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SØKNAD OM TILSKUDD TIL IDRETTSFORMÅL– SØKNADSFRIST 15. MAI 
 

DRIFTSTILSKUDD  

Lag/forening: 

 

 

Adresse: 

 

Post nr.:                    

 

Poststed: 

 

E-post:  

 

Tlf./mobil: 

 

Org.nr. 

 

Leder: 

 

Kapital pr 31.12. 

 

 

Gjeld pr 31.12. 

 

 

 

Antall aktive medlemmer…………., av disse er  ………. under 20 år. 

 

Innvilget tilskudd skal settes inn på kontonr.: 

 

 

Navn på aktivitetene: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Vedlegg som MÅ være med (for alle aktive grupper og hovedlag): 

 Årsmelding og regnskap for forrige år 

 Budsjett og aktivitetsplan for søknadsåret 

 Idrettsregisteringen i NIF, Det Frivillige Skytterveden (DFS) sine medlemsregister eller 

annen medlemsoversikt som viser aktive medlemmer 

 

 

 

PROSJEKTTILSKUDD TIL LEDER-, TRENER- ELLER DOMMEROPPLÆRING: 

 

Formål:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tidsramme: Fra …………………  Til …………………… 

 

Beskrivelse og budsjett må legges ved.  

 

 

Sted og dato:  Søkers signatur: 

 

Søknad med vedlegg sendes: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta eller 

postmottak@sel.kommune.no  

 

 

mailto:postmottak@sel.kommune.no
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IDRETTSFORMÅL 

 
1. Størrelse på tilskuddet er en del av den årlige budsjettbehandlingen og kan derfor variere 

fra år til år. 

2. Aktiviteter for barn og ungdom under 20 år prioriteres med høyere tilskuddssats både ved 

driftstilskudd og prosjekttilskudd. 

3. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene 

 
 
DRIFTSTILSKUDD 

Definisjoner:  

Aktiv medlem  En person som har betalt medlemskontingent eller er æresmedlem 

Barn   person mellom 6 og 12 år 

Ungdom                 person mellom 13 og 19 år 

Idrettsgren            idrett som er organisert i egen gruppe under hovedlaget 

 

Driftstilskuddet fordeles slik: 

 

a) Grunntilskudd fordeles etter følgende stige: 

Lag med  
min. 50% av 
medlemsmasse u/ 20 år 

mer enn 50% av 
medlemsmasse o/ 20 år 

 

Kr 65.000,- Kr 37.000,- Lag med min. 8 idrettsgrener 

Kr 50.000,- Kr 29.000,- Lag med min. 6 idrettsgrener 

Kr 35.000,- Kr 21.000,- Lag med min. 4 idrettsgrener 

Kr 20.000,- Kr 13.000,- Lag med min. 2 idrettsgrener 

Kr 12.500,- Kr   9.000,- Lag med min. 1 idrettsgrener 

 

b) Aktivitetstilskudd: 

 Beregnes av det totalt budsjettet for idrettslaget (hovedlag + grupper) 

 For både regnskap og budsjett skal det være mulig å finne fram til hva som er 

utbetalt av lønn/godtgjøring. Lønnsutgifter til daglig leder må spesifiseres, da det 

kun beregnes 50 % støtte av denne.  

 Følgende utgifter og inntekter holdes utenfor utgiftene som det beregnes støtte 

av: 

Bygge-/spillemiddelprosjekter 

 

c) Interkommunale klubber med forretningsadresse utenfor Sel kommune gis 

hodestøtte etter følgende stige: 

Medlemmer under 20 år: inntil kr 500 pr. medlem fra Sel kommune 

Medlemmer over 20 år:   inntil kr 250 pr. medlem fra Sel kommune 

Liste som viser: navn, fødselsår og postnr. må ligge ved søknaden 

 

 

PROSJEKTTILSKUDD 
a) Tilskuddet beregnes prosentvis av totalkostnaden. Prosentsatsen kan variere fra år til år. 

b) 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. Sluttutbetaling skjer etter mottatt rapport 

og regnskap som viser at prosjektet er fullført i samsvar med søknaden. 
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