
Nyhetsbrev fra Finnmark idrettskrets januar 2016

Godt nytt idrettsår!
2016 er av Norges Idrettsforbund (NIF) utpekt til ungdommens idrettsår. Dette feiret vi 
denne uka i Alta, da fakkelstafetten til Ungdoms-OL på Lillehammer ble tent av Finnmarks 
unge ildsjel Trygve Kjærland Olsen. Trygve var også en av fem nominerte til den gjeve 
prisen Årets ildsjel og satt til bords med kronprins Haakon under idrettsgallaen på Hamar. 
Fokuset på ungdomsmedvirkning og deltakelse vil være et tema under lederseminaret til 
Finnmark idrettskrets i forkant av kretstinget i Lakselv som skal være 11. juni.

Valgkomiteen til idrettskretsen har startet sitt arbeid med å finne personer til ulike verv. 
Kjenner du noen som brenner for idrett, og ønsker å bidra på regionalt nivå for 
Finnmarksidretten er det bare å sende inn forslag på kandidater.

Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

For lokalidretten vil 2016 være året hvor NIF intensiverer 
arbeidet med å forenkle klubbdrifta. Dette gjennom å 
samordne de ulike rapporteringene, slik at vi får færre 
datoer og arbeidsoppgaver å forholde oss til. Idrettskretsen 
vil bidra med opplæring, hjelp og støtte til idrettslagene i 
denne prosessen, som på sikt vil føre til enklere og mer 
oversiktlig klubbdrift.

I desember fikk Olympiatoppen Nord-Norge og Finnmark 
Idrettskrets innvilget sin søknad om midler fra Finnmark 
Fylkeskommune til toppidrettsprosjektet «Det neste 
steget». Finnmark produserer jevnlig toppidrettsutøvere 
som presterer på internasjonalt nivå, og det er gledelig at 
vi nå får en økt satsing i vårt fylke. Kanskje vi om få år får 
se en ny Finnmarking klatre opp monsterbakken i Val di 
Fiemme slik Finn Hågen Krogh gjorde!



OL-historie i Finnmark
11. januar ble det skrevet olympisk historie i 
Finnmark da fakkelturneen for Ungdoms-OL 
ble fyrt i gang i Alta. Ilden skal ende opp på 
Lillehammer der lekene går av stabelen 12.-
21. februar. Finnmarks unge ildsjel Trygve 
Kjærland Olsen fikk æren av å tenne ilden i 
Alta. Det ble et stort og stolt øyeblikk både 
for han, de fremmøtte og alle som er glad i 
idrett. Les mer om fakkelmarkeringen her. Alt 
om Ungdoms-OL finner du her.

Nå blir det enklere å være idrettslag!
Denne tidslinjen er det bare å merke seg først som sist, for den er viktig for deg og ditt 
idrettslag. I 2016 gjelder nemlig nye rutiner og frister for idrettslagenes årsmøter, 
rapportering og søknader. Hensikten er at det skal bli enklere å være idrettslag. 
Endringene innebærer at:
Årsmøte må holdes innen 31. mars. Ny lovnorm skal godkjennes på årsmøtet.
Innrapportering av medlemmer må gjøres innen 30. april. 
Alle idrettslag må ha tatt i bruk elektronisk medlemsregister innen 31. desember.
Les mer om samordnet rapportering her. 

Ishavskraftfondet
I fjor fikk seks idrettslag i Finnmark 
tildelt til sammen 80 000 kroner fra 
Ishavskraftfondet. Blant dem mottok 
Sandnes IL (bildet) 20 000 kroner til å 
lage en aktivitetspark i alpinbakken. 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.

ExtraStiftelsen
Stiftelsen fordeler overskuddet fra Extra-spillet til frivillige organisasjoners prosjekter som 
fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. I 2016 blir det tre søknadsfrister 
for totalt fire ulike ordninger. 15. mars er søknadsfrist for ExtraExpress vår. 1. juni er 
søknadsfrist for forskningsprosjekter. 15. september er søknadsfrist for helseprosjekter og 
ExtraExpress høst.Les mer om de ulike ordningene fra ExtraStiftelsen her. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/nyheter/stort-og-stolt-oyeblikk/
http://www.lillehammer2016.com/no/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ishavskraftfondet/
https://www.extrastiftelsen.no/sok/


Valgkomiteen ønsker innspill
I forkant av idrettskretstinget i Lakselv i juni 
ønsker valgkomiteen innspill på kandidater til 
kretsstyret. Disse sitter i styret i dag:
Leder: May Bente Eriksen, Båtsfjord 
Nestleder: Ole Dyrstad, Nordkapp 
Styremedlem: Ingrid Steinlein, Porsanger 
Styremedlem: Jon-Arne Dolonen, Gamvik 
Styremedlem: Andreas Foss Westgaard, Alta 
1. varamedlem: Bjørn Roald Mikkelsen, Alta 
2. varamedlem: Marita Jakola Skansen, Vadsø
Finnmark idrettskrets sin viktigste oppgave er 
å arbeide for best mulige rammebetingelser 
for idretten i fylket slik at idretten skal kunne 
tilby bredest mulig aktivitetstilbud til sine 
medlemmer. Idrettskretsen skal bidra til 
kompetanseoppbygging slik at idrettslagene 
kan driftes og utvikles på en best mulig måte. 
Viktige utfordringer i framtiden er rekruttering 
av frivillige til aktiviteter og ulike verv 
innenfor idrettsorganisasjonen. En annen 
utfordring er å hindre frafallet blant ungdom 
innenfor idretten. 
Med hensyn til den videre prosess er det 
ønskelig at innspill på kandidater til kretsstyre 
sendes valgkomiteen så snart som mulig og 
senest innen 1. mai. Valgkomiteen består av 
leder Thorbjørn Johnsen fra Loppa, 
medlemmene Robert Jensen fra Vardø og 
Doris Norbye fra Karasjok, samt varamedlem 
Judith Nilsen fra Porsanger. Forslag sendes 
finnmark@idrettsforbundet.no.

Idrettskretsting i Lakselv i juni
Helga 11.-12. juni arrangerer Finnmark 
idrettskrets sitt idrettskretsting på 
Lakselv hotell. Idrettskretstinget er 
idrettens høyeste organ i Finnmark. På 
kretstinget kan en representant fra 
hvert idrettslag i fylket møte, i tillegg 
til 35 representanter fra henholdsvis 
idrettsråd og særkretser/regioner. 
Sammen med styret i Finnmark 
idrettskrets utgjør disse 
tingforsamlingen. Idrettskretstinget er 
en av få plasser hvor representanter 
fra alle idrettens organisasjonsledd i 
fylket kan møtes for å diskutere 
idrettspolitikk. Spesielt gjelder dette 
innenfor områder som rammevilkår, 
idrettsanlegg, økonomi og 
kompetanseheving i idrettslag. 
Representanter til tinget må være valgt 
på årsmøte, eventuelt at styret har fått 
fullmakt fra årsmøte til å velge 
representanter til tinget. Vi minner om 
NIFs lov for kjønnsfordeling, som sier 
at dersom man skal velge 3 eller flere 
representanter til tinget, skal begge 
kjønn være representert. Innkalling vil 
bli sendt ut innen 11. mars. I forkant 
av tinget tar vi sikte på å få til et 
seminar med fokus på ungdomsidrett. 
Alt om tinget vil bli lagt ut på 
www.finnmarkik.no.

Årets idrettsanlegg
I mars skal prisen for Årets 
idrettsanlegg deles ut for første gang. 
Idrettslag, idrettskretser, kommuner 
og anleggseiere kan søke. Vær kjapp 
for fristen er 15. januar. Les mer her. 

Idrettens fredskorps
Har du lyst til å bruke idrettserfaringen din i 
en spennende del av verden? Søk om å bli 
idrettsfrivillig med idrettens fredskorps. 
Les mer om denne muligheten her. 
Søknadsfrist er 1. februar.

mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/kalender/nominer-arets-idrettsanlegg/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/


Tid for å søke på Ulvangstipendet
Ulvangstipendet på 50 000 kroner deles 
ut til en lovende idrettsutøver fra 
Finnmark. Tiden er nå inne for å søke. 
Stipendet skal medvirke til at utøvere 
fra Finnmark kan oppnå best mulig 
resultater. Utøverne må gjennom 
resultater ha dokumentert talent, og 
forsikre at de satser maksimalt på å nå 
et topp nasjonalt/internasjonalt nivå.  
I fjor ble stipendet tildelt 
badmintonspiller Vilde Sagbakken 
Espeseth fra Kirkenes badmintonklubb. 
Kanskje er det du, eller en personen du 
kjenner, som får stipendet i år? 
Les mer om Ulvangfondet og finn 
søknadsskjema her.
Søknadsfrist er 1. februar. 

Hvem bør hedres?
I forbindelse med idrettskretstinget 11. juni 
vil idrettskretsen dele ut hederstegn for 
administrativ og aktiv innsats, samt 
Bragdpokalen for 2015. Vet du om noen som 
har gjort en bemerkelsesverdig innsats 
innenfor idretten i Finnmark? I tillegg til 
hederstegn får mottakerne også diplom og et 
reisegavekort på 10 000 kroner. Vi ønsker 
også å vite hvilken finnmarking du mener sto 
for årets idrettsbragd i 2015? Les mer om 
statuttene for hederstegn og bragdpokalen 
her. Send en e-post med forslag og kort 
begrunnelse til finnmark@idrettsforbundet.no
innen 10. februar.

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 via 
Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 
Les mer om tilskuddsordningen her.
Søknadsfrist er 1. februar. 

Søk midler fra idrettens flyktningfond
NIFs flyktningfond har fått over 4,5 millioner 
kroner i støtte siden oppstarten i september. 
Det har vært stor interesse for fondet og 
mange idrettslag ønsker å engasjere seg for å 
gi flyktninger et idrettstilbud. Så langt er det 
utbetalt 1,2 millioner kroner til 92 idrettslag 
over hele Norge. Tre av disse idrettslagene er 
fra Finnmark, disse er Alta IF, Atletklubben 
1954 og Vadsø turnforening. Ny 
søknadsrunde for idrettslag blir i februar. 
Følg med på www.finnmarkik.no der vi vil 
legge ut informasjon så snart den er klar.

Finansieringsmuligheter via Barentssekretariatet
Barentssekretariatet har i 2015 brukt over 4 millioner kroner 
på idrettsprosjekter. Nå ønsker de å få med enda flere idretter 
i samarbeidet. Kim Stenersen i Barentssekretariatet tror det 
finnes mange små idrettslag som kunne fått et løft og en 
interessant dimensjon i sine aktiviteter dersom de ble klar 
over mulighetene som ligger i å samarbeide med Russland, og 
dermed også søke finansiering hos Barentssekretariatet. Les 
mer om støtten i 2015 her og om Idrettsprogrammet her. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ulvangfondet/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/om-finnmark-idrettskrets/hedersbevisninger/
mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.ffk.no/sok-tilskudd/friluftsliv-tilskudd-til-vilt-og-friluftstiltak.68149.aspx
http://www.finnmarkik.no/
https://www.barents.no/nyheter/barentsidretten-mer-omfattende-en-noen-gang.65255.aspx
https://www.barents.no/sok-stotte/programomrader/idrettsprogram/


Nye klubber
Nordlysbyen Svømme- og triatlonklubb
Alta Alpin- og snowboardklubb

Ny gruppe
Kaiskuru IL – Fotball

Strøket fra NIF
Alta Snø/sommer idrettsforening
Karasjok Judoklubb
Guovdageaidnu Taekwondo klubb
Kjøllefjord Danseklubb
Sør-Varanger JFF Sportsskyttergruppe

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! Nesten 2900 liker oss på 
Facebook. Lik oss du også, og få jevnlige 
oppdateringer og påminnelser om ting som er 
viktig for ditt idrettslag. 

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

Superhelga i Vadsø
I november hadde vi en flott Superhelg i Vadsø 
der temaet var «Hvordan nå målet?». Vel 100 
deltakere var med og disse var fordelt på 
mange ulike kurs og aktiviteter. Vi har 
oppssummert helga med noen bildeglimt og 
synspunkter fra deltakerne. Vi håper mange 
hiver seg med når vi inviterer til Superhelg en 
plass i Midt-Finnmark til høsten.
Se glimt fra Superhelg 2015 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. Ved tildeling prioriteres 
friluftsaktiviteter og det gis ikke 
støtte til større fysiske anlegg. 
FeFo støtter spesielt prosjekter 
som har barn og unge i fokus. Les 
om grønne midler og søk her. 
Søknadsfrist er 15. februar.

Kurstilbud frem mot sommeren
Det er planlagt flere kurs fremover. Først ut er et 
økonomikurs i Kirkenes allerede nå på lørdag. Det 
er fortsatt mulig å hive seg med! 
Helga 22.-23. januar blir det aktivitetslederkurs i 
Lakselv dersom det er nok påmeldte. Videre er det 
planlagt kurs om tilrettelegging av aktivitet og 
idrett for mennesker med funksjonshemminger 
både i Hammerfest, Alta, Kirkenes og Vadsø. Følg 
vår kalender der kursene legges ut fortløpende. Ta 
gjerne kontakt om din klubb har et kursbehov!

http://www.facebook.com/finnmarkik
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http://www.finnmarkik.no/
mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/superhelg-2015.pdf
http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Sider/Gronnemidler.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/kalender/nominer-arets-idrettsanlegg/

