
  

 

 

SØKNAD NORDLAND IDRETTSKRETS ANLEGGSFOND 2021 

Del 1: Søknadsskjema fylles ut (skrivefeltet utvider seg etter hvert som man skriver).  

Husk del 2 på neste side. 

Navn på idrettsorg. som 
søker: 

 

Kontaktinformasjon: 
- Navn 
- Tlf. 
- E-postadresse 

 

Beskrivelse av anlegget det 
søkes til: 

- Beskrivelse av ide/plan 
- Idrettslagets vurdering 

av behovet 
- Eierskap og rett til bruk 

av grunn/eiendom 
 

 

Forankring i eget idrettslag: 
(Legg ved siste årsmøtevedtak 
i forbindelse med 
anleggsprosjektet) 
 

 

Forankring i idrettsråd, 
kommune, særidrett: 
 

 

Samarbeid med andre 
idrettslag? 
Vurdert muligheter for 
flerbruk: 
 

 

Kort beskrivelse av hvordan 
midlene skal brukes: 
 

 

Søknadsbeløp: 
 

 

 

Del 2: skjema «Prosjektmodell Gode Idrettsanlegg» tilhører også søknaden.  

Skjemaet finnes på neste side og skal fylles ut. 

Søknad sendes torben.simonsen@idrettsforbundet.no    

Søknadsfrist 15. november 2021  

mailto:torben.simonsen@idrettsforbundet.no


  

 

Del 2: skjema «Prosjektmodell Gode Idrettsanlegg» 2021 

 

Fyll ut skjemaet, og redegjør gjerne kort i kommentarfeltet. For hvert spørsmål henvises det til et 

punkt i Gode Idrettsanleggs prosjektmodell. Denne kan leses for utfyllende informasjon som er 

relevant til hvert enkelt spørsmål.        

              

Spørsmål (BP) Ja/Nei 

1. Har man gjennomført en behovskartlegging? (Se BP 1.0.2.)  

Kommentar: 
 
 
 

2. Har man etablert en organisasjonsplan? (Se BP 1.1.1.)  

Kommentar: 
 
 
 

3. Har man utpekt en prosjektansvarlig fra prosjekteiers side? (Se BP 1.1.2.)  

Kommentar:  
 
 
 

4. Har man definert formålet med anlegget? (Se BP 1.2.3.)  

Kommentar:  
 
 
 

5. Har man vurdert fleridrettsanlegg? (Se BP 1.2.4.)  

6. Har man fastsatt prosjektets rammer? (Se BP 1.2.6.)  

Kommentar:  
 
 
 

7. Har man fastslått hvor mye egenkapital man har til rådighet? (Se BP 1.2.7.)  

Kommentar: 
 
 

 



  

8. Har man kartlagt hvilke ressurser, frivillige og hvilken kompetanse man 
har til rådighet? (Se BP 1.2.10.) 

 

Kommentar:  
 
 
 

9. Er anlegget i tråd med den kommunale planen for idrett og fysisk 
aktivitet? (Se BP 1.3.4.) 

 

Kommentar:  
 
 
 

10. Har man undersøkt reguleringsplanen for aktuelle områder? (Se BP 1.3.4.)   

Kommentar:  
 
 
 

11. Har man etablert kontakt med Idrettsrådet i regionen? (Se BP 1.3.4.)  

Kommentar: 
 
 

 

 

 


