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Kriterier for tildelinger til klubbenes jubileumsarrangement: 
 

1) Alle idrettslag i byen som gjennomfører et eller flere av de 200 

definerte idrettens jubileumsarrangementer i 2011 kan søke om  

premie-, markedsførings- og gjennomføringsstøtte til sine 

arrangement. Unntatt er store profesjonelle arrangement som har 

selvstendige sponsorer / DK-tildelinger. Arrangement som inngår i 

Jubileumsstafetten i perioden 17/2 til 18/6, og som samtidig gis status 

som jubileumsarrangement kan det også søkes om økonomisk støtte til. 
 

 

 2) Totalt kr. 450.000,- vil i 2010 og 2011 bli fordelt på de 

arrangementene som klubbene søker om støtte til markedsføring 

og gjennomføring av. I 2011 vil det vil bli foretatt en hovedfordeling 

på våren, med søknadsfrist 15. april og utbetaling primo mai. Det vil 

også bli en siste søknadsmulighet for å få arrangementsstøtte til 

arrangement på høsten med søknadsfrist 1. oktober og med utbetaling i 

oktober 2011. Fordelingen gjøres av Jubileumskomiteen i plenum etter 

innstilling fra sekretær.  
 
 

3) Inntil kr 20.000,- kan tildeles store nasjonale arrangement (NM 

etc). For barne- og ungdomscuper og arrangement med stor 

utenbys deltakelse kan det tildeles maksimum kr 10.000,- mens 

øvrige typer arrangement kan motta inntil kr. 5.000,- pr 

arrangement. Avhengig av søknadsmengden så vil Jubileumskomiteen 

kunne justere disse maksimumsbeløpene gjennom 2011 slik at hele 

beløpet blir utbetalt til arrangørklubber i løpet av jubileumsåret. 

 

4) Det kan søkes om ekstra markedsføringsstøtte for å synliggjøre det 

enkelte arrangement. Klubbene kan motta inntil 80 % dekning for 

annonser i Drammensidretten 2011 i hhv april og august og inntil 20 % 

støtte til annonsering i andre media. Klubber gis også anledning til 

gratis redaksjonell omtale i de to neste utgavene av denne idrettsavisa. 

Frist for innsending av slike artikler / notiser er hhv 1. april og 15. aug. 
 

NB!  Søknad om støtte til hvert enkelt 2011-arrangement sendes DIR på 

vedlagte skjema innen 1. oktober 2011. Legg ved et enkelt budsjett 

for hvert av arrangementene det søkes støtte til! 
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