
Saker til styremøte 19.05.2016 

Scott Cup 
Se vedlagt mail. Vi må fordele ansvar. 

Fellestur i august 
Vi må få laget et program og komme i gang med planleggingen. Hytter må «bookes» osv. 

Klubbens medlemmer 
Vi må få gjort noe med å oppdatere medlemmer på FB. 

Idrettens Historie i Aust-Agder 
Vi er bedt om å bidra. Hva gjør vi? 

INFO: Barneløp i august 
Info om hvor langt vi er kommet. 

INFO: Barne- og ungdomsgruppe 
Liten info om hvor langt vi er kommet. 

INFO: Registreringer 
• Samordnet registrering 

• Frivillighetsregisteret 

• Momskompensasjon 

• Brønnøysundregisteret 

INFO: Buss fra Hovden 
Buss er bestilt sammen med NOV Sykkelgruppe. 



Scott Cup 3  Lillesand

Jan Kåre Eriksen til meg, Hilde, Notto 11. mai

Hei igjen!

 

Som du kan lese nederst sendte jeg før nyåret ut en mail / henvendelse i januar til våre arrangører en slags fordeling av oppgavene.

 

Det er lagt opp til manuell tid her. Om det ønskes noen annen løsning må dere gjerne gjøre det.

 

Lager invitasjon til deg for gjennomsyn før utsendelse.

 

 

Med hilsen

for KrisሀĀansands Cykleklubb /Color Line Tour

 

Jan Kåre Eriksen

Daglig leder

Mobil 95218112 – privat 95946313

Besøksadresse: IdreĀens Hus Henrik Wergelands gate 4

Postadresse: Postboks 275, 4663 KrisሀĀansand S

 

        

 

 

 

Fra: KCK [ ] 
Sendt: 3. desember 2015 14:54
Til: ' '; ' '; 'Christian Berthelsen  Team Works AS'; ' ';
' '; ' '
Kopi: Slemdahl Espen ( ); Ekra Nils Tore ( ); Kaspersen Phillip
( )
Emne: Scott ritt sesongen 2016

 

Heisan!

 

Sitter og jobber med å få på plass alle Scott og Skoda rittene for neste sesong slik at vi kan få de inn i terminlisten. På
terminlistemøtet i forrige uke var det en del klubber som manglet og ble derfor vanskelig å få stadfestet noen ritt.

 

I den forbindelse lurer jeg på om dere kan tenke dere å arrangere terrengritt (Scott) som dere gjorde i 2015?

 

Har studert terminlisten slik den foreligger pr. nå og har da tatt hensyn til deres egne arrangement, så langt jeg kjenner til, for å unngå
mye jobb tett opp til andre arrangement dere måtte ha.

 

Mitt forslag og forespørsel er da som flg.:

 

3.mai   Søgne

 

24.mai – Blindleia

 

14.juni – Mandal

 

30.august – Arendal

 

I tillegg til disse legger vi opp til 3. ritt i Scott cupen i Kristiansand.

www.kck.no www.colorlinetour.no www.palmeriĀet.no

mailto:kck@kck.no

kenneth.lohne@hkheis.no info@mandalck.com post@arendalcc.com
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Hva KCK sørger for her er:

          Registrering i terminlisten, herunder påmeldingsløsning via Quicktiming

          Lage invitasjon og sende ut til øvrige klubber

          Lisensregistrering og påmelding før start

          Tidtaking og resultatliste (legges opp til manuell tidtaking også neste sesong for vår del)

 

Hva dere sørger for er:

          Løypemerking

          Vakthold

          Premiering

          Evt kiosk hvis dere ønsker

          Bistå i sekretariat ved behov

          Få tak i /ha førstehjelper tilstede (har brukt egne medlemmer med slik kompetanse denne sesongen) Bør være en
som har dette som spesialoppgave og har litt plaster og sårforbinding.

 

Av inntekter fra påmeldingen deles den mellom dere og KCK. Oppgjør sendes dere så raskt som mulig etter arrangementet.

 

Har dere andre innspill så hører jeg gjerne fra dere og om det er mulig for dere å være med på å få arrangert nevnte ritt.

 

 

Med hilsen

for Kristiansands Cykleklubb/Color Line Tour

 

Jan Kåre Eriksen

Daglig leder

Mobil 95218112 – privat 95946313

Besøksadresse: Idrettens Hus Henrik Wergelands gate 4

Postadresse: Postboks 275, 4663 Kristiansand S

 

        

 

 

 

 

 

 

Fra: Annar Gaustad [mailto: ]  
Sendt: 9. mai 2016 15:53
Til: Jan Kåre Eriksen < > 
Emne: ScoĀ Cup

 

Hei!

 

Det er nærmer seg for Scott Cup i Lillesand, og lurte på om det er noe vi burde vite om i år?

 

Tenker på selve arrangementet, evt utgifter osv osv. Noe dere trenger å vite fra oss? Noe dere forventer?

 

Notto H. setter opp løypa i år som tidligere.

 

Regner med at de som har vært med å arrangert tidligere hos oss hjelper til så vi for litt kontinuitet.

 

mvh

Annar Gaustad

www.kck.no www.colorlinetour.no www.palmerittet.no

annar.gaustad@gmail.com
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________________________________________________________________________________________________________ 

Post- og besøksadresse: Sør Amfi, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
E-postadresse: aust-agder@idrettsforbundet.no Hjemmeside: www.idrett.no/aust-agder Tlf: 370 60800 

  

 
 
 
 
 
Til alle idrettslag i Aust-Agder 
 
 

 
Myra, Arendal, 24. november 2015 

 
 
 
IDRETTENS HISTORIE I AUST-AGDER – FORESPØRSEL OM HJELP FRA DIN KLUBB 
 
Aust-Agder idrettskrets har i over ett år arbeidet med en gruppe på ca 10 frivillige 
idrettsveteraner for å få laget en dokumentasjon over idrettens historie i hele fylket. Planen er 
at dette skal være et forskningsprosjekt hvor vi skal finne frem og dokumentere mest mulig 
av det som har skjedd av idrettsrelatert aktivitet helt fra 1850 og frem til i dag. Vi har sikret 
oss en meget kompetent historiker som forsker og forfatter, nemlig Nils Justvik, ansatt på 
UIA, historiker med doktorgrad, bosatt i Lillesand.  
 
Grunnen til at vi ønsker å gjøre dette nå, er tredelt:  

1. Vi mener at idretten i Aust-Agder er litt unik i historisk perspektiv, ved at vi var tidlig 
ute med å danne idrettslag sammenlignet med resten av landet. 

2. Vi synes det har stor verdi at idrettshistorien i hele fylket blir samlet og kan sikres for 
videre bruk av alle som ønsker det, både historikere, idrettsmiljøer og andre 
interesserte. 

3. I 2019 har idrettskretsen 100-årsjubileum som organisasjon, og vi ønsker å kunne 
fremvise resultatet av prosjektet i forbindelse med jubileet.  

 
Ett av resultatene av forskningen blir en bok på 500-600 sider som vi skal legge stor vekt på 
skal bli leseverdig for både idrettsinteresserte og andre, samt bli et verk som setter idretten 
inn i et totalt samfunnsperspektiv. Altså ikke en vanlig bok med opplisting av navn, resultater 
og årstall.  
 
Vi trenger hjelp: 

1. Vi vet at svært mange av klubbene har skrevet bøker om sitt eget idrettslag, og 
dermed har vært igjennom massevis av stoff og bilder som også kan være av 
interesse for vårt prosjekt. Vi vil svært gjerne få tilgang til evt bok/bøker, stoff og bilder 
fra din klubb, og også få kontakt med personer i klubben som kan være interessert i 
vårt prosjekt på en eller annen måte. Lykkes vi med dette, sikrer vi oss å ikke gå glipp 
av viktig informasjon ifm arbeidet.  

2. Økonomi: Vi har lagt lista høyt for å sikre oss at prosjektet skal få en topp kvalitet. 
Dessverre har vi ikke lykkes helt med finansieringen, og mangler i øyeblikket ca 1 mill 
av totalt tre mill. Både næringslivet, fylkeskommunen og kommuner bidrar med 
vesentlig mindre enn det vi hadde forventet.  
 

mailto:aust-agder@idrettsforbundet.no
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Vi har 180 klubber i fylket, og håper at dere i klubbene er enig med oss i at dette er så 
viktig arbeid at dere kan bli med oss på et spleiselag. Vi har et ønske: 

a. Klubber med omsetning over 500 000 bidrar med kr 5000 hver mot å motta 5 
bøker som kan brukes til gaver e.l. 

b. Klubber med omsetning under kr 500 000 bidrar med kr 3000 hver, og mottar 
tre bøker 

 
Når vi spør om denne støtten, er det fordi vi mener at dette prosjektet vil ha stor 
verdi for hele idretten i fylket, og fordi at vi vet at det politiske arbeidet NIF og 
idrettskretser sammen har gjort, har ført til en enorm økning av økonomiske 
overføringer til klubbene de siste årene.  
 
Tilførsel av offentlige midler direkte til klubbene bare i Aust-Agder er nesten 7 mill. 
høyere pr år i 2015 enn i 2010. 
 
Det kan nevnes at idrettskretsen, Idrettsfondet og NIF bidrar med nesten en million 
totalt inn i prosjektet. Alle bidragsyterne blir nevnt i boken og ellers i prosjektet der 
det er naturlig. 

 
 

Vi ønsker svar fra din klubb på flg to spørsmål (vi ønsker svar også dersom dere 
velger å svare nei): 
 

1. Har dere bøker/hefter/bilder/stoff som vi kan dra nytte av? 

 Hvis ja: Har dere personer vi kan kontakte, i så fall hvem (navn, 
tlf.nr, mailadresse) 

 
2. Kan vi fakturere dere for kr 5000 eller kr 3000, og sende dere hhv 5 eller 3 

bøker når de er ferdige? 
 

Det er selvsagt anledning til å bidra med en høyere sum om ønskelig. I så fall, 
ring! 

 
 
 
 
 
Med sportslig hilsen 
Aust-Agder idrettskrets  
  
          

                                                                           
Kirsten Borge (s)      Svein Lien 

Leder        Org.sjef     
      



UNIK IDRETTSHISTORIE 
I AUST-AGDER
Aust-Agder Idrettskrets er fellesorganet for all idrett i Aust-Agder. 
Idrettskretsen består av alle fylkets idrettslag, idrettsråd og særkretser 
tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 
Idrettskretsen arbeider for å styrke idrettens rammevilkår, og er fylkets 
desidert største frivillige organisasjon.



MÅL MED 
HISTORIEVERKET
Aust-Agder sitter på en unik idrettshistorie, 
men få kjenner til den. I anledning 100-års 
jubileet til Aust-Agder Idrettskrets i 2019 utgir 
kretsen derfor et verk om fylkets idrettshistorie 
fra 1800-tallet og frem til i dag. Verket blir et 
pionerarbeid i sin gate, blant annet fordi Aust-
Agder Idrettskrets og Aust-Agder Museum og 
Arkiv gjennom årenes løp har samlet et enormt 
kildemateriale av enestående historisk verdi.

Kort oppsummert er målene med historieverket 
at det skal:
• Være et forskningsarbeid med nye og brede 

perspektiver på idretten.
• Skrives med en kulturhistorisk vinkling.
• Ikke bare handle om idrettens historie, men 

også om idretten som samfunnsaktør.
• Vise hva som var spesielt ved i idretten 

i Aust-Agder, og hvordan det var et 
foregangsfylke på visse områder.

• Ta for seg både fylkets idrettshistorie og 
idrettskretsens historie.

• Ta for seg både toppidrett og breddeidrett.
• Vise menneskene i og rundt 

idrettsorganisasjonene.
• Kunne komplimentere andre historieverk 

samtidig som det står støtt på egen hånd.
• Appellere til en bred målgruppe bestående av 

allmennheten, yrkeshistorikere, politikere, 
skoleverket og idrettsorganisasjonene.

En kulturhistorisk vinkling innebærer at 
idrettene, kildene og menneskene sees i lys av 
sin tid, og at kvinner, barn, ressurssvake og 
andre grupper presenteres mer inngående enn 
hva tidligere arbeider har gjort.

At verket skal handle om idretten som 
samfunnsaktør betyr at idrettens betydning for 
helse, trivsel, identitet, samhold, likestilling, 

AUST-AGDER IDRETTSKRETS 
er fellesorganet for all idrett i 
Aust-Agder. Idrettskretsen består 
av alle fylkets idrettslag, idrettsråd 
og særkretser tilsluttet Norges 
Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité. 

Idrettskretsen arbeider for å 
styrke idrettens rammevilkår, og 
er fylkets desidert største frivillige 
organisasjon. 

I dag er det 44 697 registrerte 
medlemskap i idrettskretsen og 
rundt 19 000 i bedriftsidretten, 
fordelt på 184 idrettslag og 130 
bedriftsidrettslag.



utvikling og innflytelse på praktisk politikk 
trekkes frem. Samtidig skal det stilles kritiske 
spørsmål rundt idretten og idrettsarbeidet i 
Aust-Agder.

Verket kan komplimentere bøkene som forfattes 
for jubileene til Arendal og Risør kommune 
i 2023 og Vest-Agder Idrettskrets i 2017. 
Samtidig blir boken et historisk referanseverk og 
pionerarbeid i seg selv.

Med en bred målgruppe fordres det at verket 
fungerer på flere nivåer, og en god historiebok 
gjør ofte nettopp det. Boken skal ikke være tung 
eller oppramsende i stilen, men være behagelig 
og enkel å lese, samt ha bilder på minst 
annenhver side.

SKISSE TIL INNHOLD
Den aktive idretten i Aust-Agder skal 
gjennomgående omtales i verket. En rekke 
utøvere fra fylket har vunnet medaljer i VM 
og OL, og de store idrettsheltene skal trekkes 
frem. Samtidig må det gjennomsyre verket at 
idretten alltid vil være avhengig av det brede lag 
av utøvere, trenere, ildsjeler og tribuneslitere – 
altså menneskene i og rundt organisasjonene. 
Noen flere av temaene i verket blir som følger:

Pionertiden, starten av 1800-tallet frem 
til 1919: Kystregionen i Aust-Agder var en 
internasjonal arena, og det må diskuteres om 
skipsfarten var en forutsetning for idrettens 
innpass her. Norges nest eldste idrettsforening, 
Arendals Turnforening, arrangerte på 
1800-tallet hva som kan kalles Norges første 
friidrettsstevne. Sam Eyde og industrien spilte 
en viktig rolle for oppmuntring til idrettslige 
aktiviteter. Skytetrening, langrenn, hopp, 
skøyter, fotball, tennis, rosport, bryting og 
boksing, samt gymnastikk i skolene, begynte 
å organiseres i Aust-Agder. Det hefter også 

en grenseproblematikk ved fylkets tidlige 
idrettsorganisering – en forløper til Agder 
Fotballkrets ble f.eks. stiftet i Kristiansand, 
med Grane og andre klubber fra Aust-Agder 
involvert.

Politisering av idretten, 1919-1945: 
Hopprennet i Songebakken i 1923 med kong 
Håkon på tribunen og kronprins Olav som 
deltaker er kanskje det idrettsarrangementet 
i fylket som har hatt størst sosial betydning 
noensinne. Imidlertid var mye av perioden 
preget av konflikt. Kampen mellom Aust-
Agder Distriktslag for Idrett og Aust-Agder 
Arbeideridrettskrets førte blant annet til rettssak 
rundt lagene ”Dristug” og ”Express”. I 1945 
ble det sammenslåing, men det er viktig nytt 
å få frem at Aust-Agder Distriktslag for Idrett 
og Aust-Agder Arbeideridrettskrets var to 
jevnbyrdige organisasjoner som sammen dannet 
Aust-Agder Idrettskrets. Den illegale idrettslig 
aktiviteten under krigen, trening om bord blant 
fylkets krigsseilere og de nazistiske forsøkene på 
å få kontroll over idretten må også trekkes frem.

Oppbygging av idrettskretsen, 1945-
1971: Organer for idrettsmerkesaken og 
legekontroll ble oppnevnt, det ble opprettet 
egne utvalg for barne- og ungdomsidrett 
samt bedriftsidrett, TRIM-kampanjen ble 
lansert og idrettene volleyball, orientering og 
håndball grep raskt om seg i Aust-Agder. Den 
norske handelsflåten arrangerte også flere 
idrettskonkurranser i fylket. Mot slutten av 
perioden utviklet særidrettene og organiseringen 
av idretten seg mot den form vi har i dag. 
Kvinner og menn fra alle samfunnslag kunne nå 
delta i idrett og ha tillitsverv.

Aust-Agders idrettshistorie i nyere 
tid: Lite er skrevet om de siste tiårenes 
idrettshistorie – historieverket blir i så måte 
et nybrottsarbeid. På anleggssiden har Aust-



Agder vært helt spesiell: Her var fylket et av 
landets dårligste frem til idrettskretsen tok 
aktivt grep, og i dag er det et av fylkene med flest 
idrettsanlegg. Aust-Agder Idrettskrets har vært 
økonomisk svært sterkt og en av landets ledende 
idrettskretser. De siste årene har nye idretter 
vokst fram og idrettsorganisasjonene blir 
stadig mer profesjonelle. Idrett og helse er også 
dagsaktuelle temaer. Fylkets store idrettshelter 
skal selvfølgelig trekkes frem. Samtidig skal det 
gjennomsyre verket at idrettene alltid vil være 
avhengig av det brede lag av utøvere, trenere, 
ildsjeler og tribuneslitere – altså menneskene i 
og rundt organisasjonene.

ORGANISERING 
AV ARBEIDET
Styringsgruppe
Styringsgruppen opprettet av Aust-Agder 
Idrettskrest har det overordnede ansvar for 
koordinering av arbeidet. Denne oppretter 
undergrupper ut fra behov, og arbeidet med 
bokkomité, bildekomité og finanskomité er 
allerede i gang. Styringsgruppen sørger sammen 
med undergruppene for at samarbeidet med 
forfatter organiseres på en god og effektiv måte.
Styringsgruppens medlemmer er: Ida van der 
Geest, Ole Goderstad, Trond Harstad, Thom 
Krakstad, Svein Lien, Astri Rysstad, Karl 
Stalleland, Marie Tveiten og Olav Ulltveit-Moe. 
Ha med bilde av disse og kort beskrivelse av 
hver.

Bokkomité
Bokkomiteen kommenterer og diskuterer 
forfatterens kapittelutkast. Komiteens 
hovedoppgave blir å forberede seg grundig til 
møtene med forfatteren, og den bør ha med 
en faghistoriker forfatteren kan sparre med 
underveis.

Bilderedaktør- og komité
For å bli så lesevennlig som mulig skal verket 
være rikt illustrert, med bilder på minst 
annenhver side. Bildematerialet som foreligger 
er enormt. Det må derfor engasjeres en 
bilderedaktør og en bildekomité hjelper denne 
med å samle inn og systematisere materialet. 
Det er trolig mulig å hente inn medlemmer som 
deltar i bildekomiteen på frivillig basis.

Finanskomité
Finanskomiteen vil hovedsakelig arbeide med 
finansiering og økonomi. Finansieringen av 
bokverket krever tilskudd fra Aust-Agder 
Idrettskrets, fra det offentlige og fra det private 
næringsliv, samt et godt salg. Dette medfører 
behov for markedsføring av prosjektet i forkant, 
underveis og ved salg av det endelige verket.

Forfatter
Én forfatter ansettes for tre årsverk med 
forbehold om at finansiering går i orden. Han 
eller hun bør være faghistoriker med minimum 
hovedfag/mastergrad i historie, og må ha vist 
seg i stand til å formidle historie i et lesevennlig 
språk. Det er ønskelig at forfatteren kjenner 
til oppdatert historieteori om hvordan skrive 
kulturorientert historie, samt at han eller 
hun reflekterer fornuftig over det å skrive 
regionalhistorie. Forfatteren vil få mulighet til 
egen kontorplass på Aust-Agder Museum og 
Arkiv uten kostnad. Han eller hun vil dermed 
være omgitt av et sterkt fagmiljø og ha direkte 
tilgang til en rekke kilder.

FREMDRIFTSPLAN

Forfatterstilling lyses ut: januar 2015
Skrivingen starter: 1. mai 2015
Ferdig manus: 1. mai 2018
Utgis: Oktober 2018



Idrettsskole barn / ungdom

BøMørland, Stein til meg 13. mai

Hei Annar

 

Her er link til noen nyttige sider om Idrettsskole. 

Slik jeg oppfattet deg, så er dette det mest aktuelle.

Klubben må finne ut hvilken alder tilbudet er ment for, deretter opprette en gruppe med eget styre.

Dette kan skje uten årsmøtets tillatelse (unntak for idrettsskole). Særidretter må vedtas opprettet eller nedlagt på årsmøtet.

 

Hvis dere bestemmer at det er dette dere vil, så fyller dere inn skjema for oppstart av Idrettsskole.

Dersom dere vil utvide tilbudet senere til å omfatte flere alderstrinn, andre idretter/aktiviteter e.a. så kan dere søke utviklingsstøtte.

 

Noen få krav til idrettsskole:

1)      Må ha en plan for minimum 20 uker med aktivitet i året (vedlegges søknaden)

2)      Planen må inneholde minst tre ulike idretter til og med 12 år. For ungdom (13 år og eldre) er kravet kun to ulike idretter/aktiviteter.

 

Håper dette er til hjelp. Ellers må du bare ta kontakt igjen.

Vi kan evt. komme på et møte hos dere for å hjelpe med etableringen, dette er noe vi har god erfaring med rundt forbi og er en
prioritert oppgave for oss 

 

God langhelg!

 

Stein BøMørland

Idrettsfaglig rådgiver

Norges Idrettsforbund

AustAgder Idrettskrets

tlf. + 47 911 23 295

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrettidrettsskoleforbarn/

www.idrett.no/krets/austagder

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett---idrettsskole-for-barn/
http://www.idrett.no/krets/aust-agder


IDRETTSSKOLE FOR BARN
Håndbok for deg som vil starte  
en idrettsskole

Alle barn 
skal ha et 

godt og variert 
aktivitetstilbud i 
et trygt miljø!
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God barneidrett er 
organisert slik at barna får 
leke fritt og spontant  4  God barneidrett er...

 5  Hva er en idrettsskole?
 

 7  Hvordan starte og drive 
  en idrettsskole?

 9  Utviklingsplan

 10  Eksempel på en flerårsplan 

 11  Eksempel på en årsplan

 12  Organiseringsformer for idrettsskoler

 17  Utdanning av aktivitetsledere  
  i barneidrett

 18  Politiattest

 19  Idrettsforsikring for barn
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God barneidrett er ...

•	 åpen	for	alle	barn	i	nærmiljøet		
til	og	med	12	år	

•	 et	trygt	treningsmiljø,	fritt	for		
press	og	utnyttelse	

•	 aktiviteter	som	skaper	glede	og	
trivsel	og	gir	grobunn	for	vennskap	
og	solidaritet	

•	 aktiviteter	der	barn	opplever		
mestring	og	lærer	flere	ferdigheter	
	
	

•	 et	aktivitetstilbud	der	barn	skal	ha	
mulighet	til	å	være	med	på	plan-
legging	og	gjennomføring	av	egen	
idrettsaktivitet	sammen	med		
trenere	og	foresatte	

•	 et	miljø	der	barn	kan	velge	hvilken	
idrett	(er)	de	vil	delta	i	

•	 et	miljø	der	barn	kan	velge	selv	om	
de	vil	konkurrere	eller	ei	

•	 tilpasset	barnas	alder	og	utvikling

En idrettsskole er et variert aktivitets-
tilbud hvor barn får prøve flere ulike 
idretter i flere miljøer, for eksempel 
i sal, i skogen, på løkka, på snø, på  
is eller i vann. Det legges vekt på å  
utvikle en god grunnmotorikk 
gjennom lek og aktiviteter tilpasset 
barnets utviklingsnivå.

En	idrettsskole	kan	organiseres	av	et	
fleridrettslag,	et	særidrettslag	eller	et	
samarbeid	mellom	flere	idrettslag.		

Kriteriene	for	å	bli	en	idrettsskole:

1.	 Idrettsskolen	skal	være	et	åpent	
tilbud	for	alle	barn	fra	og	med	det	
året	de	fyller	6	år	til	og	med	det	året	
de	fyller	12	år.		Idrettsskoler	for	barn	
under	6	år	er	ikke	stønadsberettiget.

2.	 Idrettsskolen	må	være	forankret	i		
idrettslagets	styre	før	søknad	sendes.

3.	 Idrettens	barnerettigheter	med	
utviklingsplan	og	Bestemmelser	
om	barneidrett	skal	følges	opp	og	
etterleves.

4.	 Ansvarlig	for	idrettsskolen	skal	
sørge	for	at	alle	trenere	og	ledere	

er	godt	kjent	med	Idrettens	
barnerettigheter	og	Bestemmelser	
om	barneidrett	og	sørge	for	at	de	har	
gyldig	politiattest

5.	 I	løpet	av	et	år	skal	barna	prøve	
minst	tre	idretter.	Vektleggingen	av	
idrettene	gjennom	året	kan	være	
ulik.	Lek	og	fysisk	aktivitet	som	
utvikler	barnas	grunnmotorikk		
skal	være	gjennomgående	i	idretts-
skoletilbudet.		Kravet	om	tre	idretter	
gjelder	ikke	for	barn	under	6	år.	

6.	 Idrettsskolen	skal	gi	et	variert	
opplæringstilbud,	i	ulike	miljøer,	
hvor	aktivitetene	følger	årstidene.	

7.	 Idrettsskolen	skal	gi	et	tilbud	
gjennom	hele	året,	fordelt	over		
20	uker	eller	mer.	

8.	 Idrettsskolen	skal	ha	en	årsplan	som	
viser	aktiviteten	i	idrettsskolen,	uke	
for	uke,	for	de	ulike	aldersgruppene.	

9.	 Aktivitetslederne	i	idrettsskolen	bør		
som	et	minimum	ha	aktivitetsleder-
kurs	i	barneidrett	eller	tilsvarende.

Alle idrettslag kan 
starte en idrettsskole

Hva er en idrettsskole?

Kilde:	Idrettens	barnerettigheter
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Aldersperioden 7-12 år  
kalles «allsidighets- og  
sankerfasen» der barna skal 
prøve mange aktiviteter og 
idretter, og få en bred  
bevegelseserfaring.

En god idé er	å	tenke	at	
idrettsskoletilbudet	skal	gå	over	flere	år	
og	at	det	er	noen	nye	idretter	hvert	år.		
Se	eksempel	på	en	4-års	plan	lenger	bak		
i	brosjyren.	

Hvordan starte og drive en 
idrettsskole?

Har	du	lyst	til	å	starte	en	idrettsskole	
bør	du	først	kontakte	idrettslaget	du	
er	tilknyttet	og	fortelle	om	dine	ideer.	
Få	med	deg	flere	interesserte	og	lag	en	
årsplan.

Årsplanen bør inneholde:	
•	 Hvilke	aktiviteter	skal	gjennomføres	
•	 Hva	slags	utstyr	trengs	
•	 Hvor	man	skal	være	(i	en	gymsal,		
	 i	skogen,	på	fotballbanen	osv)	
•	 Hvem	skal	være	instruktører		
•	 Hva	det	skal	koste	å	gå	på		 	
	 idrettsskolen	
•	 Hvordan	aktivitetstilbudet	skal		
	 gjøres	kjent	(markedsføringen)		
 
Markedsføring av idrettsskolen: 
•	 Foldere	som	deles	ut	på	skoler		
	 og	i	nærmiljøet	
•	 Plakater	som	henges	opp	
•	 Annonser	og/eller	omtale	i		 	
	 lokalavisen	
•	 Idrettslagets	hjemmeside

Finansiering:	
•	 Idrettsskolen	kan	søke	om	oppstart-		
	 og	utviklingsstøtte	via	www.idrett.no		
	 under	temasider	”barneidrett”	
•	 Idrettsskolen	kan	ta	en	liten		 	
	 deltakeravgift		
•	 Kommunen	bør	forespørres	om		
	 gratis	leie	av	gymsal/hall	samt			
	 utstyr	
•	 Idrettsrådet	i	kommunen	tildeler	
	 Lokale	aktivitetsmidler	(LAM),	her		
	 er	idrettsskolen	prioritert

Idrettsskolen kan søke 
oppstarts- og utviklingsstøtte 
gjennom NIF

http://www.idrett.no
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Utviklingsplan

Utviklingsplanen	er	nedfelt	i	Idrettens	
barnerettigheter	og	Bestemmelser	
om	barneidrett	og	sier	blant	annet	
følgende:

All	barneidrett	skal	følge	en	felles	
utviklingsplan	for	å	sikre	størst	
mulig	variasjon	og	gi	muligheter	for	
stor	bevegelseserfaring.	Innholdet	
i	utdanningsplanene	til	de	enkelte	
særforbundene	og	trenernes	praksis	
bør	følge	denne	planen.

Opptil 6 år: 
•	 Lek	og	varierte	aktiviteter	
•	 Stimulere	barnas	utvikling	og		 	
	 grunnleggende	bevegelser

Utviklingsfokus krever  
variasjon, skaper mestring 
og trivsel og forebygger 
skader. Resultatfokus krever 
ensidighet, skaper stress  
og bidrar til økt risiko for 
belastningsskader. I barne-
idrett må utviklingsfokus 
være tydelig overordnet  
resultatfokus.

Olympiatoppen	

7 – 9 år: 
•	 Lek	og	innføring	i	flere	idretter	
•	 Stimulere	til	bred		 	 	
	 bevegelseserfaring

10 – 12 år: 
•	 Fordypning	i	en	eller	noen	få		 	
	 idretter	
•	 Stimulere	og	sikre	gode		 	
	 basisferdigheter

Idrettsskolen skal gi et variert 
opplæringstilbud i ulike miljøer  
hvor aktiviteten følger årstidene
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Årsplan for idrettsskolen
 
Idrettslag:  
Aldersgruppe: 
Antall barn/ungdom: 
Ukeplan gjennom året (minimum 20 uker) med aktiviteter: 

Annet: 
IDRETTSSKOLEN

Uke Aktivitet Hvor

Eksempel på en flerårsplan

Alder Uke 35–39
5 uker

H
ø

st
fe

ri
e

Uke 41-48
8 uker

Ju
le

fe
ri

e

Uke 2–7
6 uker

V
in

te
rf

er
ie

Uke 9-12
4 uker

P
ås

ke
fe

ri
e

Uke 15-18
4 uker

6-7 år Lek ute Turn Ballsidighet Skilek Friidrett 

7-8 år Friidrett Minivolleyball Turn
Rytme/dans

Skøyter Orientering

8-9 år Orientering Racketidretter Håndball Bandy ute Golf

9-10 år Golf Basketball Kampsport Klatring Sykkel i 
terreng ute

Totalt	ca	26	ganger	per	år.	Start	rundt	1.	september.	Juleferie	fra	første	uke	i	
desember	og	avsluttes	i	midten	av	mai.

Basistrening:		
Hver	trening	skal	inneholde	en	økt	på	5	–	15	min.	der	grunnleggende	bevegelser	
blir	stimulert.	Det	kan	være	hinderløyper	som	skal	gjennomføres	på	bestemte	
måter,	fellestrening	med	parøvelser,	pyramider,	balløvelser,	rytmetrening,	
styrkeøvelser,	leker,	stafetter	med	mer.	Det	skal	være	moro	og	gi	god	trening!

Eksempel på en årsplan (20 uker)

Malen	på	årsplan	ligger	på	www.idrett.no/temasider/barneidrett/idrettsskolen

      NN
             6-10 år
                       20
 
Orientering, gym og turn, skiaktiviteter
Hver onsdag fra kl. 18.00-19.00, legg merke til sted

36 Lek og moro – bli kjent Skolen

37-39 Natursti, orienteringsleker, orienteringsposter  Skolen, husk uteklær og sko

40 Høstferie – ingen trening

41 Stjerneorientering Skolen

42-44 Stasjonsarbeid: Matte-, hopp og parøvelser Gymsalen

45-48 Stasjonsarbeid: Matte, balanse, spenst og ringer Gymsalen

 Juleferie

2-4 Skileker Klubbhuset

5-6 Skitur i lysløypa Klubbhuset

7 Skileker og skihopp i Lillebakken Klubbhuset

8 Vinterferie  

9-10 Skileker og skihopp i Lillebakken Klubbhuset

11-12	 Skitur	i	lysløypa	og	påskerenn	med	vafler	 Klubbhuset

13-14 Påskeferie

15-16 Balltilvenning: lek og moro med ball Gymsalen

http://www.idrett.no/temasider/barneidrett/idrettsskolen
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Særidrettslag:  
Idrettsskolen for barn og ungdom i Flekkerøy Padleklubb

Organiseringsformer for idrettsskoler

Hvem: 	
•	 Flekkerøy	padleklubb	er	et		 	
	 særidrettslag.	

Hva: 	
•	 Idrettsskole	for	både	barn	(10-12	år)	
	 og	ungdom	(13-19	år)	en	gang	i	uka.		
	 Det	er	ca.	15	barn	og	20	ungdommer		
	 som	deltar.			
•	 I	helger	og	i	skolens	ferier	har		 	
	 idrettsskolen	et	tilbud	som	er	åpent		
	 etter	behov	og	etterspørsel.		
•	 Idrettsskolen	arrangerer	også	to		
	 turer	med	overnatting	pr	år.	I	tillegg		
	 har	de	minimum	en	aktivitet	pr			
	 måned	i	perioden	oktober	til	mars.		
•	 Styret	i	padleklubben	er	ansvarlig		
	 for	idrettsskolen.	I	styret	sitter	også		
	 to	ungdommer	(15	og	16	år)	som	har		
	 tale-	og	forslagsrett.	
•	 De	aller	fleste	aktivitetene	foregår		
	 utendørs	og	er	friluftslivbaserte		

Fleridrettslag:  
Idrettsskolen Gjerdrum IL  

Hvem: 	
•	 Gjerdrum	Idrettslag	(GIL)	er	et		
	 fleridrettslag.	

Hva:	
•	 Idrettsskole	for	4–10-åringer	fordelt		
	 på	åtte	grupper	med	ca	200	barn.		
•	 En	dag	i	uka	er	satt	av	til	idrettsskolen,		
	 og	den	dagen	er	”hellig”	–	ingen		
	 andre	undergrupper	i	idrettslaget		
	 får	da	gjennomføre	aktiviteter	for		
	 barn.	

Økonomi: 	
•	 Tilskudd	fra	hovedlaget	til		 	
	 idrettsskolen.		
•	 Treningsavgiften,	kr.	450,-	for	hele		
	 året.		
•	 Idrettsskolen	betaler	for	leie	av		
	 idrettshallen,	men	låner	gymsalene		
	 på	to	barneskoler	gratis.	

Instruktører: 	
•	 Ca	30	instruktører/medhjelpere.		
	 Stort	sett	foreldre	som	rekrutteres		
	 gjennom	påmeldingsskjema,	eller		
	 på	oppstartsdagen.	
•	 Hvert	alderstrinn	har	en	gruppe-	
	 ansvarlig,	som	administrerer		
	 gruppen	og	har	ansvaret	for		
	 gruppens	instruktører.		 	
	 Instruktørene	har	ansvaret	for		hver		
	 sine	uker.	Den	ansvarlige	sender		
	 ut	et	detaljert	program	til	resten	av		
	 instruktørene	i	sin	gruppe	senest		
	 dagen	før,	og	sørger	for	opprop,		
	 koordinering,	avslutning	etc.		

•	 Alle	instruktører/medhjelper	får	en		
	 mappe	med	informasjon	om		 	
	 idrettsskolen,	brosjyre	om		 	
	 Idrettens	barnerettigheter	og		 	
	 Bestemmelser	om	barneidrett,		
	 GILs	verdier/foreldrevettregler,		
	 søknad	om	politiattest	og		 	
	 påmeldingsskjema	til	lederkurs	osv.		
•	 Barna	og	instruktørene	får	utdelt	en		
	 T-skjorte	med	idrettsskolens	logo		
	 og	drikkeflasker.	

Annet:	
•	 Det	er	et	godt	samarbeid	med		
	 de	andre	gruppene	i	idrettslaget,	og		
	 idrettsskolen	benytter	disse	
		 gruppenes	kompetanse	når	nye		
	 idretter	skal	prøves.	Dette	oppleves	
		 som	en	vinn-vinn	situasjon	for		
	 begge	parter,	og	det	er	også	stas	for		
	 barna	at	det	kommer	gjesteinstruk-	
	 tører,	og	at	de	får	skiftet	arena.			
	 Dette	gjelder	fra	6	år	og	oppover.		
	 For	de	minste	gjelder	trygge		 	
	 rammer,	med	kjente	barneleker		
	 og	aktiviteter	på	deres	nivå,	og	med		
	 samme	instruktører	gjennom	hele		
	 sesongen.	
•	 Les	mer	på	www.gil.no

	 sånn	som:	Skiturer	i	mørke	med		
	 hodelykt,	dobbel	havkajakk,		 	
	 nybegynnerkurs	i	kajakk,	kajakk-	
	 orientering,	kanopadling,	seiling,	
	 roing,	bade-	og	veltedag,	kamerat-	
	 redningskurs	og	førstehjelpskurs.		
	 I	tillegg	er	det	overnattingsturer,		
	 skogsturer	med	hjemmelaget	pizza		
	 på	bål,	bowling	og	skøytetur	med		
	 hodelykt.

Annet: 	
•	 Idrettslagets	leder	har	bakgrunn	fra		
	 Norges	idrettshøgskole	i	tillegg	til	at		
	 vedkommende	er	lærer.

Økonomi: 	
•	 Det	meste	av	aktiviteten	er	gratis,		
	 utenom	noen	spesielle	aktiviteter		
	 som	brettseiling,	curlingkveld,			
	 alpinhelg	og	vinterferietur.

http://www.gil.no
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Samarbeid mellom  
idrettslag og skole/SFO: 
Idrettsskolen Nordre Trysil IL 

Hvem: 	
•	 Nordre	Trysil	IL	er	et	fleridrettslag.		
	 I	2010	deltok	idrettslaget	i	et	pilot-	
	 prosjekt	i	samarbeid	med	Trysil		
	 kommune.	Prosjektet	hadde	som		
	 mål	å	utvikle	et	aktivitetstilbud		
	 etter	skoletid.

Hva: 	
•	 Barn	i	alderen	5-12	år,	inndelt	i	
		 tre	grupper:	5-7	år,	8-9	år	og	10-12	år.		
	 Hver	gruppe	er	i	fysisk	aktivitet	én		
	 gang	i	uken.	I	2010/2011	deltok		
	 ca	70	%	av	barna	i	skolekretsen.	
•	 Idrettsskolen	har	fokus	på	lek	og		
	 allsidighet	for	de	yngste	barna.	De		
	 eldste	barna	får	prøve	seg	på	ulike	
		 idretter/aktiviteter	som	ski,	håndball,	
		 dans,	frisbee,	basket,	innebandy,		
	 turn,	fotball,	aking,	friidrett	etc,		
	 fortsatt	med	lek	i	fokus	og	vekt	på		
	 at	alle	skal	kunne	delta.	Aktivitetene		
	 foregår	i	gymsalen	på	skolen,	på	
		 uteområdet	ved	skolen	og/eller	i		
	 nærområdet.		

•	 Gruppene	for	de	yngste	barna	har		
	 en	fast	aktivitetsleder,	mens	
		 gruppene	for	de	eldste	har	flere		
	 instruktører	tilpasset	aktiviteten.	

Økonomi:	
•	 Lav	deltagerkontingent.		
•	 Idrettslaget,	skolen	og	kommunen		
	 bidrar	med	midler.		
•	 Idrettsskolen	søker	også	om	
		 midler	fra	NIF	og	idrettskretsen.		
	 Instruktørene	mottar	noe	godt-	
	 gjørelse,	ellers	er	idrettsskolen		
	 dugnadsbasert.	

Annet:	
•	 Les	mer	på	www.nordretrysil.no	

Idrettsskolen må være  
forankret i idrettslagets styre 
før søknad sendes

http://www.nordretrysil.no
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På idrett.no under temasider barneidrett  
og på facebook.no/idrettsskolen vil du  
finne mer informasjon om barneidrett  
og idrettsskoler.

Lær hvordan trening for barn  
best kan gjennomføres!

Trenere	på	idrettsskolen	bør	minimum		
ha	aktivitetslederkurset	i	barneidrett.	
Dette	er	et	kurs	på	16	timer	og	gjennom-
føres	i	løpet	av	en	helg,	over	4	ukedager	
eller	lignende.	Kurset	arrangeres	av	
idrettskretsen	ditt	idrettslag	hører	til.		
Se	www.idrett.no/krets

Utdanning av aktivitetsledere i barneidrett

Kurset	gir	deg	kunnskap	om	barne-
idrettens	verdigrunnlag,	barns	
utvikling	og	modning,	trenerrollen,	
hvordan	man	kan	organisere	aktivitet,		
i	tillegg	til	at	du	får	mange	aktivitetstips		
ute	og	inne!

Mange	særforbund	har	også	tilbud		
om	opplæring	i	sine	idretter.	

Aktivitetslederne i idrettsskolen  
bør som et minimum ha aktivitets-
lederkurs eller tilsvarende

http://www.idrett.no
http://www.facebook.no/Idrettsskolen
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  Må fylles ut av søker bruk BLOKKBOKSTAVER  
Navn

Bostedsadresse

Postnr Poststed

Hvem attesten 
gjelder
 
(Fylles ut av søker)

Navn:
Fødselsnr. (11 si�er):

Har du hatt fast eller midlertidig bopel i utlandet?
Ja          Nei 

Hvis JA  - Når _____________ Hvor _______________________________    

Mobiltlf. nr.:

Formålet
med 
attesten

(Fylles ut av 
idrettslaget)

Det bekreftes at søker er aktuell for å utføre oppgaver for ___________________________(navn på idrettslag) som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, jf. forskrift om stra eregistrering § 12 nr 4 bokstav p.
Attesten skal ikke brukes i annen forbindelse enn det om er angitt her. 
Det bekreftes at idrettslaget er medlem av Norges idrettsforbund 

Kontaktperson i idrettslaget: _____________________  telefon:_______________________

        _________________________________      _______________________________                                   Sted og dato                          Idrettslagets underskrift og evt. stempelSamtykke

(Fylles ut av søker)

Jeg gir herved idrettslaget tillatelse til å oversende søknaden til politiet. Jeg er kjent med at attesten sendes meg og at jeg straks skal fremvise den for idrettslaget. 

Jeg aksepterer at idrettslaget skriftlig nedtegner 
• at jeg har fremvist politiattest 
• at vandelen er kontrollert og ansett tilfredsstillende, og at opplysning om dette    lagres på forsvarlig måte sammen med idrettslagets øvrige dokumenter.

        _________________________________             _________________________________                                   Sted og dato                                                          Søkerens/foresattes underskriftVedtak

(Fylles ut av politiet)  

Intet å anføre 

Merknader til søknaden, se vedlagte attest 

     __________________________________________            _________________________________Sted og dato                                                                               Underskrift / Stempel

SØKNAD OM 
POLITIATTEST 
for idrettslag i Norges 
idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité

sendes Politimesteren i ________________________  

Idrettsforsikring for barn

Alle	barn	under	13	år	som	deltar	i	idretts-	
aktivitet	organisert	av	et	idrettslag	til-	
sluttet	Norges	idrettsforbund,	er	forsikret		
gjennom	If	–	idrettens	forsikringsselskap.	
Det	betyr	at	du	kan	føle	deg	trygg	på	at	
barnet	ditt	er	godt	dekket	når	det	er	med	
på	arrangementer	i	regi	av	idrettslaget.

If	er	også	hovedsamarbeidspartner	for	de	
800	idrettsskolene	som	arrangeres	rundt	
om	i	landet.	Dette	samarbeidet	sikrer	
støtte	til	kurs,	kompetanseheving	og	
skadeforebyggende	informasjon	overfor	
kurslederne.	Målet	er	at	dette	skal	styrke	
idrettsskolene	og	sikre	høy	kvalitet	på	
tilbudet	til	barna.	

Ønsker du mer informasjon om samarbeidet ringer du 02400 eller besøker www.if.no

Politiattest
	
Alle	idrettslag	i	Norge	er	pålagt	å	kreve	politiattest	
fra	alle	som	utfører	oppgaver	som	innebærer	et		
tillits-	eller	ansvarsforhold	overfor	mindreårige		
eller	mennesker	med	utviklingshemning.

Innhenting og håndtering av

POLITIATTESTER

Veileder for IDRETTSLAG 
i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité



NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG
PARALYMPISKE KOMITÉ

tlf	+47	21	02	90	00
e-post	nif-post@idrettsforbundet.no
www.idrett.no
org.nr. 947	975	072	mva

Postadresse	
0840	Oslo

Besøksadresse	
Sognsveien	73
0855	Oslo

IDRETTSSKOLEN
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Sammendrag av elektronisk registrering
 

Brønnøysundregistrene

Enhetsregisteret

8910 BRØNNØYSUND

Innsender:
Annar Gaustad

Noan Chr. Gauslaasgate 1 A

4790 LILLESAND

Samordnet registermelding
Meldingsnr: 2016 0026 4336 58

Dato: 28.04.2016 | Side 1/3



Meldingstype
Endring

Registreringsenhet
Organisasjonsnummer 894 711 752
Navn/foretaksnavn BLINDLEIA CYCLE CLUB
Organisasjonsform Forening/lag/innretning

Navn/foretaksnavn
Enhetens nye navn Blindleia Cykleklubb

Forretningsadresse
Gate, husnummer eller sted c/o Annar Gaustad

Noan Christian Gauslaasgate 1A
Postnr 4790
Poststed LILLESAND
Kommune LILLESAND

Postadresse
Postboks, gate, husnummer eller sted c/o Annar Gaustad

Noan Christian Gauslaasgate 1A
Postnr 4790
Poststed LILLESAND
Kommune LILLESAND

Telefon-, telefaks- og mobilnummer
Mobilnummer 90966770

Daglig leder, forretningsfører og kontaktperson
Fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer 100368*****
Navn Annar Gaustad
Rolle Kontaktperson

Grasrotandelen
Skal foreningen delta i Grasrotandelen? Ja
Foreningens kontonummer 30002395475

Regnskapsopplysninger
Skal foreningen rapportere regnskapsopplysninger? Nei

Vedtekter
Skal vedtektene registreres i Frivillighetsregisteret? Nei

Samordnet registermelding
Meldingsnr: 2016 0026 4336 58

Dato: 28.04.2016 | Side 2/3



Kategorier
Rangering 1

Kategori (Aktivitetsområde) 1 200 - Idrett

Varsling til din mobil eller e-postadresse
Mobilnummer eller e-postadresse 90966770

Signering av melding
Fødsels-/D-nummer og organisasjonsnummer 100368*****
Navn Annar Gaustad
Rolle Kontaktperson

Vedlegg Signeres av
Protokoll(er) fra årsmøte Skal ikke signeres

Vedtekter Skal ikke signeres

Samordnet registermelding
Meldingsnr: 2016 0026 4336 58

Dato: 28.04.2016 | Side 3/3















  

 

 

                                  
 

  

 

Invitasjon til Scott Cup 3 i Lillesand 

 

Scott Cup er en serie på 7 terrengritt fordelt mellom Arendal, Kristiansand, Lillesand, 

Mandal og Søgne. Rittene er både en spennende introduksjon til terrengsykling for 

nybegynnere og en utfordring for mer erfarne syklister.    

Blindleia Cykleklubb har i samarbeid med Kristiansands Cykleklubb gleden av å invitere til 

sesongens tredje terreng rundbaneritt i Scott Cup serien. Rittet går i området rundt Holta 

Stadion i Lillesand. Løypa er en forholdsvis teknisk, og byr på en utfordring for de fleste. 

For de aller yngste, og de som ikke har syklet så mye terrengsykling, har vi en kortere og 

enklere løype.    

 

Type ritt:            Terreng rundbane 

Tid:                      Tirsdag 24. mai 2016.  Første start klokken 18:00 

Sted:   Holta v/ Idrettsplassen.  

  Merket vei til Start og mål (500m opp bakken fra parkering) 

Rittleder:   …… , Blindleia CK  

Løype: Rundbane, ca …. km pr runde.  Sti på skogbunn 

 Klasser: 

  M/K 6-9   

M/K 10  

M/K 11-12  

 M/K 13-14   

M/K 15/16  

M/K Junior   

M/K Senior   

M/K Master  

 

http://www.scott-sports.com/global/en/


Påmelding:  Påmelding gjøres på EQ Timing sin side - https://reg.eqtiming.no/?EventUID=23190 

 Påmelding på nettet frem til mandag 23.mai kl. 23.59. Etteranmelding - dobbel pris.  

 

Kontingent:  Startkontingent kr 50 for barn & ungdom - eldre klasser kr. 100.  

 

Lisens:  M/K 13 -16 år  kan løse ungdomslisens ved påmelding (kr 50/ sesong) 

 For Junior/Senior/Master kreves helårs/engangslisens ihht NCF’s reglement  

 

Premiering:  M/K 6 til 12, deltakerpremie til alle 

M/K 13 år og eldre, - 1/3 dels premiering av antall startende. 

   

Evt spørsmål kan rettes til :  

Jan Kåre Eriksen   –  Kristiansand CK    tlf 959 46 313 

 

 

https://reg.eqtiming.no/?EventUID=23190

