
Nyhetsbrev fra Finnmark idrettskrets august 2016

Hei idrettsvenner!
Det nye idrettskretsstyret har nettopp hatt sitt første møte. Styret er bredt sammensatt med 
en god miks av ungt og erfarent. Felles for oss alle er et geniunt og brennende engasjement 
for idretten. Vi ser frem til å ta fatt på de ambisiøse målene for styrking av 
rammebetingelsene for idretten som tinget vedtok i vår. 

Anlegg er en av de viktigste forutsetningene for å kunne drive idrett. Idrettskretsen og 
Finnmark Fylkeskommune avslutter i disse dager en møterunde med alle kommunene. Tema 
på møtene har vært anleggsutvikling og kartleggig av behov for både nybygg og 
rehabilitering av eksisterende anlegg. I løpet av høsten skal mange av kommunene i gang 
med rullering av plan for idrettsanlegg. Disse planene er en forutsetning for å kunne søke 
spillemidler. Jeg oppfordrer alle idrettsråd til å melde inn sine behov og aktivt ta del i 
planprosessen

Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Det var knyttet stor spenning til den nye samordna 
rapporteringsordningen som ble innført i vår. Tallene er 
nå klare og det er meget gledelig å se at dette har ført til 
at en større andel idrettslag fra Finnmark har søkt om 
momskompensjon. Dette er penger som kommer rett i 
klubbkassa og sørger for aktivitet.

Det var veldig stas å få med seg tanajenta Signe Marie 
Fidje Stores OL debut på brytematta i Rio. Og om en uke 
er det klart for Paralympics hvor Ann Cathrin Lübbe som 
representerer Hammerfest Rideklubb skal i aksjon. 
Finnmark har lange tradisjoner for toppidrett, og det er 
gledelig at vi igjen hevder oss med olympisk deltakelse 
innenfor sommeridretter. Det er inspirerende for både 
ledere, trenere og unge utøvere å se at det er mulig å bli 
best fra småmiljø i Finnmark!



Ulvangstipend til David Vorren
David Vorren fra Vadsø er et stort 
idrettstalent som utmerker seg i både 
friidrett og karate. For sine gode og lovende 
resultater innen begge idrettene ble han 
tildelt årets Ulvangstipend på 50 000 
kroner. Stipendet ble delt ut i februar, men i 
anledning idrettskretsens fokus på 
ungdomsidrett, var 15 åringen invitert til 
Lakselv i forbindelse med idrettskretstinget. 
Les mer om Ulvangfondet her. 

Ildsjeler hedret
I forbindelse med idrettskretstinget ble det 
delt ut velfortjent heder til to av ildsjelene 
innenfor idretten i Finnmark. Evy Akselsen 
fra IL Nordkyn ble tildelt hederstegn for 
administrativ innsats, mens Steinar Persen 
fra Lakselv svømmeklubb ble tildelt 
hederstegn for aktiv innsats. 
Organisasjonssjef Trond Østgård (til 
venstre) og styreleder May Bente Eriksen 
(til høyre) sto for utdelingen.

Finnmark idrettskrets sitt styre for 2016-2018
Leder: May Bente Eriksen, Båtsfjord. 
Nestleder: Bjørn Roald Mikkelsen, Alta. 
Styremedlem: Ole Dyrstad, Nordkapp. 
Styremedlem: Jørunn Margrethe Iversen, Hammerfest.
Styremedlem: Otilie Næss, Vadsø. 
1. varamedlem: Katrine Figenschau Olsen, Sør-Varanger.
2. varamedlem: Erik Karlstrøm, Alta (ikke tilstede).

Idrettskretstinget 2016
Finnmark idrettskrets avholdt sitt 21. ordinære idrettskretsting i Lakselv i mai. 42 
stemmeberettigede møtte opp. I forkant av tinget ble det holdt et seminar med fokus på 
ungdomsidrett der 60 personer deltok. Under selve tinget ble det vedtatt en lovendring som 
gjør at idrettskretsstyret skal ha minst en representant under 26 år. Dette førte til at det ble 
valgt inn en ungdom i det nye styret. Her kan du leser mer om hva som skjedde på tinget. 
Protokollen fra tinget kan du se her.   

Samlet til første styremøte
30. august var det nye FIK-styret 
samlet til sitt første møte. På 
møtet ble det fordelt ansvar og 
oppgaver mellom styre,- og 
varamedlemmer. Idrettens behov 
i Finnmark, anleggssituasjonen 
og idrettskretsens idrettspolitiske 
arbeid ble diskutert. Tiltak for å 
følge opp langtidsplanen som 
idrettskretstinget vedtok ble 
vedtatt i Årsplan for FIK.
Protokoller fra styremøtene 
legges ut på denne siden. 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ulvangfondet/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/nyheter/ungdom-inn-i-fik-styret/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/protokoll-fra-idrettskretstinget-2016.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/om-finnmark-idrettskrets/protokoller/


Lokale aktivitetsmidler 2016
De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er 
en kontantstøtte direkte til idrettslagene, er 
i år på 315 845 425 kroner. For Finnmark 
betyr det at det denne høsten skal deles ut 
4 599 946 kroner. Det er idrettsrådene som 
fordeler LAM etter retningslinjer fra KUD og 
anbefalinger fra NIF. Tidligere har man i 
stor grad basert fordelingen på bakgrunn av 
innrapporterte aktivitetstall under 
samordnet rapportering. I år ønsker man å 
innlemme flere grupper i vurderingen. Alt 
om LAM finner du her. Idrettslagene har 
selv ansvar for at riktig kontonummer ligger 
i SportsAdmin. Dersom idrettslaget ønsker 
å vite mer om den lokale fordelingen, kan 
de ta direkte kontakt med idrettsrådet. I 
kommuner uten idrettsråd er det 
idrettskretsen som fordeler midlene. Se 
kommunal oversikt over fordelingen her. 
Finnmark er på siste side.

Superhelg i Karasjok
I begynnelsen av november er det klart for 
årets Superhelg. Denne gangen møtes vi i 
Karasjok. Superhelga er finnmarksidrettens
felles møteplass. Her treffes vi på tvers av 
idretter og på tvers av roller innenfor 
idretten. Hovedtema for årets Superhelg er 
«Den viktige kommunikasjonen». Det blir 
miniseminar med olympiatoppen, 
klubbadminkurs, bokføringskurs, 
ledermøte, informasjon om klubbutvikling, 
barneidrettssamling og del to av lederkurs 
for ungdom. Vi arbeider for tiden med 
programmet, som vil bli lagt ut på vår  
nettside så snart det er klart. Følg med på 
denne siden der alt om Superhelg 2016 vil 
bli lagt ut. Vi anbefaler å holde av helga 
4.-6. november allerede nå. Glimt fra 
Superhelg 2015 som var i Vadsø kan du se 
her. Der deltok blant andre disse spreke 
damene fa IL Polarstjernen.

Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen kan bidra med midler til 
prosjekter som fremmer fysisk aktivitet. 
Eksempler er bygging og tilrettelegging av 
anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet 
som idrett og friluftsliv, samt utstyr. De 
prioriterer prosjekter som foregår i 
nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er 
åpne og tilgjengelige og som inspirerer til 
nytenkning og samarbeid.
Les mer om Gjensidigestiftelsen her.
Søknadsfrist 15. september

10 millioner til aktivitet
Kulturdepartementet (KUD) har lyst ut 
midler til barn som lever i inntektsfattige 
familier slik at de kan delta i 
fritidsaktiviteter. KUD har satt av 10 
millioner kroner til dette arbeidet, og det er 
viktig at idretten er med på arbeidet. NIF 
oppfordrer idrettsråd og idrettslag til å 
samarbeide med kommune og andre 
frivillige organisasjoner om en søknad. 
NIF sentralt kan bidra med informasjon 
og innspill. Har du spørsmål om dette 
arbeidet, eller ønsker innspill og råd til 
utforming av søknad, kontakt rådgiver 
Håvard B. Øvergård i NIF på e-post 
Havard.Ovregard@idrettsforbundet.no eller 
telefon 917 73 157 . Les mer her. 
Søknadsfrist 15. september.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/471b336793644a84adf406685ed49232/2016-lam-fordeling-pr.-kommune-lam-2016.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/utdanning/superhelg-2015/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/superhelg-2015.pdf
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
mailto:Havard.Ovregard@idrettsforbundet.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlysning-midler-til-innsats-for-at-barn-som-lever-i-inntektsfattige-familier-skal-fa-delta-i-fritidsaktiviteter/id2506293/


Barents Sport Conference
Hvert 4. år arrangeres Barents Sport 
Conference. Her møtes representanter fra 
de fire barentslandene for å diskutere 
barentssportens fremtid og ikke minst 
utviklingen av Barents Games. I år skal 
konferansen arrangeres av Norge, nærmere 
bestemt i Kirkenes 7.– 9.oktober 2016. I 
tillegg til de faste representanene fra de fire 
landene vil man i år også invitere en person 
fra hvert land fra hver av de 29 idrettene 
som står på Barentsprogrammet. Slik vil 
man sikre at hver enkelt idrett får 
innflytelse på fremtidens Barents Games.

Barents Games i Bodø 2017
Til neste år står Norge som arrangør av 
Barents Summer Games. Dette vil skje i 
Bodø 1.-3. september. 15 idretter inviteres 
til å delta: Skyting, boksing, bordtennis, 
fotball, tennis, styrkeløft, boccia, 
bueskyting, friidrett, orientering, sykling, 
golf, bowling, judo og turn. Nye idretter i 
Barents Games er judo samt turn 
teamgym: trampett og tumbling. 
- Vi er svært glade for at det nå er to nye 
idretter/grener som inviteres til å være med 
i Barents Games, sier leder i Barents Sport 
Committee Norway, May Bente Eriksen. 
Mange idretter har lang tradisjon for å 
møtes på tvers av landegrensene, men det 
er behov å finne plass til flere, fortsetter 
hun. Dette blir 4. gang Barents Games 
arrangeres. Hver annet år er det Summer 
Games og hvert annet år er det Winter 
Games. Målsettingen for Barents Games er 
å legge til rette for at utøvere i alderen 15–
25 skal kunne møtes til sportslig dyst på 
tvers av landegrensene og gjøre folk-til-folk 
samarbeidet mellom de fire landene mulig.
Les mer om Barents Games her.

Lederkurs for ungdom
Finnmark idrettskrets har gleden av å 
invitere ungdom i alderen 15-19 år til 
Lederkurs for ungdom. Først del holdes i 
Lakselv 16.-18. september, mens del to 
holdes under Superhelga i Karasjok 4.-6. 
november. Målet er å utdanne unge 
idrettsledere som vil, kan og tør bidra i eget 
idrettslag. Kurset skal gi deltakerne innblikk 
i, og forståelse for, ulike deler av 
klubbarbeidet i norsk idrett. Samtidig vil de 
få lære mer om kommunikasjon og ledelse, 
med mål om å utvikle seg som ledere.
Les mer om kurset og meld på her. 

Mange har søkt momskompensasjon
Det er gledelig å se at rekordmange 
idrettslag i Finnmark har benyttet 
muligheten for å søke momskompensasjon. 
74,7 prosent av idrettslagene har søkt i år 
mot 56 prosent i fjor. Det betyr at 151 
idrettslag i Finnmark kan vente seg 
momskroner inn på kontoen. Økningen er i 
stor grad et resultat av omleggingen til 
samordnet rapportering der 
momskompenasjon kunne søkes samtidig 
med innrapportering av medlemstall. 
Idrettskretsen har også fulgt opp 
idrettslagene med påminnelser og hjelp. 

http://www.barentsgames.se/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/lederkurs-for-ungdom-lakselv.pdf


Ishavskraftfondet 2016
Det kom inn 43 søknader til 
Ishavskraftfondet i år. Syv idrettslag ble 
plukket ut og fikk til sammen 80 000 kroner 
til sine prosjekter rettet mot barn og unge. 
Blant årets søknader var det spesielt mange 
fra Alta og Sør-Varanger. Dette er ikke så 
rart da dette er kommunene i Finnmark 
med mest idrettsaktivitet og flest idrettslag. 
Spredningen blant idretter er fortsatt god, 
og det er artig å se at mange nye og litt 
utradisjonelle idretter benytter muligheten 
til å søke. Disse mottok støtte i år:
Bossekop UL 10 000 kroner
Kirkenes Danseklubb (bildet) 13 000 kroner
Kokelv Sportsklubb 12 000 kroner
Nordlysbyen Svømme- og triatlonklubb 
13 000 kroner
Porsanger Cykleklubb 12 000 kroner
Sør-Varanger Modellflyklubb 10 000 kroner
Varanger Golfklubb 10 000 kroner.
Les mer om begrunnelsen her. Økonomikurs og andre kurs

10. september inviterer vi til regnskapskurs 
i Lakselv og 10. oktober til økonomikurs i 
Breivikbotn. Følg med i vår kalender der 
alle kurs blir lagt ut fortløpende. 
Her kan du lese om de ulike kursene det er 
mulig å bestille. Ta kontakt med Marit på 
e-post marit.arntzen@idrettsforbundet.no
hvis noen av disse er aktuell for din klubb.

Ny søknadsfrist for Ishavskraftfondet
Fra 2017 endres søknadsfristen til 
Ishavskraftfondet fra 1. mai til 1. mars. 
Det betyr at det kan være lurt å begynne 
enda tidligere å tenke på om ditt idrettslag 
har noen prosjekter dere ønsker å søke 
støtte til. Prosjektet må være rettet mot 
barn og unge. Alt om Ishavskraftfondet 
finner du her.  

Har du noen fine idrettsbilder?
Sitter du på noen fine bilder fra 
idrettsaktivitet i ditt idrettslag? Send de 
gjerne til oss! Vi trenger ofte 
illustrasjonsbilder på nettsiden, på 
Facebook, i nyhetsbrev og i presentasjoner, 
og ingenting er bedre enn å kunne bruke 
bilder med lokal forankring. Du får samtidig 
muligheten til å vise frem ditt idrettslag. 
Før du sender bildene må det være avklart 
at de kan benyttes av Finnmark 
idrettskrets. Har du noen aktuelle bilder blir 
vi veldig glad om du sender disse til 
linda.folleso@idrettsforbundet.no.  

KlubbAdmin-kurs
Alle idrettslag må ha registrert sine 
medlemmer i et godkjent elektronisk 
medlemsregister innen 31.desember i år. 
Vi anbefaler idrettslag å bruke KlubbAdmin, 
som er et gratis elektronisk 
medlemssystem for idrettslag. 
I forbindelse med superhelga i Karasjok 
4.-6. november vil vi holde et 
klubbadminkurs. Det er også mulig å få 
kurs på forespørsel dersom dere er mange 
nok deltakere. Idrettsforbundet arrangerer 
også kurs om KlubbAdmin som et webinar. 
Søk opp kursene og meld deg på via 
www.minidrett.no. 

Elever og studenter på flyttefot
I disse dager er det mange elever og 
studenter som har flyttet for å gå på skole 
en annen plass. Flere av disse har 
sannsynligvis vært aktiv innen idrett der de 
kommer fra. Finnmark idrettskrets 
oppfordrer trenere i idrettslag med ungdom 
som flytter, til å ta kontakt med idrettslag 
på ny plass for å gjøre det enklere for 
ungdom å fortsette med idretten sin. Vi 
oppfordrer også idrettsråd og idrettslag til å 
informere nye elever og studenter om 
idrettstilbud som finnes i sin kommune.   

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/nyheter/ishavskraftmidler-til-syv/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/kalender/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
mailto:marit.arntzen@idrettsforbundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ishavskraftfondet/
mailto:linda.folleso@idrettsforbundet.no
http://www.minidrett.no/


Finnmark idrettskrets
Postboks 194, 9711 Lakselv - Tlf 78 46 02 60 - finnmark@idrettsforbundet.no - www.finnmarkik.no

Følg FIK på Web og Facebook
Finnmark idrettskrets bruker hjemmesiden 
www.finnmarkik.no aktivt for å spre 
informasjon til sine medlemmer. Bruk den 
aktivt du også! Snart 3300 personer liker 
oss på Facebook. Lik oss og få jevnlige 
oppdateringer og påminnelser om ting som 
er viktig for deg og ditt idrettslag. 

MSM-stipend til Ramona
Stiftelsen Midnight Sun Marathon delte i 
juni ut fire stipend på 25.000 kroner. 
Bryteren Ramona Eriksen (19) fra 
Atletklubben 1954 fra Vardø fikk et av dem. 
I fjor mottok Signe Marie Fidje Store et slikt 
stipend. Stipendet gis til yngre utøvere i 
etableringsfasen og som tilhører toppen 
innen sin idrettsdisiplin. Kandidatene ble 
stemt frem gjennom sosiale medier før en 
jury tok den endelige avgjørelsen. Vi 
gratulerer Ramona med stipendet!

Ny søknadsrunde fra flyktningfondet
Mandag 5. september åpnes det for ny 
søknadsrunde fra NIFs flyktningfond. Alle 
idrettslag som ønsker å bidra med aktivitet 
inn mot flyktningmottak eller til inkludering 
i idrettslag kan søke om inntil 25.000 
kroner. Tilskuddet kan benyttes til innkjøp 
av nødvendig personlig utstyr, 
aktivitetsutstyr, leie av lokale, dekke 
medlemskontingent og treningsavgift, eller 
til transport. Totalt har 335 lag mottatt 
midler gjennom NIFs flyktningfond. Følg 
med på www.finnmarkik.no for mer 
informasjon når ny søknadsrunde åpner 
5. september. 

Bli med på Grenseløs idrettsdag i Alta!
Alle personer med funksjonsnedsettelse, 
uansett alder, inviteres til en ny Grenseløs 
idrettsdag i Alta tirsdag 22. november. 
Her blir det mulighet til å prøve ut idretter 
og aktivitetshjelpemidler.
Les mer om denne spennende dagen og 
finn link til påmeldingsskjema her.  

Nye klubber:
N70 Trekkhundklubb
Sør-Varanger Modellflyklubb
Tana Hestesportsklubb 
(sammenslåing av Tana Kjøre- og rideklubb
og Levajokk Rideklubb)
Varanger Sportskytterklubb

Gjenopptatte klubber:
Banak Pistolklubb
Kjøllefjord Motorklubb

Nye grupper:
Billefjord IL – Padling
Nerskogen IL – Sykkel
Sirma IL/Sirbma IL – Triatlon
Tana Ballklubb – Håndball
Vadsø Atletklubb – Friidrett

Gjenopptatte grupper:
Hasvik IL – Ski
Hasvik IL – Volleyball

Utmeldte klubber:
Kautokeino Rideklubb
Vadsø Flyklubb 

Utmeldte grupper:
Bergsfjord UIL – Bordtennis
Bergsfjord UIL – Vektløfting
Båtsfjord Sportsklubb – Håndball
Båtsfjord Sportsklubb – Sykkel
Hesseng IL – Bordtennis

mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
http://www.facebook.com/finnmarkik
http://www.facebook.com/finnmarkik
http://www.finnmarkik.no/
http://www.finnmarkik.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/kalender/grenselos-idrettsdag-i-alta/

