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Inkludering i idrettslag  

Idrettstilbudet i Oslo er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin 
plass innenfor idrettens ordinære tilbud. Undersøkelser viser at et flertall av disse barna og 
ungdommene har et ønske om å delta i idrettsaktiviteter. Årsakene til at de står utenfor idretten 
forklares med mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, for sterk 
konkurranseorientering, kulturelle utfordringer, økonomi og lignende. Videre viser det seg at jenter, og 
da spesielt jenter med innvandrerbakgrunn, er sterkt underrepresentert blant medlemmene i 
idrettslag. 

Ordningen Inkludering i idrettslag skal inspirere inaktive og uorganiserte barn og ungdom til fysisk 
aktivitet i sitt lokalmiljø. Kulturdepartementet og Oslo kommune bevilger penger til dette arbeidet, og 
Oslo Idrettskrets fordeler midlene. I 2014 det ble gitt tilskudd i størrelsesorden fra kr 10 000 til kr 300 
000 avhengig av tiltakenes omfang. Idrettslag i Oslo kan gjennom ordningen få økonomisk støtte til å 
drive gratis, lavterskel, aktivitetstilbud for barn og unge i lokalmiljøet.  

Søknadsfristen for å få midler til inkludering i idrettslag er 15. januar.  

Tilskudd til inkludering i idrettslag  

Hvem kan søke? 
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Oslo Idrettskrets (OIK) kan søke. 
 

Målgruppe 
Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).   
Tiltak for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, og spesielt jenter, blir prioritert.  
Også tiltak for å øke foreldreengasjement er støtteberettiget. 
 

Formål  
Inkludering i idrettslag skal tilrettelegge fysisk aktivitet for inaktive og uorganiserte barn og ungdom i 
sitt lokalmiljø. Målet er å inkludere flere i idrettslagets ordinære aktivitetstilbud. Tiltak som gis tilskudd 
må ha fokus på å støtte det enkelte idrettslag sine ordinære aktiviteter, eller underbygge lagets 
ordinære aktivitet. Videre skal tiltakene legge til rette for å øke foreldres frivillige deltagelse og 
engasjement. 
 

Krav til klubbtiltakene 

 Tilbudet skal være et lavterskeltilbud innenfor klubbens ordinære aktivitetstilbud. 

 Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende. 

 Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene. 

 Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. 
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Hva kan tilskuddet brukes til? 
Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktivitetene kan dekkes av 
inkluderingsmidler, som f.eks. instruksjon, nødvendig aktivitetsutstyr (felles/til utlån), anleggsleie, 
markedsføring og administrasjon. Vi gjør oppmerksomme på at det i Oslo Idrettskrets og flere bydeler 
finnes utlånssentraler for utstyr. Hovedvekten av tilskuddet skal brukes til å skape mest mulig 
aktivitet.  
 
Formelle krav til søknaden 
 
Søknaden må inneholde følgende punkter: (søknadsskjema vedlagt) 
 
1. Idrettslagets navn og eventuelt gruppe i idrettslaget, adresse og kontonummer.  
2. Navn på klubbtiltaket. 
3. Kontaktinformasjon til ansvarlig person for klubbtiltaket i idrettslaget. 
4. Bakgrunn  
5. Tiltakets mål/ målgruppe? Gi en kort beskrivelse av tiltaket og hvordan det skal gjennomføres.  
6. Budsjett (mal vedlagt). 
7. Søknadssum. 
  
Merk søknaden: ”Inkludering i il” 
Søknaden sendes til Oslo Idrettskrets innen 15. januar  
Søknaden kan sendes til e-post: oslo@idrettsforbundet.no  
eller pr post til: Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Mrk. Inkludering i il. 
 
Tildeling av midler, rutine for utbetalinger og rapporteringskrav 
 
Svar på søknaden kan forventes ca. 1. mars. Dette avhenger av tilbakemelding fra NIF på 
tildelingssum.  
 
Tildelte midler refunderes fortløpende i henhold til innsendte bilag og timelister. Det forutsettes at de 
tildelte midlene brukes i overensstemmelse med søknaden, og eventuelle spesifiseringer i 
tilsagnsbrevet. Dersom tiltak ikke igangsettes eller at pengene ikke blir brukt opp, må det gis 
beskjed til OIK umiddelbart. 
 
Økonomiske krav for aktivitet gjennomført i perioden  

 januar – juni sendes Oslo Idrettskrets innen 1. juli, sammen med en kort halvårsrapport 

 juni – desember sendes Oslo Idrettskrets innen 15. desember tildelingsåret. Dette er siste frist, 
med mindre man har gjort avtale med Oslo Idrettskrets om noe annet. Økonomiske krav som 
sendes inn etter dette vil ikke bli refundert 

 Avsluttes aktiviteten før nevnte frister sendes bilag inn umiddelbart etter siste gjennomføringsdag. 
 
Sluttrapport 
Alle idrettslag som har fått midler til klubbtiltak skal levere en sluttrapport til Oslo Idrettskrets  
innen 1. september for prosjekter som avsluttes i august, og 15. januar for øvrige prosjekter. 
 
Kontaktinformasjon 
Har du spørsmål, ta kontakt med Oslo Idrettskrets, avdeling for kompetanse og klubbutvikling; 
 
Ingrid Maurstad, telefon: 928 06 028, ingrid.maurstad@idrettsforbundet.no 
Kathe Langvik, telefon: 996 32 543, kathe.langvik@idrettsforbundet.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
Oslo Idrettskrets 
 
Ingrid Maurstad    Kathe Langvik   
rådgiver Inkludering   avdelingsleder Kompetanse og klubbutvikling
    
 
Brevet er godkjent og sendt elektronisk. 
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