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4.6. Tilknytning til forbund / krets
Tromsø Idrettsråd
Idrettslag med medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF) blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin
kommune. Idrettsrådet er organisert i NIF gjennom idrettskretsen og skal være et fellesorgan for
idrettslagene i kommunen.
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådenes oppgaver
er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele
tilskuddene til lokale aktivitetsmidler. Idrettsrådet fordeler/innstiller treningstider i kommunale
idrettsanlegg.
Ulfstind sender delegater til Tromsø Idrettsråds årsmøte. Invitasjonen til dette kommer i mars
hvert år. Hjemmeside: www.tir.no E-post: tromso.idrettsrad@nif.idrett.no

Troms Idrettskrets
Troms idrettskrets er et felles organ for alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet NIF.
Idrettskretsen skal jobbe for gode rammebetingelser for idretten opp mot kommunen og
fylkeskommunen, og har service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for
å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.
Ulfstind har eksempelvis kontaktet Idrettskretsen vedr. spørsmål om regnskapstekniske spørsmål
som aktivering av anlegg, samt tolkning av Lovnorm for idrettslag vedr. kontingent. Idrettskretsen
er en god støttespiller og har også en rekke kurs som kan være aktuell for oss som klubb.
Hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/
Norges Fotballforbund (NFF) og Troms fotballkrets
NFF er et særforbund under NIF og det største særidrettsforbundet i Norge.
Troms fotballkrets er en av kretsene i NFF. Kretsen administrerer seriene, kurs, futsal, bane og
anlegg, dommere, fotballskoler, cuper og turneringer.
Ulfstind sender delegater til Trom Fotballkrets årsmøte (kretstinget). Som delegat har du fullmakt til
å stemme i saker på vegne av din klubb. Vi får invitasjon om å delta på kretstinget. Sakspapirene
følger i mailen og vi må sette oss inn i hva som skal behandles og om klubben har meninger om
noen av sakene. Vi kan delta med inntil 3 personer (det skal være representanter av begge kjønn).
Styrets leder signerer hvem som skal delta og sekretær sender inn skjemaet til kretsen. Vi blir
fakturert dagpakke og for middagen om kvelden. Vårt gruppenummer (GR) er: 19020073.
Hjemmeside: www.fotball.no/troms
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Norges Skiforbund (NSF)/Troms Skikrets
Norges Skiforbund er tilsluttet NIF.
IL Ulfstind ble 23.09.2008 tatt opp som medlem i NSF. Vårt gruppenummer (GR) er: 90220073420.
Troms Skikrets er tilsluttet NSF og har som formål å arbeide for skiidrettens utvikling innen sin
krets, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå NSF i alle spørsmål som
gjelder skiidretten innen kretsen.

Norges Friidrettsforbund (NFIF) /Troms Friidrettskrets
NFIF er medlem av NIF og leder all organisert friidrett i Norge både for breddeidrett og toppidrett.
Troms Friidrettskrets ligger under NFIF. Ulfstind er medlem av NIF.

