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God idrettshøst!
Sommer som vinter er det stor aktivitet i idretten og aller flest medlemmer har vi i 
barneidretten og ungdomsidretten. I disse dager flytter hundrevis av ungdommer bort for å 
gå på videregående skole. Dessverre slutter for mange av disse med organisert idrett. 
Dette kan idrettslagene bidra til å gjøre noe med. Gjennom å være aktiv med å promotere 
aktiviteter og treningstilbud for ungdom er muligheten stor for at medlemstallet øker.

Høstens valgkamp er i gang. Fram mot valget reiser NRK og iFinnmark rundt i alle 
finnmarkskommunene og avholder valgdebatter. Jeg oppfordrer dere alle til å benytte 
anledningen til å delta på debattene og utfordre våre lokal- og regionalpolitikere på 
idrettens viktigste saker. Les mer om idrettens fanesaker i dette nyhetsbrevet, men tenk 
også gjennom hva som er viktigst for dere. Sammen kan vi bidra til å styrke idrettens 
rammevilkår.

Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

15. august er en viktig dato for alle våre idrettslag. 
Dette er nemlig fristen for å søke momskompensasjon. 
Ved kun å rapportere inn driftskostnader for 2014, vil 
idrettslaget enkelt få penger tilbake i klubbkassa. Denne 
muligheten bør ingen la gå fra seg. 

Finnmark idrettskrets forsetter sin besøksrunde hos 
idrettsrådene i fylket. Vi har vært hos halvparten av 
kommunene og satser på å gjøre oss ferdig innen jul. 
Idrettens Superhelg arrangeres i Vadsø 6.-8. november.  
Engasjerte personer fra hele fylket deltar og vi kan love 
et spennende og lærerikt program. Jeg gleder meg. Bli 
med du også!



Husk å søke momskompensasjon
Idrettslag i Finnmark går glipp av store 
summer fordi de lar være å søke 
momskompensasjon. I fjor benyttet 56 
prosent av våre idrettslag denne 
muligheten. Det betyr at nesten 100 
idrettslag ikke gjorde det. I år håper vi flere 
tar dette enkle grepet og sørger for noen 
kroner tilbake i klubbkassa. Men det haster 
for fristen for å søke er lørdag 15. august. 
Det er brutto driftskostnader for 2014 som 
skal rapporteres inn og det er ingen nedre 
grense for å søke. Med driftskostnader over 
5 millioner kroner må egen søknad sendes. 
Bare to dager før fristen går ut har 84 av 
våre 198 idrettslag søkt. Oppfordringen går 
derfor ut til de 114 idrettslagene som 
fortsatt ikke har søkt. Også idrettsråd og 
særkretser kan søke momskompensasjon. 
Les mer om momskompensasjon og 
fremgangsmåte her.
Søknadsfrist 15. august

Superhelg 2015
Helga 6.-8. november er det klart for årets 
Superhelg. Denne gangen møtes vi i 
Vadsø. Hovedtema for helga er «Hvordan 
nå målet?» Superhelga er 
finnmarksidrettens felles møteplass. Her 
treffes vi på tvers av idretter og på tvers 
av roller innenfor idretten. Det legges til 
rette for blant annet ledermøter, kurs og 
aktiviteter. Hele lørdag er viet et 
fellesprogram der temaet er «Hvordan nå 
målet?». Her er Olympiatoppen Nord-
Norge og UiT Norges arktiske universitet 
viktige bidragsytere. Dyktige 
foredragsholdere vil presentere verktøy 
som kan brukes for å bli bedre i stand til å 
nå sine mål, enten det er som utøver, 
trener, leder eller i andre roller. Vi vil 
komme med mer informasjon og program 
utover høsten, men det er bare å holde av 
helga 6.-8. november allerede nå! 
Glimt fra Superhelg 2014 som var i Alta 
kan du se her.

Stor økning i lokale aktivitetsmidler
De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er 
en kontantstøtte direkte til idrettslagene, er 
i år på 295 millioner kroner og har økt med 
40 prosent fra i fjor. For Finnmark betyr det 
at det denne høsten skal deles ut hele 
4 442 258 kroner. Det er idrettsrådene som 
fordeler LAM etter retningslinjer fra 
Kulturdepartementet og anbefalinger fra 
NIF. Alt om dette finner du her. 
Idrettslagene har selv ansvar for at riktig 
kontonummer ligger i SportsAdmin. Dersom 
idrettslaget ønsker å vite mer om den 
lokale fordelingen, ta direkte kontakt med 
idrettsrådet. I kommuner uten idrettsråd er 
det idrettskretsen som fordeler midlene. Se 
kommunal oversikt over fordelingen her. 
Finnmark er på siste side.

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

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/vare--og-tjenestemoms/
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/glimt-fra-superhelg-2014.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/klubbguiden/stotteordninger/vedlegg-1-fordeling-pr.-kommune-lam-2015-1.pdf
http://www.gjensidigestiftelsen.no/


Idrettens fanesaker
Søndag 13. september er det klart for 
nytt kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. Idrettens fanesaker 
frem mot valget er:
1. At det sørges for at vi har nok 
idrettsanlegg slik at vi kan nå visjonen 
om «idrettsglede for alle». 
Anleggsmangel gjør at idrettstilbudet 
blir snevrere enn det kunne ha vært og 
færre grupper blir prioritert. 
2. At alle skoleelever skal få en time 
fysisk aktivitet om dagen. Skolen når 
alle barn på tvers av skillelinjer og er 
en sentral arena i arbeidet med å 
skape et mer aktivt og inkluderende 
samfunn. 
3. At det skal bli lettere å være 
idrettslag. Ildsjelene brenner for 
idretten, ikke for byråkratiet. 
Foruten disse fanesakene er vi opptatt 
av at enerettsmodellen bevares. Det er 
denne modellen som sikrer inntekter 
og forutsigbare rammevilkår for 
frivilligheten i Norge. Vi er selvfølgelig 
også opptatt av idrettens rammevilkår 
og lokale saker som gjelder idretten.
Les mer om idrettens fanesaker her.

Idrettsmerket 100 år
I år er idrettsmerket 100 år. Å ta idrettsmerket er en fin måte å holde seg i 
form på. Kravene varierer i de ulike aldersgruppene, og forhåpentligvis er 
de satt såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem. Fra 2015 kan de 
som tar idrettsmerke selv registrere resultatene samt bestille sine egne 
merker/utmerkelser. I anledning jubileet er det laget en egen jubileumspin. 
Les mer om idrettsmerket her og se jubileumsheftet her.

Ulvangstipend til badmintontalent
I år ble Ulvangstipend tildelt badmintonspiller 
Vilde Sagbakken Espeseth fra Kirkenes 
badmintonklubb. 17-åringen regnes som Norges 
beste damespiller i sin klasse. Det var i år 16 
søkere til stipendet som også var økt fra 30 000 
kroner til 50 000 kroner siden i fjor. Stipendet 
deles ut til en ung og lovende utøver fra 
Finnmark. Les mer om Ulvangstipendet her. 

Suksess for Barents Games
Helga 7.-9. august ble det arrangert Barents 
Summer Games i Oulu i Finland. Over 1000 
deltakere fra Norge, Sverige, Russland og 
Finland konkurrerte innenfor 14 ulike idretter. 
Arrangementet var en stor suksess. Allerede i 
april neste år inviteres det til Barents Winter 
Games i Murmansk. Resultatlister og mer 
informasjon om Barents Games finner du her. 
Avisen Barents Times kan du lese her. 

http://www.idrettsforbundet.no/tema/valget-2015/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/idrettsmerket/
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/2nyheter---idrett.no/idrettsmerket_jubileumsmagasin-2015_lr.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ulvangfondet/
https://www.facebook.com/barentsgames
http://issuu.com/trykkeriservice/docs/barents_times_2015__v2


Ishavskraftstøtte til seks
Ishavskraftfondet skal bidra til økt 
aktivitet og oppslutning om barne- og 
ungdomsidretten i Finnmark. Det var i år 
kommet inn 48 søknader. Fondet på 80 
000 kroner ble fordelt på seks gode tiltak:
Alta IF Volleyball - 7000 kroner
Hammerfest Klatreklubb - 13 000 kroner
Kautokeino Pistolklubb - 15 000 kroner
Nordkinn Fotballklubb - 15 000 kroner
Sandnes IL Alpin - 20 000 kroner (bildet)
Vadsø Hestesportsklubb - 10 000 kroner
Les mer om Ishavskraftfondet her. 

Mange kurs på gang
Finnmark idrettskrets har allerede rundt 
50 kurs og tiltak i bestilling frem mot jul. 
Det betyr at det med stor sannsynlighet vil 
dukke opp et interessant og nyttig tilbud i 
nærheten av deg. Følg med i vår kalender
der kursene som er åpen for deltakelse blir 
lagt ut fortløpende. Her kan du lese om de 
ulike kursene det er mulig å bestille. Send 
mail til marit.arntzen@idrettsforbundet.no
hvis noen av disse er aktuell for din klubb.

Skilt søker idrettsanlegg
Norsk tippings årlige overskudd fordeles 
mellom idrett, kultur og veldedige og 
humanitære formål. Kravet er at spill 
foregår innenfor sosialt akseptable 
rammer. Norsk Tipping ønsker å 
eksponere og profilere seg som positiv 
samarbeidspartner og støttespiller for 
idretten i Finnmark, samt bidra til å gi 
kunnskap om Norsk tippings viktige 
samfunnsrolle. I denne sammenheng 
ønsker de skilting på idrettsanlegg i 
Finnmark som delvis er finansiert ved 
spillemidler. Skiltene er i A3 format, og er 
i flere varianter. Det er et skilt for ferdige 
anlegg og et skilt for anlegg under 
oppføring. Det er skilt for å monteres inne 
i anlegg, og skilt som kan monteres 
utendørs. Skiltene er i to språkvarianter; 
en med bare en norsk tekst, og en med 
norsk, kvensk og samisk tekst som på 
bildet. Finnmark idrettskrets ber om at 
interesserte kontakter oss på e-post 
finnmark@idrettsforbundet.no for å få 
tilsendt skiltene. Det gis et tilskudd på 
1000 kroner per oppsatt skilt. Husk å ha 
eiers tillatelse for oppsetting av skiltet.

Lederkurs for ungdom
25.-27. september er det klart for nytt 
lederkurs for ungdom. Det blir på 
Svanhovd i Pasvikdalen. Vi utdanner unge 
idrettsledere mellom 15 og 19 år 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. Kurset er todelt. 
Den første delen går over en helg, og tar 
blant annet for seg temaene teambuilding, 
selvtillit, lederrollen og retorikk. Den andre 
delen er en oppfølgingssamling under 
Superhelga i Vadsø i november som blant 
annet har fokus på coaching. 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ishavskraftfondet/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/kalender/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
mailto:marit.arntzen@idrettsforbundet.no
mailto:finnmark@idrettsforbundet.no


Nye klubber:
Tana styrkeløftklubb
Stein håndballklubb (Hammerfest)
Midnattsol cykleklubb (Hammerfest)
Hammerfest Frisbeeklubb
Binges cykleklubb – Binges 
Sihkkelsearvi (Kautokeino)

Nye grupper:
Bossekop UL – Friidrett
Kautokeino pistolklubb – Bueskyting
IL Polarstjernen – Sykkel

Nedlagt gruppe:
Alta IF - Bandy

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 2600 liker oss på Facebook. Lik oss og få 
jevnlige oppdateringer og påminnelser om ting 
som er viktig for ditt idrettslag. 

Har du noen fine idrettsbilder?
Sitter du på noen fine bilder fra idrettsaktivitet 
i ditt idrettslag? Send de gjerne til oss! Vi 
trenger ofte illustrasjonsbilder på nettsiden, på 
Facebook, i nyhetsbrev og i presentasjoner, og 
ingenting er bedre enn å kunne bruke bilder 
med lokal forankring. Du får samtidig 
muligheten til å vise frem ditt idrettslag. Før du 
sender bildene må det være avklart at de kan 
benyttes av Finnmark idrettskrets. Har du noen 
aktuelle bilder blir vi veldig glad om du sender 
disse til linda.folleso@idrettsforbundet.no.  

MSM-stipend til Signe
I forbindelse med Midnight Sun 
Marathon i Tromsø i juni, ble det delt 
ut idrettsstipender på 25 000 kroner 
til fire nordnorske utøvere. Ett av 
disse ble tildelt bryteren Signe Marie 
Fidje Store fra Bryteklubben Tana. 
Stipendet gis til yngre utøvere i 
etableringsfasen og som tilhører 
toppen innen sin idrettsdisiplin. 
Kandidatene ble stemte frem gjennom 
sosiale medier før en jury tok den 
endelige avgjørelsen. Vi gratulerer!

Endelig ny nettside
I midten av mai lanserte Norges idrettsforbund 
sin nye nettside. Også Finnmark idrettskrets 
har i den forbindelse fått ny side. Adressen er 
den samme som før: www.finnmarkik.no. Det 
finpusses fortsatt på siden, men vi gjør vårt 
beste for å holde den mest mulig oppdatert. Gi 
oss gjerne en tilbakemelding på e-post 
linda.folleso@idrettsforbundet.no dersom der 
er linker som ikke fungerer, eller der er 
informasjon som er savnet eller mangelfull.   

Fakkelturne for Ungdoms-OL starter i Alta
12.-21. februar 2016 arrangeres Ungdoms-OL 
på Lillehammer. I forkant av dette skal 
Ungdoms-OL i samarbeid med norsk idrett 
markere ungdomsløftet gjennom en nasjonal 
fakkelturne. Fakkelturneen starter i Alta 11. 
januar. I den forbindelse blir det lagt opp til et 
større arrangement. Mer informasjon kommer.

Frivillighetsprisen
Nominer kandidat til Frivillighetsprisen. 
Prisen skal gis til en initiativrik person, 
lokal forening eller gruppe som har 
utmerket seg med frivillig innsats, 
engasjement og pågangsmot til beste 
for den enkelte og/eller samfunnet.
Frist er 1. oktober. Les mer her.

mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
http://www.facebook.com/finnmarkik
http://www.facebook.com/finnmarkik
http://www.finnmarkik.no/
mailto:linda.folleso@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
mailto:linda.folleso@idrettsforbundet.no
http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetsprisen/

