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Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.

Lederkurs for ungdom 
Er du mellom 15 og 19 år? Har du 
lyst å engasjere deg mer i idretts-
lag? Har du lyst til å bli en bedre 
leder? Gjennom en lærerik og 
intens helg har du, sammen med 
andre ungdommer, muligheten til 
å lære mye om hvordan du kan bli 
en bedre leder. Kunnskapen og 
verktøyene ungdommene lærer, 
skal gi relevant kompetanse for å 
kunne delta aktivt der beslutnin-
gene tas. Dato: 8-10. nov. 2019, 
oppfølgingssamling 18. april 2020

Idrettspresidenten på besøk 
Idrettspresident Berit Kjøll og første visepresident 
Vibecke Sørensen har besøkt Bergen og Hordaland. 
Hordaland idrettskrets var initiativtaker til besøket. 
Programmet besto av besøk på en fotballskole og 
håndballskole på Askøy, lunsjtreff på Idrettens Hus 
i Bergen, orientering fra idrettskretsen, Olympiatop-
pen Vest og Idrettscampus Bergen og på idrettsav-
delingen ved Høgskolen på Vestlandet. Dagen ble 
avsluttet med besøk i Fana Arena. Les mer

Momskompensasjon   
Søknadsfrist er 15. august for vare- og tjenestemoms-
kompensasjon 2019 for idrettslag, idrettsråd og sær-
kretser/regioner. Formålet med ordningen er å kom-
pensere de kostnader som frivillige organisasjoner 
har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 
Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) skal søke via 
KlubbAdmin, og særkretser, regioner og idrettsråd 
søker via SportsAdmin. Les mer 

Hvordan kan vi 
sammen få flere funk-
sjonshemmede til å 
leve aktive liv? 
Den årlige Inkluderende idrettsliv  
konferansen 16. oktober i Bergen 
setter søkelys på modeller for re-
kruttering av funksjonshemmede 
til idrett og fysisk aktivitet. Inspi-
rert av mottoet «Styrke i samspel» 
har vi samlet ulike aktører som 
deler sine perspektiver og kunn-
skap om paraidrett og tilretteleg-
ging. Les mer

Får dere ut  
potensialet i klubben? 
Har medlemmer og tillitsvalgte i 
din klubb god nok felles forståelse 
for hva klubben skal tilby, hvilken 
klubb dere skal være og hva som 
er klubbens ambisjon? Dersom 
det mangler slike grunnleggende 
avklaringer bør din klubb vurdere 
«Klubbutvikling» - et gratis tilbud 
fra idrettskretsen. Ta kontakt med 
martin.uthaug@idrettsforbundet.no

Utlysing av midler fra 
ExstraStiftelsen 
Alle idrettslag kan søke om midler 
til ExtraStiftelsen via Norges 
idrettsforbund til oppstart eller 
videreutvikling av prosjekter rettet 
mot sårbare og utsatte grup-
per. Det kan søkes om midler til 
prosjekter som har som mål om å 
legge til rette for og inkludere 
mennesker med funksjonsned-
settelse, fysisk sykdom, psykisk 
sykdom og mennesker med lav 
betalingsevne. Les mer

Olympisk Akademi 
Hvert år arrangerer Norges idretts-
forbund Olympisk akademi på 
Lillehammer. Det er en møteplass 
for unge ressurspersoner i idret-
ten. I år deltar Eivind Blindheim fra 
TIF Viking for Hordaland. Eivind 
er 25 år og har vært aktiv innen 
flere idretter. Da han bodde på 
Lillehammer og satset på langrenn 
tok han samtidig en bachelorgrad 
i idrettsvitenskap på høgskolen på 
Lillehammer. Les mer om hvorfor 
Eivind søkte Olympisk akademi

Visste du at
 
• Her kan du lese fem viktige 
  resolusjoner fra idrettstinget. 

• Digitaliseringsprosjektet i norsk
  idrett er i rute. Les mer om
  fremdriftsplanen. 

• Her kan du lese 
  protokollene til Interimstyret i   
  sammenslåingsprosessen 
  mellom Hordaland idrettskrets 
  og Sogn og Fjordane idrettskrins.
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