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Uttalelse om idrettsanlegg til Nordland og 

Nord Norge 
De tre nordnorske idrettskretsene har hatt felles styremøte, og  ønsker å gi 

uttalelse om hvilke anlegg man ønsker å bidra til finansieringen av i hvert 

fylke som også kan gi store idrettsarrangement til fylket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hele pressemeldingen på vår hjemmeside 

 

 

Ungdomsprosjekt 
Nordland idrettskrets har i gangsatt et ungdomsprosjekt der vi ønsker å 

kartlegge ungdommens behov og ønsker i forhold til deltagelse i idretten. 

Målgruppen vi ønsker å nå ut til er ungdommer mellom 13-19 år, både 

ungdommer som er med i idrettslag i dag og de som ikke er det.  

Les mer på idrettskretsens hjemmeside 

 

 

Lokale Aktivitetsmidler 

Idrettsrådene oppfordres til å gjøre fordelingen så snart som mulig slik 

at idrettslagene kan benytte seg av midlene til lokal aktivitet i lagene. 

 

Oppdatert liste over tildelinger finnes på vår hjemmeside. 

 

Kontaktperson i Nordland Idrettskrets: Jens Willy Barosen,  

tlf. 75 71 14 14, e-post: jenswilly.barosen@idrettsforbundet.no 

 

 

 

 

-     Glede 

- Fellesskap 

- Helse 

- Ærlighet 

----------- 

- Frivillighet 

- Demokrati 

- Lojalitet 

- Likeverd 

 

Kalender 

 28.11.12 Kurs i 

Økonomistyring og 

regnskap, Brønnøysund 

 28.11.12 Kurs i 

Økonomistyring og 

regnskap, Svolvær 

 05.12.12 3 timers kurs i 

Basistrening, 

Sandnessjøen 

 05.12.12 Kurs:. 

Idrettsrådet og 

samarbeid med 

kommunen, Leknes 

 

 

 

 

 

Nordlandsidrett 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/krets/nordland/nyhetsarkiv/Sider/Uttalelseomidrettsanlegg.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/nyhetsarkiv/Sider/Ungdomsprosjekt.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/tilskudd/Sider/Lokaleaktivitetsmidler.aspx
mailto:jenswilly.barosen@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/krets/nordland/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/Sider/default.aspx


 
 

Klubben i mitt hjerte 

Tiden er inne for å mobilisere ditt idrettslag til å delta på Klubben i mitt 

hjerte som begynner lørdag 17. november og avsluttes 30. november.  

Årets kampanje er delt i 6 klasser og klubbene konkurrerer om utstyr til en 

verdi av 410 000 kroner. 

 

Les mer på idrettsforbundets hjemmeside 

 

 

 

Seminar – “Trim I lag” 

Nordland idrettskrets arrangerer 19.-20. januar et seminar i Bodø for 

idrettslagene tilknyttet prosjektet ”Trim I Lag”. Dette er en samling for 

erfaringsutveksling, motivasjon,  inspirasjon og faglig påfyll på tvers av 

idrettslag og de ulike lavterskeltilbudene.  

Til seminaret har vi blant annet vært så heldig å få selveste Norway Cup 

general Frode Kyvåg som foredragsholder. I tillegg får vi besøk av Therese 

Engen, Høgskolelektor i fysisk fostring i Oslo og Akershus. Hun skal ha et 

foredrag samt kjøre en fysisk økt i sal med tema ”Sirkus i sal”. Roar Blom, 

leder for helsefremmende arbeid i Nordland fylkeskommune kommer også 

for å fortelle om deres rolle og funksjon i folkehelsearbeidet. Det blir i 

tillegg kafédialog med ulike tema, samt utdeling av en rekke 

profileringsmateriell for prosjektet. 

Vi oppfordrer alle lag tilknyttet prosjektet ”Trim I Lag” som har fått 

invitasjon om å sende minst en person til seminaret, gjerne flere!  

 

Nye lag/Nedlagte lag 

Følgende idrettslag er tatt opp som medlem i NIF og NIK i perioden. 

 

Vefsn Hestesportsklubb, Vefsn Kommune 

 

Følgende Idrettslag er nedlagt: 

Vågakameratene FK 

 

Det er nå 558 idrettslag i Nordland. 

 

Ingen lag er tatt opp som medlemmer i Bedriftsidrettskretsen i perioden. 

Det er nå 159 bedriftsidrettslag i Nordland 

 

Facebook 
Lik siden vår på facebook! Her vil dere finne aktuell Informasjon, 

annonsering av kurs og arrangementer, søknadsfrister og lignende. 

 
 

Lenker 

 Politiattester 

 Utdanning 

 Barentsidrett 

 Rent Idrettslag 

 Norges Idrettsforbund 

 Nordland 
Bedriftsidrettskrets 

 

 

 

 

 

 

Nordland Idrettskrets 

Postboks 1420 
8002 Bodø 
 
Besøksadresse: 
Aspmyra Stadion, Bodø 

Telefon 
75711400 

E-post 

nordland@idrettsforbundet.no  

webadresse! 
www.idrett.no/nordland   
 
Facebook 

 
 

 

 

                                                                                

 

http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/klubben.aspx
https://www.facebook.com/pages/Nordland-Idrettskrets/277292782285565
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/utdanning/Sider/Utdanning.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/barents/Sider/barents.aspx
http://www.rentidrettslag.no/
http://www.idrett.no/Sider/nif.aspx
http://nordland.bedriftsidretten.no/
http://nordland.bedriftsidretten.no/
mailto:nordland@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/nordland
https://www.facebook.com/pages/Nordland-Idrettskrets/277292782285565
https://www.facebook.com/pages/Nordland-Idrettskrets/277292782285565

