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S-SAK 34/14-16  DRIFTSMIDLER TIL SÆRIDRETTENE OG OLTN 

 

 Vedlagt følger forslag til fordeling av driftsmidler til særidrettene og 

Olympiatoppen Nord (OLTN), samt søknadene fra OLTN og sykling. 

 

På idrettskretstinget i 2014 ble det vedtatt at 20 % av driftsmidlene 

(Kr.160 000) skal avsettes til særidretter uten kretsledd, regioner og 

OLTN etter søknad. Resterende midler (kr.640 000) skal avsettes til 

særkretsene i fylket i henhold til antall lag, medlemskap og ansatte. 

 

Som det går fram av forslaget til fordeling av driftsmidlene er det kun 

OLTN og syklekretsen som har søkt om midler. I tillegg har også 

håndballregion og golf kontaktet oss angående midlene, uten at vi har 

fått inn søknader fra dem. 

 

Fordelingene til særkretsene er gjort rent matematisk etter størrelsen på 

kretsen, og om de har ansatte.  

 



 Til syklekretsen foreslås det en bevilgning til drifta av regionen i 

Finnmark og til klubbutvikling. Tilskuddet er beregnet etter antall lag 

og medlemskap de har i Finnmark, på lik linje med særkretsene. 

Søknaden om drift til regionslag avslås, da midlene ikke skal brukes til 

ordinære aktiviteter. Slike midler forventes at særforbundet bistår med 

over post 3. 

 

VEDTAK: Forslag til fordeling av driftsmidler til særidrettene og OLTN 

enstemmig vedtatt. 

 

 
S-SAK 35/14-16  NIF’S HEDERSBEVISNINGER 
 

Det foreslås at Finnmark idrettskrets sender inn forslag på Knut 

Jørgensen, Hammerfest Svømme- og Livredningsklubb til NIF’s 

Hederstegn med diplom.  

 

Da 12,5-meters bassenget på Breilia skole kom i 1956, var han en av 

mange som ville inn i Hammerfest Svømme- og Livredningsklubb 

(HSLK). 

Han har i alle år vært medlem i klubben, først mange år som aktiv 

svømmer, så som aktiv trener og i styret. 

14 år gammel (i 1959) ble han trener for et parti med unge svømmere, 

og siden har jeg vært trener.  I flere perioder var han også medlem av 

styret i klubben, bl.a. mange år som leder. 

Han var med på å starte Vest-Finnmark Svømmekrets, hvor han etter 

hvert ble kretstrener, styremedlem og leder. 

Det samme gjentok seg når Aust- og Vest ble Finnmark Svømmekrets. 

Som kretsleder i Vest-Finnmark og senere Finnmark svømmekrets var 

han også medlem av styret i Nord-norsk svømmekomite. 

 

Han var med å få i gang den aller første kretskampen mellom Øst- og 

Vest-Finnmark.  Senere startet de Interkrets Nord, den nord-norske 

kretskampen mellom Nordland, Troms og Finnmark.  Begge disse var i 

utgangspunktet hans forslag. 

 

Som trener har han både A, B og C-kurs.  Han tok også det første 

Diplomtrenerkurs som ble arrangert i Nord-Norge, gjennom NIF. 

 

Utenom svømming har han vært friidrettsdommer, med i styret i 

Hammerfest IF, og flere år i styret i Hammerfest Dartklubb 

 

Han har i alle år fra 1956 vært engasjert med et eller annet innen 

svømmingen i Hammerfest og Finnmark, og er det ennå.  

 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets foreslår Knut Jørgensen, HSLK til NIF’s 

Hederstegn med diplom. Saken enstemmig vedtatt. 

 

 


