Informasjon om hvordan du kan
søke om oppstartsstøtte eller
utviklingsstøtte til allidrett –
idrettsskole for barn
NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler allidretten –
idrettsskolen for barn.
Oppstart- og utviklingsstøtte gis til allidrett – idrettsskoler for barn som tilbyr
idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året
de fyller 12 år.
Oppstartsstøtte
NIF har en ordning med oppstartstøtte for idrettslag som vil starte med allidrett –
idrettsskole for barn. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis
kun oppstartsstøtte til én allidrett – idrettsskole for barn per idrettslag, enten det er et
fleridrettslag eller et særidrettslag.

Beløpene er som følger:
Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn
Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn
Utviklingsstøtte
Eksisterende allidrett – idrettsskoler for barn kan søke om utviklingsstøtte til ulike
formål, som:
• Utvidelse i alderstrinn
• Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med
skole/SFO).
• Inkludering av barn med funksjonshemminger eller andre særskilte behov.
• Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.*
• Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr ute-aktiviteter hele året.
• Oppstart av idrettsskole som har ligget nede.

Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.
Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om
kurs og andre kompetansetiltak.

Hvordan søke oppstart- eller utviklingsstøtte?
Det er utarbeidet et søknadsskjema (se link nedenfor) som kan brukes både til
oppstarts- og utviklingsstøtte. Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en
årsplan - evt. henvises det til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig. Årsplanen
skal vise hvilke idretter/aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike
aldersgruppene og i hvilke miljøer (der hvor det ikke naturlig framgår).
Link til søknadsskjema: https://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=13

Søknadsprosedyre:








Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets, for kvalitetssikring og
vurdering.
Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut i fra gjeldende
kriterier.
Innstilles søknaden til avslått, tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en
utbedring av søknaden.
Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av
idrettskretsen.
NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått før en eventuell støtte
betales ut.
Idrettskrets registrerer nye idrettsskoler i idrettens database.
NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

Det kan søkes hele året – forventet behandlingstid er 3-6 uker.

