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Troms og Finnmark idrettskrets (TFIK) er en av 11 idrettskretser i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Kretsene ble stiftet i 1919 og ble sammenslått i 2020. Administrasjonen holder til i
Idrettens Hus Tromsø og Idrettens Hus Lakselv.

Troms og Finnmark idrettskrets,
Idrettens Hus Tromsø, Stadionvn 3, 9007 Troms
Idrettens Hus Lakselv, Torgsenteret 2. etg. 9700 Lakselv
tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no
www.tromsogfinnmarkik.no
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Etter et 2020 der det meste ble utsatt i
sportens verden, har det heldigvis vært
betydelig mer sport å glede seg over i 2021.
Dette håper jeg fortsetter inn 2022.
2020 og 2021 har vært to av tidenes
vanskeligste år for idretten.
Det er grunn til å være stolte av den
samfunnsdugnaden som er gjort. Den
omstillingsevnen, dugnadsånden og
samarbeidsviljen som er vist av alle frivillige,
aktive og ledere er bare imponerende.
Idrettens lojalitet og felles opptreden har blitt
lagt merke til og satt pris på. Det er all grunn
til å rette en varm takk til dere alle.

For oss i Troms og Finnmark idrettskrets er
arbeidet med idrettens rammebetingelser det
viktigste, og vi håper når hverdagen nå blir
lysere igjen, at vi kan fortsette med faglige
kurs, konferanser og sosiale samlinger til det
beste for idretten i nord.
Nok et år har vist hvor viktige dere alle er.
Dere som hver dag stiller opp for våre
idrettsiag. Arbeidet dere gjør er uunnværlig i
ethvert lokatsamfunn.
Fortsatt skal vi arbeide sammen for å finne
gode løsninger for idretten i Troms og
Fin nmark.

I 2021 har det vært gjennomført ldrettsting,
først et digitalt så et fysisk.
-ldrettstinget vedtok å utrede en mulig søknad
om å arrangere Special Olympics World
Det ble vedtatt mange viktige saker for norsk
idrett, herunder det å arbeide for midler til
idrettsråd, søke om å arrangere Olympics
World Winter Games i Norge innen 2033,
opphevelse av forbud mot simulert høyde
med retningslinjer for dette,
-ldrettstinget har vedtatt ny internasjonal
strategi, der vi blant annet skal arbeide for å
øke fokuset på en verdibasert idrett.
Vi skal fortsette å skape idrettsglede for alle
hver eneste dag. Skal vi oppnå våre mål om å
bedre idrettens rammebetingelser, så lykkes vi
best gjennom dialog og gode åpne prosesser.
—
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På vegne av styre og administrasjon i TFIK
takker jeg for samarbeidet i 2020 og 2021, og
håper på at 2022 skal bli et år med ytterligere
framgang og åpne haller og idrettsanlegg.

Tall for Troms og Finnmark idrettskrets
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Idrettshelga 2021
r Troms og Finnmarkldrettskrets

Troms og Finnmark
idrettskrets

Nye idrettsiag 12021
Ibestad Rideklubb
Harstad Functional Fitnessklubb

578 idrettsiag
35 bedriftsidrettslag
83056 medlemmer
47 særforbund har aktivitet i
til sammen 118 ulike gréner

Vardø lshockeyklubb
Vadsø Seilforening
Kvalsund Arctfc Runners Løpeklubb
Hammerfest havkajakk klubb
Karisøy Brettklubb

Deanu Kam psportklubb

40 idrettsråd

Tromsø Padelklubb

37 særkretser/regioner

Salangen Hestesportklubb
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Idretten skal! 2020-2022
I tråd med <ddretten vil!» Làngtdsp1an for norsk idrett i perioden 2019-2023, utarbeider
idrettskretsene egne fireårige strategiplaner for kommende tingperiode «Idretten skal!»
Formålet med «Idrettén skäll» er å operasjonalisere norsk idretts langsiktige mål og
strategi i konkrete strategiske satsningsområder ogtiltak i Troms.ogFinnrnark.
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Figur 2: NIF’s fremstilling av idretten skal

VERDIGRUNNLAG
Aktivitetsverdier

Organisasjonsverdier

ldrettsgledeFelleskap- HelseÆrlighet

Frivillighet
Demokrati- Lojalitet—
Likeverd

angidreu

Bedreidrettsanlegg

Strategiske satsningsområder
SamhandhngiikIing

Figur 1: TFIKs 4 strategiske satsningsområder i idretten skal!
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Styrets Årsberetning
Styret
Leder- Geir Knutsen
Nestleder- Inger Lise Brones
Styremedlemmer:
Otilie Næss
Jan-Harald Jansen
Andre Lind
Lise Hagensen Nytrøen
Torkjell Johnsen
Ivaramedlem- Sin Eliassen
2. varamedlem- Frank Hermansen
Styrets arbeid og møteform har også i 2021 til
dels vært preget av pandemien. Vi har likevel,
heldigvis, fått gjennomført flere fysiske møter
både i styret og med idretten for øvrig.
Styret har i 2021 gjennomført 10 styremøter
og behandlet 84 saker. Ett møte har vært
gjennomført i Tromsø, ett på epost, og de
resterende 8 på teams.
Mye ar styrets arbeid har handlet om
forberedelser til de 2 idrettstingene for norsk
idrett, både det digitale i mai og det fysiske i
oktober. TFIK deltok med en delegasjon på 7
representanter på begge idrettstingene, 5 fra
styret og 2 fra idrettsrådene i Harstad, Alta og
Tromsø på hver av idrettstingene.
I samarbeid med Nordland idrettskrets
etablerte vii 2021 et nettverk for nordnorsk
idrett, med deltakere fra Nord Norge som har
styreverv i særforbund. Vi har gjennomført 3
digitale møter for nettverket, med fokus på
nasjonale idrettspolitiske saker og
anleggsutvikling.
Styret har også deltatt aktivt på den nasjonale
arenaen i NlFs ledermøter, i høringssaker,
samt på nyskaperen NIPA, nasjonal
idrettspolitisk arena som arrangeres på
Brekstad i regi av Trøndelag idrettskrets.
TFIK er representert i utvalgt og komiteer i
NIF.

I forbindelse med Stortingsvalget i 2021
arrangerte idrettskretsen to valgarrangement i
hhv Alta og Tromsø. ldrettspresidenten Berit
Kjøll deltok i lag med oss. Vi hadde gode
møter med våre stortingskandidater der vi fikk
synliggjort betydningen idretten har for
samfunnet, samt at vi ga tydelig melding om
idrettens behov for økte rammer til
finansiering av idrettsanlegg og
momskompensasjon for både idrettslagenes
driftskostnader og anleggsbygging.
Den nye regjeringens Hurdalserklæring gir oss
et godt håp om at vi er på rett vei.
I oktober arrangerte vi ei meget innholdsrik
ldrettshelg med blant annet et ledermøte der
hovedtemaet var sluttføring av vår prosess
med prioritering av strategisk viktige anlegg til
den nasjonale anleggsplanen.
Fokus i ldrettshelga var anlegg, ledermøte,
paraldrett, idrettsrådsarbeid, unge ledere,
kjønnsbalanse i idretten.
Troms og Finnmark idrettskrets har hatt
fokuset på idrettens rammevilkår i 2021. Det
har vi gjort ved blant annet å tildele 2,8
millioner kroner til særkretser/regioner. Vi har
bidratt med kr.250.000 i ekstra tilskudd til
idrettslag som har laget egne arrangement i
gjenåpningskampanjen #tilbaketilidretten. Vi
har også økt tilskuddene våre til idrettslag som
er i planleggingsfasen for idrettsanlegg med ei
total tildeling på over 1,2 millioner kroner fra
anleggsfondet vårt. 11 trenere har fått tildelt
trenerstipend for å ta trenerutdanning. 6
idrettslag har fått midler til å utvikle
idrettstilbud for parautøvere.
Det er viktig for oss å gi støtte til
idrettsrådene. Det gjør vi både ved å dekke
deltakelse på Idrettshelga samt støtte til
Microsoft 365 for idrettsråd. Styret har støttet
vedtak på idrettstinget om mulighet for å
benytte 5% av LAM til idrettsrådenes
disposisjon, samt å styrke idrettsrådenes
anseelse i norsk idrett.

Livslang idrett
Mål 1: Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper
og alle idrettslige nivåer.

For at flere skal ønske å være med og at idretten skal beholde
flere lenger, må det legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike
ønsker og behov. Å delta i den aktive idretten gjennom
idrettsiaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.

ALLIDR ETT
BARN
Kursmodulerbarneidrett:
18 moduler fordelt på 4 kurs i Tjeldsund,
Laksélv, Alta og Bardufoss. 1 ternakveld,
«Hvordan beholde barn og unge i
ldretten»Tromsø.

og rapporterte arrangement. Arrangementene
som ble meldt inn synligjorde vi på våre
digitale flater. Vi delte også ut gratis
#tilbaketilidretten gymposer til barneidretten i
fylket,
#tllbaketll Idretten arrangement:
47 registrerte arrangement ble tildelt kr
4000 pr arrangement.
2000 gymposer ble tildelt

barneldretten.
/

#tilbaketilidretten er idrettens nasjonale
kampanje for å markere gjenåpningen av
idretten etter lang nedstengning og lite
aktivitet under pandemien. I Troms og
Finnmark satte vi av 300.000 kr som vi tildelte
idrettslagene som registrerte, gjennomførte
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Må! 2: Idretten vil tilby
idrettsaktivitet av god kvalitet
basert på våre verdier
Alle idrettsorganisasjoners arbeid skal preges
av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet. Troms og Finnmark
idrettskrets har hatt fokus på forbyggende
arbeid på området seksuell trakassering og
overgrep i idretten. Høsten 2020 sendte vi ut
en undersøkelse som skulle gi oss et bilde på

at alle barn kan delta i fritidsaktivitet
uavhengig av familiens økonomi. Det ble
etablert en pilotordning for 12 kommuner i
Norge for perioden 2020-2021. I Troms og
Finnmark var det Vadsø og Tromsø og
Kautokeino kommune som ble valgt ut til å
være pilotkommuner. ldrettskretsens rolle har
vært å følge opp de aktuelle idrettsrådene.
Inkludering handler om at barn og unge med
innvandrerbakgrunn og de som vokser opp
med lav inntekt kan delta på idrettsaktiviteter.
ldrettskretsen jobber med å synligjøre og
motivere idrettsagene til å sette inn tiltak.

Inkludering:

Mål 3: Idretten skal skape et
idrettstilbud som inkluderer og er
ti!rettelagtfor alle

Kampanje på ALLE MED og hvordan
inkludere.
møte med de største idrettsrådene, tema
inkludering.
Fulgt opp pilotkommuner, fritidskort.

om idrettsiagene hadde kjennskap til
retningslinjer, veileder og etablert rutiner
dersom de skulle oppstå en sak. Vi innså at det
var et stort behov for mer informasjon og
synliggjøring av dette temaet i idretten. Det
ble derfor gjennomført flere
informasjonsmøter i 2020 og 2021. I
desember 2021 sende vi ut en ny
undersøkelse for å måle om tiltakene hadde
hatt en effekt. Resultatene viste positive tall
på det. Vi har også satt opp andre relevante
temamøter og gitt idrettsiag veiledning rundt
politiattest ordningen.
Norsk idretts visjon er «idrettsglede for alle>), I
dag forsvinner barn og unge fra idretten på
grunn av familiens økonomi. For å få flere med
må vi ta i bruk verktøy og finne løsninger som
kan bidra til mer deltagelse uavhengig av
økonomi. Et eksempel på et slikt verktøy er
ALLEMED. ldrettskretsen jobber fortløpende
med å synliggjøre ALLEMED verktøyet
gjennom våre kanaler og kjører ut kampanjer.
Et nasjonalt fritidskort ble lansert av
regjeringen i januar 2019. Det skulle bidra til
Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021

Temamøter verdiarbeid:
3 webinarer om seksuell trakassering og
overgrep.
i fysisk møte om seksuell trakassering og
overgrep.
2 webinarer for barneldrettsansvarlige.
i landsdekkende webinar: Uten god
barneidrett Ingen toppldrett.
i Iandsdekkende webinar om politlattest
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Aktiv på dagtid
Aktiv på Dagtid (ApD) i Tromsø har utviklet seg
til å bli en bærebjelke i folkehelsearbeidet i
Tromsø, med den erfaringen og integriteten vi
har opparbeidet oss og. En viktig faktor for
ApD Tromsø er involveringen fra lokale
idrettsiag og idrettslagsinstruktører, som er
noe av grunntanken i tiltaket. ApD finansieres
av Tromsø kommune. Dette har vært
forutsigbar støtte over flere år.
Målgruppen til ApD er alle fra 18-70 år, bosatt
i Tromsø, som er helt eller delvis utenfor
arbeidslivet og som mottar en form for
trygdeytelse. Tiltaket organiseres av oss i
Troms og Finnmark idrettskrets, med et
utstrakt samarbeid med relevante
samarbeidspartnere som involverte idrettslag,
Tromsø kommune og underliggende
institusjoner/tjeneste, frisklivssentralen NAV
og ulike attføringsbedrifter.
2021 har vært et annerledes år, hvor vii
perioder har måtte holdt stengt grunnet
situasjonen rundt covid-19. Når det har vært
forsvarlige å ha aktivitet har vi i perioder hatt
så mye som 12 treningstimer per uke. Vi har
søkelys på bruk av idrettslag i
gjennomføringen av aktivitetene, de
aktiviteter der det er naturlig og der lokale
idrettslag har et tilbud og kompetanse bruker
vi trenere eller andre personer knyttet til
klubben. For 2021 gjelder dette IF Fløya
(volleyball), ATN Kampsportklubb (Thai-Chi
Chuan), Arctic Strike Bowlingklubb (bowling)
og Tromsø Klatreklubb (klatring). Vi leier også
Lerøyhallen fra Tromsø IL (Salpuls).
I forbindelse med aktivitetene «Basseng» og
«Treningsstudio» har vi knyttet til oss andre
aktivitetsleverandører utenfor idretten. Dette
er hovedsakelig for at disse aktivitetene ikke
er kjerneaktiviteter til noen av våre idrettslag,
og for å kunne levere god nok kompetanse er
andre aktører knyttet til disse aktivitetene. I
forhold til bassengaktiviteten er Tromsøbadet
en samarbeidspart, mens vi benytter Tromsø
Treningssenter som samarbeidspar-tner til våre
treningsstudioaktiviteter. Dette samarbeidet

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021

har gått over flere år, og utvikles stadig til det
beste for våre deltakere.

I 2021 hadde vi 232 deltakere.

Paraidrett

Per.3t122020 var det 410 registre
paraütøvére 194 idrettsiag I Troms og
Finn mark. Dette er en økning pà hhv3.9

øvere og 14 idrettsiag fra 31 12 2019

Troms og Finnmark idrettskrets har en egen
fagkonsulent som er ansatt i en 50% stilling. Vi
har en målsetting om flere gode og
tilrettelagte aktivitetstilbud for personer med
funksjonsnedsettelse. Dette arbeidet har
pågått kontinuerlig i 2021, i samspill med
idrettsforbundets regionale fagkonsulenter og
de ulike særforbund, særkretser og idrettslag.
Fokuset vårt for arbeidet med paraidrett er
etablering og forsterkning av eksisterende
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paratilbud, rekruttering av utøvere og
informasjon om paraidrett.
Gjennom året som har gått har det vært
gjennomført to fysiske paraidrettskurs og det
har vært møter med skoler og fagpersoner i
kommuner fra hele storfylket, for å øke
rekrutteringen, I Tromsø har det i samarbeid
med Tromsø idrettsråd og Olympiatoppen
Nord-Norge blitt opprettet et eget nettverk
for idrettslag med paraaktivitet, hvor det også
innføres paraaktivitetsguide. Vi har i løpet av
året fått etablertidrettskretsens første gruppe
for dveidrett og sittevolleyball.
Troms og Finnmark idrettskrets setter av
midler som idrettsiagene kan i fylket kan søke
om. I 2021 fikk seks idrettslag paramidler fra
oss, Alta IF FFU, Balsfjord Stars, Pioner
Fotball og TUIL Fotball fikk til sitt eksisterende
tilbud, mens BK Tromsø fikk midler til oppstart
av ny aktivitet for parautøvere. Tromsø
Klatreklubb fikk midler til
kommunikasjonsutstyr som gjør det enklere
for blinde/svaksynte.
—

Grunnet situasjonen rundt covid-19 har det
kun vært arrangert elektroniske kurs for
paraidretten. Parakonsulentene i alle
idrettskretsene har samarbeidet om disse
kursene, slik at det har vært deltakere fra hele
Norge de gangene det har blitt holdt kurs.
Se også avsnitt om Paraidrett under OLTN,

i treningskomplskurs gjennomført I Alta.
7 nye treningskompiser til Alta Kommune.

Treningskompis
Målet med treningskompis er å få til mer og
bedre organisert aktivitet for mennesker med
behov for bistand. Kommuner som har tatt
ordningen i bruk forvalter ordningen og
knytter brukerne opp mot passende
treningskompiser. ldrettskretsen har
utarbeidet et kurs som brukes for å rekruttere
og lære opp nye treningskompiser for
kommunene.

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021

Kvinneløftet
Kvinneløftet til Troms og Finnmark idrettskrets
har som mål å få flere kvinner i lederroller i
nordnorsk idrett. Strategien for å nå målet er
bevisstgjøring rundt utfordringen samt lage et
nettverk for kvinnene som er aktiv i idrett i
fylket. 2021 har, som 2020, vært preget av
restriksjoner knyttet til covid-19. Vi har derfor
jobbet med bevisstgjøring, satset på
ldrettshelga til Troms og Finnmark idrettskrets
i oktober 2021 og administrasjonen harjobbet
med å innhente mer informasjonen.

Fra 8. februar og mot 8. mars brukte vi vår
Facebook side til å løfte opp en, eller flere
kvinner hver dag. Det var idretten selv som
sendte inn forslag og skrev teksten. Dette ble
veldig godt tatt imot, innleggene har blitt delt
mange ganger og totalt var det 39 kvinner
som ble presentert og løftet frem som
inspirasjon for andre.
8. mars ble markert med en kronikk, tittel «Vi
trenger flere kvinner i trener-, og lederroller i
nordnorsk idrett!». Kronikken er skrevet av
nestleder i TFIK Inger Lise Brones,
styremedlem Lise Hagensen Nytrøen og Otilie
Næss og inkluderingsansvarlig i Tromsø
idrettsråd, Britt Leandersen. Kronikken ble
publisert i følgende aviser: iTromsØ, Nordlys
og iFinnmark samt vår egen nettside.
Lise Hagensen Nytrøen har utfordret NIF på
tinget angående forskning på kvinner og
idrett. Dette skal følges opp på eget ting i
2022.
Under ldrettshelga 2021 hadde vi en 3 timers
seminar om Kjønnsbalanse i idretten. Det var
23 deltakere totalt, Selve seminaret bestod av
foredrag, samtale med 3 toppidrettsutøvere
og en workshop med caser fra virkeligheten
der kvinner i idrett har blitt diskriminert. Vi
fikk Phd kandidat Susann DahI Pettersen fra
«Female Fotball Center» til Norges arktiske
universitet til å holde et foredrag om hvordan
mentale faktorer påvirker kvinnelige
toppfotballspillere under kamp. Hun snakket
også om hvorfor man ikke kan overføre
forskning på menn til kvinner. Vi hadde også
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et foredrag fra Linda Wilhelmsen, leder i
11L2020, T1L2020 er toppsatsingen på
kvinnefotball i Tromsø. Etter foredraget til
Linda kom tre toppidrettsutøvere fra T1L2020
for å fortelle om hverdagen sin og hvordan
satsingen har påvirket deres egen satsing,

digitale verktøy og nødvendig kompetanse til
de rollene de skal fylle.
Klu bbutvikling
Klubbutvikling er alt som gjøres for at et
idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon
til en Ønsket framtidig situasjon.

Mål 2: Idretten vil at det å være frivillig skal
oppleves som et meningsfullt fellesskap til
det beste for en selv, idrettslagets
medlemmer og lokalsamfunnet

I

Det gis tilbud om frittstående kurs og
prosesser innen organisasjons- og
ledelsesutvikling.

Det har blitt bestilt 200 pannebånd med TFIK
sin logo på ene siden og #siiA! På andre siden.
De har blitt sendt ut til alle kvinner presentert
i forbindelse med 8. mars i uke 48. De første
bildene har kommet inn til administrasjonen
og skal brukes i månedene frem mot
årsmØtene i januar-mars 2022.
Administrasjonen deltok på « Like Muligheter>)
seminar under VM i Bryting i Oslo,
presentasjon av festskrift til Jorid Hovden og
nettverksmøte for deltakere på
mentorprogram for kvinner arrangert av NIF i
november 2021.

Det ble avholdt 7 møter mellom
administrasjonen og styremedlemmer i TFIK.

Bedre idrettsiag
ldrettskretsen skal arbeide for best mulig
rammebetingelser for idrettsiagene, herunder
bidra til at de som er med i styre og stell har

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021

Klubbutviklingsprosesser
Dette er tiltak som krever prosessarbeid og
flere fysiske møter. På grunn av
koronasituasjonen har vii 2021 ikke igangsatt
slike prosesser.
Frittstående organisasjonskurs
Pr. desember er det gjennomført totalt 60
frittstående organisasjonskurs. Også i 2021
har KlubbAdmin-kurs vært prioritert, fordi det
kreves at alle idrettslag skal benytte seg av
godkjent medlemssystem.
I tillegg til dette har det blant annet vært
gjennomført anleggskurs, økonomikurs og
styrekurs. På grunn av smittesituasjonen mot
slutten av 2021 ble 18 planlagte kurs avlyst.
KlubbAdmin som medlemssystem
Totalt har 78,5% av idrettslag i Troms og
Finnmark valgt et medlemssystem, av disse
har 372 idrettslag har valgt KlubbAdmin som
medlemssystem. Resten har valgt eksterne
system.
Alle kompetansetiltak publiseres i idrettens
kompetanse/kursverktøy. Invitasjonene med
mulighet for påmelding kan da søkes opp i
www.minidrett.no. Også når tiltak publiseres i
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kalenderen på www.tromsogfinnmarkik.no
lenkes det til wwwminidrett.no.

ldrettskretsen gjennomførte kontroll av 15
momskompensasjonssøknader i samarbeid
med økonomiavdelingen i NIF.

Faglig påfyll til kurslærere og veiledere
I håp om å få til en regional nettverkssamling
for kurslærere og veiledere i 2021, ble den
utsatt fra juni til seint i september. Vi var
heldige og kunne dermed samle 24 personer
fra hele landsdelen, til faglig påfyll og
erfaringsutveksling i Lakselv.

Troms og Finnmark idrettskrets har bistått og
kontrollert LAM tildelingen som idrettsrådene
gjennomfører på høsten.

Nye kurslærere
I 2021 startet tre personer på
veilederutdanningen i regi av Norges
ldrettsforbund. De skal i fremtiden være
veiledere innen klubbutvikling i Troms og
Fin nmark.

Råd og veiledning
Dialog med idrettslag vedr. krav om godkjent
medlemssystem, årsmøte-gjennomføring og
evt. behov for opplæring pågår fortløpende.
Konfliktsaker
ldrettskretsen har bistått idrettsiag med
veiledning i 8 individuelle konfliktsaker i
idrettslag i samarbeid med juridisk avdeling i
NI F.

Godkjent medlemssystem
Årsmøte og samordnet rapportering
Idrettslagene har blitt informert angående
gjeldende frister gjennom nyhetsbrevet og via
hjemmesiden, sosiale medier og SMS.
Idrettskretsen har jevnlig vært i kontakt med
idrettslag som har spørsmål angående
gjeldende Iowerk og gitt veiledning, I 2021 har
idrettskretsen besvart over 34 individuelle
henvendelser angående lovnorm for
idrettsiag.
Idrettskretsen har gjennomført
kvalitetskontroll av tall som ble innrapportert
under samordnet rapportering. Idrettsiag som
hadde store avvik fra fjorårets tall, ble bedt
om å forklare avviket. Idrettslag som ikke
gjennomførte samordnet rapportering, ble
fulgt opp med en medlemsundersøkelse for å
kartlegge forholdene i idrettslaget og se at
loven blir fulgt. Det ble sendt ut over 100 SMS
i forbindelse med samordnet rapportering og
over 80 idrettsiag ble kontaktet direkte per
telefon. 2 idrettslag ble lagt ned etter
samordnet rapportering som følge av
manglende gjennomføring av rapporteringen
og 5 idrettslag ble fulgt opp etter samordnet
rapportering.

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021

Idrettskretsen skal bidra til at alle idrettslag i
TFIK benytter godkjent medlemssystem og har
opprettet betalingsløsning i systemet.
Troms og Finnmark idrettskrets har ringt til
idrettslag uten godkjent medlemssystem og
fulgt opp idrettslagene som enda ikke har
opprettet en betalingsløsning i systemet. Nye
idrettslag har fått tilbud om kurs så de
benytter et godkjent medlemssystem fra
starten.

Digitale verktøy
Informasjon om digitale verktøy gis i møter,
seminar, ulike kurs, i nyhetsbrev og på
idrettskretsens nettside. Det inviteres også
jevnlig til kurs.
Idrettslagene har fått veiledning og bistand i
tilfeller der de digitale løsninger har bydd på
problemer. Lagene som har ønsket det har fått
tilbud om kurs i idrettens digitale
medlemssystem.

Idrettens rapporterings- og IT-verktøy
Det er gjennomført KlubbAdmin-kurs i alle syv
soner (totalt 14 kurs, ref. frittstående
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Det er gJennomfØrt 10
økonomikurs 12021

organisasjonskurs 1.1). Det er gjennomført et
kurs i Teams-bruk ved årsmøtegjennomføring.
Ungdomsarbeidet
—

a

‘—fl

Forsvarlig og god Økonomistyring
ldrettskretsens bidrag i arbeidet for å sikre at
alle idrettslag har en forsvarlig og god

ldrettskretsens mål er å arbeide for at flere
ungdommer tar tillitsverv og posisjoner i norsk
idrett. Vi ønsker å bidra til at ungdom skal
være med i idretten lengst mulig, også i rollen
som ledere. Ung medbestemmelse er
nøkkelen. Dette krever kompetanse og at
ungdommen får plass til å være med der
beslutningene tas. Troms og Finnmark
idrettskrets arrangerer lederkurs for ungdom i
alderen 15-19 år, og har med støtte fra
Samfunnsløftet, etablert et ungdomsnettverk
for ungdom i alderen 18-30 år med lederverv.

Samarbeide med idrettsrådene
For å bedre idrettslagenes rammevilkår lokalt
har det også i 2021 vært dialog både med
særidretten og idrettsrådene om oppfølging
av idrettslag for å få i gang idrettsaktivitet
under til de til enhver tid gjeldene Covid
restriksjoner. TFIK har gitt veiledning og
bistand for de økonomiske
kompensasjonstiltakene i pandemien.

økonomistyring er tilbud om økonomikurs,
samt juridisk og organisatorisk veiledning
ldrettskretsen har fulgt opp henvendelser om
idrettsiag som har hatt utfordringer og bistått
med råd og veiledning samt tilbud av kurs for
idrettslagenes styrer. I tillegg er det invitert til
kurs åpne for påmelding fra alle idrettslag.

Ungdomsarbeldet:
Del i av lederkurs for ungdom Sommarøy.
Del 2 av lederkurs for ungdom Tromsø.
Samling 1. Ungdomsnettverket Sommarøy.
Samling 2 ungdomsnettverket Tromsø.

Idrettshelga 2021
Å invitere til en helg fylt av aktivitet,
idrettskonferanse, ulike kurs og seminar bidrar
til at ledere, trenere og utøvere møtes på
tvers av idretter og geografi. Slik legges det et

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021
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grunnlag for nettverksbygging og styrking av
organisasjonen, på flere plan.
ldrettshelga ble avholdt i Tromsø 29.-31.
oktober, med til sammen 234 deltakere og
bidragsytere. I 2021 var den røde tråden
#tilbaketilidretten, og det ble gjennomført 15
ulike tiltak, samt Idrettens festaften med
hederstegnutdeling.
Programmet ble satt opp med et tredelt løp,
med en ldrettskonferansen, med mye for
enhver smak, som felles programpost.
LEDELSE! POLITIKK
Anleggsseminar, i samarbeid med
Troms og Finnmark Fylkeskommune
Ledermøtet 2021
Kjønnsbalanse i idretten
ldrettsrådets rolle
—

—

—

Idrettskretsen er allerede i gang med
planlegging av Idrettshelga 2022, hvor vi ser
for oss at #frivillighet blir den røde tråden.

Flere og bedre anlegg
Gjennomføre prosess med IR, særidrett og
utarbeide vår egen prioritering I regional
anleggsplan
TFIK har videreført arbeidet som startet i
2020, med å utarbeide og ferdigstille
anleggsplanen. Anleggsplanen ble vedtatt
oktober 2021, etter å ha vært på høring hos
idrettsråd og særidretten. Ny mai for
behovsanalyse i IR er også laget for fremtidige
prosesser.
Videre har TFIK spilt inn seks strategisk viktige
anlegg til NIFs nasjonal anleggsliste, i følgende
prioriteringsrekkefølge:

—

ADMINISTRASJON/DRIFT
Nettverkssamling for administrativt
ansatte i idrettsiag
Økonomikurs
Organisasjonskurs
Idrettsrådets rolle og betydning
Møteplanlegging og møteledelse
—

1. Altaparken
2. Tromsø Storhall fotball og
Arrangementsarena innendørsidretter
Tromsø
3. Ishall Øst-Finnmark (Kirkenes)

—

—

—

IDRETSFAG
Pa ra kurs
Konferanse med tema «Hvordan
rekruttere og beholde?>)
Coaching og kommunikasjon

Mål 1: Idretten vil at det skal bygges anlegg
slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
Videre i uprioritert rekkefølge: Ishall
Harstad, Innendørs friidrettsarena
Tromsø, Arktisk Arena Tromsø.

:.&

p*ioritert som strategisk

—

Å gi

idrettsrådene en arena for
kompetansepåfyll, erfaringsutveksling og
nettverksbygging var viktig. En valgte derfor å
betale reise og opphold for en person fra
hvert idrettsråd. Men, de kunne selvsagt
melde på så mange en ønsket. Noen av
idrettsrådene var representert med flere
deltakere, som fikk med seg anleggsseminar,
ledermøte, kurs og arena for erfaringsdeling.
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Harstad Tidende, 27.11.21

Prosessen for prioritering har vært en suksess
og har fått mye omtale i media i 2021, med
bred involvering av særidrett og idrettsråd.
lnnspillet til nasjonal anleggsliste har vært

15
tema på ledermøtet under ldrettshelga, i
nordnorsk idrettsnettverk og gjennom formell
høringsprosess,

Høst
-

-

Prioriterer fire store anlegg i
Tromsø de neste årene Alt
kondrad savner ett prosjekt
på lista

-

-

-

-

-

Harstad Cykleklubb, Harstad
Sykkelpark, kr 40.000
Tromsø Alpinklubb, Tromsø Alpinpark,
kr 50.000
Nordreisa IL, Storhall fotball, kr 50.000
Tromsø Skiklub, Renovering K30
bakke, kr 50.000
Hesseng IL, Klubbhus, kr 60.000
Kvæfjord IL, Allbruksbygg, kr 10.000

Anleggsutvalget som behandler søknader og
innstiller tildelinger, er uforandret fra 2020 og
består av:
•
•
•
•
-1k 1
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Nordlys, 22.11.21

•
•

Arileggsfondet
Det er totalt tildelt kr 1.225.000 fra
anleggsfondet i 2021, med følgende
tildelinger:

•
•

Andrè Lind (leder) —TFIK styre
Otilie Næss TFIK styre
Torkjell Johnsen —TFIK styre
Tor Charles Holmgren Friidrett, SørTroms
Frode Rinnan Tromsø idrettsråd
Hege lngebrigtsen Troms og
Finnmark Bedriftsidrettskrets og
Tromsø idrettsråd
Bjørn Roald Mikkelsen Skiidrett,
Vest-Finn mark
RoIf Hillesøy Troms Fotballkrets
—

—

—

—

—

—

Vår
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kirkenes Puckers, lshall Øst-Finnmark,
kr 200.000
Skånland OIF, Hålogaland spektrum, kr
150.000
Troms Fotballkrets, Storhall fotball
Tromsø, kr 200.000
Tromsø Brettklubb, Skatepark
Nansenplass, kr 100.000
Tromsø Havpadleklubb, Renovering
klubbhus, kr 50.000
Vadsø Sportskytterklubb, Utendørs
skytebane, kr 50.000
Tana Hestesportklubb,
Hestesportsenter, kr 50.000
Alta Rideklubb, Hestesportsenter, kr
40.000
Kirkenes og omegn skiklubb,
Rulleskikløype, kr 125.000
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Øvrige tiltak med særidrett og idrettsråd for
å bidra til god planlegging og realisering av
anlegg
Det er i 2021 gjennomført tre sonemøter for
idrettsråd. Videre har TFIK arrangert
anleggsseminar i forbindelse med
Idrettshelga, i samarbeid med
fylkeskommunen.
TFIK har deltatt på en rekke møter og
seminarer med anlegg og spillemidler som
tema, både ved aktiv deltakelse (presentasjon
og foredrag) og representasjon. TFIK har også
vært en sentral aktør i utvikling av den nye
prosjektmodellen på
www.godeidrettsanlegg.no.
ldrettskretsens innsats i Stortingsvalgkampen
2021 hadde anlegg som tema, med to
gjennomførte møter/anleggsbesøk sammen

16
med Stortingskandidater og NIF i Alta og
Tromsø.

De fire områdene har vært løftet frem og
synliggjort i møter med politikere og innad i
idretten. Det har også vært den røde tråden
på saker og temaer både eksternt og internt.

Mål 3: Idretten vil ta et miljøansvar i
planlegging, bygging og drift av

Hederstegn og lldsjelpris 2021

Mål 3: Aktiv samhandling med særidrettene
i Troms og Finnmark

Hederstegn og lldsjelpris for 2021 ble utdelt
under festmiddagen til ldrettshelga 2021.

TFIK har i sonemøter og seminar for idrettsråd
lagt vekt på erfaringsdelinger rundt
idrettsiagenes kostnader ved bruk av
kommunale anlegg, da knyttet til barn og
unge. Det har ikke blitt lagt øvrige tiltak til
dette målet.

Anleggsfondets kriterium om søkeres
miljøbevissthet i planlegging, bygging og drift
har blitt opprettholdt. Et øvrig prosjekt
sammen med fagteam anlegg ang. bærekraftig
anleggsutvikling har i 2021 stoppet opp
nasjonalt.

Mottaker for lldsjelpris 2021 ble Bjørn Steinar
Johansen fra Tromsø Idrettsiag. Bjørn Steinar
Johansen ble også Troms og Finnmark sin
fylkesvinner for NIFs ildsjel pris 2022.
Hederstegn for tillitsverv 2021 ble Mette K. A.
Østvik fra Ballklubb Tromsø og Gudmund
Pettersen fra Troms og Finnmark
Bedriftsidrettskrets.
Hederstegn for idrettslig prestasjon 2021 ble
lda-Louise Øverland fra 1K Hind, Synne
Arnesen fra Tromsø Skiklubb Langrenn og Isak
Ripman fra Tromsø Klatreklubb.

Samhandling og utvikling
Mål 2: Idretten vil at idrettslagenes
kostnader ved bruk av anlegg skal
reduserés

«Troms og Finnmark idrettskrets skal være en
organisasjon som fremmer samhandling og
utvikling, både innenfor idrettspolitikk og på
tvers ovfagmiljø»
De fire idrettspolitiske satsningsområder som
ble vedtatt på idrettskretstinget i 2019 har
stått i fokus i styrets og administrasjonens
arbeid:
Flere og bedre idrettsanlegg, soneorganisering
av idrettsrådsarbeidet, store
idrettsarrangerrent i nord, gode rammevilkår
for idretten.

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021

Bilde 3: Øverst fra venstre: Isak Ripman, Gudmund
Pettersen, Nede fra venstre: Ida- Louise Øverland, Synne
Arnesen, Mette K.A.Østvik

Samarbeide med idrettsråd om tiltak for
idrettslag
Til sammen 14 frittstående organisasjonskurs,
åpen for påmelding, er planlagt og
gjennomført (i alle syv soner). De første fysisk,
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deretter via Teams. Lederkurs for kvinner med
innvandrerbakgrunn (26 timer) er gjennomført
som et samarbeid med Tromsø idrettsråd.

tilsatt ny daglig leder på Bardufosstun med
oppstart i mars 2022.

ldrettsrådutvikling
ldrettskretsen har i møter med idrettslag
gjennomgått hva som er idrettsrådets rolle,

ldrettskretsen har jobbet aktivt med å
videreføres til et prosjekt sammen med Visit
Tromsø og andre mulige samarbeidspartnere
for å styrke arrangementskompetansen i
idretten i nord, samt skape oppmerksomhet
rundt idrettsarrangementenes
samfunnsøkonomiske gevinst.
TFIK har fortsatt sitt arbeid i å støtte opp om
store idrettsarrangement under planlegging
og videreutvikling,

Mål 4: Arbeide for videreutvikling av
Bardufosstun Idrettssenter gjennom aktivt
elerskap

Mål 6: Være en idrettspolitisk støttespiller
og fremme gode rammer for
idrettsarrangement i Troms og Finnmark

Mål 7: Arbeide for videreutvikling av folktil-folk samarbeidet innenfor idrett i
Barentsregionen

med hensikt om å revitalisere eller etablere
idrettsråd i fem kommuner; Nordreisa,
Målselv, Lebesby, Gamvik, Kvænangen. Det er
avtalt prosessarbeid i to av disse.
Mål 2: Følge opp ogsamarb€kle med
drttZ’rd organisert I soner

Det er gjennomført mange møter, både
fysiske sonemøter og teams-møter med
idrettsråd og særkretser/regioner. I tillegg ble
Ledermøtet arrangert digitalt 25oktober.
Fokusområder har vært på pandemi
situasjonen, anleggsarbeidet, Barents Games,
idrettsrådsarbeid i soner, verditemaer.

TFIK er representert i styret for Bardufosstun
AS med leder Geir Knutsen og styremedlem
Jan-Harald Jansen og organisasjonssjef Sylvi
Ofstad.
Hovedfokus har vært driften i
pandemisituasjonen og den økonomiske
situasjonen. Det er gjennomført månedlige
styremøter på teams. I desember ble det
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Delta i BSCN, BSC
TFIK har i 2021 vært representert i BSCN med
en representant i styret fra juni, Geir Knutsen.
Sylvi Ofstad representerer Norge i BSC fra
Troms og Finnmark. Magnus Leonhardsen har
som prosjektleder for BSG22 i Tromsø.

Utvikle og gjennomføre Barents Games
Koronapandemien har gjort gjennomføringen
av BWG22 i Alta umulig, og dermed ført til
følgende endring:
BWG22 i Alta avlyses, og ny anledning
for Barents Winter Games i Alta
gjenstår å fastsette
BSG i Tromsø settes til september
2022.
-

-

Det internasjonale samarbeidet mellom de fire
landene i Barents Sports Committee har
pågått kontinuerlig med digitale møter. Det
planlagte Barents Sports Conference har blitt
utsatt en rekke ganger, også i 2021. Det er et

Mål 9: Arbeide for gode rammevilkår til
Olympiatoppen Nord og toppidretten i
Troms og Finnmark

håp om å gjennomføre dette i 2022.
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Årsrapport Olympiatoppen
Nord 2021
2021 har i likhet med 2020 vært preget av
korona, der vi hele tiden har måtte tilpasse
aktivitetene og tiltakene til den til enhver tid
gjeldende situasjonen i samfunnet. Målet har
hele tiden vært å legge til rette for best mulig
oppfølging av prioriterte trenere og utøvere i
landsdelen, også i en pandemisituasjon, og i
2021 har vi sett effekten av dette arbeidet.
Nord-Norge var representert med flere
utøvere som debuterte i mesterskap forrige
vinter og presterte godt, toppet av VM
medaljene til Erik Valnes. Dette gir både oss
og miljøene en trygghet på å jobbe videre med
det samme fokuset på å styrke den daglige
treningskvaliteten, relasjonene i
prestasjonsmiljøene og forberedelsene til og
gjennomføring av nye mesterskap i 2022.
Oppfølging av utØvere og trenere
Vi har i 2021 startet opp et eget
talentutviklingsprosjekt for å styrke
kunnskapen om toppidrett og talentutvikling i
nordnorsk idrett, som vi har fått støtte fra
Samfunnsløftet til å gjennomføre. Gjennom
prosjektet har vi etablert en egen talentskote
for unge utØvere fra små og sårbare idretter,
der de samles annenhver uke gjennom 10
måneder til treningsøkter og fagdager innen
prioriterte fagområder. Årets kull har bestått
av utøvere fra ishockey, svømming,
kickboksing, turn og randonee, og fullføres
våren 2022.
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De to andre fokusområdene i prosjektet er
kunnskapsformidling og ny fagkompetanse for
tettere oppfølging av de fremste
toppidrettsutøverne regionalt, for å skape en
rød tråd i den idrettslige karriereveien i nord.
Gjennom dette har vi blant annet etablert et
digitalt trenerforum for trenerne i
Polarsirkelen Ski på Mo, med faste treffpunkt
på Teams med treningsfaglige tema og deling
av erfaring og kunnskap. Vi er også i startfasen
av et samarbeid med alpinmiljøet i Narvik, for
å bidra i satsingen for å løfte kraftsenteret
innen alpint i Nord-Norge som er tilknyttet
landslinja på Narvik vgs. I april hadde vi med
oss hele teamet vårt til Narvik for å bli bedre
kjent med hele miljøet.
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Vi har i høst også startet et nytt kull i
prosjektet «TrenerlOftet», som med ny
prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB har
blitt satt i gang igjen i alle Olympiatoppens
regioner. I Nord-Norge har vi med to trenere
på det regionale Trenerløftet 1, og én trener
på det nasjonale Trenerløftet 2, som er for
utvalgte trenere fra de tidligere kullene. Disse
trenerne vil bli fulgt opp i 18 måneder
gjennom veiledninger knyttet til utviklingsmål
satt av trenerne selv, og fellessamlinger med
alle trenerne i Nord-Norge og Midt-Norge, der
trenerne etablerer en møteplass for læring og
deling av kunnskap.
Paraidrett
I tett samarbeid med Tromsø idrettsråd,
Troms og Finnmark idrettskrets og Tromsdalen
UlL fortsatte vi med tiltaket «åpen hall»
gjennom vinteren 2021, men med
begrensningene knyttet til koronarestriksjoner
ble det vanskelig å jobbe med rekruttering til
tiltaket, spesielt i de periodene vi måtte pause
tiltaket. Vi avsluttet derfor dette våren 2021,
men Isak Ripmann, en av utØverne som deltok
er tatt ut på nyoppstartet paralandsiag i
klatring og blir fulgt opp faglig i sin satsing.
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Prestasjonsklyngen Nord
Årets Prestasjonskonferanse ble gjennomført
på 5. oktober på Amtmandens Eftf. i Tromsø
med 90 deltakere. Grunnet usikkerhet knyttet
til antall deltakere som var tillatt å samle på
arrangementer ble årets konferanse ikke en
åpen konferanse som tidligere, men primært
for ledere, trenere og utøvere fra toppidretten
regionalt og deltakerorganisasjonene i
Prestasjonsklyngen Nord. Utover
Prestasjonskonferansen Nord ble det
gjennomført to samlinger for ledere og én
samling for talenter gjennom året, Tiltakene
har som tidligere år blitt gjennomført med
prosjektstøtte fra Samfu nnsløftet.
Økonomi og tilskudd
Vår drift og aktivitet i 2021 har vært finansiert
gjennom driftstilskudd fra Olympiatoppen
(kr. 1 350 000), Troms og Finnmark
fylkeskommune (kr. 595 000), Tromsø
kommune (kr. 200 000) og Nordland
idrettskrets (kr. 50 000); prosjekttilskudd fra
Samfunnsløftet (kr. i 175 000) og
Olympiatoppen (kr. 47 000); deltakeravgifter
og avtaler om oppfølging med organisasjoner
og miljø (kr. 911 950).

Administrasjonen
Ansatte
TFIK har følgende ansatte pr 2021
Sylvi Ofstad organisasjonssjef
Marit Arntzen klubbutvikling og idrettsråd
Magnus Leonhardsen- anlegg og arrangement
Ida Ruiken Lov- og organisasjon
lnger Lise Eieland barne- og ungdomsidrett,
verdiarbeid, kommunikasjon
Thomas Kastnes Nikolaisen folkehelse og
paraidrett
-

—

—

—

—

Olympiatoppen Nords ansatte i 2021
Trine Lise Andersen avdelingsleder, 50 %
Bjørnar Hauken administrativ leder og
prosjektansvarlig
Ingrid Mellem Morterisen fagressurs motorikk
og ferdighetsutvikling/para
Håvard Klemetsen prosjektieder og
resultatansvarlig talentutvikling/trenerutvikling
Sigurd Beldo prosjektleder kraft/styrke, 50%
Nina Røberg prosjektleder talentutvikling, 70
%
Kristin Lundestad Førde —fagkonsulent
idrettsernæring, 20 %
Jorid Degerstrøm fagkoordinator helse, 25 %
—

—

—

—

—

—

—

Regnskap 2021
Regnskap 2021
Overskudd for regnskapsåret 2021: kr.1.029.068
Herunder har TFIK et overskudd på kr.931.570 og Olympiatoppen nord et overskudd på kr.97.498
Ny egenkapital er kr.7.063.253. Av dette utgjør OLT nords andel kr.1.341.995
Av TFIKs egenkapital er følgende beløp med selvpålagte restriksjoner:
Vedlikehold av Idrettens Hus Lakselv, kr.180.128
TFIKs anleggsfond, kr.900.000
Fortsatt drift:
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningene er
tilstede.
Rettvisende bilde:
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde av ldrettskretsens stilling pr
31.12.2021 og for resultatet av virksomheten i 2021.

Sykefravær
Sykefraværet i Troms og Finnmark 1K var på 3,9 %,

21

Kontorsted
Troms og Finnmark 1K har kontor på Idrettens Hus Tromsø som ligger på Alfheim stadion og i Lakselv
sentrum. I Tromsø er det et idrettsfellesskap med særkretser innen fotball, håndball, ski,
bedriftsidrett, bandy, Olympiatoppen NN og idrettsrådet i Tromsø. Det er 20 ansatte på IH Tromsø.
I Lakselv har 2 av våre ansatte kontorsted.
Det er et godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. TFIK forurenser ikke det ytre miljøet
gjennom den daglige virksomheten ved Tromsø eller Lakselv.
NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. I TFIKs styre er 3 av 7 styremedlemmer
kvinner, som utgjør 43 %. Av TFIKs ansatte er 4 av 6 ansatte kvinner.

Covid-19 situasjonen

—

økonomisk påvirkning og utsikter

Covid-19 situasjonen hadde også i 2021 stor påvirkning for idretten. For Troms og Finnmark
idrettskrets har situasjonen medført en fortsatt tilleggsoppgaver relatert til håndtering av
pandemien. Det idrettspolitiske påvirkningsarbeidet for idrettens rammevilkår under pandemien har
fortsatt, herunder økonomiske tiltakspakker og en gjenåpning av idrettsaktiviteten.
Den økonomiske konsekvensen for TAK i 2021 har resultert i et større overskudd enn budsjettert da
de totale kostnadene har vært lavere og inntektene har fulgt budsjettet.
De økonomiske utsiktene for TFIK i 2022 ser grei ut, da vi forventer de samme inntektstilskuddene.
For årene 2023 og fremover er det større usikkerhet da de økonomiske konsekvensene av Covid-19 i
samfunnet for øvrig og for våre tilskudds givere kan bli påvirket negativt.

Tromsø

24mars

2022

Geir Knutsen
styreleder

Inger Lise Brones
nestleder

Jan Harald Jansen

Lise Hagensen Nytrøen
styremedlem

Torkjell Johnsen

Otilie Næss

styremedlem

Styremedlem

Andre Lind
styremedlem

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2021

Styremedlem

Sylvi Ofstad
organisasjonssjef
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Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Sponsor- og salgsinntekter
Tilskudd
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Tilskudd
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESLJLTAT

1
2

3
4
5

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finariskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ARSRESULTAT
OVERF. OG DISPONERINGER
Disponering av årsresultat
Overfø ringer annen egenkapital
Overføring egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Sum Disponering av årsresultat
Sum overf. og disponeringer

I Arsregnskap for Troms og Finnmarkldrettskrets

2021

2020

0
15968525
2 779 636
18 748 161

0
15 324 590
2 212 805
17 537 395

21 381
8113299
30 000
4 553 133
5 001 745
17 719 559
I 028 603

0
7669859
30 000
4 559 931
4 233 372
16493 162
I 044 233

I 518
I 053
465

9 277
119
9 158

I 029 068

I 053 391

729
300
I 029
I 029

453
600
I 053
I 053

6
068
000
068
068

391
000
391
391
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Troms og Finnmark idrettskrets

Balanse pr. 31 .12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1100 Bygninger
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter ol.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

7
258 000
258 000
258 000

288 000
288 000
288 000

8
9

241 410
0
241 410
499 410

241 410
91177
332 587
620 587

10
11

567079
1404576
I 971 655
8535086
10 506 741
11 006 151

12

97
573
670
7 602
8 272
8 893

034
173
207
534
741
328

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

I Arsregnskap for Troms og Finnmar)< idrettskrets

I 080 128

780 128

6

5983125
5 983 125
7 063 253

5 254 057
5 254 057
6034 185

13

432000
432 000
432 000

432 000
432 000
432 000

1 934 649
1576250
3 510 899
3 942 899
11 006 151

1198947
i 228 196
2 427 143
2 859 143
8 893 328

14
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Troms og Finnmark idrettskrets

Balanse pr. 31 .12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

Tromsø 24. mars 2022

Geir Knutsen
Leder

Inger Lise Brones
Nestleder

Otilie Næss
Styremedlem

Lise Hagensen Nytrøen
Styremedlem

Jan Harald Jansen
Styremedlem

Torkjell Johnsen
Styremedlem

Andre Lind
Styremedlem

I Arsregnskap for Troms o Finnmark idrettskrets

Sylvi Ofstad
Organisasjonssjef
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Noter 2021

Reg nskaps prinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

lnntektsføring
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjentSponsorinntekter
inntektsføres over avtaleperioden.Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier
i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Skatt
Troms og Finnmark idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en
gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger
er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med
lønnskostnad er.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har
øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.
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Noter 2021

Note I -Tilskudd
Regnskapsposten består av:
Rammetilskudd NIF
Andre tilskudd fra NIF
Troms og Finnmark Fyikeskommune
Tromsø Kommune
Sparebanki
Andre tilskudd
VO-tilskudd
Tilskudd overført fra tidligere år
Ubenyttet tilskudd overført til påfølgende år
Sum

2021
4 011
2 360
6 295
850
2 325

908
379
000
000
000
0
67 172
929 042
-869 976
15968525

2020
4 001 416
2 832 759
6 062 000
920 000
i 500 000
10 934
73 743
852 780
-929 042
15324590

2021
516 410
788 267
948 470
526 490
2779636

2020
458 464
443 239
870 084
441 019
2212805

Note 2 Annen driftsinntekt
-

Regnskapsposten består av:
Leieinntekter
Kursinntekter/egenandeler
Momskompensasjon
Andre inntekter
Sum

Note 3

-

Lønnskostnad

Selskapet har hatt 11.3 årsverk i regnskapsåret hvorav 5,3 i Olympiatoppen Nord.
Regnskapsposten består av:
Lønn fakturert fra NIF
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader
Sum

2021
7 609 048
450 134
54 117
8113299

2020
7 252 767
323 056
94 035
7669859

Alle lønnskostnader i idrettskretsen blir ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert
idrettskretsen.
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i idrettskretsen og kostnaden presentert i
kretsens regnnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Revisjonshonorar består av
Revisjon
Attestasjonsoppgaver
Samlet honorar til revisor

I
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45 625
3 125
48 750
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Noter 2021
ldrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Kretsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Kretsens ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år.
Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer og
medlemmer av bedriftsforsamlingen utgjør kr 0.
Spesifikasjon av lønn og andre godtgjørelser på person for ledende ansatte og medlemmer av
styret:
Navn og stilliriglfunksjon:
Daglig leder
Styrets leder
Styremedlemmer

Note 4-Tilskudd
Regnskapsposten består av:
Tilskudd særforbund og særkretser
Tilskudd idrettsråd
Tilskudd idrettslag
Sum

Note 5 Annen driftskostnad
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege
Reise- og oppholdskostnader
Drift- og vedlikeholdskostnader bygg
Deltageravgifter/prem ler
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

Lønn Andre godtgjørelser
891 726
10 000
50 000

5 794
5 452
4 885

2021
2 742 893
500 000
1 310 240
4553133

2020
2 677 440
486 000
I 396 491
4559931

-

I
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2021
1 637
574
111
566
1 593
262
110
145
5 001

2020
i 734
648
59
586
900
182
34
87
4 233

073
994
037
941
425
549
242
484
745

—
-

640
583
097
481
630
010
589
342
372
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Noter 2021

Note 6

-

Egenkapital

Egenkapital pr 01.01

Egenkapital
Annen
Annen
Sum
med selvpålagte egenkapital egenkapital Egenkapital
restriksjoner
TFIK
OLT
780 128
4 009 559
I 244 497
6034184

Fra årets resultat
Egenkapital pr. 31.12

300 000
I 080 128

631 570
4 641 130

97 498
I 341 995

I 029 068
7 063 253

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Posten består av:
For vedlikehold Idrettens hus Lakselv
For TFIKs anleggsfond
Sum

2021
180 128
900 000
I 080 128

2020
180 128
600 000
780 128

Note 7-Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger nr 31.12.
Bokført verdi pr 31.12.
Arets avskrivninger
Bygget er ferdig avskrevet i 2030

Note 8

-

Idrettens Hus Lakselv
2 592 000
0
0
2 592 000

2021
Sum
2592 000
0
0
2 592 000

2020
Sum
2 592 000
0
0
2 592 000

2 334 000
258 000
30 000

2 334 000
258 000
30 000

2 304 000
288 000
30 000

Investering i Aksjer

Tidligere Troms idrettskrets har mottatt etteroppgjør fra NIF i forbindelse med tidligere salg av
eiendom på Bardufoss. Etteroppgjøret er utgjør kr2 112 319 og er gjort opp ved at Troms
idrettskrets har mottatt 14 % av aksjene i Bardufosstun AS. Aksjene er nedskrevet med kr. 1
870 909 til kr 241 410, noe som utgjør 14% av bokført egenkapital pr- 31.12.2018 i
Bardufosstun AS.
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Noter 2021
Note 9 Andre langsiktige fordringer
-

Andre langsiktige fodringer gjelder lån til Tromsø Ryttersportklubb. Lånet er tilbakebetalt i 2021.

Note 10

-

Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for eventuelle tap på kr44 000.

Note 11

-

Andre kortsiktige fordringer
2021

2020

Balanseposten består av:
Påløpte inntekter

i 387 096

552 696

Forskuddsbetalte kostnader
Sum

17480
I 404 576

20477
573 173

Note 12 Bankinnskudd, kontanter o.l.
-

Av bankinnskudd på kr 8 535 086 er det ingen bundne midler midler.

Note 13 øvrig langsiktig gjeld
-

Torget Eiendommer AS har innvilget idrettskretsen et rente- og avdragsfritt lån på kr 432 000 så
lenge idrettskretsen har tilhold på Torgsenteret i Lakselv.

Note 14 Annen kortsiktig gjeld
-

Balanseposten består av:
Påløpte kostnader
Forskuddsbetalti uopptjent inntekt
Annen kortsiktig gjeld
Sum

Noter for Troms og Finnmark idrettskrets

2021
65
i 403
107
I 576

473
103
674
250

2020
186
929
112
I 228

167
042
987
196
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Kontrollkomiteens beretning for 2021
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Troms og Finnmark idrettskrets
økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Troms og Finnmark idrettskrets midler er anvendt i henhold til lover,
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i
samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av idrettstinget. Kontrollkomiteen skal
videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir
et korrekt uttrykk for Troms og Finnmark idrettskrets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal
ved gjennomgang av regnskapet vurdere Troms og Finnmark idrettskrets finansielle stilling, forvaltning
og drift.
Kontrollkomiteens arbeid har på lik linje med fjoråret vært påvirket av koronasituasjonen (Covid-19),
det har ikke vært fysisk kontakt noe som ikke er optimalt for komiteens arbeid. Komiteen registrer en
økende aktivitet utover i 2021, dette er veldig positivt. Tross lite møtevirksomhet så har idrettskretsens
arbeid blitt utført på en god måte. Komiteen har behandlet Troms og Finnmark idrettskrets og OLT
Nords regnskap og drift. Komiteen har gjennomført et digitalt møte (Teams) der organisasjonssjef
gjennomgikk regnskap/drift 2021. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen fra Troms og Finnmark
idrettskrets engasjerte revisor.
Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet
Kontrollkomiteen har gjennomgått styreprotokoller og har ingen merknader til styrets disposisjoner
og vedtak. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Troms og Finnmark
idrettskrets administrasjon. Styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskap for
2021 er gjennomgått.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av
denne beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til de forelagte regnskap.
Kontrollkomiteens vurdering av Troms og Finnmark idrettskrets finansielle stilling, forvaltning og
drift
Troms og Finnmarks idrettskrets årsregnskap viser et overskudd på kr 1.029.068,- inkludert OLT Nord.
Idrettskretsens egenkapital er i overkant av 7 mill kr. Dette tilsier god og sunn drift.
Idrettskretsens økonomiforvaltning baserer seg i stor grad på faste inntekter og utgifter med små
variabler fra år til år. Driftsåret 2021 har fortsatt vært påvirket av strenge restriksjoner fra
myndighetene på grunn av koronasituasjonen, aktiviteten har vært tatt ned og dermed har man en del
sparte kostnader. Kontrollkomiteen konstaterer at budsjettet har vært en viktig styringsparameter for
styret og ledelsen, vår oppfatning er at idrettskretsen har hatt god økonomiforvaltning.

Kontrollkomiteen har fått en god orientering av organisasjonssjef og det er av vår oppfatning at
idrettskretsen har meget god og nødvendig driftskompetanse. Kontrollkomiteen anbefaler fortsatt
fokus på den gode forvaltningen og at budsjettet for 2022 blir en viktig styreparameter.
Konklusjon
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskap
med noter for 2021.
Kontrollkomiteen avgir med dette en beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet og idrettskretsens anliggender for øvrig; herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og årsregnskap for 2021 godkjennes av
idrettskretstinget.

Tromsø, 20.04.2022.

_______________
Arne Hammari

_______________________
May Irene Strand Gerhardsen

___________________
Eivind Bergmo

