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NYE LAG/STRØKNE LAG 

 
Følgende idrettslag er tatt opp som medlemmer i NIF 

og NIK i perioden. 
 
KL18040145 
Holand Hestesportsklubb Bodø Kommune 

Jermund Liljedal 
Grønnåsen 7 
8073 Bodø   31 Medlemmer 
 
Det er nå 571 idrettslag i Nordland 

 
 
Følgende bedriftsidrettslag er tatt opp som 

medlemmer i NBIF og NBIK i perioden. 
 
BL 18045811S1 
Somnor BL   Bodø Kommune 

Jirde Ali Abdi 
Arnt Holmes veien 5 
8612 Bodø   20 medlemmer 
 
BL 18045812S1 
Innhavet BIL BL   Bodø Kommune 

Tony Skogheim 
8005 Bodø   12 medlemmer 
 
BL 18045810S1 
BRP Bodø Hovedflyplass BL Bodø Kommune 

Erland Slåen 
8047 Bodø   20 medlemmer 
 
Det er nå 157 bedriftsidrettslag i Nordland. 

 
 
 
IDRETTENS HUS 
 
I forbindelse med juleferien holder Idrettens Hus 
stengt fra og med fredag 23. desember til og med 1. 
januar. 

 
 

 
 

 
IDRETTSKRETSTING 2012 
 
Idrettskretstinget 2012 arrangeres lørdag 21. april. 

 
Nordlandsidrettens Møteplass arrangeres også i 

tilknytning til Tinget fredag 20. april – søndag 22. april. 
 
Sett av datoen allerede nå! 

 
 
LOKALE AKTIVITETSMIDLER 
 

Kroner 7.821.056,- er nå fordelt til idrettslagene i 
Nordland av Idrettsrådene. 
 
Oversikt over tildelinger til idrettslagene i Nordland. 

 

 
 
IDRETTSREGISTRERINGEN 2012 

 
Idrettsregistreringen 2012 åpner 2. januar, og 
stenger ved midnatt 31. januar. 

 
Alle idrettslag og undergrupper får tilsendt informasjon 
på e-post i fra Norges Idrettsforbund. 
 
Alle idrettslag skal registrere: 
 

- Antall medlemmer pr 31.12.11 
- Antall aktive medlemmer pr 31.12.11 
- Kontaktinformasjon for laget (endringer i 

kontaktinformasjon kan registreres hele året) 
- Ansvarlig for politiattest 

 
Mer informasjon om idrettsregistreringen på 
Idrettsforbundets hjemmesider. 

 
Det vil bli gitt tilbud om kurs i idrettsregistrering. Følg 
med på Nordland Idrettskrets hjemmeside. 

http://www.idrett.no/krets/nordland/tilskudd/Sider/Lokaleaktivitetsmidler.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/tilskudd/Sider/Lokaleaktivitetsmidler.aspx
http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx
http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/Sider/default.aspx


 
SKATTEFRADRAG FOR GAVER 

 
Idrettslag, klubber og særforbund kan benytte seg av 
ordningen. 
 
Elektronisk søknadsskjema åpnet 1. desember 2011. 
Søknadsfrist 17. januar 2012 

 
Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema 
finner dere på Idrettsforbundets hjemmesider 
 
 
 
KOMPENSASJON FOR VARE- OG 
TJENESTEMOMS 2011 
 

Idrettslag i Nordland er tildelt kr. 5.802.971,- i 
kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011. Dette 
er en økning på 2.893.928,- fra året før, dvs 99,5 %.  
 
Pressemelding fra Nordland Idrettskrets og oversikt 
over utbetalinger til idrettslag i Nordland. 

 
 
 
MINIDRETT.NO MED BETALING 
 

Nå lanseres nye Minidrett.no med betalingsløsning for 
idrettslag og arrangører. Dermed kan utøverlisenser og 
påmeldinger til arrangementer betales av den enkelte 
utøver rett fra minidrett.no eller fra mobiltelefonen. 
 
Mer om dette finner du på Idrettsforbundets 
hjemmesider. 

 
 
 

  
 
I perioden 12.-25. november kunne du stemme frem 
hvilket idrettslag som har størst plass i ditt hjerte!  
Norges idrettsforbund, Nordea, P4 og Dagbladet sto 
sammen om kampanjen ”Klubben i mitt hjerte”.  
 
Kampanjen har som formål å fokusere på gleden og 
samholdet i hverdagen i norsk idrett. 
 
Klubben med flest stemmer innenfor de ulike klassene 
kunne vinne penger til utstyr til en verdi fra 25.000 og 
opptil 100.000 kroner  
 
Idrettslag fra Nordland tok storeslem i klassen 
”Fleridrettslag med færre enn 500 medlmmer”. Med 
Sportsklubben Høken på toppp. 
 
1. Sportsklubben Høken 
2. Andenes Idrettslag 
3. Hemnes IL 
 
Korgen IL  fikk også en plass på topp ti lista med sin  
9. plass i samme klasse. 
 
Les også artikler om dette i Dagbladet og  
Bladet Vesterålen. 

 

 

  
 
Fem kandidater til Årets Ildsjel er nå tatt ut. Kåring av 
Årets ildsjel 7. januar under Idrettsgallaen på Hamar. 
 
Folkeavstemning vil foregå 17. desember - 5. januar. 
 
Juryens innstilling til Årets ildsjel teller 60 prosent. 
Folkeavstemningen teller 40 prosent.  
 
Les mer på http://www.nrk.no/sport/idrettsgalla/ 
 

 
 
PRISER TIL IDRETTSRÅDSLEDERE 
 
Idrettsrådslederne Gunnar Skoglund fra Vestvågøy og 
Terje Furumo fra Saltdal er tildelt priser for sin innsats 
lokalt i sine kommuner. 
 
I november vedtok Kultur-, miljø- og nærigskomiteen 
(KMN) i Vestvågøy å tildele årets kulturpris til Gunnar 
Skoglund. Gunnar har vært leder av idrettsrådet i 
Vestvågøy i 8-9 år. 
 

Gunnar Skoglund er også nominert 
som en av ni kandidater til "Årets 
Ildsjel" i Lofoten. Kåringen arrangeres 
av Lofotposten. Han er nominert med 
bakgrunn i hans lederverv i Vestvågøy 
Idrettsråd. "Han har i denne 
posisjonen blant annet frontet 
idrettspolitikk og for å få større 
kommunale bevilgninger til å få 

redusert halleien for idrettslagene. Han har vært en 
ener i Vestvågøy idretten, og en aktiv aktør i den 
offentlige debatten i forhold til idrett og fysisk aktivitet". 
  
Terje Furumo fikk frivillighetsprisen i Saltdal. Furumo 
mottok prisen for sitt mangeårige arbeid i bygda. 
Furumo har stilt opp til en rekke kultur og idrettsformål i 
Saltdal, blant annet Saltdalskameratene, bygging av 
idrettshall, NM på ski 1991, og leder av idrettsrådet. 
Leder av frivilighetssentralen Nina Forseth og ordfører 
Finn-Robert Bentsen takket dugnadskongen i 
forbindelse med prisoverrekkelsen 26. november. 
 
Les også artiklene i Avisa Nordland og Saltenposten 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.idrett.no/TEMA/KLUBBGUIDEN/%c3%98KONOMI/Sider/skattefradrag.aspx
http://www.idrett.no/TEMA/KLUBBGUIDEN/%c3%98KONOMI/Sider/skattefradrag.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/nyhetsarkiv/Sider/Pressemeldingvareogtjenestemoms.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/nyhetsarkiv/Sider/Pressemeldingvareogtjenestemoms.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/minidrett_betaling.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/minidrett_betaling.aspx
http://www.dagbladet.no/2011/11/26/sport/klubben_i_mitt_hjerte/hoken_hovedlaget/19165085/
http://www.blv.no/sport/article5827985.ece
http://www.nrk.no/sport/idrettsgalla/
http://www.an.no/indresalten/article5824310.ece
http://www.saltenposten.no/nyheter/article503979.ece


 
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 
 

 

 

 
 

 
 
 
BARENTSKAMPER 2011 
 
Barentskampene blir fortløpende satt inn i kalenderen 
på Barentssidene til Nordland Idrettskrets. 

 
NORDLAND IDRETTSKRETS PÅ 
FACEBOOK 

 
Nordland Idrettskrets har etablert seg med ny side på 
facebook.  
 
Besøk oss på facebook! 
 
Her vil dere finne aktuell informasjon, annonsering av 
kurs, søknadsfrister og lignende. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ønskes av 
  Nordland Idrettskrets 

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettskole/stotte/Sider/default.aspx
mailto:tore.strand@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/krets/nordland/barents/Sider/Kalender.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/barents/Sider/Kalender.aspx
https://www.facebook.com/pages/Nordland-Idrettskrets/277292782285565

