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22,4 millioner kroner i momsrefusjon 
til idretten i Rogaland
Bli med på veRdens Best 
Betalte dugnad!

Idretten i Rogaland fikk i år 22,4 millioner kroner i 
momsrefusjon for regnskapet 2013. Fordelingen baserer 
seg på at hvert enkelt idrettslag via sin leder registrerer 
ETT tall på sportsadmin.no: Brutto driftskostnader. 

Det tar mindre enn et minutt å få lagt inn idrettslagets 
brutto kostnader på sportsadmin. 

Dette har ingenting med momsregisteret å gjøre så her er 
det bare å få det gjort! Systemet er åpent, men stenges 15. 
august. Kanskje midt i ferien for enkelte styreledere?

Les mer HER

Fra 62 til 74 millioner kroner
 RekoRdstoR utBetaling av 
 spillemidleR til Rogaland

Rogaland ble «budsjettvinner» ved årets tildeling av spil-
lemidler til anlegg. Beløpet til fordeling økte fra 62 til 74 
millioner kroner grunnet at vi nå er i ferd med å få endret 
tippenøkkelen.  

Samtidig er det viktig å forstå at midlene tildeles ut 
i fra en vekting av befolkning og total søknadssum fra 
Rogaland. 

Dette betyr at behovene i Rogaland fortsatt er meget 
store. Og at etterslepet, eller ventetiden, nå ligger på 
rundt 4 år etter at anlegget er forhåndsgodkjent av 
departementet. I tillegg gjelder de kommunale priori-
teringene som til enhver tid finnes etter dialog mellom 
idrettsrådene og kommunene. Like fullt er dette en 
bevegelse i positiv retning. 

til idrettsungdom fra Rogaland:
HaR du lyst å Bli med 
å aRRangeRe ungdoms ol i 2016

Norge har fått ungdoms OL i 2016. Arrangementet heter 
Youth Olympics. Lær deg forkortelsen: YOG 2016. 
Arrangementet tar i mot 1 100 idrettsungdommer fra hele 
verden. I 2016 er det  7 vinteridretter som møtes til dyst, 
men arrangørkompetansen som behøves har overførings-
verdi til ethvert idrettsarrangement. Så du kan like gjerne 
komme fra fotball eller bryting. 

Rogaland vil få sin kvote i forhold til å kunne tilby ung-
dom å bli med å smake på hvordan det er å skape store 
arrangement. Som et ledd i dette arbeidet søker vi nå i 
første omgang etter 3 av 60 særs motiverte ungdommer 
fra idrettslagene i fylket. Disse skal samles i Trondheim 
til høsten og vil bli fulgt opp fram mot mesterskapet som 
avholdes 12-21 februar 2016. Utlysning blir gjort i som-
mer.

Les mer om YOG2016 HER

PS. Som en forsmak reiser håndballspiller Oda Erland 
og ishockeyspilleren Jesper Beenfeldt fra Rogaland til 
Oslo den 17. Juni. Her skal de delta på samling fim Quiz-
kampen som arrangeres av OL-etaten i Oslo. Vi gleder 
oss til ”rapporten”.

Aaah, sommer. Ferie og late dager. Eller? Høysesong for trening og konkurranse? Hver fjerde 
Rogalending er med i idretten, så her er det sannsynligvis ulike planer. Forhåpentligvis får dere 
alle tid til å fylle batteriene. Årets sommerhilsen er en blanding av nyttig og viktig 
informasjon. Is får du i butikken :-)

Riksnytt sommeren 2014
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«Den som tror han er ferdig utlært 
er ikke utlært. Men ferdig!»

kuRs og kompetansetilBud 

Selv om vi ikke skal være gledesdreper er det en 
kjensgjerning at høsten er like om hjørnet. RIK tilbyr en 
rekke kurs for idrettslagene. I tillegg forsøker vi å dekke 
behov utenfor de ulike standardbehovene på forespørsel. 
Ta en titt på utdanningssidene våre og se dette mot deres 
planer for utvikling av idrettslaget ditt. Utdannings-
konsulent Wenche Salte kan kontaktes dersom du 
lurer på noe. 

I tiden som kommer ønsker vi å øke innsatsen for å satse 
på ungdom. 

lederkurs for ungdom er også tilbud for nysgjerrige 
ungdommer med slitne knær eller albuer. Dette gir god 
ballast for å kunne ta en posisjon i klubbens styre og stell. 
Og kanskje også bygge på kompetansen til unge trenere 
og dommere. 

Sist men ikke minst har vi fått en kvote på et 
utdanningsløp for motivert ungdom som har lyst å tilegne 
seg kompetanse gjennom å bli en del av Ungdom OL2016 
på Lillehammer.  Også kalt YOG 2016. Youth 
Olympic Games. Mer info om dette til høsten.

verdighetskurs for idrettslaget er en nyskapning 
som vi ønsker å lansere til høsten. Her har vi satt 
sammen et program hvor vi i kombinerer verdiarbeid 
med å introdusere alternativ utdanning for de ungdom-
mene som velger å trappe ned sin satsing på «banen» slik 
at disse ikke forsvinner ut av idrettslaget. Dette er tenkt 
som et forsøk hvor vi sammen med representanter fra 
særidrettene går inn i en og en klubb. 

gode tilbakemeldinger på 
styrearbeid i praksis
Klassikere som styrearbeid i praksis kan gjerne høres 
kjedelig ut. Men vi har via egne undersøkelser og en 
sentral undersøkelse i regi av NIF scoret svært så høyt 
på gjennomføringen av disse kursene. Kurset øker 
forståelsen for «spilleregler» i et demokratisk idrettslag, 
og har vist seg svært nyttig som et fundament i driften av 
idrettslag.  

Kunnskap om hva som faktisk gjelder kan også komme 
godt med i andre sammenhenger. F.eks. når det gjelder 
forbygging av uenigheter og konflikter. Eller i forhold 
strategiutvikling av idrettslaget. Hovedmålgruppen er 
hele styrer. Som regel i ett og ett idrettslag. 
Vi kommer til dere…

Les mer om utdanning HER

på gang:
nye spennende tuRneeR i Høst

kunnskapsturneen
Årets kunnskapsturne kommer til Rogaland 16. september. 
I år har vi valgt å legge turneen til Karmøy kommune. 
Kunnskapsturneen arrangeres av NIF og Norsk Tipping. 
Antidoping-arbeidet vil også i år være tema. Foreløpig 
røper vi at syklisten Steffen Kjærgård er blant foredrags-
holderne.

olympiatoppens og idrettskretsens 
Riksturne: skadeforbygging og basistrening
Til høsten ønsker vi å dra i gang en RIKsturne. Foreløpig 
datoer for første runde er 15. og 16. oktober. Arrange-
mentet er et samarbeid mellom Olympiatoppen Sørvest 
og Rogaland idrettskrets. Ideen er å gjennomføre turneen 
over to dager. En samling i sørfylket, og en i nordfylket. 
Begge steder håper vi å kunne gjennomføre en dag-
samling for idrettslinjene, og en samling for frivillige tre-
nere, foresatte og utøvere på kveldstid. Får vi god respons 
har vi ambisjoner om å kjøre runde to i februar 2015.

Følg med på våre nettsider etter skolestart
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JippiJippi

dugnadsvett

Vi får fra tid til annen forespørsel om hvilke regler som gjelder for dugnad i idrettslag. 
Dugnad er en svært viktig for idrettslagene. Ofte kan det være helt avgjørende for å gjennom-
ført det aktivitetstilbud som man har ambisjoner om å levere. Forankringen skjer gjennom 
å godkjenne et budsjett som står i samsvar med en handlingsplan for det enkelte idrettslag. 
Uten dugnad vil man som regel måtte øke medlemskontingent og treningsavgift. 
Eller redusere ambisjonene?

Les mer HER

Jippi Folkepulsen fikk nylig tildelt 500 000 kroner til støtte for det arbeidet som vi 
legger ned i Rogaland fylke. Dette er en støtte som vi ønsker i sin helhelt skal gå til 
kryssfinansiering gjennom samarbeid med kommuner i Rogaland. Dette gjøres ved å 
opprette styringsgrupper hvor idrettsråd og kommuner samhandler. Målet er å skape 
aktivitet for enda flere av våre nye landskvinner og -menn, inaktive unge og mennesker 
med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. 500 000 takk! 

sparebankstIftelsen gIr 500 000 
frIske kroner folkeHelsa!

nytt om idRettslag og kluBB

Oppdatert halvårsrapport for lovsaker er lagt ut på net-
tet vårt. Her finner nytt om lovsaker som f.eks. opptak og 
nedleggelser av idrettslag, nye grupper og godkjenninger 
av lover etc.  HER

Les mer HER

paralympisk skoledag skifter navn:
vel møtt til «gRenseløse 
idRettsdageR» 28. oktoBeR

Etter fem år som eget arrangement inngår nå tidligere 
Paralympisk skoledag som en del av «Grenseløse idretts-
dager». Dette betyr at det vil være en rekke «Grenseløse» 
dager rundt om i Norge i høst. Rammen for arrangemen-
tet på Nye Loen blir fortsatt den samme. Målet er å øke 
kunnskapen om idrett for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, og rekruttere flere til idretten.
Arrangementet er fortsatt gratis. 

Les mer HER.
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2014

Vi inviterer skoleklasser til å bli med 
på en aktivitetsdag der idrettene er 
tilrettelagt for syns- og bevegelses-
hemmede. Det eneste kriteriet for å 
delta er at klassen har en eller flere 
elever med funksjonsnedsettelser. 
Denne dagen vil gi alle elevene et 
innblikk i hvordan det er å være  
funksjonshemmet og drive idrett.  
Dette blir en annerledes skoledag 
som vi tror vil være nyttig for alle, 
både lærere og elever. Kanskje noen 
finner en idrett som de ønsker å be-
gynne med? Foruten skoleklasser 
inviterer vi også funksjonshemmede 
i alle aldre fra hele fylket. Vi håper på 
mye aktivitet, og vi tror dette vil bli 
en spennende og positiv dag for alle! 
Det kommer mer detaljert informa-
sjon om arrangementet etter som-
merferien.

Idretter 
Idretter som er representert denne 
dagen er blant annet kjelkehockey, 
rullestolcurling, svømming, friidrett  
og el-innebandy.

De som gjør dagen mulig 
Idrettsdagen er et samarbeid mel-
lom Norges idrettsforbund, Rogaland 
idrettskrets, Folkepulsen, Nærbø IL, 
Hå kommune frisklivssentralen, Nav 
hjelpemiddelsentralen og Bryne vgs. 
I tillegg bidrar mange idrettslag med 

utstyr og flinke instruktører.

Bli med på en paralympisk 
skoledag!
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Steinkjer 
Ålesund
Bergen

Nærbø 
Førde 
Alta 
Bodø 
Drammmen 
Skien 
Kristiansand 
Sarpsborg 
Bærum 
Gjøvik

Team Paralympics  sponsorerLokale samarbeidspartnerearbeidspartnere

Dato: 28. oktober 2014
Tid:  09:00 - 14:00
Sted: Nye Loen, Nærbø  

For påmelding klikk HER 
NB! Det er begrenset antall plasser. 
 
For informasjon kontakt: 
Wenche Salte  
wenche.salte@idrettsforbundet.no,  
Tlf. 91 59 74 78
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