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Søk om oppstart- og 
utviklingsstøtte til 
allidrett for barn og 
ungdom 
NIF har endret navn på Idretts-
skole til Allidrett. Oppstart- og 
utviklingsstøtte gis til idrettsskoler 
som tilbyr idrettsaktiviteter for 
barn, fra og med det året de fyller 
6 år til og med det året de fyller 
12 år, og ungdom fra og med det 
året de fyller 13 år til og med det 
året de fyller 19 år. 
Les mer og søk her

Rekordhøy tildeling av spillemidler 
til idrettsanlegg i Hordaland 
Regjeringen fordelte fredag 10. mai 2 861,5 milli-
oner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2019. 
Beløpet er 37 millioner kroner høyere enn i 2018.
Av dette beløpet har Regjeringen fordelt 1 491,8  
millioner kroner til bygging og rehabilitering av 
idrettsanlegg i kommunene. Hordaland vil motta 
142,3 millioner kroner av beløpet som fordeles til 
idrettsanlegg i kommunene. Dette beløpet er 10 
millioner kroner høyere enn i 2018.

Les mer

Søk om å vinn Norsk Tippings 
Ungdomspris 
Kunne ditt idrettslag tenke seg å vinne 50.000 kro-
ner? Norges idrettsforbund og Norsk Tipping deler 
hvert år ut Norsk Tippings Ungdomspris (tidligere 
Grasrotprisen) til et idrettslag som gjør noe ekstra 
for ungdommene i deres lokalsamfunn. Hovedpre-
mien som deles ut til én vinner er på 50.000 kroner, 
og i tillegg deler vi ut tre priser på 10.000 kroner til 
aldersbestemte lag eller idretter innenfor et idrettslag 
som gjør gode ungdomsbevarende tiltak.

Les mer

Søk om opptak til 
Olympisk akademi 
Hvert år arrangerer Norges 
idrettsforbund Olympisk akademi 
– en møteplass for unge ressurs- 
personer i idretten. Deltakere 
må være mellom 18-29 år og ha 
ett eller flere verv i norsk idrett. 
Olympisk akademi 2019 vil finne 
sted på Nansenskolen i Lille- 
hammer 1.-4. august. 
Søknadsfristen er 20. mai.

Les mer og søk her

Registrering av 
idrettsmerket 2019 
er åpnet 
Å ta idrettsmerket er en fin måte 
å holde seg i form på. Kravene 
varierer i de ulike aldersgruppe-
ne, og forhåpentligvis er de satt 
såpass høyt at de fleste må trene 
for å klare dem. Statuettklubbens 
terminliste for å ta idrettsmerket 
finner du her. 

Les mer om idrettsmerket og 
registrer klubbens prøver her

Rent idrettslag og Ren utøver
I begynnelsen av mars i år lanserte Antidoping Norge «Nye Rent 
idrettslag». Programmet skal gjøre det enkelt å sette fokus på verdi- 
arbeid og antidoping, og utfordrer idrettslagene til å diskutere risikoen
for regelbrudd og lage en handlingsplan mot doping. Ved fullført pro-
sess mottar idrettslaget en sertifisering som er gyldig i to år. I posten 
kommer det dessuten en gavepakke med materiell og giveaways til 
bruk i det forebyggende arbeidet. Hordaland idrettskrets oppfordrer  
alle idrettslag og grupper i fleridrettslag til å sertifisere seg. Les mer

Ren utøver: Hordaland idrettskrets oppfordrer alle utøvere (over 13 
år), støtteapparat, trenere og ledere til å gjennomføre e-læringspro-
grammet «Ren utøver». Ren Utøver er bygget opp omkring syv ut-
valgte områder innenfor antidopingarbeidet og tar ca. 30 minutter å 
gjennomføre. Les mer

Årsrapport 2018

Årsrapport for Hordaland idretts- 
krets 2018 er klar. Her kan du  
blant annet lese mer om utviklin-
gen av medlemstall og økono-
miske tilskuddsordninger samt 
gjennomførte tiltak i regi av idretts-
kretsen. Rapporten kan lastes ned 
fra våre hjemmesider her:

Årsrapport 2018  
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