktnett.
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BARENTSIDRETTEN

Leder: 
Nestleder: 
Medlem: 

Varamedlem:

Kent Remi Nyheim
Monja Lien Jakobsen
Sebastian Henriksen
Anette Nybø
Geir Knutsen
Johnni Håndstad
Maila Risten

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny som vara
Ny

Norges Badmintonforbund
Nordland Idrettskrets
NIF/Idrettsstyret
Norges Fotballforbund
Troms og Finnmark idrettskrets
Norges Friidrettsforbund
Troms og Finnmark idrettskrets

I Norge er Idrettens Barentssamarbeid koordinert av Barents Sports Committee Norway
(BSCN). I 2021 ble det avholdt årsmøte i Tromsø 9. juni med 8 stemmeberettigede og 13

observatører. Det nye styret fikk følgende sammensetning: 

På møtene i BSCN møter i tillegg org.sjefene som observatører. 

Barents Games har også blitt hardt rammet av pandemien. Med fire land involvert, og
ulike reiserestriksjoner og vaksinestatus ble også lekene i 2021 avlyst. Planen var å ha
sommerleker i Tromsø i slutten av september 2021, samt vinterleker i Alta mars 2022.

Tidlig på året ble det vedtatt å ikke gjennomføre sommerlekene i Tromsø, og i
september ble det bestemt å flytte sommer-arrangementet til 2022, og vinterlekene til
2023. Endringene medfører at vinterlekene i 2023 arrangeres enten i Murmansk eller i

Rovaniemi, dette blir bestemt ved neste styremøte i BSC i 2022. 
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Forrige vinterleker var i Luleå i 2018, og det er viktig å ikke ha for langt opphold mellom
arrangementene. Vinteridrettene ble derfor oppfordret til å ha Barentskamper i sine

idretter gjennom vinteren 2022.
 

Ungdomsprosjektet YLIB (Young Leaders in Barents) arrangerte digital samling 15. april,
samt en samling 11.-13. juni hvor deltakerne fra hvert land satt sammen, og holdt digitale 
 møter mellom landene. De norske deltakerne var samlet i Kirkenes. Samlingen ble veldig

vellykket, og ungdommene var fornøyde med arrangementet.
Barentskonferansen, der alle idretter fra alle 4 land er representert, ble også utsatt pga.

korona.
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ANLEGGSUTVIKLING

Leder:
Nestleder: 
Medlem:

Tom Mørkved (FK Bodø/Glimt)
Randi Rasmussen (Gravdal Håndballklubb) 
Siri-Elise Bjørgaas (Svolvær Alpinklubb/Vågan Idrettsråd) 
Morten Stormo (Hardhaus FK) 
Trond Olsen (Bossmo & Ytteren IL) 

Anleggsutvalget 2021:

Nordland idrettskrets sitt
anleggsfond er finansiert av
midler fra Sparebanken Nord-
Norge sitt fond;
«Samfunnsløftet». For årene
2020 og 2021 har fondet hatt
en kapital på kr. 1.600.000, -.
Idrettslag som skal bygge
anlegg kan søke for å
finansiere deler av
planleggings- og
prosjekteringsfasen.
Idrettslagene må bruke Gode
Idrettsanlegg sin
prosjektmodell som ligger på
nettstedet
www.godeidrettsanlegg.no. 

Året 2021 ble nok et annerledes år med nedstengninger,
restriksjoner og mindre aktivitet i samfunnet. For anleggsområdet
har mye gått som normalt med enkelte tilpasninger og endringer i
måten å jobbe på. Her følger en liten status på gjennomførte tiltak

på anleggsområdet i NIK. 

Idrettskretsen skal i 2021: 
 

Bistå idrettslag i anleggsplaner, med bl.a. midler fra
anleggsfondet og veiledning. 

 
Styrke idrettsrådenes anleggsarbeid. 

 
Revidere anleggspolitisk plan for Nordland 

 
Øke kompetansen på anleggsområdet og bistå IL og IR i

anleggsspørsmål. 
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Det ble gjennomført åtte møter med anleggsutvalget i
2021 (ett møte fysisk i Bodø). 
Det ble gjennomført to søknadsrunder til
anleggsfondet. Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober.  
Åtte idrettslag har mottatt tilskudd fra Anleggsfondet i
2021. Totalt tildelt sum var kr. 415.000,-.  
Anleggspolitisk plan har vært under revidering og ny
revidert anleggspolitisk plan for 2022-2024 vil bli
presentert på kretstinget i april 2022. 
Arrangert fagsamling høsten 2021 for idrettsråd og
særkretser med anlegg som tema. 
Deltatt med adm. og styret på åpningen av
Fageråsbakkene på Mo 13. oktober.  
Anleggskonsulenten i idrettskretsen har deltatt i åtte
digitale møter i den nasjonale faggruppen for anlegg i
NIF. NIK har i tillegg deltatt på anleggskonferanse i
Tromsø høsten 2021. 
NIK, med anleggsutvalget i spissen gjorde innstilling
på seks kostnadskrevende og strategisk viktige anlegg
for Nordland til anleggspolitisk program.
Prioriteringslisten ble videresendt NIF innen fristen 15.
november. 
Representanter fra anleggsutvalget har bidratt med
innlegg på kursrunde om spillemidler og anleggsfondet
sammen med fylkeskommunen i Mosjøen, Bodø,
Svolvær, på Sortland og digitalt. 

Gjennomførte tiltak i 2021: 
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Styret i Nordland Idrettskrets:

Valgkomité:
Leder: 
Medlem: 

Vara: 

Tom Mørkved  
Christer Jakobsen 
Gerd Synnøve Sandstrak 
Finn Magne Simonsen 

Kontrollutvalg:
Leder: 
Medlem: 
Vara: 

Kjell Rambøl
Marit Gjelle
Per Arne Tøgersen 
Ronja Hammernes

Styreleder: 
Nestleder: 
Styremedlem: 

Vara:  

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

Registrert/statsautorisert revisor: BDO AS
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STYRETS ARBEID OG 
HANDLINGSPLAN 2020-2021

Etter kretstinget høsten 2020 vedtok styret en handlingsplan for sitt arbeid. Styret har ikke hatt noen egen
handlingsplan tidligere.  

 
Styret valgte å prioritere områdene Idrettsråd, Ungdomssatsing, Idrettsanlegg og Samhandling og

utvikling

I 2021 har styret deltatt på årsmøter i 13 idrettsråd. Styret vedtok å engasjere soneveiledere som vil være
idrettskretsen sin forlengede arm mot idrettsrådene. Det var planlagt flere fysiske møter sammen med

idrettsrådene, men korona la en demper på fysiske møter. I stedet har det vært flere digitale møter med
idrettsråd og særkretser. 

 
Styret har vært pådriver for fortsatt fokus på ungdom. Idrettskretsen har i flere år fått prosjektmidler fra

fylkeskommunen til tiltak for ungdom, og styret har vært klar på at dette er et område vi må jobbe langsiktig med
for å få god effekt. Styrets ungdomsrepresentant, Audun Anvik, har bidratt på digital samling for ungdom i

Barentsidretten.  
 

Styret har oppnevnt representanter til anleggsutvalget som har hatt ansvar for revidering av idrettskretsens
anleggsplan.  

 
Styreleder møtte Nordlandsbenken på digitalt møte 27.04. Det var planlagt å være til stede på alle fylkesting,
men det ble vanskelig så lenge det var digitale møter. Styret ved styreleder har møtt fylkespolitikere ved en
rekke anledninger, både på Mo sammen med idrettspresidenten 10.06, på fylkestinget i desember og i egne

møter med fylkesråden for kultur, klima og miljø. Styret har også deltatt på kretsting i særkretsene i 2021,
riktignok digitalt.  

 
13. oktober arrangerte idrettskretsen studietur til Trøndelag for å se på deres satsing på Utvidet toppidrett som
et samarbeidstiltak mellom OLT Midt, Trøndelag fylkeskommune og flere v.g. skoler. Deltakere fra Nordland var
fylkesråden for utdanning, Elin Dahlseng Eide, fylkesråden for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, representant i
Ungdommens Fylkesråd, Tobias Remmen Pettersen, representanter fra Narvik v.g. skole og Polarsirkelen v.g

skole, styreleder i idrettskretsen, representanter for skikretsen og OLT Nord. 
 

Styret har også diskutert fremtidens Idrettens Hus i og med at leieavtalen med Aspmyra AS går ut 01.06.22, og
det er ønske om Idrettens Hus i Bodø/Glimt sin nye storstue. 

 
Styret planla å ha felles møte med alle ansatte en gang pr år, og i 2021 skulle det skje i desember. Like før

styremøtet kom det nye restriksjoner, så det ble teamsmøte, men alle ansatte deltok. 
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ADMINISTRASJONEN

Organisasjonssjef:
Rådgiver aktivitetsutvikling:
Organisasjonskonsulent:

Anleggskonsulent
Fagkonsulent paraidrett:
Prosjektmedarbeider:

Kristin Setså
Tore Strand
Jens-Willy Barosen 
Johanna Ragnarsson (fra 01.06.2021)
Torben Simonsen 20% 
Torben Simonsen 80%
Andrea Kjærstad (fra 01.09.2021)

Administrasjonens arbeid
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 2021 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 31.12.21 5 årsverk
+ 1 prosjektstilling.
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KONTAKT

UNGDOMSUTVALGET

nordland@idrettsforbundet.no

+47 757 11 400

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland

Nordland idrettskrets

nordland_idrettskrets

Ungdomsutvalget.nik@gmail.com

Ungdomsutvalget.nik

Ungdomsutvalget - Nordland idrettskrets

http://idrettsforbundet.no/
http://4.131.67.168/
http://www.idrettsforbundet.no/nordland
https://www.instagram.com/nordland_idrettskrets/
https://www.facebook.com/nordlandidrettskrets/
http://idrettsforbundet.no/
https://www.instagram.com/nordland_idrettskrets/
https://www.facebook.com/nordlandidrettskrets/
http://idrettsforbundet.no/
http://4.131.67.168/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fidrettskrets%2Fnordland%2F&data=04%7C01%7CJohanna.Ragnarsson%40idrettsforbundet.no%7C303979da60954193eca008d9fd3fc227%7C5ca933991184430d88a8107721ef7b66%7C0%7C0%7C637819272561929917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UPmdZFzLpexhE36%2BflIbFrP9KzitAQuJUcO6yvrR1dA%3D&reserved=0
http://www.idrettsforbundet.no/nordland
https://www.facebook.com/nordlandidrettskrets/
https://www.instagram.com/nordland_idrettskrets/
http://gmail.com/
http://www.instagram.com/Ungdomsutvalget.nik
https://www.facebook.com/ungdomsutvalgetNIK/



