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

Nominer din kandidat til årets 
ildsjel 
Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler 
som gjennom hele året legger ned en uvurderlig inn-
sats for sine klubber og utøvere. Følgende kriterier 
må oppfylles for å bli nominert: 
• Vedkommende har gjort en solid innsats for 

idretten.
• Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller 

ha andre verv i idretten.
• Ikke være heltidsansatt  
Nominering av Årets ildsjel varer fra 11. til 27. 
oktober 2019. Nominer din kandidat her

Sakspapirer ekstraordinært og 
konstituerende idrettskretsting 
Hordaland idrettskrets holder sitt ekstraordinære 
idrettskretsting 9. november 2019 i Myrkdalen. I 
tillegg blir det samme dag og samme sted holdt kon-
stituerende ting for sammenslåing mellom Hordaland 
idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins.
• Saksdokument til ekstraordinært idrettskretsting 

Hordaland idrettskrets
• Saksdokument til konstituerende idrettskretsting 

Vestland idrettskrets
• Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Vestland 

idrettskrets 2020-2022

Klubbhåndboken
En klubbhåndbok skal svare på 
de viktigste spørsmålene om 
klubben og gjøre det enkelt å 
finne ut hva som gjelder internt. 
Klubbhåndboka vil dermed bidra 
til kontinuitet i det som bestem-
mes og gjøres i klubben. 
På NIFs nettside finner du en 
veileder som kan benyttes av 
klubber som vil utvikle en egen 
klubbhåndbok. Les mer

Dugnad - retningslinjer og kjøreregler 
Norges idrettsforbund får av og til spørsmål om hva et idrettslag kan 
pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dug-
nader. Og er det akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne 
stille på dugnad? 
Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for alle idrettslag, og er ofte helt 
avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dug-
nadsånden er derfor viktig å ta vare på og ha i bakhodet at dugnad gir 
fellesskap og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt 
og gøy. 

NIF har utarbeidet noen enkle kjøregeler for dugnadsarbeid.

Kurs
31.10. KlubbAdmin, Stord

1.-3.11. Aktivitetslederkurs  
 Barneidrett, Knarvik 

8-10.11 Lederkurs for ungdom, 
 Bergen
 
12.11. Økonomikurs, Bergen
 
17.11. Paraidrettsdag for funk-  
 sjonshemmede, Bergen 

18.11. Styrearbeid i praksis,  
 Bergen

Reviderte barne-
idrettsbestemmelser
Idrettstinget i 2019

Idrettens barnerettigheter har fått 
et nytt punkt 8: ”Alle skal få være 
med på leken”.

Bestemmelser om barneidrett 
har fått et nytt punkt 2: ”Bestem-
melser om barneidrett regulerer 
konkurranser i barneidretten”.

Daglig leder forum 
Hordaland idrettskrets inviterer 
daglig ledere og øvrig adminis-
trativt ansatte i idrettslagene til 
samling tirsdag 3. desember kl. 
10.00-14.00 på Idrettens Hus.
Forumet skal gi deltakerne mulig-
heten for faglig påfyll, erfaringsut-
veksling, kompetanseoverføring, 
nettverksbygging, informasjon og 
sentrale budskap fra idretts-
organisasjonen. Invitasjon

https://www.idrettsgalla.no/nominerte/priskategorier/%C3%A5rets-ildsjel/?fbclid=IwAR0VcU3ecalb_WqidAdKFQ1Od1wfjiXqt_l4MT8AXlFWaG0YYMp3AgOK1HU
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/kretsting-2019/sakspapirer-ekstraordinart-idrettskretsting-2019.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/kretsting-2019/sakspapir-konstituerande-idrettskretsting-2019.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/kretsting-2019/innstilling-til-styret-vik-2020---2022.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/klubbadmin-stord/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/aktivitetslederkurs-barneidrett22/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/aktivitetslederkurs-barneidrett22/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kurs/lederkurs-for-ungdom/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kurs/lederkurs-for-ungdom/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/okonomikurs--budsjettering/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/paraidrett/arrangement/paraidrettsdagen2019-funksjonshemmede_bergen_aweb.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/paraidrett/arrangement/paraidrettsdagen2019-funksjonshemmede_bergen_aweb.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/paraidrett/arrangement/paraidrettsdagen2019-funksjonshemmede_bergen_aweb.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/klubbens-styrearbeid-i-praksis4/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettens-barnerettigheter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/kalender/daglig-leder-forum-3.-desember-2019.pdf

