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Nordland Idrettskrets Ting 21. april 
Vi minner om Nordland Idrettskrets Ting lørdag 21. April.  

Innkalling og sakspapirer er lagt ut på vår hjemmeside. 

 

Påmeldingsfrist: onsdag 28. Mars 

 

 

Nordlandsidrettens Møteplass 20.-22. april 
Nordlandsidrettens Møteplass og kretstinget til Nordland idrettskrets 

nærmer seg med stormskritt! Programmet for helgen lover godt og alt 

ligger til rette for ei kjempefin og spennende helg i Bodø! 

 

Vi minner om påmeldingsfristen, som er 28. mars, og 

påmeldingsskjema finner dere på idrettskretsens hjemmeside.  

(viktig at dere fyller i overnatting og de måltider dere skal delta på!) Her 

finner dere i tillegg fullmaktskjema for tingdelegatene, som også sendes 

idrettskretsen innen 28. mars. 

 

Spørsmål kan rettes til:  

torben.simonsen@idrettsforbundet.no / tlf: 419 00 251 

Velkommen til ei innholdsrik og spennende helg i Bodø! 

 

 

Program til Nordlandsidrettens Møteplass 
 

Mange spennende foredragsholdere 

 

 

 

 

 

 

Cato Zahl Pedersen, Birgit Skarsheim, Knut Erik Dybdahl, Cecilia Flatum,  

Sverre Breivik, Mads Andreassen 

 

Program til Nordlandsidrettens Møteplass 

 

 

 

 

 

 

-     Glede 

- Fellesskap 

- Helse 

- Ærlighet 

----------- 

- Frivillighet 

- Demokrati 

- Lojalitet 

- Likeverd 
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Idrettskretsting Bodø 

 

 

 

Nordlandsidrett 
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Nordlandsidrettens Ildsjelpris 
Nordland Idrettskrets ønsker å hedre en av Nordlandsidrettens mange 

ildsjeler. Uten deres utrettelige innsats ville idretten i Nordland stoppe opp 

og mange tusen barn og ungdom ville stå uten fritidstilbud. 

Idrettskretsen vil derfor hedre en av dem som har lagt ned utallige 

dugnadstimer med ildsjelpris som skal deles ut på idrettskretstinget  

21. april 2012. 

Hvis dere kjenner noen i deres idrettslag eller kommune som dere mener 

har gjort seg fortjent til en slik anerkjennelse, vil vi gjerne ha inn navn på 

kandidater. Forslagene må ha med begrunnelse for hvorfor dere mener at 

akkurat deres kandidat har gjort seg fortjent til ildsjelpris. 

Forslagene sendes enten på epost til nordland@idrettsforbundet.no  eller i 

posten til Nordland Idrettskrets, Boks 1420, 8002 Bodø, innen 10. april. 

2012.  

 

Søk midler til Helse og rehab 

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges 

Idrettsforbund til Extrastiftelsen til helserelaterte prosjekter.  

Søknadsfrist er 15. Mai. 

 

Utlysning 

 

Nye lag/Nedlagte lag 

Følgende idrettslag er tatt opp som medlemmer i NIF og NIK i perioeden. 

 

Brønnøy Sjøsportklubb, Brønnøy Kommune 

Særforbund: Norges Roforbund, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund 

 

Det er nå 559 idrettslag I Nordland. 

 

Ingen lag er tatt opp som medlemmer i Bedriftsidrettskretsen i perioden. 

 

Det er nå 159 bedriftsidrettslag I Nordland 

 

 

GOD PÅSKE! 

Nordland Idrettskrets vil ønske alle en aktiv og god påske! 

 

 

 

 

 

 

Facebook 
Lik siden vår på facebook! Her vil dere finne aktuell Informasjon, 

annonsering av kurs og arrangementer, søknadsfrister og lignenede.  

 

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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