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NYE LAG/STRØKNE LAG 
 
Følgende  idrettslag er tatt opp som medlemmer i NIF 

og NIK i perioden. 
 
KL18700052 
Vesterålen RC Klubb  Sortland Kommune 

Strandgata 50 
8400 Sortland   14 medlemmer 
Særforbund: Norges Luftsportforbund 
 
KL18700053 
Eidsfjord Kajakklubb  Sortland Kommune 

Postboks 33 
8401 Sortland   35 medlemmer 
Særforbund: Norges Padleforbund 
 
KL18330087 
Rana RC Luftsportklubb  Rana Kommune 

c/o Johnny Larsen 
Brakkebakken 1 
8616 Mo i Rana   9 medlemmer 
Særforbund: Norges Luftsportforbund 
 
Det er nå 570 idrettslag i Nordland 

 
 
Ingen  bedriftsidrettslag er tatt opp som medlemmer i 

NBIF og NBIK i perioden. 
 
Det er nå 156 bedriftsidrettslag i Nordland. 

 
 
 
IF BARNEIDRETTSFOND 

 
Alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund kan søke 
om inntil 50 000 kroner til gode prosjekter for å 
rekruttere og beholde barn og unge i idretten.  
 
Søknadsfrist for If Barneidrettsfond er 2. mai. 2011. 
 

Mer om If Barneidrettsfond på Idrettsforbundets 
hjemmesider 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FØRST TIL MØLLA – FØRST TIL PENGA 
 
Mandag 2. mai åpner muligheten for idrettslag til å 

kunne registrere seg for å være med på å samle inn 
brukte mobiltelefoner i sitt nærmiljø. De 500 første 
idrettslagene får være med. 
 
Mer om dette på Idrettsforbundets hjemmesider 

 
 
 
MOMSKOMPENSASJON – VARER OG 
TJENESTER 

 
Ordningen med momskompensasjon på varer og 
tjenester vil også i 2011 bli administrert av Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 
(NIF). 
 
Søknadsfrist 1. august 2011 

 
Mer om søknadsordningen på Idrettsforbundets 
hjemmesider. 

 
 
 
MOMSKOMPENSASJON - 
IDRETTSANLEGG 
 
Nå kan alle idrettslag søke om momskompensasjon ved 
bygging av idrettsanlegg. Ordningen gjelder for anlegg 
hvor byggearbeider er igangsatt etter 1. januar 2010. 
 
Søknadsfrist 15. august 2011 

 
Mer om søknadsordningen på Idrettsforbundets 
hjemmesider. 
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KURSTURNE BRØNNØYSUND 
 
Nordland Idrettskrets i samarbeid med Brønnøy 
Idrettsråd arrangerer kurs. 
 
Kursene arrangeres på Brønnøysund videregående 
skole mandag 9. mai kl. 18.00-22.00. 

 
Hvert kurs er på 4 timer, og går parallellt. 
 
Det gis tilbud om følgende kurs: 
- Lover, regler og retningslinjer 
- Anlegg generelt 
- Coaching som formidlingsmetodikk - Trener/ 
instruktører 
 
Invitasjon til kurset 
 
Påmelding innen 3. mai til:  

tore.strand@idrettsforbundet.no eller tlf. 41900997  

 
 
 
KURSTURNE SANDNESSJØEN 

 
Nordland Idrettskrets i samarbeid med Alstahaug 
Idrettsråd arrangerer kurs. 
 
Kursene arrangeres på Sandnessjøen videregående 
skole torsdag 12. mai kl. 18.00-22.00. 

 
Hvert kurs er på 4 timer, og går parallellt. 
 
Det gis tilbud om følgende kurs: 
- Lover, regler og retningslinjer 
- Anlegg generelt 
- Coaching som formidlingsmetodikk - Trener/ 
instruktører 
 
Invitasjon til kurset 
 
Påmelding innen 5. mai til:  

tore.strand@idrettsforbundet.no eller tlf. 41900997  

 
 
 
KURS I TRENING AV MENNESKER MED 
UTVIKLINGSHEMMING 
 
Norges Idrettsforbund i samarbeid med Nordland 
Idrettskrets og Vestvågøy Idrettsråd inviterer til kurs 
under temaet ”Idretts for funksjonshemmede” på 
Leknes 27.-28. mai. 

 
Kurset arrangeres på Fygle Skole på Leknes, fredag 
27. mai kl. 17.00-22.00 og lørdag 28. mai kl. 10.00-
16.00. 
 
Invitasjon til kurset 
 
Påmelding innen 13. mai til: 

torben.simonsen@idrettsforbundet.no tlf. 41900251, 
eller torleif.utnes@gmail.com tlf. 90697034 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
REKRUTTERING NORGE PÅ LANGS 
 
Første påskedag gikk startskuddet for ”Rekruttering 
Norge på langs”. Per Christian Brunsvik og Steinar 
Andreassen Jensen skal håndsykle 2500 km fra 
Lindesnes på sin rekrutteringsferd til Nordkapp.  
 
Norges idrettsforbund ønsker å få flere 
funksjonshemmede i aktivitet. Kampanjen er et tiltak 
som skal få flere funksjonshemmede ut av en passiv 
tilværelse. På turen som varer fra 24. april til 30. juni blir 
det en massemobilisering av idrettslag, idrettskretser, 
kommuner og fylkeskommuner for å få flest mulig 
funksjonshemmede i aktivitet.  
 
”Vi ønsker at alle, også funksjonshemmede, skal få 
mulighet til å drive med idrett, og vi håper denne 
kampanjen vil rekruttere flere inn i idretten. Norges 
idrettsforbund vil i løpet av de drøyt to månedene ha i 
underkant av 30 større og mindre 
rekrutteringsarrangement, seminarer, kurs og ulike 
markeringer som vi håper blir gode 
rekrutteringsarenaer. Målet er å rekruttere 500 flere 
funksjonshemmede til idretten i løpet av 2011, sier 
idrettspresident Tove Paule”. 
 
Litt om utøverne:  
- Per Christian Brunsvik (40) fikk en ryggmargskade 
etter en skiulykke i 1990 og ble lam i begge bein. Han 
var en del av Paralympics-troppen på begynnelsen av 
90-tallet. Han deltok i NRK-serien ”Ingen Grenser” med 
Lars Monsen i 2010. 
- Steinar Andreassen Jensen (18) har cerebral parese. 
Han er født i 1993 og kan vise til flere gode meritter 
innen idrett.  
 
Man kan følge guttenes tur fra Lindesnes til Nordkapp 
på kampanjens bloggside på facebook: 
http://www.facebook.com/idrettforfunksjonshemmede  
og ellers lese alt om kampanjen på www.idrett.no . 
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NORGE PÅ LANGS - NORDLAND 

 
Kampanjen og guttas ferd vil også gå gjennom 
Nordland. Her vil det være en rekke arrangementer i 
den forbindelse. 
 
På kvelden 31. mai blir det markering i Mosjøen ved 

Kippermoen Idrettspark når guttene ankommer byen. 
Det blir taler, diverse aktiviteter og utprøving av idretter. 
 
Det vil også bli en markering med mottakelse i sentrum 
i Mo i Rana når de kommer dit 3. juni, med påfølgende 

aktivitetsdag for funksjonshemmede.  
 

Det vil bli sendt ut egen informasjon og invitasjon til 
disse arrangementene, så det er bare å holde av 
dagene!  

 

 

 

”RULLEGUTTA” KOMMER TIL BODØ – 
KOMMER DU? 
 
Steinar og Per Christian håndsykler Norge på langs for 
å inspirere funksjonshemmede til mer fysisk aktivitet. I 
den forbindelse inviterer Norges Idrettsforbund i 
samarbeid med idrettsfag ved Bodin videregående 
skole og Bodø Idrettsråd til idrettsdag for 
funksjonshemmede i Bodø. 

 
Arrangementet blir på Mørkvedmarka idrettspark i 
Bodø torsdag 9. juni, og starter opp kl. 09.30. 

 
Invitasjon til arrangementet 
 
Påmelding innen 1. juni til: 

torben.simonsen@idrettsforbundet.no tlf. 41900251 

 
 
 
AKTIV LEIR 
 
Vi søker ledsagere for Aktiv-Leir uke 26 2011.  

 
NIF tilbyr en hel ukes kurs i praktisk ledsagning. 
Sammen med 12 ungdommer med ledsagerbehov blir 
det en hel uke med masse aktiviteter og idretter i og 
rundt Valnesfjord Helsesportssenter. Reise og opphold 
blir dekket av oss. Kontakt oss for mer info om Aktiv-leir 
2011. Ledsager må være fylt 18år. 
 
Kontaktperson: Robert Olsvik, 
robert.olsvik@idrettsforbundet.no , tlf 419 00 449 
 
Mer om Aktiv Leir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NORDLAND IDRETTSKRETS – 
UTDANNING 
 
GRATIS ”STARTMØTE” I IDRETTSLAG! 

Hva med en utradisjonell utviklingsøkt i laget? Nordland 
IK kan tilby å gjennomføre Startmøte i idrettslag gratis. 
Ta kontakt snarest for å gjøre nærmere avtale. 
 
Hva er Startmøte? 
Klubben får besøk av en skolert veileder som kjører 
prosess i laget (3-4 t). 

- Det skapes interesse, engasjement og humør 
- Ser på status: Hvor står klubben i dag? 
- Definerer klubbens innsatsområder 
- Lage fremdriftsplaner 

 
Startmøte vil kunne gi idrettslaget hjelp til å finne 
løsninger på for eksempel hvordan øke 
medlemmer/tillitsvalgte, skape et engasjement og få 
arbeidsoppgaver fordelt på flere tillitsvalgte i klubben.  
 
Etter startmøtet vil klubben bli fulgt opp av veilederen 
som kommer tilbake og gjennomfører et 
oppfølgingsmøte gratis. Her ser man nærmere på 
gjennomførte tiltak, definerer nye behov og ønsker i 
klubben og evt lager nye fremdriftsplaner.  
 
OPPSTART- OG UTVIKLINGSSTØTTE 
IDRETTSSKOLER 

Nytt år, nye muligheter! Vi minner om tilskuddsordning 
for oppstart og utvikling av idrettskolene. 
 
Søknader behandles fortløpende gjennom året og så 
lenge man har midler. Det er først til mølla, så vi 
oppfordrer alle eksisterende og evt nye idrettsskoler i 
Nordland IK om å søke snarest.  
 
Kan søkes om følgende tilskudd: 
Oppstartstøtte:  
Idrettsskoler med færre enn 50 barn – kr 11 000,-.  
Idrettsskoler med flere en 50 barn – kr 16 000,-.  
Utviklingsstøtte: Kr 8 500,-. 
 
For nærmere info og søknadsskjema. 
 
 

For nærmere info, kontakt Nordland Idrettskrets 
v/Tore Strand:  

E-post: tore.strand@idrettsforbundet.no 
Tlf: 419 00 997 
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426 RENE IDRETTSLAG 
 

 "Rent idrettslag" er et program i 

regi av Antidoping Norge hvor 
idrettslag på en positiv måte kan 
vise sin nulltoleranse til doping.  
 
 

Så langt har 426 idrettslag registrert seg og mottatt 
antidopingsertifikat fra Antidoping Norge. Ønsker ditt lag 
å bidra til en ren og ærlig idrett gjennom å sette fokus 
på doping og verdiarbeid? Gå inn på rentidrettslag.no 
og registrer ditt lag nå! 
 
Nordland er blant de 3 kretsene som har flest registrerte 
lag pr 29.04.11. På lista fra Antidoping Norge finner vi 
flg lag fra Nordland: 
 
Leknes Fotballklubb 
Narvik Cykleklubb 
Bodø Svømmeklubb 
Sandnessjøen Styrkeløftklubb 
Mosjøen og Omegn Cykleklubb 
Skonseng Ungdomslag 
Sømna IL 
Ballangen IL Ski 
Gruben IL Fotball 
Nesna IL Fotball 
Bodø & Omegn IF Turn 
Dans Fauske 
Narvik IL 
IL Stålkameratene 
Sandnessjøen IL 
Ankenes Håndballklubb 
Narvik Skøyteklubb 
Svolvær IL Håndball 
Rognan IL 
IK Grand Bodø 
Mosjøen Håndballklubb 
Fauske Svømmeklubb 
Brønnøysund IL Fotball 
Medby IL 
Mosjøen IL Ski 
Halsøy IL 
Drevja IL Ski 
Kvarven U & IL 
Gravdal UIL 
Vegakameratene 
Bodø Gym og Turnforening 
Sportsklubben Høken 
Ballstad Gym og Turn 
Mo IL 
Mosjøen IL 
Bossmo & Ytteren IL 
FK Bodø/Glimt 
IK Junkeren 
Tverlandet IL 
Rana Kraftsportklubb 
Bodø Håndballklubb 
Innstrandens IL 
Bodø CK 
Ballstad Gym og Turn 
SPKL Høken 
Bodø Gym- og Turn 
Vegakameratene 
Gravdal U&IL 
Kvarven U&IL 
Drevja IL Ski 
Halsøy IL 
Mosjøen IL Ski 

 
 
Medby IL 
Brønnøysund IL – Fotball 
Fauske Svømmeklubb 
Mosjøen Håndballklubb 
 
Dessuten er også Nordland Idrettskrets og Hålogaland 
Fotballkrets på denne lista. 

 
 

BARENTSKAMPER 2011 
 

28.04-01.05.11 Barentskamp Håndball, Harstad 
 
29.04.-01.05.11 Barentskamp Basketball, 
Montsjegorsk, Russland 
 
07.05.11 Barentskamp Bryting, Murmansk, Russland 
 
21.05.11 Barentskamp Turn, Tromsø 
 
27.-28.05.11 Barentskamp Bowling, Vuokatti, Finland 
 
22.-24.07 Barentskamp Sykling, Tana 
 
30.-31.07 Barentskamp Friidrett, Harstad  
 
12.-14.08 Barentskamp Orientering, Kirkenes 
 
13.-14.08 Barentskamp Bueskyting, Boden, Sverige 
 

Barentskampene blir fortløpende satt inn i kalenderen 
på Barentssidene til Nordland Idrettskrets. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rentidrettslag.no/
http://www.idrett.no/krets/nordland/barents/Sider/Kalender.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/barents/Sider/Kalender.aspx

