
 

FINNMARK IDRETTSKRETS 
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Fra styremøte torsdag 25.januar 2018 i Tromsø 
 
Til stede: 
May Bente Eriksen  leder 
Bjørn Roald Mikkelsen  nestleder 
Ole Dyrstad   medlem 
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Forfall: 
Otilie Næss   medlem 
Katrine F. Olsen   1.varamedlem 
Erik Karlstrøm   2.varamedlem 
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S-SAK 62/16-18:  GODKJENNING AV PROTOKOLLER 
 
   Følgende protokoller er til godkjenning: 

- Styreprotokoll 9/16-18 fra styremøte i Lakselv 19.11.17 
- Styreprotokoll 10/16-18 fra mailmøte 04.12.17 
- Styreprotokoll 11/16-18 fra telefonmøte 04.01.18 

 
VEDTAK:  Følgende protokoller godkjennes: 

- Styreprotokoll 9/16-18 fra styremøte i Lakselv 19.11.17 
- Styreprotokoll 10/16-18 fra mailmøte 04.12.17 
- Styreprotokoll 11/16-18 fra telefonmøte 04.01.18 



S-SAK 63/16-18: SAKER TIL ORIENTERING 
 

a) Representasjoner; 
May Bente Eriksen: 

- Møte i Barents Sportskomite Norge (BSCN), Tromsø 15.12.17 
- Møte med NIF, særforbundspresidenter og idrettskretsledere,  

Gardermoen 24.01.18 
 
Bjørn Roald Mikkelsen: 

- Møte i Barents Sportskomite Norge (BSCN), Tromsø 15.12.17 
- Møte med Alta idrettsråd, Alta 09.01.18 

 
Trond Østgård 

- Møte i Barents Sport Committee (BSC), Luleå 27.-29.11.18 
- Møte med Olympiatoppen Nord (skypemøte), 13.12.17 
- Møte i Barents Sportskomite Norge (BSCN), Tromsø 15.12.17 
- Møte med NIF og organisasjonssjefer, Gardermoen 23.-24.01.18 
- Møte med NIF, særforbundspresidenter og idrettskretsledere,  

Gardermoen 24.01.18 
 
Marit Arntzen: 

- Møte med Alta idrettsråd, Alta 09.01.18 
- Møte med NIF og organisasjonssjefer, Gardermoen 23.-24.01.18 
- Møte med NIF, særforbundspresidenter og idrettskretsledere,  

Gardermoen 24.01.18 
 

b) Regnskapsrapport pr.31.12.17 
Viser til vedlagte regnskapsrapport pr.31.12.17. 

 
c) Årsplan 2017 statusrapport. 

Viser til vedlagte statusrapport pr.31.12.17. 
 

d) Finnmark idrettskrets administrasjon. 
Org.sjefen orienterer om bemanningssituasjonen i kretsen. 

 
e) Interimsstyre FIK/TIK 

Leder orienterer. 
 

f) Prosjekt «Jakten på bolyst» 
Administrasjonen orienterer om Finnmark fotballkrets sitt prosjekt «jakten 
på bolyst». 

 
g) Barentsidretten 

Leder orienterte om møtet med BSCN og NIF om tilskudd fra NIF. 
 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning. 

 
 
S-SAK 64/16-18:  MANDATFORDELING TIL FIK’S TING 2018 

 
Viser til vedlagte forslag til fordeling av representanter fra idrettsråd og 
særkretser/regioner til Finnmark idrettskrets ting 2018. 
I henhold til FIK’s lov skal idrettsrådene og særkretsene/regionene ha 
35 representanter hver på FIK’s ting. 



Antall representanter beregnes etter antall medlemmer i idrettsrådene, og 
etter antall lag i særkretsene/regionene. Ved beregning av 
utjevningsmandater ta s det hensyn til antall log og medlemmer i 
særkretser/regioner. 

 
VEDTAK: Vedlagte forslag til fordeling av representanter til idrettsråd og 

særkretser/regioner til FIK’s ting 2018 vedtas. 
 
 

S-SAK 65/16-18:  ÅRSPLAN 2018 
 
   Vedlagt følger forslag til Årsplan 2018.  

 
Årsplan 2018 bygger på Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 – 2019,  
Finnmark idrettskrets langtidsplan for 2016 – 2020 og idrettskretsens 
lovpålagte oppgaver, som er;    
a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. 

b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, 

regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og 

bedre idrettslagenes rammevilkår. 

c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og 

idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. 

d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og 

verdiskaping. 

 

(2)   Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et 

mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering.  

 

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. 

 
I 2018 bør arbeidet med sammenslåingen av FIK/TIK, arbeidet med 

utarbeidelse av en anleggsplan for Finnmark, anleggsfondet til idrettslag og 

idrettsråd prioriteres høyt. 

 
VEDTAK: Årsplan 2018 vedtas som retningsgivende for Finnmark idrettskrets arbeid 

fram til idrettskretstinget i 2018 . 
 
S-SAK 66/16-18:  BUDSJETT 2018 
 
   Vedlagt følger forslag til Budsjett 2018 for Finnmark idrettskrets. 
   

Pr. i dag har Finnmark idrettskrets ikke fått tildelt rammetilskuddet for 2018 
verken fra NIF eller Finnmark fylkeskommune. Finnmark idrettskrets 
virksomhet er i all hovedsak driftet av tildelinger fra NIF og Finnmark 
fylkeskommune, så forslag til Budsjett 2018 har måttet ta utgangspunkt i 
fjorårets tildelinger og regnskapsrapport for 2017. 
 
I forslaget til Budsjett 2018 er det budsjettert med personalkostnader for 3 
stillinger fra 1.mars, dvs en stilling mindre enn i 2017. Kostnadene til 
førtidspensjon org.sjef er lagt inn i personalkostnadene for 2018. I budsjettet 
er også midlene fra Sparebanken Nord – Norge til anleggsfondet lagt inn. 
 



På grunn av usikkerhetene i rammetilskuddene fra NIF og fylkeskommunen 
for 2018 må det påregnes at det må foretas en budsjettregulering seinere i 
år. 

    
   Budsjettet legges fram i balanse. 
 
VEDTAK:  Budsjett 2018 godkjennes. 
 
 
S-SAK 67/16-18: STED FOR BARENTS WINTER GAMES 2022 I FINNMARK 
 

Barents Sportskomite Norge (BSCN) har henvendt seg til Finnmark 
idrettskrets om følgende sak: 
 
BSC har i sitt møte 28.11.2017 tildelt Norge arrangementet Barents Winter 
Games i 2022. Norge er bedt om innen 1. juni 2018 melde tilbake dato og sted 
for arrangementet. 
 
BSCN besluttet i møte 15.12.2017 å be Finnmark Idrettskrets utrede 
muligheten for å legge arrangementet i Finnmark fylke (sammenslått med 
Troms fylke etter 2020). 
 
Følgende legges til grunn: 
16 idretter – se vedlegg 
 
Her må tilgang til idrettsanlegg vektlegges. 
NB! Endring fra Luleå er at Teamgym (trampett og tumbling) fra 2020 vil 
være på vinteren. 
 
Med utgangspunkt i antall utøvere i Luleå: overnatting for 1.300 personer. 
 
Det må være lokale klubber som tar på seg å arrangere den enkelte 
konkurransen. 
 
Nå ligger det mye erfaring til grunn fra tidligere arrangement med gode 
systemer som kan brukes på nytt. 
 
Forslag til dato er: 
Alternativ 1: 18. – 20. Mars 2022 
Alternativ 2: 25. – 27. Mars 2022 
 
BSCN ber altså Finnmark Idrettskrets vurdere om arrangementet kan 
gjennomføres et sted i dagens Finnmark, dato og aktuell organisering av et 
slikt arrangement. 

 
 For å kunne gjennomføre Barents Winter Games på et sted så må det være 

tilstede idrettsanlegg, utstyr og et idrettslag som kan gjennomføre hver 
enkelt konkurranse. 

 
 Slik undertegnede ser det er det to plasser i Finnmark som kan være aktuelle 

for å arrangere Barents Winter Games 2022 ut ifra idrettens infrastruktur og 
hotellkapasitet. Det er Kirkenes eller Alta. 



 
 

Sport Kirkenes Alta 

Alpint OK  OK 

Badminton OK   Mangler arrangør (idrettslag) 

Basketball Mangler arrangør (idrettslag)  Mangler arrangør (idrettslag) 

Skiskyting Mangler anlegg og arrangør  OK 

Teppecurling Mangler arrangør (idrettslag) Mangler arrangør (idrettslag) 

Kunstløp Mangler anlegg og arrangør Mangler anlegg og arrangør 

Innebandy Mangler arrangør (idrettslag)  OK 

Futsal OK  OK 

Gymnastikk – apparatturn  Mangler arrangør  Mangler arrangør og utstyr 

Ishockey Har lag og utendørsbane   

Ski - Langrenn OK OK 

Ski Parasport Mangler arrangør og utstyr Mangler arrangør og utstyr 

Ski-orientering Mangler arrangør og utstyr Mangler arrangør og utstyr 

Svømming OK  OK 

Svømming - Parasport OK  OK 

Teamgym OK OK 

Volleyball Mangler arrangør (idrettslag)  OK 

Bryting OK  Mangler arrangør og utstyr 

 
Som man ser av oversikten er det utfordringer både i Alta og Kirkenes at man 
mangler arrangører (idrettslag) og anlegg/utstyr i flere idretter. I noen 
idretter har vi anlegg, men mangler idrettslag med utstyr og kompetanse til å 
arrangere konkurransene i idrettene. Med kompetanse menes både 
arrangementskompetanse og teknisk delegerte mv.  
Størst utfordring har vi i dag i forhold til å arrangere BWG på at vi ikke har 
ishall og har ingen idrettslag som driver med basketball, ski parasport, 
skiorientering, kunstløp og teppecurling. 

 
I Alta mangler vi idrettslag som kan arrangere: 
- badminton, basketball, ishockey, bryting, ski parasport, skiorientering, 

kunstløp og teppecurling 
  

I Kirkenes mangler vi: 
- innebandy, skiskyting, basketball, volleyball, apparatturn, ski parasport, 

skiorientering, kunstløp og teppecurling 
 
Idrettsrådet i den aktuelle kommunen som evt. skal arrangere BWG 2022 vil 
også få en viktig rolle i arrangementskomiteen som koordinator mellom 
idrettslagene. 
 
Når det gjelder tidspunktet for BWG 2022 er det vanskelig på nåværende 
tidspunkt å ta stilling til, da terminlistene for 2022 i de enkelte idretter ennå 
ikke er bestemt. 
 



En annen kritisk faktor er overnattingskapasitet. I følge Visit Kirkenes er det i 
Kirkenes sentrum en overnattingskapasitet på ca 700 senger.  
I Alta er det ifølge Visit Alta ca 750 sengeplasser på hotellene i sentrum i dag. 
Imidlertid kan man ikke regne med å kunne disponere alle sengene ved et 
slikt arrangement, da bl. a andre aktører som SAS, Widerø, Hurtigruten m.fl. 
ligger inne med faste bestillinger på hotellene. 
Her må man således tenke alternativt, f. eks Cruiseskip, til opphold dersom 
BWG 2022 skal arrangeres i Finnmark. 
 
I denne omgang skal imidlertid Finnmark idrettskrets kun ta stilling til om vi 
skal gå videre med saken til idrettsrådet i Alta og Sør-Varanger om de i 
samarbeid med idrettslagene her ønsker å arrangere BWG 2022. 

 
VEDTAK:  Finnmark idrettskrets sender en henvendelse til idrettsrådene i Sør-Varanger  

og Alta om de i samarbeid med idrettslagene i kommunen kan arrangere 
Barents Winter Games (BWG) i 2022. 
 
Finnmark idrettskrets ber om svar fra idrettsrådene innen 23.mars 2018. 

 
 
S-SAK 68/16-18:  REPRESENTANT TIL REFERANSEGRUPPE: «FRA TOPPIDRETT TIL FOLKEHELSE» 
 

Finnmark idrettskrets har fått følgende henvendelse fra Idrettshøgskolen 
   UiT Norges arktiske universitet/UiT The Artic University of Norway: 

 
Idrettshøgskolen har fått eksterne midler fra Troms fylkeskommune og 
Tromsø forskningsstiftelse til prosjektet «Fra toppidrett til folkehelse - 
forskningslaboratorium for idrett og fysisk aktivitet». Søknadene gjelder både 
oppbyggingen av en forskningslab på Alfheim og videreutvikling av 
testsenteret i Alta. 
 
I henhold til prosjektsøknadene ønsker vi å etablere en styringsgruppe og en 
referansegruppe. Når det gjelder prosjektorganisering heter det i søknadene:  
 

«Det vil bli etablert en styringsgruppe som har det overordnede 

ansvaret for at prosjektet fyller sine forpliktelser, har god fremdrift og 

når sine målsettinger. Styringsgruppen ledes av Idrettshøgskolen ved 

UiT. Helsefak og NT. Fak. skal ha en representant hver i 

styringsgruppen, Tromsø IL og Olympiatoppen nord en representant 

hver. Troms Fylkeskommune inviteres til å ha en observatør i 

styringsgruppa. Det opprettes en referansegruppe med representanter 

fra de involverte fakultetene, Tromsø IL, NTG, Olympiatoppen, 

fotball- og idrettskretsene i Troms og Finnmark, som skal gi innspill 

til prosjektledelsen og styringsgruppen». 

Idrettshøgskolen er eier av prosjektet og er leder av styringsgruppen. 
Forskningsgruppeleder for forskningsgruppen «Ferdighets- og 
prestasjonsutvikling Boye Welde vil inngå i styringsgruppen. 
Forskningsgruppeleder Bente Morseth fra forskningsgruppen «Fysisk aktivitet 



og folkehelse» inngår i referansegruppen. De vil være vara for hverandre. I 
tillegg oppnevnes en representant med tilknytning til testsenteret i Alta. 

Vi ber om at NT-fak ved institutt for informatikk, Tromsø IL og 
Olympiatoppen Nord utpeke en representant hver til både styringsgruppen 
og referansegruppen. Vi ber videre Institutt for lærerutdanning og 
pedagogikk, NTG, Tromsø, Troms idrettskrets, Finnmark idrettskrets, Troms 
fotballkrets og Finnmark fotballkrets oppnevne en representant hver til 
referansegruppen 
 
Denne referansegruppa vil i hovedsak befatte seg med saker som gjelder 
idrettsfaglige saker, og ikke idrettspolitiske saker. Det foreslås derfor at man 
velger en representant fra administrasjonen i Finnmark idrettskrets til 
referansegruppa. 
 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets velger påtroppende Idrettsfaglig konsulent Inger-Lise 
Eieland som representant i referansegruppa; «Fra toppidrett til folkehelse».   
 

 
S-SAK 69/16-18:  OPPFØLGING AV ANLEGGSRAPPORTEN 
 
   Viser til vedlagte anleggsrapport. 
 

   Oppsummering av anleggssituasjonen  
Hva er status i Finnmark? Hvilke anlegg har vi – hvilke mangler vi – og hvilke 
trenger vi? Nedenfor følger en oppsummering av anleggssituasjonen for de 
anleggskategoriene som ble presentert i kapittel 2. I tillegg kommer det en 
kort beskrivelse av hvilke anlegg vi mangler.  
 
Svømmeanlegg  
Anleggssituasjonen for svømmeanlegg urovekkende. Flere av 
svømmebassengene i fylket bærer preg av stor slitasje og er absolutt modne 
for oppgradering. Hele 12 av 19 kommuner har meldt inn behov for å 
oppgradere dagens anlegg. Det er allerede igangsatt prosjekter i Berlevåg, 
Tana, Nordkapp, Lebesby kommune.  
 
Fotballanlegg  
Fotballen i Finnmark er godt skodd når det gjelder anlegg. Kunstgressløftet i 
regi av Trond Mohn og Sparebank1 Nord-Norge har utvilsomt vært 
avgjørende i dette arbeidet. Sett bort fra Gamvik, så har samtlige kommuner i 
fylket fått på plass kunstgressbaner. Det kan også nevnes at fotballmiljøet i 
Hammerfest er i gang med prosjektering av ny storhall. Det som imidlertid 
overrasker er alle grusbanene som er registrert i anleggsregisteret. Her må 
kommunene ta en gjennomgang. Selv om anleggssituasjonen tilsynelatende 
er god, så er det flere kommuner som har en jobb å gjøre når det kommer til 
vedlikehold og drift av anleggene. Manglende vedlikehold får store 
konsekvenser for anleggets kvalitet og levetid.  
 
Skianlegg  
Det er godt tilrettelagt med ulike skianlegg i fylket. Både kommunene og 
idretten virker å være fornøyde med dagens situasjon. De fleste anleggene er 
av høy kvalitet, men det er også meldt inn behov for nye anlegg og 



rehabilitering av eksisterende anlegg. Dette gjelder i første omgang 
langrenns- og skiskytteranlegg. Det er blant annet igangsatt arbeider med å 
bygge et skiskytteranlegg i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune med 30 
skyteskiver. I tillegg er alpinanlegget i Hammerfest under rehabilitering.  
 
Idrettshall/hallidrett  
På papiret er Finnmark det fylket med best anleggsdekning innen hallidretter. 
Det er stor forskjell på kommunene i fylket. Mange småkommuner har god 
dekning og stor kapasitet, mens spesielt bykommunene (Alta, Vadsø, Sør-
Varanger og Hammerfest) har sprengt kapasitet i sine haller. Nesseby er den 
kommunene med dårligst anleggsdekning, noe som kan forklares ved at 
kommunen ikke har idrettshall. Det er meldt inn store behov for idrettshaller 
og innendørs aktivitetsflater både blant kommunene og idrettslagene i fylket. 
Idrettshaller og aktivitetssaler er de anleggene det er størst etterspørsel 
etter.  
 
Golfanlegg  
Vi har flere fine golfbaner i Finnmark. Flere baner har blitt oppgradert de 
siste årene, blant annet ved utskiftning fra naturgress til kunstgress på 
greenene. Dette har medført til en lengre golfsesong flere steder. 
Tilbakemeldingene fra idretten og kommunene er svært forskjellige. 
Kommunen mener at anleggssituasjonen er god, mens idretten skulle sett at 
anleggsdekningen var bedre.  
 
Friidrettsanlegg  
Friidretten i Finnmark har en nedadgående kurve. Kommunene og idretten er 
samstemte i sine tilbakemeldinger. Aktiviteten synker og flere av anleggene 
er gamle og utdaterte. Enkelte anlegg er ikke i bruk. I Alta derimot, har Alta IF 
nylig rehabilitert friidrettsanlegget i idrettsparken på Aronnes.  

 
Motorsportsanlegg  
Det er flere motorsportsanlegg i fylket. Det er påvist behov for oppgradering 
av flere anlegg, mens enkelte anlegg fremstår som gode og sikre. I 
Kautokeino, Tana, Vardø og Vadsø er det meldt inn behov om å utvikle 
eksisterende anlegg. Mange steder er miljøene små og det kan derfor være 
utfordrende å komme i gang med større anleggsprosjekter. I Alta er 
motorsportsanlegget på Kvenvikmoen nylig oppgradert og holder høy 
standard.  
 
 
 
Skytteranlegg  
Det er delte meninger om anleggssituasjonen i fylket. Flesteparten av 
idrettslagene er fornøyd, mens majoriteten av kommunene mener det er 
behov for å bygge nye eller oppgradere eksisterende anlegg. I Sør-Varanger, 
Nesseby og Båtsfjord er det meldt inn konkrete rehabiliteringsprosjekter.  
 
Hestesportsanlegg  
Hestesporten er utbredt i hele fylket. Tilbakemeldingene fra kommuner og 
idrettslag viser at anleggssituasjonen er god, men at det enkelte steder er 
behov for nye anlegg. I Alta planlegges det å utvikle et større 
hestesportsanlegg.   



 
Friluftslivsanlegg  
Når det gjelder friluftslivsanlegg er både kommunene og idrettslagene 
misfornøyde med anleggssituasjonen. Det er påvist et store behov for 
utvikling av friluftslivsanlegg i fylket. Nærmere 40 % av kommunene oppgir at 
de ikke har slike anlegg i sin kommune.  
 
Nærmiljøanlegg  
Sammenlignet med andre fylker er anleggsdekningen for nærmiljøanlegg 
svært dårlig i Finnmark. Det er kun Oslo som ikke har bedre dekning. 
Kommunene oppfordres til å bygge nærmiljøanlegg ved skoler og i tilknytning 
til der folk bor.  
 
 
Andre anlegg  
I tillegg til de nevnte anleggene, så er det flere anleggstyper vi mangler i 
Finnmark. Noen eksempler er ishall, tennisanlegg, skatehall, friidrettshall, 
turnanlegg og kampsportanlegg. Noen anlegg er kanskje ikke like aktuelle å 
bygge, men enkelte anleggstyper kan være avgjørende for at Finnmark skal 
være en attraktiv region for å arrangere store idrettsarrangementer. Det kan 
i mange sammenhenger være utfordrende å vurdere om det er forsvarlig å 
bygge anlegg uten at det finnes eksisterende miljøer for den type idrett. 
 
I møte med kommunene og idrettslagene er det innmeldt behov for bygging 
og rehabilitering av over 100 idrettsanlegg. 
 
 



 
 
 

Basert på anleggsrapporten og de innmeldte behovene for bygging av 
idrettsanlegg, så viser det at det er behov for å arbeide videre med hvilke 
idrettsanlegg vi trenger i framtida i Finnmark og som skal prioriteres i forhold 
til tildeling av spillemidler. 
 
Det foreslås derfor at man setter opp saken i forbindelse med 
idrettskretstinget 1.-3.juni 2018 i Kirkenes.  

 
VEDTAK:  I forbindelse med idrettskretstinget 2018 avholdes et seminar om 

idrettsanlegg i Finnmark. Dette bl.a for å prioritere hvilke idrettsanlegg som 
skal prioriteres ved bygging i Finnmark i framtida. 

 
  Finnmark fylkeskommune inviteres til å delta på seminaret. 
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