
Rapport Idrett & Utfordring 2019 

Årets rapportering vil foregå via Netigate. Personopplysningen du oppgir ved rapportering blir kun 
benyttet til å administrere Idrett og Utfordring. 
Bydelen må sende en rapport med regnskap for hver gruppe som har mottatt tilskudd. 
Regnskapsskjemaet har dere fått tilsendt på e-post samt at det ligger på nettsiden vår, se her Bilag 
må kunne fremvises ved forespørsel. 
Før dere setter i gang: 
De fleste spørsmål er lik som tidligere år. En oversikt over spørsmålene er lagt ut på nettsiden vår, se 
her  
Underveis kan du gå frem og tilbake, men ikke lagre. Det kan derfor lønne seg å skrive svarene i word 
og deretter lime inn i undersøkelsen. 
Frist for innsending er 15. januar 2020.  
Har dere spørsmål, ta kontakt med Hege Skau på mobil; 91132364 eller e-post: 
hege.skau@idrettsforbundet.no 
 

1. Kontaktinformasjon 

Påse at du skriver inn all informasjon. 

• Bydel:  
• Navn på gruppe: (husk også å skrive på om navn/gruppe er endret siden søknaden ble sendt 

inn)  
• Prosjektnummer (se tildelingsbrev)  
• Navn på administrativt ansvarlig 
• E-post på administrativt ansvarlig 
• Mobil på administrativt ansvarlig  
• Arbeidssted/stillingsbenevnelse på administrativt ansvarlig  
• Navn på gruppeleder 
• E-post på gruppeleder 
• Mobil på gruppeleder  

2. Bakgrunn/målsetting: 

• Hva var mål og bakgrunn for oppstart av gruppen? 
• Beskriv målgruppen  

3. Gjennomføring 

• Varighet og omfang i 2018 
• Antall dager i uka med aktivitet  
• Periode (vår/høst/begge)  
• Antall deltakere i gruppen ved oppstart  
• Alder og kjønn på deltakerne  
• Beskriv gjennomføring og hvilke aktiviteter dere har hatt  
• Hvem har dere samarbeidet med? 
• Skoler 
• Politi 
• Lokale idrettslag 
• Idrettslag i Oslo og omegn 
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• Andre instanser i bydelen 
• Annet __ 

4. Resultater og måloppnåelse 

Med utgangspunkt i søknaden, hvilke mål ble oppnådd? 

• Hvor mange deltakere har fortsatt med idrettsaktivitet i idrettslag? 
• Hvor mange deltakere har fortsatt med idrettsaktivitet generelt? 
• Gi oss en tilbakemelding på positive og/eller negative reaksjoner fra deltakere  
• Hvordan har gruppene blitt mottatt av foreldre/foresatte? 
• Gi oss gjerne en eller flere suksesshistorier! 
• Fortell oss om eventuelle utfordringer dere eller ungdommene i gruppen har opplevd.  
• Andre kommentarer? 

Dette var siste spørsmål! 
Er det noe du trenger å endre på, må du gjøre det før du trykker ferdig nederst til høyre på neste side. 
Ønsker du kopi av besvarelsen kan du legge inn din e-postadresse på neste side. E-posten blir sendt 
fra info@netigate.se 
Med vennlig hilsen 
Oslo idrettskrets 
5.  
Jeg ønsker kopi av min besvarelse sendt til følgende e-postadresse: 
Tusen takk for rapporten.  
Husk at regnskapet må sendes separat innen 15. februar til hege.skau@idrettsforbundet.no Bilag 
sendes ikke inn, men må kunne fremvises ved forespørsel. 


