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

NIK i perioden. 
 
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. 

 
 
 
KURS I TRENINGSPLANLEGGING 
 
Olympiatoppen Nord i samarbeid med Nordland 
Skikrets arrangerer kurs om treningsplanlegging med 
Steinar Mundal. 
 
Tid og sted: 
Tirsdag 24.mai, Skillevollen Mo i Rana 
Onsdag 25. mai, Sortland vg. skole, Sortland 
Torsdag 26. mai, Mørkvedhallen, Bodø 
 

Alle kursene holdes kl. 18.00-21.00 
 
Mer informasjon på Skikretsens hjemmeside. 

 

 
 
 
 
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 30. mai. 2011. 
 

Mer om If Barneidrettsfond på Idrettsforbundets 
hjemmesider 

 
 

 

 
 
OLYMPISK AKADEMI 2011 
 
Det er fortsatt ledige plasser igjen på seminaret, som er 
en stor opplevelse for deltagerne. 
 
Målgruppe: Ungdom 18-29 år 
Tidspunkt: 11.-14. august 
Sted: Nansenskolen, Lillehammer 
 
Påmeldingsfrist: 1. juni 

 
Mer informasjon og invitasjon på Idrettsforbundets 
hjemmesider. 

 
 
 
TEMAKVELD – INNBRINGENDE 
IDRETTSADMINISTRASJON 
 
Nordland Idrettskrets inviterer til temakveld på i Bodø 
tirsdag 7. juni kl. 18.00-21.00. Temakvelden 

arrangeres på Idrettens Hus, Aspmyra Stadion 2. etg. 
 
Invitasjon til kurset 
 
Påmelding innen 31. mai til: 

tore.strand@idrettsforbundet.no 
 
Informasjon om kurset:  

roger.olsen@idrettsforbundet.no , tlf. 905 00 250 

 
 
 
LANGRENNSTURNEEN TIL NORDLAND I 
UKE 24 
 
Det blir mange stopp for ”kunnskapstraileren” i sommer 
og høst.  
Turnèen innledes med besøk i Nordland 14. og 15. juni 

 
Mer informasjon på Skikretsens hjemmeside. 
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REKRUTTERING NORGE PÅ LANGS 
 
Første påskedag gikk startskuddet for ”Rekruttering 
Norge på langs”. Per Christian Brunsvik og Steinar 
Andreassen Jensen pigger og håndsykler 2500 km fra 
Lindesnes til Nordkapp i løpet av to måneder denne 
sommeren for å sette søkelyset på idrett for 
funksjonshemmede og mobilisere til økt rekruttering av 
funksjonshemmede til idretten. 
 
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 . 

 
 
 
 
 
 

NORGE PÅ LANGS - NORDLAND 
 
Kampanjen og guttas ferd vil også gå gjennom 
Nordland. Her vil det være en rekke arrangementer i 
den forbindelse. 

 

 

NORGE PÅ LANGS – MOSJØEN 
 
Norges idrettsforbund i samarbeid med Vefsn kommune 
og Vefsn idrettsråd inviterer til idretts- og aktivitetsdag 

i forbindelse med kampanjen ”Rekruttering Norge på 
langs”. 
 
Per Chr. Brunsvik og Steinar andreassen Jansen 
”ruller” inn til Mosjøen 31. mai, og vi håper du vil være 

med å gi guttene en verdig mottakelse når de 
ankommer Mosjøhallen.  

 
Invitasjon til arrangementet 
 
For info eller spørsmål, kontakt: 

Marit Luktvasslimo, tlf. 99418975, 
marit.laukvasslimo@vefsn.kommune.no 
Hanne Kjøsnes,tlf. 75 10 18 06,  
hanne.kjosnes@vefsn.kommune.no 

 
 
NORGE PÅ LANGS – MO I RANA 
 
Norges idrettsforbund i samarbeid med Rana kommune 
og Rana idrettsråd inviterer til en markering i Mo 
sentrum 3. juni i forbindelse med kampanjen 

”Rekruttering Norge på langs”. Funksjonshemmede i 
hele Rana kommune ønskes spesielt velkommen til 
arrangementet! 
 
Per Christian Brunsvik  og Steinar Andreassen Jensen 
kommer til Mo i Rana 3. juni, og vi håper du vil være 

med å hylle guttene og gi de en verdig mottakelse når 
de ankommer byen. 
 
 Invitasjon til arrangementet 
 
For info eller spørsmål, kontakt: 

Trond E. Olsen, trond.olsen@mip.no   
Liv Karin Rørvik, Liv.Karin.Rorvik@rana.kommune.no  

 
 
NORGE PÅ LANGS – FAUSKE 
 
Fauske idrettsråd sammen med ulike idrettslag inviterer 
til politisk debatt og framvisning av idretter 

forbindelse med kampanjen ”Rekruttering Norge på 
langs”. 
 
”Rullegutta” kommer til Fauske - kommer du?  
Arrangementet er på Fauske videregående skole 
tirsdag 7. juni. 

 
Invitasjon til arrangementet 
 
For info eller spørsmål, kontakt: 

Valter Jacobsen, leder Fauske idrettsråd 
valter@sbnett.no  , mob: 901 16 192 
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NORGE PÅ LANGS – BODØ 
 
I forbindelse med kampanjen "Rekruttering Norge på 
langs" inviterer Norges idrettsforbund i samarbeid med 
idrettsfag v/Bodin videregående skole og Bodø 
idrettsråd til idrettsdag for funksjonshemmede i Bodø 
torsdag 9. juni Mørkvedmarka idrettspark. 

 
Møt opp på Bodø Torg kvelden før (8. juni) kl. 18.30 for 
å ta i mot guttene når de sykler inn til Bodø! 
 
Invitasjon til idrettsdag for funksjonshemmede 
 
Påmelding innen 1. juni til:  

torben.simonsen@idrettsforbundet.no , tlf. 41900251 

 
 
AKTIV LEIR 
 
Vi søker fortsatt 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 
 
 
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. 

 
 

 
NYTT PROSJEKT ”TRIM I LAG” 
 
Nordland Idrettskrets slår et slag for folkehelsen og har 
dratt i gang et prosjekt med mål om å få etablert flere 
lavterskel trimtilbud i idrettslagene i Nordland. Idrett er 
ikke bare konkurranseidrett, og vi ønsker at idretten i 
Nordland skal ta Idrettsforbundets visjon om ”Idrett for 
alle” på alvor og virkelig gi et tilbud til alle uansett kjønn, 
alder, og fysiske forutsetninger.  
 
Prosjektet har fått navnet ”Trim I Lag” og skal 

gjenspeile gleden av å kunne trene sammen i et 
idrettslag.  
 
Vi ønsker å være en pådriver mot idrettslag for at de 
skal ta et utvidet folkehelseansvar og bidra til at vi får 
flere i regelmessig fysisk aktivitet. Det er lite som skal til 
som vil bety mye for veldig mange – og det behøver 
ikke koste noe. Det er ingen tvil om at det er mer 
motiverende og hyggelig å trimme sammen med andre 
enn å holde på for seg selv, og mulighetene er mange. 
Her er det bare fantasien som setter grenser! 
 
Vi ønsker kontakt med idrettslag som går med tanker 
om å etablere et trimtilbud eller ønsker å videreutvikle 
et eksisterende tilbud. Se link til presentasjon av 
prosjektet om hva vi kan bidra med! 
 
For spørsmål, eller interessert i å vite mer om 
prosjektet, kontakt prosjektleder;  
Torben Simonsen, tlf. 419 00 251,  
e-post: torben.simonsen@idrettsforbundet.no  
 
 
BARENTSKAMPER 2011 
 
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 
 
03.-04.09 Barentskamp Sportsskyting, Sodankyla, 
Finland 
 
Barentskampene blir fortløpende satt inn i kalenderen 
på Barentssidene til Nordland Idrettskrets. 
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NORDLANDSBANKENS STIPEND TIL 
JOSTEIN KVIKSTAD 
 
Jostein Kvikstad har sitt opphold i Bodø og har vist 
gjennom sin idrett at han er i målgruppen for 
Morgendagens toppidrettsutøvere. Utøvere som 
gjennom langsiktig og planlagt treningsarbeid og  
utvikling kan oppnå medaljer på høyeste 
konkurransenivå i sin idrett. 
 
Han har allerede blitt norsk mester og ønsker å utvikle 
seg gradvis til internasjonalt nivå i sin idrett. 
Jostein Kvikstad ønsker å bruke stipendet til trening og 
fagsamlinger. Dette ansees som meget viktig for å øke 
kunnskapen og påvirke egen utvikling i positiv retning. 
Sammen med idrettsmiljøet i Bodø har han gode 
muligheter å nå sine mål. 
 
Han trener mye og er dedikert til å trene på det som er 
nødvendig for å bli god i mangekamp. I dag er han 
oppe i 8-9 treninger pr uke med ca 20 timer treningstid 
pr uke i store deler av året. 
Utøveren samarbeider med komplementerende 
kompetanse for å utvikle seg i mangekamp og har sterk 
motivasjon for å trene tilstrekkelig for å kunne oppnå 
sine mål. 
 
Vi gratulerer og ønsker lykke til! 
 
 
El-INNEBANDY  
  
El-innebandy er for funksjonshemmede. Man kan godt 
sammenligne el-innebandy som ei blanding mellom å 
spille innebandy og å kjøre radiostyrt bil. El-innebandy 
foregår i spesialbygde, elektriske sportsstoler som er 
spesiallaget for denne sporten. 
  
De eneste i Nordland som tilbyr dette er Bodø 
Innebandyklubb og Valnesfjord Helsesportssenter.. 
Hvis du ønsker å prøve el-innebandy i Bodø så ta 
kontakt med lagleder Siv Fossum (sjfossum@online.no, 
99638146) i Bodø Innebandyklubb. Hvis du ønsker å 
starte opp - eller er nysgjerrig - med el-innebandy der 
du bor i Nordland, så ta kontakt med Roy Mikalsen 
(roy.mikalsen@nif.idrett.no, 41246772). 

 
 
INNEBANDY  

 
Innebandy er en idrett som passer alle; Voksne, barn, 
ungdom og funksjonshemmede. Innebandy er en 
lavterskelidrett som er lett å lære, enkel å organisere, 
man trenger lite utstyr for å trene, stor aktivitet siden 
man får mange innvolveringer, høy puls, action og det 
er gøy siden man føler mestring uansett nivå. Så 
kanskje ikke rart at noen sier at det er verdens beste og 
kuleste lagidrett? 
  
Så hvis du - eller du vet om noen andre - er interessert i 
å få bistand så er det bare å ta kontakt! Kan bidra på 
skolebesøk, besøke nye og gamle innebandymiljøer, 
komme med treningstips/øvelser, og ha kurs. 
 
Ta kontakt med: 
 Roy Mikalsen, Utviklingskonsulent i Norges 
Bandyforbund, tlf. 41246772, roy.mikalsen@nif.idrett.no 
web: http://www.nbfutvikling.no    
Facebook: Innebandyutvikling nordnorge 

 

431 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 431 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 25.05.11. 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. 
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