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Ny høst med mye spennende i vente!
Idrettskretsen går en hektisk og spennende høst i møte. Kommende helg går Barents 
Summer Games i Murmansk av stabelen hvor vi også har med deltakere på Young leaders i 
Barents. Planleggingen av Barents Winter Games i Alta i 2022 er i gang, og det er 
inspirerende å følge utviklingen av Barentsidretten.

Vårt nye anleggspolitiske dokument ble vedtatt i juni, og i høst vil det arrangeres 
spillemiddelmøter i regi av fylkeskommunen i flere kommuner. Vi har søkt om ytterligere 
midler fra Sparebank1s samfunnsløfte til vårt anleggsfond og fortsetter vår satsing på 
idrettsanlegg i fylket.

På idrettstinget i mai vedtok norsk idrett en ny langtidsplan kalt Idretten vil. Planen 
inneholder hovedmål innenfor områdene livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre 
anlegg og bedre toppidrett. Det skal nå utarbeides strategier som vil vise hvordan de 
vedtatte hovedmålene skal oppnås av både NIF sentralt, særforbund og idrettskretser. 

Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Høstens høydepunkt er Superhelga i Lakselv 18.-20. 
oktober med feiring av vårt 100 års jubileum. Det er satt 
sammen et variert program med jubileumsseminar i 
Kultursalen og Finnmarksgalla på Lakselv hotell. Vi håper 
mange har lyst til å delta i feiringen sammen med oss!

Lørdag 16. november arrangeres det ekstraordinært 
idrettskretsting i Tromsø, hvor sammenslåing av Troms og 
Finnmark idrettskrets skal vedtas. Det er satt ned et 
interimsstyre og både admirasjonene og styrene arbeider 
intenst med å forberede sammenslåingene. Det er allerede 
klart at vi beholder kontorene både i Tromsø og i Lakselv. 
Valgkomiteen arbeider med å sette sammen sitt forslag til 
nytt styre for de neste 2 årene. Det skal bli spennende å 
følge utviklingen av den nye idrettskretsen inn i framtida.



Superhelg og 100-årsfeiring i Lakselv
Tradisjonen tro arrangerer Finnmark 
idrettskrets Superhelg på høsten. I år blir 
den utvidet med eget jubileumsseminar og 
festmiddag på lørdag i anledning Finnmark 
idrettskrets sitt 100-årsjubileum. 
Arrangementene går av stabelen i Lakselv 
helga 18.-20. oktober. Hovedtema for 
årets Superhelg er «Verdier». Foruten et 
spennende jubileumsseminar lørdag vil det 
i løpet av helgen bli både KlubbAdminkurs, 
foredrag om voksnes påvirkningskraft, 
presentasjon av idrettens 
samarbeidspartnere, tips til aktiviteter for 
barn og basistrening. Lørdag kveld blir det 
100-årsfeiring med festmiddag, musikk og 
utdeling av hedersbevisninger. På menyen 
kan vi friste med Porsanger-fanget 
kongekrabbe, langtidsstekt reinstek og 
lokale multebær. Se programmet for 
Superhelga her og meld deg på her.

Sammenslåing av TIK og FIK
Fra 1. januar 2020 slås Troms idrettskrets 
og Finnmark idrettskrets sammen. 16.-17. 
november arrangeres det ekstraordinære 
ting og konstituerende ting for den nye 
kretsen i Tromsø. Innkalling er rett rundt 
hjørnet. Følg med på www.finnmarkik.no

Velkommen til jubileumsseminar
I anledning Superhelga og Finnmark 
idrettskrets sitt 100-årsjubileum, 
arrangerer vi jubileumsseminar i 
Kultursalen i Lakselv lørdag 19. oktober 
klokken 14.30 til 18.00  Konferansier er 
Roger Finjord. Ellers bidrar May-Bente 
Eriksen som er leder i Finnmark 
idrettskrets. Barn fra Lakselv fremfører en 
gammel idredrettspolitisk sang. Roger 
Albrigtsen tar for seg idrettsglede i 
Finnmark gjennom 100 år. Artist Kjetil 
Linnes spiller, Tor Oskar Thomassen fra tar 
for seg fremragende idrettsprestasjoner 
gjennom 100 år, Rakel Birkeli (bildet) 
forteller om sin idrettsreise og Mads 
Andreassen fra Norges idrettsforbund gir 
oss en innføring i fire veivalg som skal 
prege idretten i fremtiden. Det blir 
pauseservering i kultursalen. 
Jubileumsseminaret er åpent og gratis for 
alle, men vi må ha påmelding i forkant av 
hensyn til servering. Se invitasjon til 
seminaret her og meld deg på her.

Siste nytt om paraidrett i nord
Paraidrett Nord-Norge har nylig gitt ut sitt 
nyhetsbrev for august. Her kan du lese om 
paraidrettstilbud og nyheter som gjelder 
paraidrett i Nordland, Troms og Finnmark. 
Har ditt idrettslag et tilbud eller et 
arrangement som burde omtales, eller du 
ønsker å vite mer om paraidrett kan du 
kontakte Torben Simonsen som er 
fagkonsulent for paraidrett i nord på 
torben.simonsen@idrettsforbundet.no. 

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/superhelg-med-100-arsfeiring---program-siste.pdf
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=765040X192684322X57019
http://www.finnmarkik.no/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/jubileumskonferansen-2019.pdf
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=765040X192684322X57019
https://mailchi.mp/2700e44b83df/nyhetsbrev-paraidrett-nord-norge
mailto:torben.simonsen@idrettsforbundet.no


Disse fikk støtte til sine anleggsplaner
FIKs anleggsfond skal hjelpe idrettslag å 
finansiere deler av det nødvendige 
planarbeidet som kreves før byggestart av 
idrettsanlegg. I vår fikk fem idrettslag 
støtte på til sammen 550 000 kroner:
Alta idrettsforening:
Alta idrettspark - 150 000 kroner.
Idrettslaget Nordlys:
Rulleskiløype - 117 000 kroner.
Kirkenes idrettsforening:
Ombygging av klubbhus – 103 000 kroner.
Tana Motorklubb: 
Motorsportsanlegg - 90 000 kroner. 
Varanger Golfklubb: 
Utvidelse av klubbhus – 90 000 kroner.
Les mer om fondet her.

Tildelinger fra Ishavskraftfondet
Av 37 innkomne søknader til 
Ishavskraftfondet i år, fikk syv idrettslag i 
Finnmark til sammen 80 000 kroner. 
Kirkenes idrettsforening og deres 
samarbeidslag (bildet) med Bjørnevatn IL 
og Hesseng IL mottok 15 000 kroner til 
innkjøp av nøytrale drakter. Pengene ble 
ellers fordelt på følgende idrettslag:
Atletklubben 1954 – 6000 kroner.
Hammerfest SLK – 20 000 kroner
Kirkenes og omegn skiklubb – 7000 kroner
Talvik idrettslag – 18 000 kroner
Vadsø turnforening – 6000 kroner
Varanger orienteringslag – 8000 kroner
Les mer om begrunnelsen og hva pengene 
skal brukes til her.

Idretten må styrkes lokalt
Idretten må styrkes lokalt av god lokal 
politikk. Idretten håper at flest mulig vil 
være på parti med oss før og ikke minst 
etter høstens kommunestyre- og 
fylkestingsvalg som gjennomføres mandag 
9. september. Det er spesielt tre saker vi er 
opptatt av:
- Flere og bedre idrettsanlegg.
- Flere i aktivitet.
- Støtte til frivillighet og fellesskap.
Les mer om disse her.

137 har søkt momskompensasjon
Da fristen for å søke momskompensasjon 
gikk ut 15. august hadde 137 idrettslag i 
Finnmark benyttet muligheten til å søke. 
Dette er noen færre enn i fjor da 141 
søkte. Formålet med ordningen er å 
kompensere kostnader som frivillige 
organisasjoner har til merverdiavgift ved 
kjøp av varer og tjenester. Tildelingen vil 
bli offentliggjort i desember og utbetaling 
vil skje rett i etterkant. Les mer om 
momskompensasjonsordningen her. 

MSM-stipend til Hanna Lyrek
Hundekjører Hanna Lyrek (19) fra Alta var 
en av fire unge idrettsutøvere fra Nord-
Norge som fikk årets Midnight Sun 
Marathon-stipend på 25 000 kroner. 
Vi gratulerer med stipendet!

Kurs i kalenderen
Finnmark idrettskrets tilbyr en rekke kurs. 
Ta en titt i kalenderen og se om der kan 
være noe aktuelt for deg og ditt idrettslag!

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/fiks-anleggsfond/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/nyheter/disse-far-stotte-fra-ishavskraftfondet/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/nyheter/idretten-ma-styrkes-lokalt/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/kalender/


Spillemidler til anlegg
Hovedutvalget for kultur, samferdsel og 
folkehelse vedtok nylig årets fordeling av 
spillemidler til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet. Totalt ble 36.290.000 kroner 
fordelt til kommuner, lag og foreninger i 
Finnmark. Les mer og se oversikten her.

Barne- og ungdomstrenerkonferanse
Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2019 
arrangeres i Oslo 20. - 21. september og 
passer for alle som trener barn og ungdom, 
foreldretrenere og andre som er opptatt av 
barneidrett. Les mer om konferansen her.

Lokale aktivitetsmidler 2019
De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er 
en kontantstøtte direkte til idrettslagene, er 
i år på 372 357 775 kroner. For Finnmark 
betyr det at det denne høsten skal deles ut 
5 196 539 kroner. Det er idrettsrådene som 
fordeler LAM etter retningslinjer fra KUD og 
anbefalinger fra NIF. 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. Fordelingen i Finnmark ser slik ut:

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. Målet 
er at disse tiltakene skal inkludere flest 
mulig, og da spesielt de som mangler et 
tilbud. 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

Ulvangstipend for siste gang
I år ble det delt ut stipend fra Ulvangfondet 
for siste gang. Som i fjor ble det delt ut to 
stipender. Det var kommet inn 27 søknader 
fra utøvere innen 14 ulike idretter. Skytter 
Anne Beate Andersen Hætta (17) fra 
Kautokeino og taekwondoutøver Celine 
Christensen Olsen (17) fra Vardø mottar 50 
000 kroner hver til videre idrettssatsing. De 
er begge blant de beste juniorene i landet i 
sin idrett, har plass på landslaget og sikter 
mot nye høyder både nasjonalt og 
internasjonalt.Les mer om tildelingen her.
Se oversikt over alle stipendmottakere her.

Klubben i mitt hjerte
Vær beredt når høstens kampanjen kjøres 
i gang! Følg med her. 

https://www.ffk.no/aktuelt/36-millioner-til-idrettsanlegg-i-finnmark.603256.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/trenerkonferansen-du-ikke-kan-ga-glipp-av/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/nyheter/finnmarkstalenter-i-landslagstoppen/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/ulvangfondet-tildelinger-2019.pdf
https://www.klubbenimitthjerte.no/


Lederkurs for ungdom
Finnmark idrettskrets har gleden av å 
invitere ungdom i alderen 15-19 år til 
Lederkurs for ungdom. Kurset begynner å 
fylles opp, men det er fortsatt noen ledige 
plasser. Første del holdes i Lakselv helgen 
6.-8. september, mens del to arrangeres i 
Tromsø helgen 15.-17. 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. Deltakelse på 
lederkurset er flott å ha med seg videre på 
CVen. Les mer om kurset og påmelding her.

Bolystuke i Porsanger og Nesseby
Denne uken arrangeres det Bolystuke i 
Porsanger med masse spennende på 
programmet. Neste uke, fra 2.-5. 
september er det Nesseby sin tur.
Program Porsanger og Program Nesseby. 

FIK inviterer til gjenbruksdag
Gjenbruk er bra for miljøet og for 
lommeboka, og det kan bidra til at flere 
kan være med. I forbindelse med 
Bolystuka i Porsanger arrangerer Finnmark 
idrettskrets gjenbruksdag. Onsdag 28. 
august mellom klokken 11.00 og 19.00 
kan folk ta turen innom 2. etasje på 
Torgsenteret i Lakselv for å se om der er 
noe utstyr eller treningsklær de kan 
gjenbruke. Alt er gratis. Vi tar også i mot 
brukt utstyr helt frem til onsdag. 
Les mer om gjenbruksdagen her.  

Infomøter om spillemidler
Finnmark Fylkeskommune inviterer til fire 
informasjonsmøter om spillemidler til anlegg 
i løpet av høsten:
Mandag 2. september - Tana
Tirsdag 3. september - Kautokeino
Onsdag 16. oktober - Kjøllefjord
Torsdag 17. oktober – Olderfjord
Invitasjon og informasjon om påmelding 
finner du her.

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/finnmark-idrettskrets/invitasjon-lku-2019.pdf
http://www.bolystuka.no/kommunene/porsanger-kommune/
http://www.bolystuka.no/kommunene/nesseby-kommune/?fbclid=IwAR0vAFTnW9iiDj64vryb1JJra8wJ5YyTwzZRYvsFKUcnUMe4P33c6wOTJa8
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/kurs/ja-til-gjenbruk_.pdf
https://www.ffk.no/_f/p10/iccd93e08-ea25-4f1a-8497-8d38f16c3b80/informasjonsmoter-om-spillemidler-hosten-2019.pdf


Anleggspolitisk dokument
I styremøte 12. juni vedtok Finnmark 
idrettskrets sitt anleggspolitiske dokument 
for 2019-2022. Dokumentet inneholder 
status, strategi og prioriteringer for 
idrettsanlegg i Finnmark. 
Les dokumentet her.

Ny klubb
Porsanger Turnforening

Sammenslåtte klubber
Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb 
med Alta Svømmeklubb. Navn på den 
sammenslåtte klubben er Alta 
Svømmeklubb.
Hammerfest Fotballklubb med 
Hif/Stein. Navn på den sammenslåtte 
klubben er ikke avklart. 

Utmeldt klubb
Midnattsol Cykleklubb

Nye grupper 

Laksefjord IL – Padling

Porsanger IL – Dans

Porsanger IL – Gymnastikk og turn

Nedlagte grupper
Mehamn IL – Bryting

Nesseby IF – Motorsport

Nordlysbyen Sykkel – Triatlon

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 4000 personer følger 
oss på Facebook. Lik siden vår og få 
jevnlige oppdateringer og påminnelser om 
ting som er viktig for deg og ditt idrettslag. 

Hør idrettspodden
Idrettsforbundet har nylig lansert 
Idrettspodden som er for deg som lar deg 
engasjere når temaet er idrett. Her får du 
en lett miks av intervjuer med spennende 
gjester, debatter og NIF sine tanker om 
fremtidens idrett. Idrettspodden er  i første 
omgang kommet ut i tre episoder fra 
Arendalsuka og du finner de her.

Endring i forskrift
Idrettsstyret har i vår endret forskrift om 
medlems- og organisasjonsregister. 
Hva betyr dette for idrettslag?
1. Idrettslaget skal løpende oppdatere 
opplysninger om idrettslagets medlemmer, 
tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens 
medlems- og organisasjonsregister.
2. Opplysningene skal kun føres i enten 
idrettens medlemssystem eller via en 
løsning som har godkjent 
integrasjonsavtale med Norges 
idrettsforbund. 
3. Det kan kun benyttes ett 
medlemssystem per idrettslag.
Les mer om endringen her. 

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/finnmark-idrettskrets-anleggspolitisk-dokument-for-2019---2022.pdf
mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
http://www.finnmarkik.no/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/vi-lanserer-idrettspodden/
https://www.facebook.com/finnmarkik
https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/artikler/endring-i-forskrift-om-medlems--og-organisasjonsregister/

