
Nyhetsbrev fra Finnmark idrettskrets januar 2015 

Godt nytt år idrettsvenner! 
 
I helga var jeg så heldig å få overvære årets idrettsgalla, der vi blant annet hyllet fjorårets 
idrettsprestasjoner. Ved utdeling av årets ildsjelpris kom jeg til å tenke på alle ildsjelene jeg 
kjenner, og som i alle høyeste grad finnes i Finnmarksidretten. På samme måte som våre 
ypperste utøvere legger ned hundrevis av treningstimer i året, legger mange av idrettens 
frivillige ned tilsvarende antall timer. Det kan være som som trenere, styremedlemmer, 
foreldrekontakter, ved arrangement eller annen dugnad. Vit at jeg er stolt av dere!  
 
Større idrettsarrangement til Nord-Norge og Finnmark har vært et satsningsområde de siste 
årene. Fjorårets Arctic Race of Norway og VM i hundekjøring som skal arrangeres i 
forbindelse med vinterens Finnmarksløp, gjør oss alle veldig glade. Finnmark drettskrets 
legger ned mye arbeid i Barentssamarbeidet og i Barents Sportskomite. Vi gleder oss over at 
Barents Games på få år har gått fra drøm til virkelighet og ser fram til å være med å utvikle 
konseptet sammen med idretten i alle 4 land. Barents Summer Games arrangeres i Oulu 
august 2015. 

Innen 31. januar skal alle idrettslag ha gjennomført 
den årlige idrettsregistreringen. Tallene fra 
registreringen danner grunnlag for ulike økonomiske 
støtteordninger og brukes til å lage statistikker om og 
for idretten.  Dette er mest sannsynlig det siste året 
idrettsregisteringen organiseres på denne måten. I 
framtiden vil registeringen gjøres via KlubbAdmin. Vi 
oppfordrer derfor klubbene til å ta i bruk denne 
løsningen så snart som mulig. 
 
I løpet av 2015 planlegger idrettskretsen å besøke alle 
kommuner og idrettsråd i fylket. Idrettslagenes 
rammebetingelser, styrker og utfordringer er naturlige 
saker vi ønsker å ta opp. Vi ser frem til å møte dere! 
 
Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen 



Har du husket idrettsregistreringen? 
Årets idrettsregistrering er godt i gang. Har du husket å registrere tallene for ditt idrettslag? 
I hele januar kan dette rapporteres inn via en nettbasert løsning slik det ble gjort i fjor. 
KlubbAdmin vil fra neste år få en funksjon som gjør at den vil erstatte dagens løsning for 
idrettsregistreringen. Har din klubb allerede tatt i bruk KlubbAdmin, må tallene fortsatt 
rapporteres på den gamle måten, men de kan enkelt hentes ut derfra. Les mer om dette i 
egen infoboks under. Det skal rapporteres inn både medlemstall og aktivitetstall. Det er 
også lurt å sjekke at annen informasjon om klubben er oppdatert. Idrettslag som ikke 
gjennomfører idrettsregistreringen risikerer å gå glipp av ulike økonomisk tilskudd (for 
eksempel lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler og kommunale midler). Tallene fra 
idrettsregistreringen er også grunnlag for statistikker om og for idretten. Rapportering til 
NIF er et krav til alle idrettslag. Unnlater idrettslaget i ytterste konsekvens miste sitt 
medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs lov § 10-2.  

Alt du trenger å vite om idrettsregistreringen finner du her. 
Husk fristen lørdag 31. januar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KlubbAdmin 
NIFs nyutviklede løsning for 
medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, 
forenkler idrettslagets håndtering av 
medlemmer og er enkel å bruke. 
KlubbAdmin skal også gis en funksjon for å 
erstatte dagens løsning for den årlige 
idrettsregistreringen. For de som allerede 
har tatt KlubbAdmin i bruk, er det nå mulig å 
ta ut en rapport som kan benyttes som 
grunnlag for idrettsregistreringen. 
Registreringen må fullføres manuelt som 
tidligere. For å finne rapporten gjør du 
følgende: Logg inn i KlubbAdmin, gå til fanen 
«personer», finn knappen «flere valg» og 
velg IR-rapport. Mer informasjon om 
KlubbAdmin finner du her. 

IT-løsninger for idrettslagene 
Det finnes flere løsninger som hver for 
seg tilbyr ulik funksjonalitet, men felles 
for dem alle er at de forsøker å hjelpe 
idrettslagene med å løse daglige 
oppgaver knyttet til administrasjon av et 
idrettslag. Har du spørsmål vedrørende 
noen av løsningene kan support 
kontaktes på telefon 03615.  
Les mer om de ulike løsningene her.  

Grønne midler 
Alle frivillige lag og foreninger kan søke 
på FeFos grønne midler. Midlene skal 
stimulere til økt friluftsliv og bruk av 
naturen. Støtten gis fortrinnsvis til 
tiltak som har økt fysisk aktivitet som 
formål. Det gis normalt ikke støtte til 
etablering og drift av faste bygg og 
anlegg. Les om grønne midler og søk 
her. Søknadsfrist er 15. februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grasrotandelen 
Du kan være med å bestemme hvem som 
skal få noe av overskuddet fra Norsk 
Tipping. Oppgi ditt lag neste gang du tipper 
og sikre dem 5 prosent av innsatsen. I 2014 
ble det delt ut 357 millioner grasrotkroner. 
Les mer om grasrotandelen her. 

Skattefradrag for gaver 
Idrettslag, klubber og særforbund har 
mulighet til å søke om skattefradrag for 
gaver. Men det haster for fristen er 
torsdag 15. januar. 
Les mer om ordningen og søk om 
skattefradrag. 

http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx
https://klubbadmin.nif.no/default.aspx
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Rogaland/Nyheter/2014/Informasjon om IT-l%c3%b8sninger til idrettslagene 16122014.pdf
http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Sider/Gronnemidler.aspx
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/skattefradrag.aspx
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/skattefradrag.aspx
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/skattefradrag.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tid for å søke på Ulvangstipendet 
Ulvangstipendet som deles ut til en 
lovende idrettsutøver fra Finnmark, er i 
år økt fra 30 000 kroner til 50 000 
kroner. Søknadsskjemaet er også nytt 
og forenklet. Tiden er nå inne for å 
søke, da fristen går ut om to uker. 
Stipendet skal medvirke til at utøvere 
fra Finnmark kan oppnå best mulig 
resultater. I fjor ble stipendet tildelt 
bryter Ramona Eriksen fra AK-54 i 
Vardø. Kanskje er det du, eller en 
personen du kjenner, som får stipendet 
i år? Les mer om Ulvangfondet og finn 
søknadsskjema her. 
Søknadsfrist er søndag 1. februar.  

Ishavskraftfondet 
I fjor fikk fem idrettslag i Finnmark 
tildelt til sammen 80 000 kroner fra 
Ishavskraftfondet. Blant dem mottok 
IL Ilar (bildet) 25 000 kroner som 
bidrag til etablering av varmestue. I år 
er det kanskje klubben din som får 
støtte til sitt prosjekt? Har dere et godt 
tiltak som fremmer barne- og 
ungdomsidretten, er det lurt å få 
avgårde en søknad. 
Les mer om Ishavskraftfondet her. 
Søknadsfrist 1. mai.    

Idrettens Barentssamarbeid 
er i ferd med å få ny 
prosjektleder. Det er ikke 
avgjort hvem som får 
jobben, men vi vet at 
stillingen som tidligere har 
hatt kontorsted i Lakselv, 
nå vil havne i Tromsø 

Superhelga i Alta 
I oktober var idretten samlet i Alta til sin 
årlige kurs- og inspirasjonshelg der temaet var 
idrettsglede. I forkant av Superhelga ble det 
fedagen arrangert en svært vellykket 
Grenseløs idrettsdag der personer med 
funksjons-nedsettelser prøve ut ulike idretter 
og aktivitetshjelpemidler. Superhelga er for 
tiden under evaluering, men mest sannsynlig 
blir det ny Superhelg i Øst-Finnmark høsten 
2015. Glimt og deltakernes erfaring fra 
Superhelga i Alta kan du se her.   

eller Bodø. Stillingen skal  
fortsatt ha fokus på å koordinere det 
internasjonale samarbeidet, samt være 
sekretær for Barentsutvalget i Norge. Les 
mer om Barentsidretten her. 
 
 

Ny prosjektleder i Barentsidretten 
 

http://www.idrett.no/krets/finnmark/tilskudd/Sider/ulvangfondet.aspx
http://www.idrett.no/krets/finnmark/tilskudd/Sider/ishavskraftfondet.aspx
http://www.idrett.no/krets/finnmark/tilskudd/Documents/Glimt fra Superhelg 2014 i Alta.pdf
http://www.barentsgames.no/


Driftsmidler til særidretter uten kretsledd i Finnmark 
På idrettskretstinget i Kautokeino i 2014 ble det fattet vedtak om at kriteriene for 
driftsmidler fra Finnmark idrettskrets til særidrettene endres slik at 20 % av driftsmidlene 
til særidrettene avsettes til Olympiatoppen Nord (OLTN), nordnorske regioner og 
særidretter uten særkrets i Finnmark. Midlene til de nordnorske regioner og særidretter 
uten særkrets i Finnmark skal benyttes til «særkretstiltak», det vil si klubbutvikling innenfor 
særidretten. Midlene til OLTN skal brukes til toppidrettssatsing. Resterende driftsmidler til 
særidrettene fordeles til særkretsene i Finnmark etter gjeldende ordning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er din kommune en god idrettskommune? 
Finnmark idrettskrets ved representanter fra 
styret (bildet) og administrasjonen vil i løpet 
av 2015 gjennomføre en møterunde med 
idrettsråd, idrettslag og kommuner. På 
møtene ønsker vi å presentere 
idrettsorganisasjonen i fylket og i kommunen, 
samt ta opp sentrale og lokale saker. Også 
idrettens rammebetingelser som økonomi og 
anlegg vil bli tatt opp. Vi vil gjerne høre om 
idrettens utfordringer lokalt, men også om det 
som fungerer godt i din kommune. På møtene 
ønsker vi at den kommunale ledelsen er 
tilstede, i tillegg  til representanter og 
resurspersoner fra idretten i kommunen. Vi vil 
ta kontakt med hver kommune for å avtale 
nærmere tidspunkt for besøk. Vi sees!  

Idrettsrådskonferanse 
Norges idrettsforbund inviterer til nasjonal idrettsrådskonferanse helgen 17.-19. april 
2015. Konferansen vil holdes på Scandic Hell (tidligere Rica Hell Hotell) på Stjørdal. 
Konferansen er viktig for å utvikle idrettsrådene til å gjøre en best mulig jobb i samspillet 
mellom kommunene og lokalidretten. Det er også en viktig møteplass. Aktuelle temaer for 
konferansen vil være: 
• Kommunereformen og konsekvensene for idrettsrådene og idrettskretsene 
• Politisk påvirkningsarbeid; idrettens fanesaker i forbindelse med kommune- og 
fylkestingsvalget i 2015 
• Idrettstinget 2015; aktuelle saker og innspill 
Endelig program og informasjon med påmelding kommer senere. 

Forsinket nettside 
Vi meldte i forrige nyhetsbrev at vi 
skulle få ny nettside i løpet av høsten. 
Lanseringen av denne er utsatt, men vil 
sannsynligvis komme i løpet av våren.   

Frivillig på Ungdoms-OL i 2016? 
Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 vil 
trenge mer enn 2500 frivillige som 
sammen med organisasjonskomiteen 
LYOGOC vil være vertskap for 1100 
utøvere fra 70 nasjoner. Å være frivillig 
under et olympisk arrangement er et 
stort ansvar, og jobben vil gi unike 
opplevelser, verdifulle erfaringer, 
kunnskap og vennskap for livet. 
Les mer om denne muligheten her.  

 
 
 
 
 
 
ExtraStiftelsen 
Stiftelsen fordeler overskuddet fra 
Extra-spillet til frivillige 
organisasjoners prosjekter som 
fremmer fysisk og psykisk helse, 
mestring og livskvalitet. 
Les mer om stiftelsen her. 
Søknadsfrist er 15. juni  

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Firvill.aspx
http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler.html


Ny klubb 
Kautokeino JFFs sportsskyttergruppe 
 
Ny gruppe 
IL Polarstjernen – Skiskyting 
 
Strøket fra NIF 
Hammerfest Pistolklubb 
Skarsvåg UIL 
Vadsø skytterlags sportsskyttergruppe 
Viddelaget, Alta 
 

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! Over 2400 liker oss på 
Facebook. Lik oss du også, og få jevnlige 
oppdateringer og påminnelser om ting som er 
viktig for ditt idrettslag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruk Friluftslivets år til å være aktiv ute 
2015 er friluftslivets år. Åpningen ble markert over 
hele landet i går med diverse tilstelninger. Idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv henger ofte tett sammen. 
Idrettskretsen oppfordrer folk til å benytte 
friluftslivets år til å være enda mer fysisk aktiv ute i 
naturen. Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt 
livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv.  
Les mer om friluftslivets år her.  

Tilskudd til friluftsaktivitet 
Ønsker idrettslaget ditt å 
bruke friluftslivet som 
utgangspunkt for gode 
helsevaner og 
miljøholdninger? Nå kan dere 
søke støtte til tiltak for å 
fremme friluftsliv. Målgruppe 
er barn, unge, grupper med 
nedsatt funksjonsevne og 
minoriteter i Norge. Søknad 
sendes Finnmark 
fylkeskommune.  
Les mer om ordningen her. 
Søknadsfrist er 1. februar.  

Kommende kurs 
Det er mange kurs i vente 
utover våren, men endelig dato 
for disse er ikke spikret. Følg 
med i kalenderen vår der 
kursene blir lagt ut fortløpende. 
Ta gjerne kontakt med 
idrettskretsen om du vil melde 
inn et behov for ditt idrettslag, 
klubb eller idrettsråd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momskroner til 113 idrettslag i Finnmark 
I desember ble det klart at 113 idrettslag i Finnmark 
får utbetalt til sammen 4 740 788 kroner i 
momskompensasjon. Til sammenlikning fikk 102 lag til 
sammen 3 999 258 kroner i 2013. Det er svært 
gledelig at utbetalingene øker og at stadig flere 
idrettslag i Finnmark benytter seg av muligheten til å 
søke momskompensasjon. Til høsten håper vi enda 
flere idrettslag gjør nettopp dette. Oversikt over hvor 
mye hvert enkelt idrettslag har mottatt, finner du her. 

Gunstige idrettsavtaler 
Norges idrettsforbund har flere leverandøravtaler og 
rabattordninger som gjelder for alle særforbund og 
idrettslag som er medlemmer i NIF. Her er det mulighet 
til å spare både tid, penger og ressurser.  
Se oversikt over idrettsavtalene her. 

mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
http://www.facebook.com/finnmarkik
http://www.finnmarkik.no/
http://www.friluftslivetsar.no/
http://www.ffk.no/friluftsliv-tilskudd-til-vilt-og-friluftstiltak.68149.aspx
http://www.idrett.no/krets/finnmark/kalender/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/finnmark/tilskudd/Documents/Momskompensasjon_2014_-_fylkesvis_oversikt.pdf
http://www.idrett.no/tema/idrettsavtaler/Sider/avtaler.aspx

