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NYE LAG/STRØKNE LAG 

 
Følgende idrettslag er tatt opp som medlemmer i NIF 

og NIK i perioden. 
 
KL18050089 
Narvik Frisbeeklubb  Narvik Kommune 

Einar Aronsen 
Søsterveien 13 A 1 
8516 Narvik   20 medlemmer 
Særforbund: Norges Amerikanske Idretters Forbund 
 
KL18410048 
Fauske Klatreklubb  Fauske Kommune 

Kay Arne Kvæl 
Solvollveien 7 C 
8200 Fauske   23 medlemmer 
Særforbund: Norges Klatreforbund 
 
KL18670018 
Bø Hesteklubb   Bø Kommune 

Randi Hanssen 
Straume 
8475 Straumsjøen  8 medlemmer 
Særforbund: Norges Rytterforbund 
 
KL18650004 
Kabelvåg Orienteringslag Vågan Kommune 

Elin Orø Nybø 
Postboks 170 
8309 Kabelvåg   41 medlemmer 
Særforbund: Norges Orienteringsforbund 
 
Det er nå 574 idrettslag i Nordland 

 
 
Ingen  bedriftsidrettslag er tatt opp som medlemmer i 

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

 
 
LOKALE AKTIVITETSMIDLER 
 

Lokale aktivitetsmidler er nå klar til fordeling. Alle 
idrettsråd skal ha mottatt informasjon om dette. Det er i 
år kr. 156 366 924,- til fordeling på landsbasis. 
 
Alle idrettsråd oppfordres til å gjøre fordelingen så snart 
som mulig slik at idrettslagene kan benytte seg av 
midlene til lokal aktivitet i lagene så snart som mulig.  
 
Mer om dette på NIFs 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. 

 
 
UTLYSNING AV MIDLER TIL 
INKLUDERINGSTILTAK 

 
Nordland Idrettskrets i samarbeid med Norges 
Idrettsforbund har også i år oppnådd å få økonomiske 
midler fra Nordland Fylkeskommune til inkludering av 
funksjonshemmede i idrettslag og idrettsskoler. Beløp til 
fordeling er kr. 100.000,- 
 
Utlysning av midler og søknadsskjema 
 
Søknadsfrist 19. august 2011 

 
 
TOPPIDRETTSMIDLER FOR UTØVERE 
MED EN FUNKSJONSNEDSETTELSE 

 
Nordland Idrettskrets lyser ut midler til utøvere med en 
funksjonsnedsettelse. Midlene skal stimulere utøvere til 
toppidrettssatsing innen sin idrett. 
 
Utlysning og kriterier 
 
Søknadsfrist 15. september 2011 

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/lam/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/momskompensasjon2011.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/momskompensasjon2011.aspx
http://www.idrett.no/tema/anlegg/Sider/Momskompensasjon-idrettsanlegg.aspx
http://www.idrett.no/tema/anlegg/Sider/Momskompensasjon-idrettsanlegg.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/nyhetsarkiv/Sider/Utlysningavmidlerinkludering.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/nyhetsarkiv/Sider/Toppidrettsmidler2011.aspx


 

SAMLING FOR SÆRKRETSER OG 
IDRETTSRÅD 
 

Nordland Idrettskrets inviterer til samling for særkretser 
og idrettsråd i Bodø fredag 26. og lørdag 27. august. 

 
Fredag inviterer vi igjen fylkeslederne i de politiske 
partiene til debatt. Her ønsker vi å ha fokus på tre 

områder: 
- Rammebetingelser 
- Anleggsbygging 
- tilgang til fylkeskommunale idrettsanlegg 
 
Lørdag blir det faglige temaer på programmet. 

 
Invitasjon og påmelding til samlingen 
 
Påmeldingsfrist 19. august 

 
 
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 
 
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 
 
17.09 Barentskamp Styrkeløft, Sverige 
 
02.-04.12 Barentskamp Svømming, Murmansk, 
Russland 
 
03.-04.12 Barentskamp Boksing, Boden, Sverige 
 
Barentskampene blir fortløpende satt inn i kalenderen 
på Barentssidene til Nordland Idrettskrets. 

 
 
REKRUTTERING NORGE PÅ LANGS- 
NÅDDE NORDKAPP 
 
Torsdag 30. juni kl 14.00 nådde rullestolbrukerne 
Steinar Andreassen Jensen (17) og Per Christian 
Brunsvik (40) Nordkapp etter å ha håndsyklet 2705 
kilometer fra Lindesnes til Nordkapp. 
 
De har vært en del av kampanjen Rekruttering Norge 
på langs (RNPL) i regi av Norges idrettsforbund. RNPL 
har hatt som formål å rette et ekstra søkelys på idrett 
for funksjonshemmede og rekruttere 500 flere 
funksjonshemmede til norsk idrett i løpet av 2011.   
 
I Nordland var det arrangement/markeringer i Mosjøen, 
Mo i Rana, Fauske, Valnesfjord Helsesportssenter, 
Bodø, Stamsund og Svolvær i forbindelse med 
kampanjen. Dette var veldig fine arrangement hvor 
idrett for funksjonshemmede var i fokus og hvor mange 
funksjonshemmede fikk mulighet til å prøve ulike 
idretter og aktivitetshjelpemidler.  
 
Vi vil benytte anledningen til å takke alle involverte på 
de ulike arrangementene for bidraget, og til alle 
arrangører av arrangementene vil vi si tusen takk for 
godt samarbeid og vel blåst! 
 
Les mer om avslutningen på  NIFs hjemmesider, og om 
kampanjen. 

http://www.idrett.no/krets/nordland/kalender/Sider/SamlingSKogIR.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/kalender/Sider/SamlingSKogIR.aspx
mailto:torben.simonsen@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/krets/nordland/barents/Sider/Kalender.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/barents/Sider/Kalender.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/H%C3%A5ndsyklistenen%C3%A5ddeNordkapp.aspx
http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/norgepaalangs/Sider/RekrutteringNorgepålangs.aspx


 

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 

 

 

 
 
 
 
 

 
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. Den stiller store krav til 
spillerens kjøregenskaper da den styres med joystick. 
Stolene kan stilles inn på forskjellig fart og toppfarten er 
ca. 14 kilometer i timen. Stolene er bygget slik at det 
sitter et fast kryss foran på stolen som fungerer som 
kølleblad. Dette er av glassfiber og det er dette som 
styrer ballen. Men det sitter helt fast, så det er stolens 
bevegelser som gir ballen retning og fart. 
  
De eneste i Nordland som tilbyr dette er Bodø 
Innebandyklubb og Valnesfjord Helsesportsenter som 
bruker å låne utstyret til Bodø Innebandyklubb i 
Mørkvedhallen (Bodø). 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 
Mobnr: 41246772 
E-post: roy.mikalsen@nif.idrett.no 
web: http://www.nbfutvikling.no  
Facebook: Innebandyutvikling nordnorge 

 
 
 
 
 

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettskole/stotte/Sider/default.aspx
mailto:tore.strand@idrettsforbundet.no
mailto:sjfossum@online.no
mailto:roy.mikalsen@nif.idrett.no
mailto:roy.mikalsen@nif.idrett.no
http://www.nbfutvikling.no/


 
 

 

434 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 434 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 05.07.11. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.rentidrettslag.no/

