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Krav til dokumentasjon for støtteordninger som fordeles av DIR: 

Årlig kommunal støtte til byens IL (må søkes på og dokumenteres) 
Hodestøtte: 
Grunnlag: Samordnet rapportering 
I tillegg må lagene legge ved følgende dokumenter:  

• Årsberetning, signert av styret i klubben.  
• Revidert regnskap.  
• Revisors beretning. 

 
Rapportskjema Gruppestyrer 
Her føres KUN opp gruppestyrer som er medlem av særforbund og som har aktive utøvere. Bare ett 
gruppestyre pr. særforbund. Utfylles av lag som har flere idretter med egne gruppestyrer på sitt 
program, og tilskudd ytes dersom laget har mer enn ett godkjent gruppestyre. 
OBS: Allidrettsgrupper - og idrettsskoler - sidestilles med gruppestyrer som er tilsluttet særforbund. 
 
Tilskudd drift egne anlegg: 
Klubbene fører opp de anlegg / garderober klubben selv eier og disponerer selv på sitt område. 
Stønadsbeløp vil bli regnet ut av DIR.  
Opplysningene oppgitt vil kvalitetssikres av DIR og DK!  
NB! Bare anlegg som føres opp på årets søknadsskjema vil få støtte! Idrettsanlegg som et eierlag har 
driftsavtaler med Drammen kommune om, holdes utenfor denne ordningen! 
 
Søknadskjema for tilskudd til utdanning.  
Kun kompetansegivende og SF godkjente trener-, leder- og dommerkurs 
KUN kurs som er godkjent av særforbund, har eksamen - og som gir kompetanse kan godkjennes som 
stønadsberettiget. Kursavgiften dekkes med inntil 100 %, men maksimalt med kr. 5.000,- pr. person pr. 
kurs. Reiseutgifter i forbindelse med kurs dekkes ikke. 
OBS: Seminarer og andre typer leder/trener/dommersamlinger er ikke stønadsberettiget. 
For ordens skyld: Søknadene gjelder for utgifter foregående år - altså for året _____.  
Tilskudd blir tildelt med bakgrunn i lagets regnskap for _____. 

Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (statlige midler). 
 
1) Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 
13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra 
lagenes innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som 
den yngste gruppen.  
Hentes fra Samordnet Rapportering 
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2) For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som 
støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til 
eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.  
Skal for 2017 også hentes fra Samordnet Rapportering 
 
3) Inntil 5 % av potten benyttes til stimuleringstiltak for å bedre likestilling i idrettslagenes aktiviteter. 
Noe av potten brukes overfor klubber som starter opp likestillingstiltak i løpet av året. 
 
4) Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer utøvere med spesielle behov (bl.a. 
mennesker med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse). 
Skal for 2017 også hentes fra Samordnet Rapportering 
 
5) 5-10 % av potten brukes til å stimulere lag som gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere og 
aktivisere nye flerkulturelle medlemmer under 20 år. Alle IL i byen som kan dokumentere slike tiltak, 
også de som deltar i arbeidet med Inkludering i IL, kan tildeles støtte fra denne delpotten. 
 
6) Inntil 5 % kan utbetales til eksisterende og planlagte ungdomstiltak / prosjekter i klubbene eller 
undergrupper. Konkrete planer og et enkelt budsjett sendes inn eller leveres Drammen IR innen 
oppgitt dato. 

Kriterier for søknadsskjema for inkludering i idrettslag (statlige og 
kommunale midler) 
 
Hvem kan søke?  
 
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun Drammensklubber som kan søke 
til Drammen Idrettsråd. Tiltaket kan gjerne være et samarbeid mellom flere klubber og eller 
samarbeidspartnere som skole, Introduksjonssenter, barnevern, Levekårsteam etc. 
 
Søknadskjema: https://form.jotform.com/61093807595969  
 
Budsjettskjema, fylles ut og lastes opp sammen med søknadskjemaet!!: 
Budsjett_2016_for_opplastning 
 
Målgruppe  
 
Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Tiltak skal være for 
barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier 
med lav betalingsevne. 
 
Støtte kan søkes for følgende tiltak: 
1.Tiltak for jenter med innvandrerbakgrunn 
2.Tiltak for jenter med innvandrerbakgrunn sammen med etnisk norske 
3.Tiltak for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn sammen med etnisk norske 
4.Tiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne 

https://form.jotform.com/61093807595969
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5.Tiltak for å involvere flere innvandrerforeldre i idrettslag 
6.Tiltak drevet av idrettslaget som ikke passer med kategoriene nevnt ovenfor 
 
Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltagerne. Tilskuddet skal ikke benyttes til tiltak eller 
arrangementer av ren sosial karakter. 
 
Budsjettmal, fylles ut og lastes opp i søknadskjemaet: 
 Søknadskjema: https://form.jotform.com/61093807595969  
 
Budsjettskjema, fylles ut og lastes opp sammen med søknadskjemaet!!: 
Budsjett_2016_for_opplastning 
 
Krav til tiltakene  
 
Tilbudet skal være et tilbud innenfor idrettslagets ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene skal være 
direkte aktivitetsskapende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. 

•Idrettslaget må stå som søker med klubbens kontonr og eget prosjektnr. 
•Idrettslaget må oppføre en kontaktperson, som idrettsrådet kan ha dialog med 
•For å kunne søke må tiltaket være styrebehandlet, styreprotokoll må vedlegges søknaden. 
•Tiltakene er rettet inn mot målgruppen. 
•Det skal sendes inn ett søknadsskjema pr aktivitet. Tildeling skjer etter at idrettsrådet har fått 
utbetalt midler fra Kulturdepartementet og Drammen kommune. 
•Det skal i utgangspunktet ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i 
aktivitetene. 
•Alle som jobber direkte med barn og unge i Inkluderingstiltak må ha gyldig politiattest. 
•Alle idrettslag som mottar støtte skal levere rapport for tiltaket innen rapportfrist. 
•Idrettslag som mottar Inkluderingsmidler gjennom Drammen Idrettsråd plikter å gjøre tiltaket 
kjent i egen klubb 
•Idrettslaget sier automatisk ja til å delta i felles markedsføring av aktivitetskonseptet på 
Drammen idrettsråd sine nettsider og Facebook. 

 
Forutsetning for behandling av ny søknad for de som er med i ordningen er at frist for rapportering er 
overholdt. 
 
Søknadskjema: https://form.jotform.com/61093807595969  
 
Budsjettskjema, fylles ut og lastes opp sammen med søknadskjemaet!!: 
Budsjett_2016_for_opplastning 

https://form.jotform.com/61093807595969
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