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Forord fra styreleder 
 

Tinget vårt i 2016 gjorde et meget viktig vedtak, da de bestemte at Finnmark Idrettskrets skal ha 

minimum et styremedlem under 26 år. Under det påfølgende valget ble 3 ungdommer under 26 år 

valgt inn som styremedlem og varamedlemmer. Dette har satt tydelige spor i både styrets og 

administrasjonens arbeid i perioden.  
 

Gjennom vårt langsiktige arbeid med ungt lederskap, utdanner vi og skaper arenaer for at unge 

medlemmer blir invitert med på å bidra. Jeg er spesielt stolt av at vi atter en gang har fått et 

studentidrettslag i fylket vårt igjen. 
 

Finnmark Idrettskrets har i denne tingperioden hatt anlegg som et av våre viktigste 

satsingsområder. Vi har i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune deltatt på møter i alle 

kommunene, og kartlagt anleggsstatusen i fylket. Denne rapporten vil brukes inn i vårt videre 

arbeid for gode anlegg til idrettslagene i fylket. 
 

Vår organisasjonssjef Trond Østgård gikk 1. mars av med pensjon. Trond har gjort en utmerket jobb 

med å lede vår organisasjon helt siden 1989. Han har med sin store arbeidskapasitet, positive 

holdning til å reise for å møte idretten ute i kommunene, og imponerende kunnskap og erfaring, 

bidratt sterkt i utviklingen av Finnmarksidretten. 
 

Finnmark idrettskrets går straks inn i sitt 100 år. Våre oversikter viser en positiv utvikling både i 

medlemskap og aktivitet. Dette takket være alle våre frivillige som bruker sin fritid på idrettslaget 

sitt. En stor takk til dere alle! 

        May Bente Eriksen 

        Leder i Finnmark idrettskrets  
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Tinget i 2016 vedtok en langtidsplan for perioden 2016-2020, basert på idrettspolitisk dokument 

(IPD) 2015-2019 som er styrende for all idrett i Norge.  

Finnmark idrettskrets langtidsplan tar for seg idrettskretsens rolle for å nå noen av målene i IPD, og 

denne beretningen er således en rapport på hva idrettskretsen har gjort for å bidra til utvikling i 

idrettslagene og resten av idrettsorganisasjonen i fylket.  

Beretningen omtaler også hva sittende styre mener er viktige idrettspolitiske utfordringer og 

oppgaver i tiden som kommer.  

 

VISJON – VIRKSOMHETSIDÉ – VERDIGRUNNLAG  

Visjon:  Idrettsglede for alle i Finnmark! 

Virksomhetsidé:  Idrettskretsen er et service- og kompetansesenter for idretten i Finnmark  

Verdigrunnlag:  Aktivitetsverdier: Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet 

Organisasjonsverdier:  Frivillighet – Demokrati – Lojalitet – Likeverd  

 

MÅLGRUPPER 

Idrettskretsens målgrupper er som følger: 

• Idrettslagene/klubbene (primærmålgruppe) 

• Idrettsråd 

• Særkretser/regioner 

• Det offentlige (fylke/kommune) 

 



1 TILLITSVALGTE 

1 Tillitsvalgte  

1.1. IDRETTSKRETSENS STYRE 

Leder: May Bente Eriksen  Båtsfjord 

Nestleder:  Bjørn Roald Mikkelsen Alta 

3 styremedlemmer:  Otilie Næss Vadsø 

 Ole Dyrstad Nordkapp 

 Jørunn M Iversen Holsbøe Hammerfest 

1. varameldem: Katrine Figenschau Olsen Sør-Varanger       

2. varamedlem: Erik Karlstrøm Alta 

 

Det er avholdt 17 styremøter og 85 saker ble behandlet totalt i tingperioden 2016-2018.  

Finnmark idrettskrets har totalt gjennomført 25 møter med fylkes- og kommunepolitikere, 

og diskutert saker som er viktige for idretten.  

 

1.2 KONTROLLKOMITE 

2 medlemmer: Kåre Ballari Nesseby 

 Heidi Wilsgård Tana 

2 varamedlemmer: Anne Grete Planting Hammerfest 

 Ole Thommy Boine Tana 

1.3 VALGKOMITE 

Leder: May Iren Strand Gerhardsen Honningsvåg 

2 medlemmer: Thomas Darell Hammerfest            

 Anne Johansen Vadsø 

1 varamedlem: Andreas Foss Westgaard Alta 



2 ANSATTE 

2 Ansatte 

2.1 NORGES IDRETTSFORBUNDS ANSATTE I FINNMARK 

Organisasjonssjef:  Trond Østgård   

Idrettsfaglig konsulent:   Marit Arntzen   

Organisasjonskonsulent:  Linda Follesø (50 %) 

Sekretær:  Tove Pedersen (50%) 

Prosjektleder:  Inger-Lise Eieland 

Renholder:  Tone Amundsen (deltidsstilling) 

2.2. SÆRIDRETTSANSATTE MED KONTORSTED PÅ IDRETTENS HUS 

Eli Rognmo    Norges skiforbund 

Helmer Birkely   Norges fotballforbund (50%) 

2.3 IDRETTSKRETS REVISOR 

Deloitte AS har vært Finnmark Idrettskrets revisor i tingperioden. 

 

 

 

 

 

 

 



3 IDRETTSPOLITISKE INNSATSOMRÅDER 

3 Idrettspolitiske innsatsomra der  

HOVEDMÅL 

Idretten i Finnmark skal tilby attraktive idrettstilbud til alle i Finnmark. 

 

Finnmark idrettskrets skal jobbe med fire innsatsområder for å nå hovedmålet. 

1. ORGANISASJONSSERVICE 

2. ORGANISASJONSUTVIKLING 

3. ANLEGGSUTVIKLING 

4. IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG  

 

 

 

 



3.1 ORGANISASJONSSERVICE 

3.1 Organisasjonsservice 
Finnmark idrettskrets (FIK) skal bidra til at organisasjonsleddene i Finnmark opptrer ryddig 

og følger idrettens lovverk. Dette innebærer at en driver ansvarlig organisasjonsarbeid, 

med god økonomiforvaltning og demokratiske prosesser. Idretten skal på samme tid 

praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering eller trakassering. Samtidig 

legges det vekt på å henge med i utviklingen, og at en må vektlegge arbeidet for at det skal 

bli enklere å drive idrettslag. Idrettskretsens oppgave er her å følge opp idrettslagene og 

tilhørende organisasjonsledd.  

3.1.1 KLUBBSERVICE 

Felles nasjonalt medlemsregister 

FIK har informert og fulgt opp idrettslagene i Finnmark i forbindelse med opprettelsen av 

et felles nasjonalt medlemsregister. En har i forbindelse med samordnet rapportering 

oppfordret til å benytte seg av idrettens medlemsløsning eller tredjepartsløsninger som 

tilfredsstiller idrettens krav til datakvalitet og sikkerhet. Her har en informert på egen 

nettside, i møter og ved gjennomføring av kursene «KlubbAdmin» og «Klubbens 

styrearbeid i praksis».  

Idrettslagets styrearbeid 

FIK bidrar med veiledning og rådgiving til idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner ved 

henvendelser om lov og organisasjonsspørsmål. Det gjennomføres et stort antall kurs/ 

gjennomganger av «Klubbens styrearbeid i praksis» både internt i idrettslag og åpne for 

påmelding fra flere idrettslag. 

Barneidrett 

FIK gir informasjon om idrettsskoler, barneidrettsbestemmelser og rettigheter gjennom 

egen nettside, Facebook, Instagram og i nyhetsbrev. En markedsfører og behandler 

søknader om spillemidler til idrettsskoler, innhenter rapporter og foretar utbetalinger.  

Idrettskretsen skal også påse at det er oppnevnt en barneidrettsansvarlig i alle idrettslag 

med mer enn 20 barn. Her er det dessverre store avvik, og en oppgave Finnmark 

idrettskrets må prioritere i tiden som kommer.   

3.1.2  GI JURIDISK OG ØKONOMISK VEILEDNING 

FIK har gjennom jevnlig informasjon og rådgivning kontrollert at både idrettslag og deres 

kommersielle partnere respekterer NIFs lov. Blant annet der det er private anleggseiere og 
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hvor idretten er leietakere, og der kommersielle aktører er arrangører sammen med 

idrettslag. 

FIK skal bistå idrettslag i juridiske spørsmål. Dette gjennomføres etter henvendelse.  

FIK godkjenner idrettslagenes lov når det har vært gjennomført årsmøter med lovsak. 

3.1.3 GJENNOMFØRE KLUBB- OG MEDLEMSUNDERSØKELSER 

Det er viktig at hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare  

for samfunnet men også overfor idrettslagets medlemmer. Det er også viktig at rutiner for  

politiattester følges. Det samme gjelder for barneidrettsbestemmelsene. 

Samordnet rapportering  

Finnmark idrettskrets har veiledet idrettslag og fulgt opp lag med mangelfull rapportering. 

Hvert år tar idrettskretsen kontakt med idrettslag som har registrert færre enn 10 

medlemmer over 15 år. De har da for få medlemmer til å oppfylle de tillitsverv lovnormen 

krever. I de fleste tilfellene er dette idrettslag med svært liten eller ingen aktivitet. I 2016 

ble nesten alle lagene som ble kontaktet strøket.  Den eneste som ikke ble strøket var 

Neiden Idrettslag.  I 2017 ble Vardø Dykkerklubb, Vadsø Sportskytterklubb, Stjernøy 

Idrettslag, Kjøllefjord Motorklubb og Neiden Idrettslag kontaktet.  

Medlemsregisteret til norsk idrett er basert på tall som rapporteres inn fra hvert enkelt 

idrettslag. Fram til 2015 har denne rapporteringen foregått i januar måned. I 2016 ble 

registreringen flyttet til april måned. Dette betyr at medlems- og aktivitetstallene for 2017 

vil være klare først i juni 2018, og blir dermed ikke lagt fram i denne beretningen. 

Idretten i Finnmark har i mange år hatt en stabil medlemsmasse. Ved utgangen av 2016 

er det registrert 193 idrettslag. Vi har aktivitet innenfor 38 særidretter og 15 av 19 

kommuner har idrettsråd.  

I 2017 ble det gjennomført medlemsundersøkelser i seks idrettslag: Alta Motorsportklubb, 

Idrettslaget Stil, Varanger Golfklubb, Kirkenes Tae Kwon-do klubb, Kautokeino IL og Tana 

Ballklubb. 

3.1.4 OPPTAK OG STRYKING AV IDRETTSLAG OG GRUPPER 

Opptak 

FIK veileder og saksbehandler i forbindelse med opptak av idrettslag og grupper. Dette 

gjennomføres fortløpende. 
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Nye idrettslag i 2016: 

Isbjørnen Studentidrettslag 

N70 Trekkhundklubb 

Sør-Varanger Modellflyklubb 

Tana Hestesportsklubb 

(sammenslåing av Tana kjøre- og 

Rideklubb og Levajok Rideklubb) 

Varanger Sportskytterklubb 

 

Gjenopptatte klubber i 2016:  

Nordkapp Pistolklubb 

Banak Pistolklubb 

Kjøllefjord Motorklubb 

 

Nye grupper i 2016: 

Nesseby IF – Motorsport 

Billefjord IL – Padling 

Nerskogen IL – Sykkel 

Sirma IL/Sirbma IL – Triatlon 

Tana Ballklubb – Håndball 

Vadsø Atletklubb – Friidrett 

 

Gjenopptatte grupper i 2016: 

Hasvik IL – Ski 

Hasvik IL – Volleyball  

 

Nye idrettslag i 2017:  

Mehamn Bryteklubb 

Nordlysbyen Kyokushin Karateklubb 

Gjenopptatte klubber:  

Båtsfjord Pistolklubb 

Karasjok Håndballklubb 

Hammerfest Pistolklubb  

 

Nye grupper i 2017:  

Hesseng IL –Tennis 

Kautokeino IL –Turn 

Tverrelvdalen IL –Sykkel 

Hasvik IL –Svømming  

 

Utmelding og nedleggelse 

FIK veileder og saksbehandler i forbindelse med nedleggelse av idrettslag og grupper. 

Dette gjennomføres fortløpende: 

 

Utmeldte idrettslag i 2016:  

Båtsfjord NMF 

Hammerfest Swingklubb 

Kautokeino Rideklubb 

Vadsø Flyklubb 

 

Utmeldte grupper i 2016: 

Bergsfjord UIL – Bordtennis 

Bergsfjord UIL – Vektløfting 

Båtsfjord Sportsklubb – Håndball 

Båtsfjord Sportsklubb – Sykkel 

Hesseng IL - Bordtennis 

 

Strøket fra NIF i 2016: 

Alta Casting og Fluefiskeforening 

Alta Hang- og Paragliderklubb 

Bjørnevatn Håndballklubb 

Kirkenes Politiidrettslag 

Sandland Idrettslag 

Tana Styrkeløftklubb 
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Utmeldte idrettslag i 2017:  

Isbjørnan Masters Svømmeklubb 

 

Utmeldte grupper i 2017:  

IL Ilar – Orientering 

IL Pasvik Hauk – Triatlon 

Kautokeino IL – Friidrett 

Øksfjord IL – Volleyball 

 

Strøket fra NIF i 2017: 

Stjernøy IL (Alta) 
 

3.1.5 INFORMASJON: NETTSIDE, NYHETSBREV 

FIK har gjennom hele 2016 og 2017 informert idrettslag om idrettens felles rutiner, verktøy 

og hjelpemidler via egen nettside, i nyhetsbrev, i møter og kurs. 

FIK sender ut nyhetsbrev to ganger i året. Både i 2016 og 2017 ble det sendt ut i januar og 

august. Det er et mål at FIK sin webside og facebookside er oppdatert og aktuell. Dette 

prioriteres og gjøres jevnlig. 

3.1.6 TILSKUDD- OG STØTTEORDNINGER  

Driftsmidler til særkretser/regioner og særforbund  

Det er foretatt tildeling til alle særkretsene i Finnmark. 

SÆRKRETS/REGION ANTALL TILSAGN AKT. TILSAGN TILSAGN TILSAGN 

  LAG LAG TALL AKT.TALL 2016 2017 

Finnmark Badmintonkrets 7 (7) 13 300 229 (229) 4 122 17 562 17 422 

Finnmark Brytekrets 7 (7) 13 300 558 (521) 10 044 22 818 23 344 

Finnmark Fotballkrets *** 37 (37) 70 300 
5782 
(5782) 104 076 183 400 184 010 

Finnmark Friidrettskrets 22 (22) 41 800 
1240 
(1240) 22 320 64 560 64 120 

Finnmark Gym og 
Turnkrets 8 (8) 15 200 

1396 
(1306) 25 128 40 488 40 328 

Finnmark 
Orienteringskrets 9 (9) 17 100 228 (228) 4 644 21 924 21 744 

Finnmark Rytterkrets 12 (11) 22 800 614 (610) 11 052 32 100 33 852 

Finnmark Skikrets *** 36 (36) 68 400 
4152 
(4152) 74 736 162 426 157 392 

Finnmark Skiskytterkrets 7 (7) 13 300 320 (320) 5 760 19 200 19 060 

Finnmark Skytterkrets 10 (10) 19 000 336(336) 6 048 25 248 25 048 

Finnmark Svømmekrets 13 (12) 24 700 1610(1513) 28 980 50 274 53 680 
              

Norges Golfforbund         ( 48 012)   

Norges Klatreforbund         ( 16 416)   
              

Sum   319 200   296 910 640 000   640 000  
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*** Tilskudd særkretsansatte for 2017: 

Finnmark Fotballkrets kr 9 634,00 (1/2 stilling), Finnmark Skikrets kr 14 256,00 (3/4 stilling) 

Det var ingen søknader fra regionene i 2017  

Momskompensasjon 

FIK har veiledet idrettslag i forhold til søknad om momskompensasjon i forbindelse med 

samordnet rapportering og rundt frist for søknad 15. august.  

147 idrettslag i Finnmark fikk til sammen tilbakebetalt 5 059 445 kroner i 

momskompensasjon i 2016. 

148 idrettslag i Finnmark fikk til sammen tilbakebetalt 5 420 982 kroner i 

momskompensasjon i 2017. 

I forbindelse med momskompensasjonen blir minst 5 lag kontrollert, og de lagene som har 

hatt manglende dokumentasjon og rutiner er blitt fulgt opp av administrasjonen. I 2016 

ble det foretatt rutinekontroll av Hammerfest Alpinklubb, Nordlysbyen Sykkel, Nesseby 

Idrettsforening, Vadsø Atletklubb, Hammerfest Sykkelklubb, Alta NTN Taekwon-Do klubb 

og Alta Karateklubb. I 2017 ble følgende lag kontrollert: Alta Snøscooterforening (nå Alta 

Motorsportklubb), Idrettslaget Stil, Varanger Golfklubb, Kirkenes Tae Kwon-do klubb, 

Kautokeino IL og Tana Ballklubb. 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

FIK har fulgt opp idrettsrådene i forbindelse med fordeling av LAM og fordeler LAM i 

kommuner uten idrettsråd.  
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  Fordeling av lokale aktivitetsmidler basert på folketall mellom 6-19 år pr. 1.1.2016:  

2016         Tildelt sum                6- 19 år 

20 Finnmark 4 659 946 13 145 

2002 Vardø 95 716 270 

2003 Vadsø 437 457 1 234 

2004 Hammerfest 624 635 1 762 

2011 Guovdageaidnu-Kautokeino                            178 670 504 

2012 Alta 1 422 267 4 012 

2014 Loppa                            43 249 122 

2015 Hasvik 51 403 145 

2017 Kvalsund                            50 339 142 

2018 Måsøy                            59 202 167 

2019 Nordkapp 187 178 528 

2020 Porsanger 218 374 616 

2021 Kárásjohka – Karasjok                           172 289 486 

2022 Lebesby 80 827 228 

2023 Gamvik                            48 212 136 

2024 Berlevåg 46 085  130 

2025 Deatnu - Tana 159 881 451 

2027 Unjárga - Nesseby                            46 440 131 

2028 Båtsfjord 124 076 350 

2030 Sør-Varanger 613 645 1 731 
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Fordeling av lokale aktivitetsmidler basert på folketall mellom 6-19 år pr. 1.1.2017: 

2017         Tildelt sum                6- 19 år 

20 Finnmark 4 919 198 13 075 

2002 Vardø 96 691 257 

2003 Vadsø 454 485 1 208 

2004 Hammerfest 668 936 1 778 

2011 Guovdageaidnu-Kautokeino                            186 610 496 

2012 Alta                          1 524 105 4 051 

2014 Loppa                            41 761 111 

2015 Hasvik 51 920 138 

2017 Kvalsund                            47 781 127 

2018 Måsøy                            60 573 161 

2019 Nordkapp 197 520 525 

2020 Porsanger 231 757 616 

2021 Kárásjohka – Karasjok                           174 194 463 

2022 Lebesby 86 533 230 

2023 Gamvik                            49 662 132 

2024 Berlevåg 49 662  132 

2025 Deatnu - Tana 167 442 445 

2027 Unjárga - Nesseby                            51 543 137 

2028 Båtsfjord 129 047 343 

2030 Sør-Varanger 648 996 1 725 
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Ulvangfondet 

Ulvangfondet skal medvirke til at toppidrettsutøvere fra Finnmark kan oppnå best mulig 

resultater. Stipend fra fondet kan bare tildeles utøvere som er tilsluttet idrettslag i 

Finnmark. Utøverne må gjennom resultater ha dokumentert talent, og ha som mål å nå et 

topp nasjonalt/internasjonalt nivå. FIK administrerer og er med på fordelingen av 

Ulvangstipendet. Ulvangstipendet er på 50 000 kroner.  

 

I 2016 ble stipendet tildelt David Vorren fra Vadsø Turnforening. 

I 2017 ble stipendet delt mellom Eline Hegge og Runa Lillegård fra BUL. Det er første gang 

stipendet har blitt delt mellom to utøvere.  

Komité for Ulvangfondet 

Medlem:  Emil Aagersborg Bjørnå Finnmark Fylkeskommune 

Medlem:  Karl Erik Steffensen Altaposten 

Medlem:  Ole Dyrstad Finnmark idrettskrets 

Sekretær:  Linda Follesø Finnmark idrettskrets 

Ishavskraftfondet 

Ishavskraftfondet skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og 

ungdomsidretten i Finnmark. Midler fra Ishavskraftfondet kan søkes av idrettslag som er 

tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Årlig tildeling 

fra fondet er 80 000 kroner. I 2017 gjorde man et unntak og økte tildelingen til 100 000 

kroner.  Midler fra fondet kan gis til oppstart av nye idretter, innkjøp av utstyr, leie av 

anlegg, idrettsarrangement etc. Det gis ikke midler til reiser og opphold. FIK administrerer 

og er med på fordelingen av Ishavskraftfondet.  

 

Tilskudd fra Ishavskraftfondet 2016: 

• Bossekop UL – 10 000 kr. 

• Kirkenes Danseklubb – 13 000 kr. 

• Kokelv Sportsklubb – 12 000 kr.  

• Nordlysbyen Svømme- og triatlonklubb – 13 000 kr. 

• Porsanger Cykleklubb – 12 000 kr. 

• Sør-Varanger Modellflyklubb – 10 000 kr.  

• Varanger Golfklubb – 10 000 kr. 
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Tilskudd fra Ishavskraftfondet 2017: 

• Hasvik IL – 10 000 kr. 

• Havøysund IL – 10 000 kr. 

• Karasjok Håndballklubb – 20 000 kr.   

• Kautokeino IL – 25 000 kr. 

• Kirkenes Puckers – 10 000 kr. 

• Varanger Ballklubb – 15 000 kr.  

• Varanger Trekkhundklubb – 10 000 kr.  

Komité for Ishavskraftfondet 

Medlem:  Eli Kristin Baltzersen Berg  Ishavskraft 

Medlem:  Stig A. Hanssen  Ishavskraft 

Medlem:  Otilie Næss  Finnmark idrettskrets 

Sekretær:  Linda Follesø  Finnmark idrettskrets 

3.1.7 KONTAKT MED IDRETTSLAG, IDRETTSRÅD OG SÆRKRETSER/REGIONER 

I tillegg til kontakt gjennom besøk på idrettens hus, møter hos det enkelte organisasjons-

ledd, kontakt pr. telefon og e-post gjennomføres det årlige ledermøter/Superhelg og 

idrettskretsting hvert andre år.  

3.1.8 FINNMARK IK SKAL PRAKTISERE ÅPENHET SOM ET NEDFELT VERDIGRUNNLAG 

Åpenhet er en selvfølge og alle protokoller fra styremøter og kretsting legges ut på 

idrettskretsens hjemmeside. Finnmark idrettskrets støttet kravet fra Troms idrettskrets om 

å innkalle til ekstraordinært idrettsting i NIF. Dette på grunn av situasjonen organisasjonen 

befant seg i etter innsynene som ble gjort etter åpenhetsvedtaket i NIF. Finnmark 

idrettskrets oppfordret idrettsstyret til selv å fatte vedtak om ekstraordinært ting for å ta 

opp følgende saker:  

1. Valg av nytt styre.  

2. NIFs regnskap for 2015, 2016 og 2017. 

3.1.9 FINNMARK IDRETTSKRETS HEDERSTEGN OG BRAGDPOKAL 

Finnmark idrettskrets hederstegn er kretsens høyeste utmerkelse. Det deles ut hederstegn 

både for administrativ innsats og for aktiv innsats. 
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Hederstegn for administrativ innsats tildeles den person som har utført et særdeles godt 

administrativt arbeid for idretten i Finnmark. Vedkommende må ha gjort så godt arbeid at 

han eller hun har satt spor etter seg lokalt eller i kretsen.  

Hederstegn for aktiv innsats tildeles den person som har vist spesiell dyktighet i aktiv 

idrett, individuelt eller lagidrett. For å komme i betraktning må vedkommende også ha 

deltatt aktivt etter 1971. Herunder kommer også trenere. En idrettsmann/kvinne som er i 

begynnelsen eller midt i sin karriere bør ikke tildeles hederstegnet.  
 

Hederstegn for administrativ innsats: 

2015: Evy Akselsen, IL Nordkyn 

2016: Kjell Kålheim, Båtsfjord Sportsklubb 

 

Hederstegn for aktiv innsats: 

2015: Steinar Persen, Lakselv svømmeklubb 

2016: Ingrid Lindbäck Nilsen, FUTT Helsesportlag 

 

Bragdpokalen tildeles for årets idrettsbragd, og kan tildeles enkeltpersoner eller lag: 

2015: Finn Hågen Krogh, Tverrelvsdalen IL 

2016: Ann Cathrin Lübbe, Hammerfest Rideklubb 

 

KOMITÉ FOR HEDERSTEGN OG BRAGDPOKAL 

Styret i Finnmark idrettskrets har fungert som komité for hederstegn og bragdpokal i 2016 

og 2017. 

3.1.10 VIDERE ARBEID MED SATSINGSOMRÅDET  

To år gjenstår av det planlagte arbeidet i langtidsplanen 2016-2020. Noen betraktninger 

rundt dette:  

 

1. mars 2017 gikk Trond Østgård, organisasjonssjef i Finnmark idrettskrets gjennom 29 år, 

av med pensjon. Samtidig er organisasjonen inne i en omstillingsperiode hvor Troms 

idrettskrets og Finnmark idrettskrets skal bli en organisasjon. I denne sammenslåings-

perioden er Marit Arntzen konstituert som organisasjonssjef, i første omgang ut 2018.  

 

Ved en redusert bemanning i idrettskretsen må det idrettspolitiske arbeidet og 

primæroppgavene / de lovpålagte oppgavene prioriteres.  
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3.2 Organisasjonsutvikling 
Finnmark idrettskrets (FIK) fortsetter sin satsing på ungdom. Å bidra til treningsfellesskap 

for voksne er en annen oppgave. Herunder å bidra til at flere kvinner påtar seg trener- og 

lederoppgaver. Videre skal idrettslagene og idrettsrådene følges opp i regelmessig 

strategisk ledelse. Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for den enkelte og 

nærmiljøet er stadig i forandring. Det er også viktig at de tilbud som driftes i regi av 

idretten oppleves som kvalitetsmessig gode.  

3.2.1 BARNEIDRETT 

FIK arbeider for opprettholdelse av en bred barneidrett tuftet på norsk idretts 

verdigrunnlag og at alle treningstilbud skal ledes av personer med nødvendig idrettsfaglig 

kompetanse og forståelse for idrettens verdigrunnlag. Tiltak i forhold til dette har vært:  

 

Det ble gjennomført 14 barneidrettsmoduler i 2016  

Det ble gjennomført 15 barneidrettsmoduler i 2017.  

 

FIK bidrar som veileder og rådgiver i saker som omfatter barneidrettens verdigrunnlag og 

rettigheter for idretten i Finnmark.  Dette gjøres ved henvendelser om barneidrett fra 

idrettslag og fra medlemmer.  

3.2.2 UNGDOMSIDRETT 

Målet er å øke andelen ungdommer som trener aktivt i idrettslagene, og Finnmark 

idrettskrets fortsetter sin satsing på ungdom. Å engasjere ungdom til trener- og lederroller, 

samt å utvikle nye aktivitetstilbud står sentralt. Både med tanke på drift av morgendagens 

organisasjon, men også i forhold til å gjøre idrettens trenings- og konkurransetilbud mer 

attraktive.  

 

Finnmark idrettskrets forsøker i den sammenheng å være en pådriver for å få idrettslag til 

å sende ungdom på kurs (trenerkurs, dommerkurs, lederkurs) og ungdomskonferanser, for 

å gi kunnskap, motivere og inspirere ungdom til å påta seg oppgaver i idretten. 

 

2016 var Idrettens ungdomsår. Ungdoms OL ble arrangert på Lillehammer. Finnmark, og da 

Alta, fikk æren av å åpne den nasjonale fakkelstafetten 9. januar 2016. Lokale idretts-

ungdommer, som hadde deltatt på Lederkurs for ungdom, sto for planlegging og 

gjennomføring av et flott arrangement hvor en del ble holdt i Finnmarkshallen på dagtid 

og en del i Bossekop på kveldstid.  
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Det er gjennomført to Lederkurs for ungdom i alderen 15-19 år, i tingperioden, et i Lakselv 

og et i Rafsbotn, Alta.   

 

Finnmark idrettskrets har vært representert på ungdomskonferansen i Trondheim 01.-02. 

12.16. Og en har deltatt aktivt i planleggingen og gjennomføringen av Young Leaders in 

The Barentsregion (YLIB) i Bodø 27.-31.08.17.  

 

En har også deltatt med to ledere og to ungdommer i International Youth Sport 

Partnership, Prosjekt «Slovakia» i perioden juni 2016-februar 2017.  

3.2.3 NYE TILTAK, MODELLER OG KONSEPTER FOR IDRETTEN 

Idrettskretsen kan støtte idrettsmiljø som ønsker å utvikle nye tiltak, modeller og konsept 

for idretten. Studentidrettslagene er viktige sosiale møteplasser som motvirker 

psykososiale utfordringer på studiestedene, og styrker studentenes trivsel og helse. 

Studentidrettslagene tilpasser sin aktivitet etter studentenes ønsker og behov, der den 

enkelte kan fortsette å drive sin idrett kombinert med sine studier, eller finne seg en helt 

ny idrett eller et friluftslivstilbud. Inntil 2016 var det ikke studentidrettslag i Finnmark 

organisert under NIF. I 2016 bisto Finnmark idrettskrets til opprettelse og innmelding av 

Isbjørnen studentidrettslag i Hammerfest. Studentidrettslaget i Alta har også vært i kontakt 

med idrettskretsen med tanke på å bli medlem og vi står klare til å hjelpe dem.  

 

Når midler fra Ishavskraftfondet skal fordeles, er idrettskretsen som del av komiteen, 

opptatt av å omfavne og inkludere nye aktivitetstrender for at flest mulig skal ha mulighet 

til å være aktive samtidig som de er en del av et idrettslagsfellesskap. I 2017 fikk 

eksempelvis Varanger Ballklubb midler til å kjøpe inn utstyr for å starte opp med crossfit-

trening for ungdom.  

3.2.4 IDRETTSRÅD 

Alle idrettsråd skal besøkes minimum hvert annet år og følges opp når det gjelder 

idrettsrådets ansvar, godt organisasjonsarbeid og strategisk arbeid. I tingperioden er det 

gjennomført seks idrettsrådbesøk. Målet er at alle idrettsråd skal få besøk fra idretts-

kretsens styre innen 2020. Samtlige idrettsråd har fått tilbud om kurs/idrettsrådutvikling. 

Dette vil bli fulgt opp i tingperioden 2018-2020. 
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3.2.5 IDRETTSLAG- OG GRUPPESTYRER 

Klubbutvikling 

Målet med klubbutvikling er at idrettslagene skal drives på en måte som gjør at god 

arbeidsdeling frigjør tid og krefter til å skape mer og bedre idrettsaktivitet. Arbeid med 

virksomhetsplan bidrar til tydelig identifisering og god klubbdrift. Målet er at alle idrettslag 

i Finnmark etter hvert skal ha virksomhetsplaner, som styringsverktøy for drift.  

 

Verktøy for å bidra i dette arbeidet er klubbesøk, startmøter, frittstående organisasjonskurs 

og hjelp til å gjennomføre prosessarbeid/ planarbeid i idrettslag (og idrettsråd).   

Finnmark idrettskrets har utdannet fire veiledere som kan tilby prosessarbeid i idrettslag, 

og har knyttet til seg 15 kurslærere, med ulik kompetanse, som kan tilby lederkurs/ 

organisasjonskurs og idrettsfaglige kurs. Retningslinjer for samarbeid på 

kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene (revidert mai 2017) 

regulerer arbeidet. Grunnregelen sier at NIF, idrettskretser og særforbund skal opptre 

samordnet overfor idrettslagene og utnytte hverandres sterke sider. Lokalt skal vi supplere 

hverandre og ikke konkurrere.  NIFs lovnorm for særforbund og idrettskrets beskriver i §3 

hva som er organisasjonsleddenes oppgaver.  

 

Idrettslag- og gruppestyrer følges opp regelmessig i forhold til styrets ansvar, godt 

organisasjonsarbeid og strategisk ledelse.  Å implementere” Bedre-klubb”-konseptet som 

utvikles av NIF (oppstartet i 2016) var et av målene for tingperioden.  

Konseptet er imidlertid ikke ferdig utviklet fra Norges idrettsforbund. Kursene «Klubbens 

styrearbeid i praksis» og «KlubbAdmin» (medlemsregister for idrettslag) har derfor vært 

de viktigste virkemidlene i forhold til dette i tingperioden 2016-2018. I tillegg har en 

tilbydd idrettsforbundets nye firetimers økonomikurs. Dette er et «minimumskurs» som 

tar for seg forhold som alle i idrettens styrer, revisorer og kontrollkomiteer skal ha 

kunnskap om. Finnmark idrettskrets har, i tillegg til å tilby dette kurset, tilbydd et introkurs 

i Visma eAccounting.  

3.2.6 LEDER- OG ANSATTEUTVIKLING 

FIK skal bidra til å utvikle egen organisasjon og dens ledere slik at de som leder 

organisasjonen har nødvendig kompetanse. Kvinner skal også løftes fram som trenere og 

ledere, og idrettslag og idrettsråd skal følges opp i regelmessig strategisk ledelse. 

 

Idrettskretsens rolle er å støtte idrettslag for at de skal utvikle seg utover det å driftes godt 

og i tråd med lovverket (det lovbestemte). Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for 
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den enkelte og nærmiljøet er stadig i forandring. Idrettslag som ønsker å bli morgendagens 

idrettslag må derfor få ekstra støtte til dette.  

 

FIK gir tilbud om samlinger for idrettslag, idrettsråd og særkretser hvor de både kan få 

faglig påfyll og være en arena for erfaringsutveksling og politisk debatt. Hvert år arrangerer 

Finnmark idrettskrets en Superhelg med ledermøte, kurs og foredrag for og i samarbeid 

med idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner. I 2016 ble denne gjennomført i Vadsø.  

Tidlig i 2017 tok FIK initiativ overfor Finnmark fotballkrets (FFK) om å arrangere en felles 

Idrettshelg. I samarbeid med FFK, Olympiatoppen, Universitetet, Svømmeforbundet og 

Svømmekretsen ble denne arrangert i Alta i oktober 2017. Med gode felles foredrag og 

innlegg, en rekke frittstående kurs og rundt 350 deltakere kan vi konkludere med at dette 

var et vellykket prosjekt. Takk til alle som bidro!  

 

På nasjonalt nivå har leder i Finnmark idrettskrets, May Bente Eriksen, bidratt gjennom 

deltakelse i flere råd og utvalg sammen med idrettspresidenten i Norges idrettsforbund   

og særforbundspresidenter. Hun har også sittet i programkomiteen for idrettskretslederne 

begge år.  

3.2.7 ENKLERE MEDLEMSTILKNYTNING 

FIK skal bidra i det nasjonale arbeidet for å utvikle en moderne organisasjon med enklere 

medlemstilknytning. Pr. 31.12.2017 er dette arbeidet helt i startgropen nasjonalt, men det 

skal utarbeides en organisasjonsutviklingsplan med mål om å effektivisere/modernisere. Vi 

har bidratt til dette gjennom høringsuttalelser og innspill. Det er blant annet tatt til ordet 

for en videreutvikling av www.minidrett.no slik at en enklere kan tegne medlemskap, løse 

evt. lisens og melde seg på kurs/konferanser. 

3.2.8 IDRETT FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

FIK skal arbeide for varige idrettstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser i 

Finnmark. For å introdusere mennesker med nedsatt funksjonsevne for ulike idretter ble 

det høsten 2016 arrangert Grenseløs idrettsdag i Gnisten flerbrukssenter i Alta. Her ble 

flere idretter presentert av idrettslag og særforbund. Ca. 150 personer var samlet i dette 

arrangementet, hvor målet var at deltakerne skulle finne seg en idrett/aktivitet som de 

hadde lyst å fortsette med. NRK Finnmark var til stede (innslaget 7 min. og 15 sek ut i 

sendingen: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt).  

I tillegg til dette arrangementet har idrettskretsen gjennomført kurset «Idrett for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne» 5 ganger på 4 steder i Finnmark.  

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt
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I samarbeid med NIF og særforbund sine fagkonsulenter har FIK bidratt med veiledning og 

kursing under oppstart av nye idrettstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det 

er gjennomført møter med klubber og arrangert kickoffdag i forbindelse med BUL sin 

oppstart av håndball for utviklingshemmede, et nytt tilbud som kom i gang i september 

2016, EL innebandy «Kom og prøv dag» hos Alta Innebandy klubb og «Åpen dag» for 

Paraklatring i Hammerfest Klatreklubb. Vi har også hatt møter med Hammerfest 

Frisbeeklubb som ønsker å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser i sin 

klubb.  

3.2.9 TOPPIDRETT 

Finnmark idrettskrets skal bidra aktivt i Olympiatoppen Nord sin toppidrettssatsing i 

Finnmark. Olympiatoppen Nord-Norge er så langt finansiert med tilskudd fra 

Olympiatoppen sentralt, tilskudd fra de nordnorske idrettskretsene og prosjektmidler fra 

fylkeskommunene.  

Fra Finnmark finansierer vi toppidrettsprosjektet «Det neste steget» slik, ut 2019: 
 

Fra Finnmark idrettskrets   Kr   75 000,- 

Fra Finnmark fylkeskommune Kr 375 000, -  
 

I tillegg til toppidrettsprosjektet «Det neste steget» kan Olympiatoppen Nord-Norge søke, 

på lik linje med de særidrettene som ikke har fylkesledd i Finnmark.  

OLT Nord Norge er sikret midler fra Finnmark ut 2019. Idrettskretsene skal etter planen 

være sammenslått fra og med 01.01.2020. Etter denne dato er det viktig å ha sikret en 

forutsigbar finansiering.  

3.2.10 DRIFT AV KOMPETANSENETTVERK 

 Kurslærere og veiledere i Finnmark idrettskrets’ kompetansenettverk: 
  

Torbjørn Johnsen 

Anne Johansen 

May Bente Eriksen 

Ingrid Steinlein 

Judith Nilsen 

Trond Østgård 

Marit Arntzen 

Bjørn Hugo Johnsen 

Gunn Harjo 

Inger-Lise Eieland 

Roy Myrheim 

Veronje Kelly 

Heidi Larsen 

Miriam Basma Arntzen 

Daniel Strand 
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3.2.11 FELLESIDRETTSLIGE KOMPETANSETILTAK 

Klubbtiltak, idrettsrådtiltak, kurs i «KlubbAdmin» og «Klubbens Styrearbeid i praksis», 

start- og oppfølgingsmøter, kurs om virksomhetsplan, økonomikurs, kurs om lover og 

regler i idretten, kurs om idrettsanlegg og spillemidler, temamøter om organisasjon og 

ledelse, aktivitetslederkurs barneidrett, kurs paraidrett, regionale 

informasjonsmøter/samlinger, lederkurs ungdom del 1 og 2, regionale veiledersamlinger: 

 80 tiltak med kompetansetilskudd fra Norges idrettsforbund i 2016 

 44 tiltak med kompetansetilskudd fra Norges idrettsforbund i 2017  

3.2.12 VIDERE ARBEID MED SATSINGSOMRÅDENE  

To år gjenstår av det planlagte arbeidet i langtidsplanen 2016-2020. Noen betraktninger 

rundt dette: 
 

En av de viktigste oppgavene til idrettskretsen vil være å fortsette det systematiske 

arbeidet for organisasjonsutvikling i idrettslag og idrettsråd. Dette for å bidra til enda mer 

og bedre idrettsaktivitet i Finnmark. 

 

Det er gledelig å se at oppslutningen om den organiserte idretten holder seg på et stabilt 

høyt nivå (ref. pkt. 4.1 i beretningen). Det er et mål å bidra til å beholde flere av idrettens 

medlemmer gjennom ungdomstiden, og her vil moderniseringsarbeidet bety mye. Det er 

viktig å gjøre muligheten til innmelding og påmelding enklere.   
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3.3 Anleggsutvikling 
FIK arbeider for en forbedret anleggssituasjon for idrettslagene. Dette handler i stor grad 

om politisk påvirkningsarbeid og arbeid for å sikre idrettsorganisasjonens innflytelse i 

anleggssaker både lokalt, regionalt og sentralt. 

3.3.1 AREAL TIL IDRETTSANLEGG 

FIK skal arbeide for å bidra til sikring av arealer til idrettsanlegg i kommunene, samt bidra 

til at idrettsrådene settes i stand til å arbeide idrettspolitisk lokalt. Dette er tatt opp i 

møter med idrettsråd og idrettslag, og i kommunebesøk, i samarbeid med Finnmark 

fylkeskommune, i samtlige kommuner.  

3.3.2 BYGGING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 

FIK har gjennom et tett samarbeid med Finnmark fylkeskommune arbeidet for å kartlegge 

anleggssituasjonen i Finnmark. Målet er at dette skal bidra til bedre økonomiske 

rammebetingelser for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Funnene i 

undersøkelsen presenteres på anleggsseminaret før FIKs kretsting. 

 

I 2017 opprettet Finnmark idrettskrets et anleggsfond der idrettslag som er i 

planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekterings-

fasen».  SNN-fondet har bidratt med 1,1 millioner kroner til fondet. Første søknadsfrist var 

15. april 2018. 

 

Styret i Finnmark idrettskrets oppnevnte Bjørn Roald Mikkelsen som leder i en 

anleggskomite som skal stå for fordelingen. Idrettsrådene og særkretsene utnevnte 

Torkjell Johnsen, Svein Tore Dørmænen og Kenneth Karlsen til komiteen som skal foreta 

første fordeling innen 1. juni 2018.  

3.3.3 ANLEGGSPLAN FOR FINNMARK 

I FIK sin langtidsplan for 2016-2020 er det bestemt at FIK skal bidra til at det utarbeides ny 

anleggsplan for Finnmark. Finnmark idrettskrets har, sammen med Finnmark 

fylkeskommune, hatt møter med samtlige kommuner i Finnmark. Dette gjenspeiles i 

rapporten. Det er også gjennomført en kartlegging sammen med Finnmark 

fylkeskommune. Denne må sammen med en idrettspolitisk debatt om prioriteringer legges 

til grunn for det videre arbeidet i neste tingperiode.   
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3.3.4 SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG  

 FIK har bidratt aktivt i prosessen med fordelingen av spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark.  
 

Spillemidler til 
idrettsanlegg 
Finnmark  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall søknader 66 82 72 81 71 57 

Søknadssum kr 78 761 000 kr 90 350 000 kr 77 115 000 kr 91 527 000 kr 72 266 000 kr 95 730 000 

Ramme fra 
Kulturdep. kr 17 403 000 kr 22 033 000 kr 23 170 000 kr 27 112 000 kr 25 473 000   

Etterslep kr 61 358 000 kr 68 317 000 kr 53 945 000 kr 64 415 000 kr 46 793 000   

Tildelingsprosent 22 % 25 % 31 % 29 % 35 %   

Ventetid på 
tildeling (år) 3,5 3,1 2,3 2,4 1,8   

3.3.5 IDRETTSPOLITSK ARBEID 

Vi har gjennomført ledermøter i forbindelse med Superhelga i 2016 og i 2017 hvor 

idrettsanlegg har vært tema. 
 

• I 2016 var temaet «Hvor og hvilke idrettsanlegg skal vi bygge?»  

• I 2017 la fylkesidrettskonsulent Emil Agersborg Bjørnå frem en rapport om 

anleggssituasjonen i Finnmark, og tok deretter for seg endringer i bestemmelser om 

tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

 

FIK arbeider mot fylkespolitikerne for å få utarbeidet en fylkesdelplan for idrett der 

utbygging og finansiering av idrettsanlegg prioriteres. Dette er tatt opp både med 

kommuner og fylkeskommune. 

 

Vi arbeider også for å få bygget større idrettsanlegg, som Finnmark mangler, gjennom 

oppfordring til samarbeid og fylkeskommunal støtte. Dette ble tatt opp med Finnmark 

fylkeskommune på møte 8.juni, i Båtsfjord. Her ble spesielt ishall i Finnmark ble berørt 

(ref. anleggspolitisk plan 2012 - 2016). Her deltok også presidenten i Ishockeyforbundet. 

 

Totalt er det gjennomført nitten kommunebesøk og seks møter med fylkeskommunen: 

o Møte med Finnmarkspolitikerne under Agenda Nord-Norge, Alta 07.-08.11.16  

o Møte med fylkesidrettskonsulenten, Tana 06.04.17 

o Møte med kulturstyret i Finnmark Fylkeskommune, Båtsfjord 08.06.17 
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o Møte med fylkeskommunen, kulturdepartementet og 15 kommuner vedr. innføring 

av nye søknadsregler for spillemidler til idrettsanlegg, Lakselv 07.09.17 

o Finnmark fylkeskommunes kommuneforum, Alta 27.-28.09.16 

o Fylkeskonferanse, og markering av 30-års kultursamarbeid Finnmark-Murmansk, 10.-

12.10.17 

3.3.6 GRATIS ANLEGGSLEIE FOR BARN OG UNGDOM 

Finnmark idrettskrets arbeider aktivt, sammen med idrettsrådene, for gratis anleggsleie 

for barn og ungdom. Vi har holdt på med dette arbeidet i 20 år, og ser dessverre at det er 

en oppgave som fortsatt må ivaretas. Saken «holdes varm» og tas opp i møter med 

kommuner og fylkeskommune. 

3.3.7 VIDERE ARBEID MED SATSINGSOMRÅDENE  

To år gjenstår av det planlagte arbeidet i langtidsplanen 2016-2019. Noen betraktninger 

rundt dette: 
 

I mange år har vi arbeidet for å få svømmeanlegg inn på statsbudsjettet, både for å sikre 

barn svømmeopplæring og for å fjerne eller redusere etterslepet på spillemidlene. Denne 

saken bør holdes varm mot kommune- og fylkestingsvalget. Hva tenker det enkelte parti 

her? Finnmark idrettskrets er også opptatt av å få endret tildelingsnøkkelen for 

spillemidler, dette for å bedre tildelingen til regioner med mange små tettsteder og store 

avstander.  

Idrettsstyret er godt i gang med å utrede dagens anleggssituasjon, aktivitetstrender og 

rammebetingelser for å se dette i sammenheng med idrettsforbundets anleggspolitikk. De 

ønsker innspill fra særforbund og idrettskretser på hva som bør være viktige prioriteringer 

fremover. Anleggspolitikk var tema på idrettsforbundets ledermøte i mai 2018, og nye mål 

og strategier for anlegg skal vedtas på Idrettstinget i 2019.  

Finnmark idrettskrets har oppfordret samtlige idrettsråd i Finnmark til å sette saken opp 

som tema på egne årsmøter, og tilbydd anleggskurs/seminar i den enkelte kommune.  En 

har også invitert til anleggsseminar i forbindelse med idrettskretsens ting i juni 2018. Dette 

for å involvere idretten lokalt og bidra til at en utvikler en ny og god anleggspolitikk som 

også ivaretar idrettens utfordringer i distrikts-Norge i perioden 2019-2023. 

Langtidsplanen 2016-2019 sier at Finnmark idrettskrets skal utarbeides et anleggspolitisk 

dokument.  Det er lagt et godt grunnlag, gjennom en undersøkelse som er gjennomført av 

Finnmark fylkeskommune og Finnmark idrettskrets.  Signalene fra deltakerne på 

anleggsseminaret før idrettskretstinget vil også være nyttig i denne sammenheng.  



3.4 IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG 

 

3.4 Idrettens samfunnsbidrag  
Det er en viktig oppgave å være en pådriver for mer og bedre idrett og fysisk aktivitet 

i samfunnet. Aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene 

er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen.  

Idrettskretsen skal være et tydelig talerør og nettverksbygger av en samlet idrett i fylket, 

og skal arbeide for gode rammevilkår for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Finnmark 

idrettskrets skal synliggjøre idrettens samfunnsmessige betydning i fylket og regionen. 

3.4.1 BEDRE RAMMEVILKÅR 

 FIK skal arbeide for økte offentlige midler til idretten. Et idrettsløft på 0,5 % av 

statsbudsjettet for å bedre rammevilkårene for idretten er en målsetting.  

 Ved å be om møter med fylkeskommunen, Sametinget og FEFO ønsker vi både å påvirke 

politisk og å få til samarbeid for å bedre rammebetingelsene for idretten i fylket.  

 

 Det ble avholdt møte med FEFO den 21. april i Kautokeino. Det ble også avholdt møte med 

fylkeskommunen den 8. juni i Båtsfjord.  

3.4.2 IDRETT FOR ALLE 

FIK skal bidra til gode idrettstilbud for alle barn i Finnmark ved å arbeide for ordninger som 

utjevner økonomiske forskjeller og økonomiske hinder. Her har en satt seg som mål å få 

fordoblet de lokale aktivitetsmidlene til idrettslagene gjennom målrettet arbeid mot våre 

stortingspolitikere og fylkespolitikere. 

 

Vi har også oppfordret idrettslag til å ta opp temaet «hvordan redusere de økonomiske 

hindringene» i sin klubb/lag, da en gjennom fokus på problemstillingen kan iverksette 

mange gode tiltak lokalt, uten at det nødvendigvis koster mye.  

 

FIK har bidratt til tilrettelagt aktivitet for innvandrere og underrepresenterte grupper ved å 

gjøre kjent tilskuddsordningen idrettens flyktningefond. Vadsø Atletklubb fikk direkte 

midler på kr 300 000. Følgende lag fikk kr 25 000: Alta Biljardklubb, Porsanger Cyckleklubb, 

Tana Skiskytterlag, Alta IF-håndball, Sirbma-Sirma IL, Karasjok Svømmeklubb. Hammerfest 

Fotballklubb og Berlevåg Fotballklubb fikk kr 19000. Vadsø Turnforening kr 15900, Alta 

Idrettsforening kr 15000 og Karasjoga Golfsearvi Karasjok Golfklubb kr 10000. 
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3.4.3 MODERNISERING 

FIK skal være pådriver til at det utvikles en app som tilbyr helhetlig medlemsservice; 

medlemskap, aktivitet, økonomi o.l.  Vi har spilt inn til Norges idrettsforbund at appen 

«MINIDRETT» må forbedres slik at en også kan melde seg på idrettsarrangementer og 

kurs, samt betale deltakeravgift her. I tillegg bør ordningen med lisenser forenkles, slik at 

den enkelte utøver selv kan «løse ut» sin lisens. 

3.4.4 TRENINGSKOMPSPROSJEKTET  

FIK skal, i tingperioden, videreføre og avslutte prosjekt «Treningskompis» i Finnmark 2016-

2018. FIK har gjennom prosjektet arbeidet for å få etablert varige og forutsigbare 

idrettstilbud til mennesker med behov for tilrettelegging. Vi har gjennomført 4 

treningskompiskurs i 2016 og 3 treningskompiskurs i 2017 vi har tilbudt og kjørt 

påfyllingskursene Coaching og kommunikasjon og Tilrettelegging for mennesker med 

funksjonsnedsettelser til de som er delaktig i prosjektet. Tilsammen i tingperioden har vi 

kurset 86 nye treningskompiser for kommunene som er med i prosjektet. Minst 7 av 

treningskompisene er knyttet opp mot idrettslag som har tilbud for mennesker med 

funksjonsnedsettelser, og bidrar fast som treningskompis for en større gruppe i et 

idrettslag eller klubb. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2018.  

3.4.5  BARENTSIDRETTEN 

FIK skal være en aktiv bidragsyter i idrettens Barentssamarbeid ved å følge opp 

idrettsavtalene i Barentsregionen.  Det viktigste arrangementet i 2017 var Barents Summer 

Games (BSG) i Bodø 1.-3. september, hvor Finnmark idrettskrets både har hatt leder i 

Barents Sports Committee Norway (NBCN) og medlemmer i styringsgruppa for Young 

leaders in Barents (YLIB).  

 

May Bente Eriksen, har vært styreleder i Barents Sportscommittee Norway (BSCN) og 

medlem i Barents Sportscommittee (BSC) i to år. Trond Østgård har vært observatør i BSCN 

og BSC. 

 

FIK har fulgt opp idrettsavtalen mellom Sportskomiteen i Murmansk, Finnmark 

fylkeskommune og Finnmark Idrettskrets gjennom idrettsutvekslinger og møter/ 

konferanser. Her er det både gjennomført seminar og 30 års jubileum i Murmansk med 

fylkeskommunen og Sportskomiteen i Murmansk 10.-12.okt. 
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FIK skal også gjennom samarbeid med Barentssekretariatet medvirke til økt utveksling på 

tvers av grensene. Dette følges opp jevnlig gjennom deltakelse i Barentssamarbeidet. 

3.4.6 DISTRIKTSOMRÅDE I HV-17 

Finnmark idrettskrets sin representant i distriktsområde HV17 har vært Svein Tore Paulsen, 

Hammerfest.       

3.4.7 VIDERE ARBEID MED SATSINGSOMRÅDENE  

To år gjenstår av det planlagte arbeidet i langtidsplanen 2016 – 2019. Noen betraktninger 

rundt dette: 

Norsk idrett har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i 

samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene er 

idrettens viktigste bidrag til folkehelsen.  

Finnmark idrettskrets skal være et tydelig talerør og nettverksbygger for idretten i fylket, 

herunder synliggjøre idrettens samfunnsmessige betydning i fylket og regionen. 

En av de viktigste oppgavene for idrettskretsen er å bidra til reduksjon av økonomiske 

hindringer for barn og ungdom som ønsker å delta i idretten. Her er arbeidet med å få økt 

de lokale aktivitetsmidlene til idrettslagene viktig. Arbeidet bør intensiveres mot 

kommune- og fylkestingsvalget. 

FIK skal i samarbeid med idrettsrådene invitere frivillig og offentlig sektor til dialogmøter 

om mulige samhandlingsarenaer, for å påvirke offentlig planlegging og involvere idretten 

mer i det kommunale folkehelsearbeidet. 
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4 Finnmark idrettskrets organisasjon 

4.1 MEDLEMSUTVIKLING 2012-2016 

31.12.15 hadde idretten i Finnmark et medlemstall på 29 619 medlemskap fordelt på 193 

aktive lag, 38 ulike særidretter og 16 idrettsråd, mens medlemstallet økte til 30 262 i 2016. 

Som det går fram av tabellene nedenfor så har Finnmark idrettskrets fortsatt en positiv 

medlemsutvikling. 

  

 Medlemstall i forhold til folketallet. 
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Medlemstall fordelt på alder. 

 

 

Kommuner Medlemstall 2016 Folketall pr. 31.12.2016 % av folketall 

Kvalsund 1 271 1 027    123,7 % 

Karasjok 2579 2 696 95,6 % 

Nesseby 470 951 49,4 % 

Porsanger 1 721 3 971 43,3 % 

Alta 8 628 20 446 42,1 % 

Tana  1 222 2 911 41,9 % 

Loppa 365 968 37,7 % 

Sør-Varanger 3 844 10 199 37,6 % 

Vadsø 2 126 6 154 34,5 % 

Hammerfest 3 526 10 527 33,5 % 

Hasvik 334 1 037 32,2 % 

Lebesby 427 1 330 32,1 % 

Nordkapp 1 004 3 291 30,5 % 

Kautokeino 881 2 938 29,9 % 

Berlevåg 275 991 27,7 % 

Vardø 564 2 104 26,8 % 

Måsøy 303 1 204 25,1 % 

Båtsfjord 528 2 267 23,2 % 

Gamvik 194 1 137 17,0 % 

Totalt 30 262 76 149 39,7 % 
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(Kvalsund og Karasjok har et høyt medlemstall som skyldes golfklubben i kommunen som 

har svært mange medlemmer som ikke bor i kommunen.) 

4.2 AKTIVITETSTALL 

I følge idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund var det 26 892 aktive idrettsutøvere i 

2016 i Finnmark. Det utgjør en aktivitetsandel i befolkningen på 35 %. 
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Finnmark idrettskrets har 38 forskjellige særidretter som fordeler seg som følgende: 

Særidretter Medlemmer  Særidretter Medlemmer 

     

Fotball 6098  Fleridrett 168 

Ski 4745  Skøyter 138 

Golf 2637  Styrkeløft 128 

Håndball 2220  Volleyball 124 

Gym/turn 1759  Judo 84 

Svømming 1438  Dykking 76 

Motorsport 1119  Luftsport 76 

Friidrett 909  Snowboard 62 

Sykkel 857  Dans 55 

Bryting 703  Padling 45 

Kampsport 638  Idrettsaktiviteter 44 

Ridning 540  Boksing 41 

Klatring 499  Bordtennis 35 

Skiskyting 324  Ishocey 32 

Bandy 322  Biljard 24 

Skyting 263  Frisbee 23 

Badminton 232  Triatlon 20 

Hundekjøring 202  Studentidrett 12 

Orientering 192  Bueskyting 8 

 

4.3 IDRETTSRÅD 

 2016 
 

2015 
 

 Idrettslag Medlemmer Idrettslag Medlemmer 

Alta 39 8 628 40 9 621 

Båtsfjord 2 528 2 404 

Hammerfest 22 3 526 21 2 833 

Hasvik 3 334 3 325 

Karasjok 9 2 579 9 2 370 

Kautokeino 7 881 7 714 

Kvalsund 4 1 271 4 771 
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Lebesby 5 427 5 450 

Loppa 4 365 4 489 

Nesseby 5 470 4 523 

Nordkapp 5 1 004 4 926 

Porsanger 15 1 721 14 1 813 

Sør-Varanger 29 3 844 28 3 816 

Tana 9 1 222 9 1 172 

Vadsø 17 2 126 16 2 118 

Vardø 10 564 10 642 

Berlevåg* 3 275 3 243 

Gamvik* 2 194 2 147 

Måsøy* 3 303 3 242 

 

               * Har ikke idrettsråd  

 

4.4 SÆRKRETSER OG REGIONER 

To av særidrettene har ansatte på idrettens hus i Lakselv. Dette er Finnmark fotballkrets og 

Finnmark skikrets. 

  

Særkretser Antall lag pr.  

31.12.16 

Antall lag pr. 

31.12.15 

Finnmark Badmintonkrets  7 (232 medl)        7 (229 medl) 

Finnmark Brytekrets  7 (703 medl)        7 (521 medl) 

Finnmark Friidrettskrets 19(909 medl)          22(1240 medl) 

Finnmark Fotballkrets 35 (6098 medl)          37(5782 medl) 

Finnmark Gymnastikk & Turnkrets 8 (1759 medl)          8(1396 medl) 

Finnmark Orienteringskrets 7 (192 medl)          9 (228 medl) 
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Finnmark Rytterkrets 12 (540 medl)          12 (614 medl) 

Finnmark Skikrets 37 (4745 medl)          36 (4152 medl) 

Finnmark Skiskytterkrets   7 (324 medl )   7 (320 medl)) 

Finnmark Skytterkrets 13 (263 medl)          10 (336 medl) 

Finnmark Svømmekrets 12(1438medl)          12 (1610 medl) 

 

Regioner Antall lag i 

Finnmark pr. 

31.12.16 

Antall lag i  

Finnmark pr. 

31.12.15 

Nord-Norge Region Bandykrets  7 (487 medl)       8 (473 medl) 

NBTF Region Nord (Bordtennis)  4 (35 medl)        5 (68 medl) 

NCF Region Nord (Sykkel) 11 (832 medl)      10 (750 medl) 

NHF Region Nord-Norge (Handball) 12 (2220 medl)      11 (1869 medl) 

 

 

 

 

 

 

 


