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30 Nye Ungdomsledere! 
30 ungdommer fra hele fylket deltok på Nordland Idrettskrets 

Ungdomslederkurs i Saltstraumen 5.-7. Oktober. Det var stort 

engesjement og utrolig menge dyktige lederspirer!  

 

 

 

 

 

 

 

Terje Strand mottar ildsjelprisen 2011 av Reinert Aarseth 

 

 

 

 

Les mer på vår hjemmeside 

 

 

Spillemidler til utstyr 
Fra fredag 28. september til 8. november kan det søkes om spillemidler til 

utstyr. I år skal 23,4 millioner kroner fordeles. 

 

Les mer på idrettsforbundets hjemmeside 

If Barneidrettsfond 
Alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund kan i perioden 15. - 31. 

oktober søke om inntil 50.000 kroner til gode prosjekter for å rekruttere og 

beholde barn og unge i idretten. 

 

Les mer på idrettsforbundets 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 

 26.-27.10.12  

Barentskonferanse 

 29.10.12 Kurs i 

Idrettsrådets ansvar og 

funksjon, Leknes 

 31.10.12 Kurs i 

økonomistyring og 

regnskap, Mo i Rana 

 02.-04.11.12 

Barentskamp i 

Svømming, Lakselv 

 03.11.12 Idrettskurs, 

Fauske 

 

 

 

 

 

Nordlandsidrett 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/krets/nordland/nyhetsarkiv/Sider/30NyeUngdomsledere.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Spillemidlertilutstyr2012.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/S%C3%B8komIfBarneidrettsfond.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


 

Døveidrett 

Døveidrett I Norge har en lang og tradisjonsrik historie. I dag organiseres 

døve idrettsutøvere på lik linje med andre funksjonshemmede utøvere 

gjennom særforbundenes aktiviteter. Kompetanse I idrettslagene er viktig 

for å øke rekrutteringen av dove slik at disse får et aktivitetstilbud 

gjennomidretten. 

 

Nordland Idrettskrets med støtte fra VOFO Nordland arrangerer 

nybegynnerkurs I tegnspråk 24.-25. November I Bodø. Dette er et 12 

timers kurs med tittelen; “Gloser I startfasen”, og vil ha focus på tegnspråki 

idrettssammenheng. Vi har et tak på 20 deltakere på kurset, og det er 

“først til mølla” som gjelder. Kurset er forbeholdt medlemmer av idrettslag 

I Nordland. 

 

Informasjon og påmelding 

 

 

 

 

 
 

 

Nye lag/Nedlagte lag 

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

 

Røst Innebandyklubb, Røst Kommune 

 

Følgende Idrettslag er sammenslått: 

Blåfjell IL er slått sammen med Skjertsad IL, under navnet Skjerstad IL 

 

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 
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