
Søknadsskjema 
Inkludering i idrettslag 
2022

Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning hvor idrettslag i Oslo kan søke om midler for å tilby 
aktivitet som er åpne, uforpliktende og gratis/lav kostnad for barn og unge mellom 6- 19 år. På 
denne måten ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter 
som finnes.  

Idrettslag som ønsker å søke støtte, bes om å lese kriteriene og resterende informasjon på denne 
siden: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/inkludering-i-idrettslag/ 
(https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/inkludering-i-idrettslag/) 

Slik søker du: 
1. Fyll inn dette søknadsskjemaet 
2. Send budsjett pr tiltak på mail til marit.slupstad@idrettsforbundet. Budsjettmalen finnes her (fyll 
inn et tiltak pr arkfane): https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-
idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-il/iii--midler/budsjettmal.xlsx 
(https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-il/iii--
midler/budsjettmal.xlsx) 
3. Fristen for innsendelse av skjema og budsjett: 15.januar 2022. 
Søknader og budsjett som kommer inn etter utløpt frist vil ikke bli vurdert. 

Forklaring til søknadsskjema: 
Del 1 fylles inn en gang. Skjemaet tar deg videre til del 2 som også fylles ut. Dersom klubben søker 
midler til flere tiltak, skal det fylles inn informasjon pr tiltak. Ved å svare "ja" på om du skal søke på 
flere tiltak (siste spørsmål i del 2), vil skjemaet ta deg videre til en ny side (Spørsmål 12-27 vil da 
gjenta seg). Trykker man "nei" kommer du videre til  avslutningen av søknaden 
Skjemaet lagres ikke underveis, så det kan være lurt å ta en titt på hvilke spørsmål som skal 
besvares før man setter i gang. Spørsmålene finner du her: NY LINK 

Rapportering 
Dersom idrettslaget mottar midler, skal det rapporteres til Norges idrettsforbund og Oslo 
Idrettskrets to ganger i året.  Her finner du spørsmålene som ble stilt i helårsrapporteringsskjema 
for 2021: https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-
il/iii--midler/helarsrapportering-inkludering-i-idrettslag-2021-sporsmal.pdf 
(https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-il/iii--
midler/helarsrapportering-inkludering-i-idrettslag-2021-sporsmal.pdf). 
Oslo Idrettskrets forventer at et prosjektregnskap og bilag kan fremlegges på forespørsel. 

Erfaring fra tidligere år er at vi får inn veldig mange søknader i forhold til andelen midler vi har å 
dele ut. Vi minner derfor om at det ikke kan forventes at tiltakene skal fullfinansieres med disse 
midlene.  

Lurer du på noe? Ta kontakt med Marit Slupstad på mobil: 41659133 eller epost: 12/10/2021

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/inkludering-i-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-il/iii--midler/budsjettmal.xlsx
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-il/iii--midler/helarsrapportering-inkludering-i-idrettslag-2021-sporsmal.pdf


marit.slupstad@idrettsforbundet.no (mailto:marit.slupstad@idrettsforbundet.no) 

Tusen takk for at du vil gjøre en ekstra innsats for å øke mangfoldet i norsk idrett! 

* Obligatorisk

DEL 1 Om idrettslaget

Idrettslag * 1.

 

E-post idrettslaget * 2.

 

Bydel * 3.

 

Ansvarlig for søknad og rapportering av tiltak(ene)
Kontaktperson i idrettslaget * 4.

 

E-post til kontaktperson * 5.
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Telefon kontaktperson * 6.

 

Kontaktperson i hovedlagets styre * 7.

 

Midlene utbetales til hovedlaget, ikke gruppene
Kontonummer idrettslaget (hovedlaget) * 8.

 

Er søknaden forankret gjennom styrevedtak? * 9.

Ja

Nei

Annet

Ansatte og frivillige over 15 år som står i et ansvars- eller tillitsforhold til mindreårige og mennesker 
med utviklingshemming skal fremvise politiattest

Har instruktører som idrettslaget skal benytte på tiltakene levert politiattest? * 10.

Ja

Nei

Annet

12/10/2021



Kryss av for hvilke punkter dere har planer om å gjennomføre i forbindelse med 
tiltaket * 

11.

Sende ut informasjon via skolen, skolehelsetjenesten, SFO eller FAU til deltakelse av målgruppene

Dele ut informasjonsplakater/brosjyrer

Oversette informasjon til forskjellige språk

Ha en inkluderingsansvarlig i idrettslaget

Skrive om inkluderingstiltaket på idrettslagets nettsider

 Skrive om inkluderingstiltaket i sosiale medier

Gi informasjon til kirke, moské eller andre trossamfunn

Gi informasjon til kommunen/bydelen (som helsestasjon, fritidsklubber, utekontakt, politi,
kulturkontor, introduksjonssenter og barnevern)

Gi informasjon til NAV

Gi informasjon til andre organisasjoner

Tilby felles utstyr til utlån

Tilby en idrett som er godt kjent for målgruppene

La deltakerne prøve aktiviteten uten å måtte melde seg inn

Tilby transport

Ha aktivitet i nærheten av målgruppens bosted

Tiltak som øker foreldreengasjementet

Oppfordre alle ansatte og frivillige i idrettslaget til å ta ekurset om inkludering
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DEL 2 - Tiltak 1
Dersom dere søker midler om å arrangere flere tiltak, skal denne siden fylles ut pr tiltak. 

Navn på tiltaket * 12.

 

Oppgi kun hvis dette er en annen enn den som er kontaktperson i idrettslaget
Navn på kontaktperson på tiltaket13.

 

Tlf kontaktperson på tiltaket14.

 

E-post kontaktperson på tiltaket15.

 

Målsetning for tiltaket * 16.
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Flere kryss er mulig
Målgrupper som skal inkluderes i tiltaket det søkes støtte om  * 17.

Barn 6 – 12 år med minoritesbakgrunn

Jenter 13 - 19 år med minoritesbakgrunn

Gutter 13- 19 år med minoritesbakgrunn

Barn og unge med lav betalingsevne

Barn og unge som pr i dag ikke deltar i organisert aktivitet

Annet

Hvilken type aktivitet ønsker idrettslaget å starte? * 18.

Ukentlig idrettstilbud (idrettstilbud som går ukentlig gjennom hele semesteret)

Kurstilbud (idrettstilbud over en kort periode)

Åpen hall 

Ferietilbud eller engangstilbud (idrettstilbud/ arrangement som går over en eller flere dager for alle
eller målgruppen)

Andre idrettstilbud/tiltak (idrettstilbud/tiltak som ikke er nevnt ovenfor, feks utlånsordning)

Tiltak som øker minoritetsforeldres (eller eldre søskens) engasjement og involvering

Annet

Er tiltaket åpent for alle barn/unge å delta på, ikke bare medlemmer? * 19.

Ja

Nei
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Er det krav om medlemskap i klubben for å delta på tiltaket? * 20.

Ja

Nei

Annet

Hvis nei, oppgi pris under "annet"
Er tiltaket gratis å delta på? * 21.

Ja

Nei

Annet

Her må dere belyse alt hva gjelder gjennomføringen av tiltaket;  hva går tiltaket ut på, hvor tiltaket skal 
arrangeres (anlegg), hvor ofte det arrangeres, og hvor lang varighet osv 

Beskriv detaljert hvordan tiltaket skal foregå * 22.
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Hvilken tidsperiode skal tiltaket foregå? * 23.

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Hvor mange barn/unge forventer dere at deltar på tiltaket? * 24.

 

Fortell hva idrettslaget vil gjøre for å få målgruppen til å bli værende i idrettslaget * 25.

 

Søknadssum for dette tiltaket * 26.
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Hvert tiltak må legges inn for seg. Hvis du trykker ja her, vil du komme videre til nytt ark hvor du kan 
fylle inn info om flere tiltak det søkes om. Hvis dere kun søker om midler til å arrangere ett tiltak, 
trykker du "nei". Du vil da bli ført til slutten av søknadsskjemaet. 

Søker dere midler i ordningen for å arrangere flere tiltak? * 27.

Ja

Nei

12/10/2021



Dette innholdet er verken opprettet eller godkjent av Microsoft. Dataene du sender, sendes til skjemaeieren.

Microsoft Forms

Avslutning

Vær obs på at det er lagt til nye forutsetninger for tildeling i 2022. 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/inkludering-i-idrettslag/ 
(https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/inkludering-i-idrettslag/)  

Jeg bekrefter at vi har satt oss inn i informasjonen rundt ordningen på Oslo 
Idrettskrets sine hjemmesider

28.

Ja

Nei

Ett budsjett pr tiltak, se arkfaner. https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-
idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-il/iii--midler/budsjettmal.xlsx 
(https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/inkludering-i-il/iii--
midler/budsjettmal.xlsx)

Jeg bekrefter at budsjett er klart og sender det nå til 
marit.slupstad@idrettsforbundet.no (mailto:marit.slupstad@idrettsforbundet.no) * 

29.

Ja

Nei

Annet
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