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Vi ses på Klatretinget!
Vi håper å se alle klubber på Klatretinget i Tromsø den 17. – 19. april! Fristen for å levere inn forslag
er 7. mars og påmeldingsfrist til tinget er 15. mars. Les mer om tinget her:
https://klatring.no/klatreting

Hvem blir Årets Klubb og Årets Ildsjel?
I forbindelse med Nasjonal klubbsamling i 2019 kårede vi for første gang Årets Klubb og Årets Ildsjel.
Prisene skal deles ut på nytt i forbindelse med Klatretinget i Tromsø og vi oppfordrer nå dere til å
nominere gode kandidater!
Årets ildsjel er en person som har gjort en solid innsats for klubben! Det kan være som
styremedlem, trener, instruktør, andre verv eller bare som en som står på!
Årets klubb er en klubb som utmerker seg på:
•
•
•

sosialt og inkluderende miljø
tydelig organisasjon og sterk frivillig innsats
bredt aktivitetstilbud med lav terskel for deltakelse

Frist for nominering er søndag 15.mars!
Link til nominasjonsskjema finner du her: https://no.surveymonkey.com/r/tinget2020

Disse oppgavene må idrettslaget gjøre innen 30. april!
Våren er den viktigste tiden for alle idrettslagene som skal gjennomføre pliktig rapportering. Norges
idrettsforbund har laget en oversikt over frister og oppgaver som må være gjort innen 30. april. Er
klubben din i rute? Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/disse-oppgavenema-idrettslaget-gjore/

Du finner mer info på klatring@klatring.no

Revidert lov for Norges klatreforbund
På idrettstinget i mai 2019 ble det vedtatt omfattende oppdateringer og endringer i NIFs lov. Som
følge av dette er det også kommet nye lovnormer for særkretser og idrettslag. Disse ble vedtatt av
idrettsstyret 23. oktober og blir gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Du finner oppdatert lov for NKF
her: https://klatring.no/nkfs-lover

Amedia deler ut 25 millioner!
73 lokalaviser i Amedia skal dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale
lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Dette skal bli en fast, årlig tilskuddsordning.
Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn
gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen eller i noen
lokalsamfunn, kan søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.
Klubben kan søke om støtte til tiltak som faller inn under ett eller flere av følgende fire
formålsområder: 1. kunst og kultur, 2. natur og friluftsliv, 3. nærmiljø og kulturarv og 4. idrett og lek.
For å få støtte, må tiltaket klubben søker om midler til ha verdi over tid, være åpent og tilgjengelig,
og til glede for mange i lokalmiljøet, treffe aldersgruppen under 25 år (tiltaket kan i tillegg også treffe
flere aldersgrupper enn dette), skape aktivitet, være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje (i
søknaden spør vi etter antall frivilligtimer).
Søknadsfrist er 25. mars 2020.
Du finner mer info på søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Du finner mer info på klatring@klatring.no

