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Søk spillemidler til utstyr

Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å
søke om spillemidler til utstyr. I år skal 34,4 millioner
kroner fordeles – en økning på fem millioner kroner
fra i fjor. Det søkes via Sportsadmin.
Årets søknadsfrist er 18. oktober. Alle særforbund
har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av
ordningen. For idrettsskolene er det de respektive
idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som
kan kjøpes inn. Utstyret må være kjøpt inn etter 1.
januar 2017. Les mer

Skateboard godkjent
som ny idrett i Norges
Snowboardforbund
Idrettsstyret har godkjent skateboard som ny idrett i Norges
Snowboardforbund.
- Skateboard er spennende og
annerledes, og jeg håper sporten
får en markant plass i norsk idrett
både i et bredde- og toppidrettsperspektiv, sier idrettspresident Tom Tvedt.

80.000 kroner skal ut:
Gjør ditt idrettslag noe ekstra for
ungdommene?

Norsk Tipping og Norges idrettsforbund skal dele ut
80.000 kroner til idrettslag som ønsker å gjøre noe
ekstra for ungdomsidretten. Grasrotprisen på 50.000
kroner deles ut til én vinner, men i tillegg skal det deles ut tre premier á 10.000 kroner til klubber som gjør
noe ekstra for at flere ungdommer skal få et tilbud i
idretten. Søknadsfrist 24. september
Les mer

Idrettslag kan få mer
penger i klubbkassen
ved bruk av
idrettsdugnad.no

Norges idrettsforbund har lansert
idrettsdugnad.no som skal gi flere
idrettslag større fortjeneste ved
salg av dugnadsartikler. NIF har
sendt e-post til alle idrettslag om
hvordan de går frem for å
kjøpe rimelige dugnadsartikler fra
idrettsdugnad.no for videresalg.

Dersom 1 promille av
aktive ungdommer i
Hordaland deltar på
Lederkurs…

Hva ville skjedd da?
I Hordaland er det registrert
28373 ungdommer i alderen 1319 år (2016 tall). Hvert år har vi
30 plasser, omtrent en promille av
aktive ungdommer, på Lederkurs
for ungdom som arrangeres en
gang i året.
Informasjon og påmelding til
Lederkurs for ungdom her

Les mer

Les mer

Utviklingsstipend

Lørdag 16.september arrangeres
”VM stafetten Fløyen opp på Sykkel”

Hordaland fylkeskommune deler
hvert år ut utviklingsstipend.
Søknadsfrist er 1. oktober.
Unge idrettsutøvere.
Det blir gitt fem utviklingsstipend
hver på 30 000 kroner.
Les mer og søk her
Gateaktivitet
Fra 2017 blir det delt ut et nytt
stipend - til en ung utøver innen
gateaktivitet, som f.eks. skating,
dans, parkour el.l.
Les mer og søk her

Dette er en unik mulighet til å sykle samme dag som verdens beste
syklister tester løypen, da løypen er den samme som siste del av den
offisielle tempoetappen proffene sykler! Når det er sagt er dette et løp
ALLE kan være med på, løpet deles inn i to klasser: 1. HARDHAUSENlag: for de som satser på å vinne. 2. GØY- lag: for dem som bare vil
komme seg opp. Ingen krav til herre- eller kvinnekvote på lagene.
Det koster 1200 kroner pr lag å delta. Dette er Sykkel VM for en god
sak hvor Bergen 2017 ønsker å gi noe tilbake. Derfor går 200 kr av
hver deltakeravgift uavkortet til TV-aksjonen UNICEF eller MOT. Det er
opp til laget selv å bestemme hvem som skal få deres bidrag. Les mer
Hordaland idrettskrets er påmeldt med ett lag og Olympiatoppen
Vest med to lag.

Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.
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