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idrettsarrangement med 15 idretter 
involvert, og med ungdommer fra både 
Norge, Sverige, Finland og Russland som 
deltakere. Potensialet var 1100 deltakere 
som skulle ha overnatting, bespisning, 
fraktes mellom arenaene og hotellene. 

Forberedelser og gjennomføring av BSG 
har tatt mye kapasitet disse to årene. Vi er 
veldig glade for å ha hatt muligheten til å 
jobbe med så mange dyktige ungdommer, 
og er imponert over den entusiasmen som 
lokale idrettslag har vist for å få til et 
arrangement med topp kvalitet. Vi sitter 
igjen med mange gode minner og masse 
erfaring. 

Våren 2016 hadde vi kretsting og vi la om 
planverket vårt. I stedet for en strategisk 
plan vedtok vi en virksomhetsplan og en 
Idrettspolitisk plattform. Idrettspolitisk 
plattform skal være Nordlands oppfølging 
av Idrettspolitisk Dokument, som ble 
vedtatt på Idrettstinget til Norges 
Idrettsforbund i 2015.  

2016 og 2017 har vært krevende år pga. 
alle mediaoppslagene som har vært rundt 
åpenhetsdebatten. Tilliten til de øverste 
lederne i Norges idrettsforbund har fått seg 
en knekk, og styret diskuterte hvorvidt man 
burde be om ekstraordinært idrettsting.  

Etter grundig veiing for og imot kom styret 
fram til at det ikke var nødvendig. Det er kun 
ét år igjen til ordinært ting, og det er satt i 
gang tiltak som man tror vil ha effekt. Tillit er 
likevel ikke noe som kan vedtas, det er noe 
man bygger opp gjennom målrettet arbeid 
og åpenhet. 

Styret har også vært opptatt av samarbeidet 
med fylkeskommunen om idrettsstrategi. 
Det er første gang fylkeskommunen skal 
vedta en egen idrettsstrategi, så det er en 
viktig sak for nordlandsidretten. 

Vi er evig takknemlig, og stolt, over alle de 
frivillige i Nordlandsidretten som stiller opp 
hver dag, hver uke, året gjennom for at barn 
og ungdom skal få en meningsfylt fritid. 
Uten de frivillige blir det ingen idrettsaktivitet 
i Nordland. En stor takk til dere! 

FORORD

Reinert Aarseth 
Styreleder 
Nordland idrettskrets

2016 og 2017 har vært to spennende år for 
Nordland idrettskrets. Først og fremst fordi 
vi høsten 2017 skulle være arrangør av 
Barents Summer Games: Et 

Idrettsglede for alle i Nordland

IDRETTSÅRENE 2016 OG 2017
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Medlemsregisteret til norsk idrett er basert 
på tall som rapporteres inn fra hvert enkelt 
idrettslag. Fram til 2015 har denne 
rapporteringen foregått i januar måned. I 
2016 endret denne registreringen navn til 
«Samordnet rapportering», og ble flyttet til 
april måned. Dette betyr at medlems- og 
aktivitetstallene for 2017 vil være klare først 
i juni 2018, og vil følgelig ikke legges fram i 
denne årsrapporten. 

Nordlandsidretten har i flere år hatt en stabil 
medlemsmasse, og ved utgangen av 2016 
er det registrert 535 idrettslag. Vi har 
aktivitet innenfor 47 særidretter og 31 av 44 
kommuner har idrettsråd. 

TALL FOR NORDLANDSIDRETTEN

Idrettsglede for alle i Nordland

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 ti lå ha det antall tillitsvalgte 
som lovnormen krever. I de fleste tilfellene 
er dette idrettslag med svært liten eller 
ingen aktivitet. I 2016 gjaldt dette 34 
idrettslag. 
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Andøya Sportsskytterklubb - Andøy 
Bodø Ballklubb - Bodø 
Bodø Surfe Klubb - Bodø 
Hornet Idrettslag - Bodø 
Narvik Bueskytterklubb - Narvik 
Narvik Rugby Sportsklubb - Narvik 
Narvik Skiskytterlag - Narvik 
Norsk Motor Klubb Narvik - Narvik 
Rana Bokseklubb - Rana 
Rognan Vekttreningsklubb - Saltdal 
Saltdal Dans - Saltdal 
Mosjøen Styrkeløftklubb - Vefsn 
Leknes & Omegn IF - Vestvågøy 

Dølaklonken UL, Idr.Gr. - Rana 
Bodø Kraftsportklubb - Bodø 
Bodø Tai Chi Chuan Klubb - Bodø 
Evenes U I L - Evenes 
Elite Nord Basket - Narvik 
Narvik Kampsport klubb - Narvik 
RanaWindsurfers - Rana 
Wings Spkl - Saltdal 
Steigen Ride og Kjøreklubb - Steigen 

Polarsirkelen Kampsportklubb – Rana 
Andøya Modellflyklubb - Andøy 
Andøya Pistolklubb – Andøy 
Saltdal Petanqueklubb – Saltdal 
Lødingen Snooker – Lødingen 
Andøya Roller Derby – Andøy 
Ballangen Fjellflygarlag – Ballangen 
Brønnøy Jeger- og fiskerforening – Brønnøy 
Lofoten Triathlonklubb – Vågan 
Mørkved Sportsklubb – Bodø 
Bodin innebandyklubb – Bodø 
Lokomotiv Lofoten Futsalklubb - Vestvågøy 

BALANCE - Mosjøen Danseforening – Vefsn 
Bø Motorsport Klubb – Bø 
Sleneset Golfklubb – Lurøy 
Herjangsfjellet Tur og Løypelag – Narvik 
Rana Fotballklubb – Rana 
Okstindan Hestesportsklubb – Hemnes 
Steps - Sandnessjøen Danseklubb - Alstahaug 

Idrettsglede for alle i Nordland

Nordland ble i 2016 tildelt kr 14.634.605,- 
i Lokale aktivitetsmidler (LAM) og kr. 
15.414.491,- i 2017. Det er idrettsrådene 
som er ansvarlige for fordelingen til 
idrettslagene i sine respektive kommuner. 

Som grunnlag for fordelingen brukes tall 
fra siste idrettsregistrering. Minimum 1/3 
av tilskuddet skal tilfalle hver av gruppene 
6-12 og 13-19 år. 

De kommuner som har færre enn fire 
idrettslag har ikke krav om å ha idrettsråd. 
I disse kommunene står idrettskretsen for 
tildelingen. 

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 2016 søkte 333 klubber i Nordland om 
momskompensasjon og fikk utbetalt til 
sammen kr. 12.621.370,- 
I 2017 søkte 332 klubber og fikk utbetalt 
til sammen kr. 12.658.696,- 

Momskompensasjon (mva)

Opptak av nye idrettslag 2016

Opptak av nye idrettslag 2017

Nedleggelse av idrettslag 2016

Nedleggelse av idrettslag 2017
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VIRKSOMHETSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHETSIDÉ 
Idrettskretsen er et kompetansesenter 
som utvikler idretten i Nordland. 

Idrettskretsen er fylkesleddet for Norges 
idrettsforbund og olympiske og 
paraolympiske komité. 

Virksomhetsidéen betyr i praksis at 
idrettskretsens oppgave er å utvikle 
idrettslag og formidle idrettspolitikk. 

VERDIGRUNNLAG 
Aktivitetsverdier 
All idrett skal bygges på grunnverdiene: 
GLEDE - FELLESSKAP - HELSE - 
ÆRLIGHET 

Organsisasjonsverdier 
Organsisasjonsarbeidet i idretten skal 
preges av: 

FRIVILLIGHET - DEMOKRATI - 
LOJALITET - LIKEVERD

INNLEDNING 
Idrettskretsen utarbeider hvert år årlige 
handlingsplaner som vedtas av styret. Disse 
handlingsplanene vil inneholde kvalitative og 
kvantitative mål, samt tiltak innenfor hvert 
område i virksomhetsplanen. 

Planverket i idrettskretsen har en varighet på 
fire år. Eventuelle justeringer i planverket 
gjøres på kretstinget. Årsrapporten har som 
mål å vise hva vi har levert innenfor målene i 
handlingsplanen. 

VISJON 
Idrettsglede for alle i Nordland 
Visjonen "Idrettsglede for alle i Nordland" er 
en krevende visjon - og skal være den 
viktigste drivkraften for alle som deltar! Den 
utfordrer både den enkelte og fellesskapet. 
Vi har først lykkes når alle føler seg 
velkomne, 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 viktige 
uansett prestasjonsnivå. 

HOVEDMÅL 
Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! 

DELMÅL 
1   ORGANISASJONSSERVICE 
2   ORGANISASJONSUTVIKLING 
3   ANLEGGSUTVIKLING

Idrettsglede for alle i Nordland6



ORGANISASJONSSERVICE 

Idrettskretsen skal i 2016 og 2017:

"Alle idrettslag er godkjente"

DELMÅL 1 2016-2017

1) Sørge for at alle idrettslag i Nordland har gjennomført 
”Samordnet rapportering” 
2) Opprette standard for Godkjent idrettslag 
3) Yte god service innen organisasjonsservice til 
idrettslagene og de andre organisasjonsleddene: 
4) Ha gode rutiner for oppfølging av lovsaker og andre 
serviceoppgaver: 
5) Tilby idrettslagene og idrettsrådene kurs og 
kompetansehevende tiltak for å sikre god klubbdrift: 
6) Drive godt informasjonsarbeid 

Bistått lagene med samordnet rapportering. 
Fordelt tilskudd til særkretser, idrettsråd, OLT Nord. 
Fordelt LAM i alle kommuner uten idrettsråd. 
Gjennomført stikkprøvekontroll hos idrettslag som har 
søkt mva-kompensasjon 
Gitt info om politiattest, forsikringsordninger og andre 
aktuelle saker gjennom nyhetsbrev, Facebook og 
hjemmesiden. 
Gitt ut åtte nyhetsbrev i 2016 og seks i 2017. 
Deltatt på årsmøter i 15 idrettsråd i 2016 og 19 i 2017. 
Arrangert 7 regionale ledermøter der styret, 
anleggsutvalget og ungdomsutvalget deltok.

Gjennomførte tiltak i 2016 og 2017: 

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.
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ORGANISASJONSUTVIKLING 

Idrettskretsen skal i 2016 og 2017:

"Noen blir morgendagens idrettslag"

DELMÅL 2 2016-2017

1) Gjennomføre 70 kompetansehevende 
tiltak for LEDERE 
2) Gjennomføre 15 tiltak for 
AKTIVITETSLEDERE 
3) Tilrettelegge for god aktivitet i YouAct- 
grupper 
4) Tilrettelegge for at 10 kommuner 
kommer i gang med Tur- og 
Treningskompisordningen 
5) Engasjere og skolere flere kvinner i 
trener- og lederroller. 

At noen blir morgendagens idrettslag betyr at vi setter idrettslaget i fokus. Noen 
idrettslag må få støtte til å nå sine ambisjoner om å utvikle seg utover det å 
driftes godt og i tråd med lovverket. Opplevelsen av hva idrett skal være og bety 
for den enkelte og nærmiljøet, er stadig i utvikling. De idrettslag som ønsker å bli 
morgendagens idrettslag må derfor få ekstra støtte til dette fra oss.
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Gjennomførte tiltak og måloppnåelse i 2016 og 2017: 

Øvrige kurs/tiltak gjennomført i løpet av 2016 og 2017: Startmøte, Oppfølgingsmøte, 
Basistreningskurs, Idrettsskadekurs, Coachingskurs, Kostholdskurs, Daglig 
ledersamling, Fagsamling for IR/SK. 
Nordnorsk veiledersamling for kurslærere/veiledere i 2016. Avlyst i 2017 pga 
manglende tilskudd fra NIF. Et par mindre og mer spesifikke skoleringer gjennomført 
i regi av NIF og hvor NIK har hatt deltakere.
Behandlet 28 søknader til NIFs flyktningefond i 2016 og 25 stk i 2017 
Behandlet 3 søknader på idrettsskole for ungdom i 2016 og 4 stk i 2017. Behandlet 1 
søknad om idrettsskole for barn i 2017
Informasjon og påvirkningsarbeid vedr barneidrettsansvarlig

I 2016 ble det gjennomført 83 kompetansehevende tiltak for ledere og i 2017 var tallet 
73 tiltak. NIK gjennomførte 13 tiltak for aktivitetsledere i 2016 og 15 tiltak i 2017. Altså 
har man i begge årene langt på vei oppnådd de målene man satte seg for disse 
områdene. Vi gjør oppmerksom på at de fleste tiltak i all hovedsak består av 
enkeltstående 4 t moduler, men de største kursene innenfor aktivitetslederkurs ungdom, 
tur og treningskompis, aktivitetslederkurs barneidrett og lederkurs ungdom, er på 
henholdsvis 12 t, 16 t og 25 t.  
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Idrettskonferansen i Nordland er 
idrettskretsens store utviklingshelg for 
alle engasjerte i Nordlandsidretten! 
Konferansen har spennende kurs og 
foredrag for hele idrettsfamilien, og 
arrangeres hvert år på høsten i 
samarbeid med særkretsene og 
Olympiatoppen Nord. 

i 2016 og 2017 gjennomførte vi henholdsvis 
den andre og tredje Idrettskonferansen i 
Nordland i nåværende form. Begge 
gangene ble konferansens hovedprogram 
gjennomført på Scandic Havet hotell i Bodø. 
Videre ble Bankgata flerbrukshall, Bankgata 
ungdomsskole, Bodø videregående skole 
og Idrettens Hus benyttet til gjennomføring 
av de ulike seminarene og kursene.  

IDRETTSKONFERANSEN I 
NORDLAND

30.september - 2. oktober 2016

27.-29. oktober 2017

Glede - Fellesskap - Helse - Ærlighet10



I 2016 møtte det totalt ca 250 trenere, 
ledere, utøvere og andre 
idrettsengasjerte mennesker fra hele 
fylket, til faglig påfyll og inspirasjon 
under hele Idrettskonferansen. På 
lørdagens hovedprogram deltok det 
ca 200 stk. I 2017 var tallene 
henholdsvis 170 totalt hele helgen og 
110 til hovedprogrammet. 

IDK

Gjennom hele helgen ble det arrangert 
kurs og samlinger i samarbeid med 
følgende aktører:  

Til tross for noe nedgang i 
deltakerantallet fra 2016 til 2017, 
var begge Idrettskonferansene 
svært vellykket og deltakerne ga 
i all hovedsak udelt positive og 
gode tilbakemeldinger

"

Nordland skikrets (kun 2016) 
Nordland fotballkrets 
Nordland Gymnastikk og turnkrets 
Håndball region Nord 
Olympiatoppen Nord Norge 
Norges idrettsforbund v/ fagkonsulent 
i Nordland innen idrett for 
funksjonshemmede 
Prosjekter:  
- ”Young Active”                                       
- ”Tur- og treningskompis” (kun 2016). 

Idrettsglede for alle i Nordland



Arctivity tilbyr idrettsaktiviteter og friluftsliv i 
spektakulære  omgivelser i Saltenregionen 
og ble gjennomført i regi av Valnesfjord 
helsesportssenter. 

I 2017 ble det ikke gjennomført Grenseløse 
idrettsdager ettersom NIF omorganiserte 
virksomheten og tonet ned aktivitetsdager i 
regi av NIF. 

Nordland IK har bidratt i utviklingen av to 
info-filmer om aktivitetshjelpemidler i 
samarbeid med Valnesfjord og Beitostølen 
Helsesportssenter, Nav Hjelpemiddelsentral 
Nordland og Idrettsforbundet. En av filmene 
viser hvordan man går frem for å søke et 
aktivitetshjelpemiddel mens den andre er en 
inspirasjonsfilm med aktivitet, der NIKs egne 
filmstjerne, Jens-Willy Barosen var en av 
profilene i filmen. Filmene kan ses på 
Youtube under tittelen «Teknikkens 
muligjører» og på hjemmesiden til 
Valnesfjord Helsesportssenter: www.vhss.no  

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

Dette arbeidet har pågått kontinuerlig i 
perioden 2016-2017, i samspill med 
idrettsforbundets fagkonsulent og de ulike 
særforbund og idrettslag. 

Idrettskretsen mottok også i 2016 og 2017 
støtte fra Nordland fylkeskommune til 
«Inkludering av funksjonshemmede i idretten i 
Nordland». I 2016 var tilskuddet fra 
fylkeskommunen på kr. 77.200,- og for 2017 
var tilskuddets størrelse kr. 65.000,-. Midlene 
er brukt på tiltak som bl.a. Grenseløse 
idrettsdager, Arctivity, info-film om 
aktivitetshjelpemidler, vinteraktivitetsdager, 
tilretteleggingskurs, paradager i samarbeid 
med idrettslag / særforbund, oppfølging av 
utøvere samt Barents Summer Games i Bodø 
i 2017. 

Hovedtyngden av idrettskretsens innsats har i 
2016 vært å bistå i en bredt sammensatt 
prosjektgruppe med planlegging og 
gjennomføring av aktivitetsdagen «Grenseløs 
idrettsdag».Vi har i forbindelse med 
sommerarrangementet «Arctivity» i 2016 og 
2017 deltatt på møter og vært med å bidra til 
at idretten sentralt gjennom NIF og de aktuelle 
særforbund, har involvert seg i arbeidet med 
dette årlige arrangement for personer med 
fysiske funksjonsnedsettelser.  

INKLUDERING 
-PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE

Inkluderingsmidler

Grenseløs idrettsdag og Arctivity

Glede - Fellesskap - Helse - Ærlighet
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- Mosjøen 12. oktober 
- Bodø 25. oktober 
Begge arrangementene ble fantastiske 
dager med mye idrettsglede, 
mestringsfølelse, vennskap, 
grensesprenging og slitne men veldig 
fornøyde deltakere. 

Det er tredje året NIF arrangerer 
Grenseløse idrettsdager over hele landet. 
Dette er en aktivitetsdag der personer med 
funksjonsnedsettelse kan komme å prøve 
ut en rekke idrettsaktiviteter og 
aktivitetshjelpemidler for å se om de finner 
en eller flere aktiviteter de ønsker å 
fortsette med på fritiden gjennom et lokalt 
idrettslag. 

Grenseløs idrettsdag i Mosjøen 
Dagen ble gjennomført som et samarbeid 
mellom NIF, lokale idrettslag, Vefsn 
kommune v/ fysio- og ergoterapitjenesten, 
Frisklivssentralen, og Mosjøen 
videregående skole - idrettsfag. 

-PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE

GRENSELØSE IDRETTSDAGER 2016

62 engasjerte gutter og jenter testet ut 11 ulike 
aktiviteter denne dagen; klatring, ridning, 
fotball, orientering, judo, frisbeegolf, volleyball, 
golf, bowling, boccia, gym & turn. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne, ledsagerne 
og de lokale klubbene var udelt positive.  

Grenseløs idrettsdag i Bodø 
Arrangementet er et tverrsektorielt samarbeid 
mellom Norges idrettsforbund, Nordland 
idrettskrets, Bodø kommune v/barne- og 
familieenheten, NAV hjelpemiddelsentral 
Nordland, CP foreningen Nordland, Valnesfjord 
Helsesportssenter, FNF Nordland og Nordland 
fylkeskommune v/Bodin VGS idrettsfag. 

Det var fjerde gang vi arrangerte Grenseløs 
idrettsdag i denne formen og vi har hatt økning 
i deltakelsen hvert år. Totalt var det ca. 75 
personer med funksjonsnedsettelse som deltok 
på arrangementet i Bodø, i tillegg til nærmere 
50 medelever fra de ulike skolene og rundt 50 
ledsagere, lærere og støttepersoner. 

Aktivitetsdagen i Bodø ble åpnet ved 
ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød, og Bodø Gym 
& Turn, og deltakerne fikk mulighet til å prøve 
ut 15 aktiviteter. 

3 kurs i «Tilrettelagt aktivitet for mennesker 
med funksjonsnedsettelser» (4t) - 
Sandnessjøen, Bodø og Leknes 
2 Grenseløse idrettsdager -Bodø og 
Mosjøen 
1 Vinteraktivitetsdag i Sulitjelma.  
 
 
3 kurs i «Tilrettelagt aktivitet – for mennesker 
med funksjonsnedsettelser» (4t) – Narvik, 
Ørnes og Bodø  
1 Vinteraktivitetsdag i Sulitjelma. 

KURS OG TILTAK 2017

KURS OG TILTAK 2016



UNGDOMS- 
UTVALGET

De siste årene har Nordland idrettskrets 
satset stort på ungt lederskap, gjennom 
prosjektet Young Active. I kjølevannet av 
dette ble det på kretstinget i april 2016 
bestemt at Nordland idrettskrets skulle 
opprette et eget ungdomsutvalg. 

For å få utvalget nedsatt, sendte 
idrettskretsen ut en e-post til alle idrettslag, 
idrettsråd og særkretser i fylket, og ba om 
innspill på kandidater mellom 15 og 26 år. 
Ungdomsutvalget er sammensatt av 7 
ungdommer fra ulike klubber i Nordland, og 
de er valgt av kretsstyret for et år. 

I løpet av kommende år har 
Ungdomsutvalget blant annet mål 
om å besøke flere idrettslag, hvor de 
gjennomfører temakvelder for å 
promotere ungdomssatsingen i 
Nordland. Det er spennende ideer og 
forslag blant ungdommene i 
Nordland!

Ungdomsutvalget skal 

være en sentral ressurs 

for ungdomsatsingen til 

idrettskretsen.

,,
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Ungdomsutvalgets rolle er å være 
ungdommens politiske talerør i 
Nordlandsidretten
Jobbe 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. 

     Nordland. Her deltok ungdommer som 
     har gjennomført kurs arrangert av NIK. 

Leder av ungdomsutvalget var en 
ressurs i planleggingen av YLiB, et 
ungt lederskapsprogram gjennomført i 
forbindelse med BSG2017. 
Planlegging og gjennomføring av YLiB. 
Representasjon med innlegg på alle de 
sju regionale ledermøtene som ble 
holdt våren 2017. 
Representasjon på NIFs ledermøte 
som ble holdt i Bodø våren 2017 og 
Idrettskonferansen i Nordland, Bodø, 
høsten 2017.
Under Barents Summer Games hadde 
leder av ungdomsutvalget ansvar for 
de frivillige. 

Ungdomsutvalget 2016-2017. 
Fremst fra venstre: Sirianna Stormo 
Pettersen, Ronja Hammernes, Runa Møller 
Tangstad, Kim Andre Andersen, Monja Lien 
Jakobsen og Kristoffer Brasetvik Dverset. 
Andrea Ånderbakk var ikke tilstede.

Opprettet et godt samarbeid med Bodø 
ungdomsråd, med to møter og 
samarbeid om innspill på idrettspolitisk 
plattform.  
Opprettet en YouAct-gruppe i Bodø 
som ble godt tatt imot av ungdommene 
i byen.  
Ungdommens idrettshelg ble arrangert 
for faglig påfyll og erfaringsutveksling i 
forbindelse med Idrettskonferansen i 

Gjennomført aktivitet 2016-2017

Ungdomsutvalgets mandat og 
oppgaver 

Ungdomsutvalget 2017-2018. 
Øverst fra venstre: Rikard Ribe Nilsen, 
Karoline Gansmo, Svein Egil Torbergsen, 
Kim André Andersen, Monja Lien Jakobsen 
og Ronja Elida Ongstad.
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Deltakere: 691 (542 utøvere og 149 
trenere/ledere/dommere) 
Gjester: 63 
Frivillige: 350 
Konkurransearenaer: 14 
Idretter: 14 
Tekniske arrangører: 14 lokale idrettslag 
Bilder tatt: 2600 
Live-stream: 40.000 minutter på Facebook 
Luncher servert: 2.000 
Omsetning: 3,9 mill.

BARENTS SUMMER GAMES 2017

Samarbeidet mellom Norge, Sverige, 
Finland og Russland har en histories 
som går 66 år tilbake i tid. Tidligere har 
det vært arrangert konkurranser i de 
enkelte idrettene til ulike tidspunkt, men 
fra 2014 ble konkurransene samlet i 
Barents Winter Games og Barents 
Summer Games. 

Totalt er 30 idretter med, og 
deltakerne er ungdom i alderen 15 – 
25 år. Lekene arrangeres hvert år, 
med vinterleker et år og sommerleker 
året etter.  

Arrangementet går på omgang mellom 
de 4 landene, og 1.-3. september 2017 
ble Barents Summer Games arrangert i 
Bodø. I 2016 var det Barents Winter 
Games i Murmansk med ca 250 norske 
deltaker, og i 2018 vil Barents Winter 
Games arrangeres i Luleå, Statistikk
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Ett av hovedmålene for 
arrangementet er at unge 
mennesker skal møtes og bli 
kjent med hverandre. For å gi 
alle mulighet til å treffe 
hverandre på tvers, hadde vi 
felles arrangement både 
fredag og lørdag kveld. 

Fredag var det 
åpningsseremoni med 
hilsningstaler og Kajander som 
den store attraksjonen. Lørdag 
var det Get Together med 
avslutningsseremoni og 
overrekkelse av Barentsflagget 
til neste arrangør, Luleå og 
Norrbottens Idrottsforbund. To 
ungdommer var konferansierer 
under arrangementene. 
Arrangørklubbene, og et par 
andre samarbeidspartnere, 
rigget Nordlandshallen med 
utstyr til ulike aktiviteter/idretter. 
Vi kalte arrangementet Play 
Together. Deltakerne prøvde ut 
aktivitetene på de ulike 
stasjonene etter Get Together, 
og dette var meget populært.   

Accomodation was good. Bodo was a 
compact city to arrange such an 
event. Hotel, venue and city was in 
walking distance 

It was nice city with friendly people and 
beautiful views. We saw that 
organizers did a great job there. 
We would like to give you a warm 
thank you. =) 

"

"

TILLEGGSARRANGEMENT

Idrettsglede for alle i Nordland 17



Prosjektets hovedmål var: «Med 
ungdom som sentral ressurs, skal vi 
styrke folk-til folk samarbeidet på tvers av 
landegrensene i Barentsidretten». Totalt 
15 ungdommer i alderen 17-25 år ble 
invitert til Bodø uka før Barents Summer 
Games. YLiB var finansiert gjennom EU- 
programmet Aktiv Ungdom, Norges 
idrettsforbund og prosjektmidler fra 
Nordland fylkeskommune. 

YOUNG LEADERS IN BARENTS 
SPORTS - YLIB

,,
«Med ungdom som sentral 

ressurs, skal vi styrke folk-til 
folk samarbeidet på tvers av 

landegrensene i 
Barentsidretten».

Barents Games er et idrettsarrangement 
med ungdom for ungdom, og derfor bør 
ungdom også taes med som viktige 
bidragsytere i arbeidet med å organisere 
lekene. Dette var årsaken til at Norge og 
Sverige startet prosjektet Young Leaders 
in Barents Sports (YLiB). Formålet var å 
gi unge ledere i de nordlige delene av 
Sverige og Norge kunnskap og erfaring, 
selvtillit og motivasjon til å gjøre en jobb 
for idrettsorganisasjonen på hjemstedet. 
Vi ønsket også å bygge bro mellom 
ungdom fra to naboland.

Nordland
YLiB
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Ungdommene gjennomgikk et 
lederprogram hvor de fikk opplæring i 
ulike tema som mellommenneskelige 
forhold, verdier, vennskap, mangfold og 
kommunikasjon. 

Det ble lagt stor vekt på dialog og 
diskusjon, der fokus var utveksling av 
erfaringer som ung leder, refleksjon 
over egen rolle og over hva unge 
ledere sammen kan få til. 

På slutten av uka deltok de som frivillige 
under Barents Summer Games, og jobbet 
med ulike oppgaver for å få erfaring 
gjennom praktisk deltakelse. 

Fem ungdommer fra Nord-Norge var 
ansvarlig for å planlegge programmet og 
administrere aktivitetene i Bodø. 

Deltakerne ble oppfordret til å evaluere 
prosjektet i etterkant. 

YLiB SAMSPILL

VERDIER

MANGFOLD 

VENNSKAP 

KOMMUNIKASJON

"Faglig utbytte av min rolle som frivillig. (Lærte du noe om store idrettsarrangement etter å 
ha deltatt på YLiB?) "

Idrettsglede for alle i Nordland 19



TUR- OG 
TRENINGSKOMPIS

Prosjektet er satt i gang av Nordland 
Idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv, i 
samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter. 
Prosjektperioden varer fra 2015-2018. 

Hovedmålet med Tur- og 
treningskompisprosjektet er å legge til 
rette for gode mestringsopplevelser innen 
fysisk aktivitet og friluftsliv for de som har 
en funksjonsnedsettelse eller trenger 
bistand til å komme seg ut i aktivitet. 

Med midler fra Gjensidigestiftelsen og 
Nordland fylkeskommune tilbyr vi alle 
kommuner i Nordland en unik mulighet for økt 
kompetanse på fysisk aktivitet i 
støttekontakttjenesten. Gjennom et 16-timers 
kurs utdanner og inspirerer vi eksisterende og 
nye støttekontakter til å bruke aktivitet og 
friluftsliv i sin jobb for å øke potensialet for 
sosial, fysisk og psykisk helse hos brukerne. 

Aktivitet 2016 og 2017 
I 2016 og 2017 ble det gjennomført 
totalt ti kurs i Tur- og treningskompis. 
Fem kurs hvert av årene. 

I 2016 ble det gjennomført kurs i 
Salten, Narvik, Vågan, Vestvågøy og 
Sandnessjøen. I 2017 ble det 
gjennomført kurs i Meløy, Lødingen, 
Brønnøysund, Sortland og på 
Flakstad. 

-kompetanseheving i 
støttekontakttjenesten
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ANLEGGSUTVIKLING 

Idrettskretsen skal i 2016 og 2017:

"Flere og bedre idrettsanlegg til Nordland"

DELMÅL 3 2016-2017

1) Etablere anleggsutvalg 
2) Ansette anleggskonsulent 
3) Styrke idrettsrådenes anleggsarbeid 
4) Ferdigstille anleggsplan for Nordland 

Etablert anleggsutvalg og valgt inn medlemmer.
Vedtatt mandat for anleggsutvalget.
Spørreundersøkelse blant idrettsråd og særkretser om 
status på anleggsområdet, hva er utfordringene og 
hvilke anlegg er under planlegging. Vi har også bedt 
særkretsene si hvilket behov de har for anlegg, både 
større konkurranseanlegg og treningsanlegg.
Spørreundersøkelse til kommuner om hvordan de 
oppfatter anleggssituasjonen i sin kommune.
1 medlem deltok på anleggskonferansen juni 2017 i 
regi av «Bad, Park og Idrett».
Søkt, og fått tilskudd, fra Nordland Fylkeskommune til 
å lage anleggsplan for Nordland idrettskrets som skal 
vedtas på kretstinget 2018.
Søkt og fått tilskudd, fra SNN-fondet, til anleggsfond for 
idrettslag som bygger idrettsanlegg.
Anleggsutvalget deltok på de regionale ledermøtene i 
2017 sammen med idrettskretsstyret og 
ungdomsutvalget. 

Gjennomførte tiltak i 2016 og 2017: 

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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ANLEGGS- 
UTVALGET

Anleggsplan 
Utvalget må se på hvilke faktorer som er 
viktige for å få til en god anleggsutvikling i 
Nordland. Dette vil være et grunnlag for at 
utvalget blir NIKs styres arbeidsutvalg for 
revidering av NIKs anleggsplan og at 
anleggsplanen blir et strategidokument for 
utvalget. 

Anleggskonsulent 
Utvalget skal arbeidet for å opprette en egen 
stilling for å støtte et utviklingsarbeid mot 
kommunene og frivillig sektor for utvikling av 
anlegg for fysisk aktivitet. Her må utvalget 
samarbeide med Nordland fylkeskommune. 
Arbeidet bør forankres nært 
fylkeskommunens arbeid med lokal 
samfunnsutvikling i kommunene. 

Spillemidler 
Ved prioritering av spillemiddelsøknader bør 
utvalget ha innstillingsrett overfor styret. 
Utvalget bør også se på hvilke faktorer som 
er viktig for at Nordland får sin rettmessige 
del av spillemidlene. 

Påvirke at utdaterte anlegg blir strøket fra 
anleggsregistret. Øke søknadsmengden 
fra Nordland. Vurdere innspill til endring 
av spillemiddelnøkkel.  

Kompetansetiltak 
Utvalget skal vurdere behovet for 
kompetanse både innen idretten og det 
offentlige innen dette område og foreslå 
kompetansehevende tiltak. 

Leder:       Tom Mørkved, FK Bodø/Glimt 
Nestleder: Finn Magne Simonsen,                
                  Hålogaland Fotballkrets  
Medlem:   Tom Kristiansen, Bossmo &          
                 Ytteren IL 
Medlem:   Randi Rasmussen, Gravdal          
                 Håndballklubb   
Medlem:   Ann Tove Halvorsen, Sortland      
                 idrettsråd, Sortland svømme-        
                 og livredningsklubb 
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IDRETTSPOLITISK PLATTFORM

NORDLANDSIDRETTENS HOVEDUTFORDRINGER

Den idrettspolitisk plattformen beskriver 
hvilken idrettspolitikk idrettskretsen skal 
formidle. Den omtaler hva idrettskretsen 
mener er Nordlandsidrettens 
hovedutfordringer, der vi må spille på lag 
med hverandre og flere instanser; 
fylkeskommunen, kommunene, 
idrettsrådene, særkretser, NIF m.fl. for å nå 
målene.

Dette har en klar sammenheng med 
hvordan Nordland er bebodd i forhold til 
de andre fylkene. I Nordland bor folk 
spredt over hele fylket, og vi har idrettslag 
i alle kommuner. Det resulterer i mange 
idrettsanlegg hvis alle innbyggere skal ha 
mulighet til å benytte seg av tilbudet i 
rimelig avstand fra der de bor. Ser man på 
anleggstilbudet i de største kommunene i 
Norge, kommer Bodø dårlig ut i forhold til 
de andre byene i landet på samme 
størrelse. 

Nordland har i lang tid ligget nederst på 
statistikken over tildelte spillemidler i 
forhold til godkjent søknadssum. Det fører 
til lang ventetid fra man søker om 
spillemidler til pengene blir utbetalt. Den 
lange ventetiden legger en stor demper på 
anleggsbyggingen. Idretten og 
kommunene har ikke råd til å betale 
kostbar mellomfinansiering gjennom 
ekstra lån for å få bygger nye anlegg. 

UNGDOMSIDRETTEN 
Nordlandsidretten har stor deltakelse 
innen barneidrett, men vi har store 
utfordringer med å beholde ungdom i 
aktivitet. Vi ligger 10% under 
landsgjennomsnittet og langt bak våre 
nabofylker Nord-Trøndelag og Troms. 
Den lave deltakelsen i ungdomsidretten 
kan sees i sammenheng med flere 
faktorer; begrenset anleggskapasitet, økt 
spesialisering, struktur i videregående 
skole og manglende bredd i 
aktivitetstilbudet. Med dette 
utgangspunktet har vi en vei å gå. 
Ungdom må tas med der beslutninger tas 
i idrettslaget, slik at aktiviteten svarer til 
ungdommens forventninger. 

ANLEGGSDEKNINGEN 
Norges idrettsforbund publiserer årlig en 
sammenligning av anleggsdekningen i 
Norge. Her bruker man parametere som 
viser anleggstilbud pr innbygger. 
Rapportene viser at Nordland ligger over 
landsgjennomsnittet.  
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PROGRAMERKLÆRING FOR NORDLANDSIDRETTEN: 
 

1) Flere aktive i Nordlandsidretten 
2) Nordlandsidrettens rammevilkår må styrkes 

3) Nordland trenger et anleggsløft 

PROGRAMERKLÆRING FOR 
NORDLANDSIDRETTEN

1) Flere aktive i Nordlandsidretten 
2) Nordlandsidrettens rammevilkår må styrkes 
3) Nordland trenger et anleggsløft 

1) Flere aktive i Nordlandsidretten 
Nordland idrettskrets vil: 

- At brukere av idrettsanlegg for barn og unge skal være gratis. Idrettslag med egne og 
kommersielt eide anlegg bør få driftsstøtte. 
- Skape fremtidens idrettslag. 
- Satse på et bredt ungdomsløft. 
- Redusere inngangsbilletten for å delta i idrett. 
- Inngå partnerskap med flere organisasjoner, blant annet skolen og friluftslivet. 

2) Nordlandsidrettens rammevilkår må styrkes 
Nordland idrettskrets vil: 

- Jobbe for en langsiktig finansiering fra det offentlige til idretten 
- Samarbeide med særkretsene om å få store idrettsarrangement til fylket 
- Styrke samarbeidet mellom idrettsråd i regionen 
- Styrke de gode prestasjonsmiljøene gjennom samarbeid mellom idrettslag, kommune, fylke 
og Olympiatoppen 

3) Nordland trenger et anleggsløft 
Nordland idrettskrets vil: 

- Jobbe for å øke Nordlands andel av spillemidlene. 
- Påvirke fylkeskommunen og kommunene til å bygge idrettsanlegg i tilknytning til skoler. 
- Fokusere på differensiert anleggsbygging basert på befolkningssammensetning og 
aktivitetsnivå. 
- Ha en anleggskonsulent slik at vi blir ekspert på idrettsanlegg. 
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Har møtt fylkespolitikerne 12 
ganger i løpet av 2016 og 2017.

Deltatt på 11 møter i Barents 
Sports Committee Norway i 2017, 
og 7 møter i Barents Sports 
Committee i 2016 og 2017.

Org.sjef var leder i 
Folkehelsealliansen Nordland i 
perioden høst 2015 – høst 2017.

Deltatt i arbeidsgruppene 
Helsefremmende skole og 
Helsefremmende bo og nærmiljø. 

Tilskudd til OLT Nord sitt prosjekt 
«Det neste steget» med kr 
200.000,- i 2016 og kr 117.000,- i 
2017.

Vært arrangør av Barents Summer 
Games i 2017 i samarbeid med 
Bodø idrettsråd og 14 lokale 
idrettslag i Bodø. 

Gjennomførte tiltak i 
forhold til Idrettspolitisk 
Plattform
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STYRETS ARBEID

Leder: 
Nestleder:  
Styremedl:  

Vara: 

Registrert/statsautorisert revisor: BDO AS  

Reinert Aarseth  
Anita Eliassen 
Kjell Rambøl  
Tom Mørkved 
Ronja Hammernes 
Marit Gjelle 
Trond Olsen 

Kontrollkomité: 
Leder:          
Medlem:      
Vara:          

     

Styrets sammensetning i tingperioden 2016-2017

Det er avholdt 12 styremøter, hvorav 1 
mailmøte og 2 skypemøter.  87 saker ble 
behandlet totalt. 

I 2016 har styret vært opptatt av 
forberedelse og gjennomføring av kretsting 
i april. Der ble det vedtatt virksomhetsplan 
og idrettspolitisk plattform for Nordland 
idrettskrets. 

Styret har hatt flere møter med 
fylkespolitikere og diskutert saker som er 
viktige for idretten, og klimaet mellom 
fylkesrådet og Nordland idrettskrets må 
betegnes som godt. 

Det er avholdt 9 styremøter, hvorav 7 
skypemøter.  71 saker ble behandlet 
totalt. 

Det viktigste arrangementet i 2017 har 
vært Barents Summer Games (BSG) i 
Bodø 1.-3. september, og styret har 
vært opptatt av forberedelse og 
gjennomføring. Både som arrangør men 
deler av styret deltok også som frivillige 
under arrangementet. 

Styret har fulgt opp nyetablert 
anleggsutvalg og ungdomsutvalg. 

Gunnar Skoglund 
Turid Aasjord 
Jon Petter Hansen 
Trude Haaland 

Styrets sentrale oppgaver 2016 Styrets sentrale oppgaver 2017

Valgkomité: 
Leder:        
Medlem:     
                    
Vara:          

Einar Botnmark 
Mats Celius Oshaug 
Kaja Hauge Johansen 
Gerd Synnøve Sandstrak
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ADMINISTRASJONEN 2016 OG 2017

Organisasjonssjef: 
Idrettsfaglig konsulent: 
Organsisasjonskonsulent: 
Utdanningskonsulent: 

Informasjonskonsulent: 
Prosjektleder Tur- og treningskompis: 

Kristin Setså 
Tore Strand 
Anniken Haugen 
Anette Nybø (t.o.m. jan.17) 
Martin Hylland (1. feb. 17 - 1. nov.17) 
Jens-Willy Barosen 
Stine Wike 50% (t.o.m juli 2017) 

Administrasjonens arbeid 
Adminsitrasjonens viktigste faglige oppgavene er lov/organisasjonsarbeid og 
utdanning. 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 gjennom medlemsundersøkelsen. I 2016 har det vært stort 
fokus på forberedelse til idrettskretsting, følge opp ungdomssatsingen og 
planlegging av Barents Summer Games. Kontorsted er Aspmyra Stadion i Bodø. 

2016 
Nordland idrettskrets har i 2016 hatt 8 ansatte som utgjør 6,6 årsverk, derav 3 
stillinger og 2 årsverk i prosjekt. 1 av disse årsverkene er tilknyttet 
Barentsidretten. 

2017 
Nordland idrettskrets har i 2017 hatt 7 ansatte som har utført 6 årsverk. 1 av 
disse årsverkene er tilknyttet Barentsidretten og 0,25 prosjektet Tur og 
Treningskompis.  
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Nordland idrettskrets

nordland@idrettsforbundet.no 
www.idrettsforbundet.no/nordland 
www.facebook.com/nordlandidrettskrets 
tlf: 757 11 400

-en viktig støttespiller for idrettslagene

Grafisk utforming: Iselin Hangaas Brenna


