
NYHETSBREV FRA NORDLAND IDRETTSKRETS 

Idrettsregistreringen endrer navn, søk midler fra NIFs flyktningfond, Anleggsseminar! 

Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her 

VIKTIG MELDING TIL ALLE IDRETTSLAG

Idrettsregistreringen endrer navn til "Samordnet søknad og rapportering"
i 2016. Registreringen av medlemsopplysninger skal nå gjøres i april måned. Dette
gjøres for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen for momskompensasjon og
for spillemidler til utstyr (sistenevnte kommer i 2017). 

Alle idrettslag må ha tilgang til Min Idrett, da denne skal benyttes for innlogging i
 "samordnet søknad og rapportering". Ledere/medlemsansvarlige må derfor huske å
validere/opprette konto i Min Idrett. Les mer under: Idrettens ID. MERK! Samme konto
brukes for å få tilgang til KlubbAdmin. KlubbAdmin er idrettens eget elektroniske
medlemsregister, og kan brukes til å gjennomføre samordnet søknad og rapportering. 

Idrettskretsen setter fortløpende opp kurs i KlubbAdmin. Ta kontakt med idrettskretsen
dersom ditt idrettslag ønsker slikt kurs, eller følg med i vår Kurskalender 
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ENKLERE IDRETTSLAG 2016

I løpet av 2016 skal det bli enklere for alle å være idrettslag! Her er en oversikt over
Norges idrettsforbund nye rutiner, som alle idrettslag må forholde seg til.

1: Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen 31. mars 

2: Idrettslaget må vedta ny lov (vedtekter) på årsmøtet: Last ned ny lovnorm for
idrettslag. Merk at ny lovnorm skal sendes idrettskretsen for godkjenning etter årsmøtet.
Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp. 

3: Alle idrettslag må føre elektronisk medlemsregister innen 31. desember. Vi
anbefaler idrettslag å bruke KlubbAdmin, som er et gratis elektronisk medlemssystem for
idrettslag. I KlubbAdmin kan du administrere medlemmer og behandle medlemskap,
sortere på grupper og kommunisere med disse via SMS eller epost. Du kan sende ut
medlemskontingent/ treningsavgift eller andre avgifter elektronisk med noen få tastetrykk.
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148 UNGDOMMER PÅ KURS

De siste årene har Nordland idrettskrets utdannet 148 ungdommer som trenere og ledere
gjennom vår store ungdomssatsing, Young Active. Ideen bak prosjektet har vært å
motivere ungdom i alderen 15 -19 år til å starte opp selvstyrte treningsgrupper (kalt
YouAct-grupper), med et variert aktivitetstilbud, i idrettslaget. 

Suksesskriterier: Gjennom prosjektet har vi gjort oss mange erfaringer, og vi tør å påstå
at følgende suksesskriterier er viktig å ta hensyn til når man skal starte opp et nytt
aktivitetstilbud for og med ungdom:

Tilstrekkelig STØTTE i idrettslaget er alfa og omega! Klubben må være TYDELIG og
vise at de ønsker å legge til rette for bred ungdomsdeltakelse
Lav inngangsbillett for å delta, men ikke gratis
Ungdom som skal bidra som trenere og ledere må bli spurt direkte (”face-to-face”) -
det holder ikke med en e-post

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nordland-idrettskrets/nyheter/rapport-young-active/
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UNGT LEDERSKAP I
NORDLANDSIDRETTEN

Sirianna Stormo Pettersen og David
Braseth fra Ørnes IL, er to av
ungdommene som har deltatt på
idrettskretsens ungdomskurs I 2015.
De er aktivitetsledere i YouAct Ørnes
sammen med 5 andre ungdommer, og
er en stor ressurs for klubben.  

I en undersøkelse idrettskretsen nylig har
gjennomført, svarer hele 72% av ungdom
som har deltatt på kursene at de har en
rolle som trener i idrettslaget sitt, mens
kun 19% oppgir at de har et lederverv.
Dette viser at vi har en vei å gå til å få
med ungdom med som ledere i
Nordlandsidretten. 

Nordland idrettskrets oppfordrer med dette
alle idrettslag, særkretser og idrettsråd
til å utnevne en ungdomsrepresentant i
sitt styre. Har dere noen ivrige
ungdommer som ønsker å bidra med nye
tanker og idéer, la dem slippe til. Ungdom
både KAN, VIL og TØR å bli idrettsledere! 
 

OPPSTART AV 5 YOUACT-
GRUPPER

5 idrettslag har startet opp en YouAct
gruppe de siste årene: 

Ørnes IL  Meløy 
Brønnøysund IL  Brønnøy 
Vega IL  Brønnøy 
SFK Ajaks  Sortland 
Bodø Gym og turnforening  Bodø 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/nordland-idrettskrets/young-active/ya-rapport---til-web.pdf
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SØK MIDLER FRA NIFs FLYKTNINGFOND 
 

Alle idrettslag kan igjen søke om midler fra NIFs flyktningfond. Rapportene viser at midler
fra fondet har bidratt til mye aktivitet landet rundt. Over 3000 flyktninger har blitt aktivisert
gjennom fondet i 2015, og de aller fleste idrettslag som har fått tilskudd skal videreføre
aktiviteten. 

Over 3 millioner kroner skal fordeles i 2016. Idrettslag kan søke om inntil kr 25.000,- til
ulike tiltak til idrettsaktivitet i mottak eller inkludering i idrettslag.

Søknadsfrist for NIFs flyktningfond er 13. mars

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nifs-flyktningfond-apnet-igjen/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nifs-flyktningfond-apnet-igjen/


ANLEGGSSEMINAR PÅ KRETSTINGET

Nordland idrettskrets avholder kretsting lørdag 23. april, kl 09-14 på Scandic Bodø hotell i
Bodø. 

På formiddagen søndag 24. april arrangerer vi et anleggsseminar der hovedtema blir
nylanseringen fra Telemarksforskning; "Norsk idrettsindeks", som tar for seg idrettsaktivitet
og anleggsdekning i norske fylker, regioner og kommuner. Fylkesrapporten blir et nyttig
verktøy i planlegging og utvikling av idrettens anleggsbehov i Nordland i årene som
kommer.

KURSTILBUD MARS / APRIL
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Kalender: 
2. mars 
Kurs i KlubbAdmin - Andenes 
 

3. mars 
Økonomikurs - Sortland 

10. mars 
Økonomikurs - Rognan 

12.-13. mars 
Aktivitetslederkurs for ungdom - Mo i Rana 

16. mars 
Økonomikurs - Bodø 

1.-3. april 
Barents Winter Games - Murmansk 

16.-17. april 
Aktivitetslederkurs for ungdom - Bodø 

16.-17. april 
Tur- og treningskompiskurs - Sandnessjøen 

23. april 
Idrettskretstinget - Nordland 2016 

25.-27. april 
Tur- og treningskompiskurs - Salten
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Maler for idrettslag - økonomi 
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Klubbhåndboken 
Tilskuddsordninger for idrettslag 
Kurs- og klubbutvikling 
Politiattester 
KlubbAdmin 
KlubbGuiden 

Norges idrettsforbund 
Nordland bedriftsidrettskrets 
Barents Games 

 

Du får dette nyhetsbrevet fordi du er tilknyttet idrettsorganisasjonen i Nordland. 

Er du ikke lenger leder i idrettslaget? Send oss en epost, så oppdaterer vi idrettslagets
kontaktinformasjon. 

Nordland idrettskrets  
Idrettens Hus, Aspmyra Stadion 
Postboks 1420, 8002 Bodø 
E-post: nordland@idrettsforbundet.no 
Tlf: +47 757 11 400 

Jeg ønsker ikke å abonnere på dette nyhetsbrevet      Oppdater min kontaktinfo 
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