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Jakten  

 

 

 

på penger… 

Denne versjonen er oppdatert pr. januar 2011 

”Penger er ikke alt,” 

er det noe som heter - - men du verden hvor 

mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis vi kan skaffe oss 

mer inntekter. 

Norges Håndballforbund har laget en egen guide, som viser ulike 
støtteordninger i og for idretten. Ideen til denne fikk vi fra Norges 
Kampsportforbund og vi takker for at vi får bruke deres mal. Vi har valgt å kalle 
denne guiden "Jakten på penger i håndballen”  

Hjelp oss å holde info om tilskuddsordninger oppdatert! Finner du feil og/eller mangler 
eller har tips om andre tilskuddsordninger eller linker, vennligst gi tilbakemelding til 
eva.skei@handball.no 

Det er ingen tvil om at det finnes penger å søke på, man må bare vite hvor. Vår 

erfaring er at dette er et område klubbene vet for lite om. Dette resulterer da i at en 

går glipp av mange støtteordninger som en både kan søke på og støtte en faktisk har 

krav på.  I denne ”guiden” har vi listet opp støtteordninger, stipender og legater og 

andre mulige inntektsbringende tiltak.  
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La oss først slutte med å lure oss selv 
For idrettsledere med ansvar for å få klubbøkonomien til å gå rundt er det vel ikke helt ukjent å se på hvor det er mulig å 

knipe inn på kostnadene. Underrapportering av medlemstall er imidlertid ikke rette måte å ”spare” noen kroner på. 

Det medlemstallet vi har rapportert ved idrettsregistreringen, via Idrettskretser, danner grunnlaget for størrelsen på den 

støtten vi kan forvente å få. I noen av fylkene er det også ordninger for såkalt ”hodestøtte”. Sjekk med din lokale 

idrettskrets for hva som gjelder i det fylket klubben tilhører. ”Hodestøtten” er ofte større enn det vi betaler i kontingent, så 

allerede her kan vi lure oss selv med underrapportering. Et medlem som ikke er registrert, er heller ikke forsikret. Hvis 

klubben ikke har økonomi til å være selvassurandør, kan et skadetilfelle føre til at klubben har spart seg til fant. 

Riktige innrapporterte medlemstall gir oss riktig størrelse på støtten vi får. 

”Hodestøtte” i Oslo 

Oslo kommune har en tilskuddsordning hvor det blir gitt støtte til medlemmer under 25 år. 

Ordningen er søknadsbasert og forvaltes av Oslo Idrettskrets. For 2011 blir det gitt kr. 250 i ”hodestøtte” for medlemmer 

født 1986 eller senere. Disse pengene blir tildelt klubbene på grunnlag av innrapporterte medlemstall til 

idrettsregistreringen.Det er skremmende at mange klubber slurver med dette. Gjør man ikke den lille jobben med å 

registrere klubbens aktivitet/medlemstall på idrettsregistreringen, får man heller ikke disse ”gratis” pengene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jakten på penger… 

Støtteordninger gjennom idrettskretsene 
Hvert fylke har sin egen idrettskrets. På idrettskretsenes hjemmesider vil du se de fylkesvise 

støtteordningene som eksisterer.  

Alle idrettskretsene har nå et valg på hjemmesidene som heter ”tilskudd”. 

Akershus:                 http://www.idrett.no/krets/akershus/Sider/default.aspx  

Aust-Agder:             http://www.idrett.no/krets/aust-agder/Sider/default.aspx 

Buskerud:                http://www.idrett.no/krets/buskerud/Sider/default.aspx  

Finnmark:                http://www.idrett.no/krets/finnmark/Sider/default.aspx  

Hedmark:                 http://www.idrett.no/krets/hedmark/Sider/default.aspx  

Hordaland:              http://www.idrett.no/krets/hordaland/Sider/default.aspx  

Møre og Romsdal: http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/Sider/default.aspx  

Nordland:                http://www.idrett.no/krets/nordland/Sider/default.aspx  

Nord-Trøndelag:    http://www.idrett.no/krets/nord-trondelag/Sider/default.aspx  

Oppland:                  http://www.idrett.no/krets/oppland/Sider/default.aspx  

Oslo:                         http://www.idrett.no/krets/oslo/Sider/default.aspx  

Rogaland:                http://www.idrett.no/krets/rogaland/Sider/default.aspx  

Sogn og Fjordane: http://www.idrett.no/krets/sognogfjordane/Sider/default.aspx  

Sør-Trøndelag:       http://www.idrett.no/krets/sor-trondelag/Sider/default.aspx  

Telemark:                http://www.idrett.no/krets/telemark/Sider/default.aspx  

Troms:                     http://www.idrett.no/krets/troms/Sider/default.aspx  

Vest-Agder:            http://www.idrett.no/krets/vest-agder/Sider/default.aspx  

Vestfold:                 http://www.idrett.no/krets/vestfold/Sider/default.aspx  

Østfold:                   http://www.idrett.no/krets/ostfold/Sider/default.aspx 

Tilsudd og tøtte 

http://www.idrett.no/krets/akershus/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/aust-agder/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/buskerud/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/finnmark/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/hedmark/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/hordaland/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/nordland/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/nord-trondelag/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/oppland/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/oslo/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/rogaland/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/sognogfjordane/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/sor-trondelag/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/telemark/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/troms/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/vest-agder/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/vestfold/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/krets/ostfold/Sider/default.aspx
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Tilskudd til lokale lag og foreninger –  

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

 

Fra og med hovedfordelingen i 2000 har Kulturdepartementet hatt en 

tilskuddsordning som retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driver 

idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.  

Målene for tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i 

medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og 

ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. 

Det er videre et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene. Likestillingsaspektet, samt 
hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen. 
Kulturdepartementet har lagt opp til at tilskuddsordningen skal utformes på en slik måte at det ikke medfører store 
administrative konsekvenser for mottakerne.  
 
Idrettsrådene har fått ansvaret for å fordele midlene til idrettslagene i sine respektive kommuner. Antall innbyggere i 
alderen 6-19 år i kommunen bestemmer størrelsen på tilskuddet idrettsrådene skal fordele. Ved fordelingen skal 
idrettsrådene følge departementets generelle retningslinjer og ivareta lokale behov. I tillegg kan NIF komme med 
anbefalinger om hvordan fordelingen kan gjøres. I de statlige retningslinjene er det presisert at tilskudd fra ordningen 
ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 

Det er idrettsrådene som foretar fordeling av midlene til lagene innen sine respektive kommuner. Ved 
fordelingen skal idrettsrådene følge departementets generelle retningslinjer og ivareta lokale behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frivillighetsnorge.no er en nøytral formidler av direkte markedshenvendelser, der 
hele 70 % av omsetningen uavkortet går til et humanitært, idrettslig eller kulturelt 
formål våre medlemmer selv velger. Får du klubbens medlemmer til å registrere 
seg hos Frivillighetsnorge, kan det bety store inntektsmuligheter 
 
 

 

 

Alle som spiller Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening  som skal få inntil 5 

prosent av spillinnsatsen. 

 

Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet. For å delta i ordningen må 

idrettslaget på forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret hos Brønnøysundregistrene. Registrering i 

Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta ”Grasrotandel”. Registeret blir også det 

sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette 

registeret i fremtiden. 

 

Registrer ditt idrettslag elektronisk i Frivillighetsregisteret: 

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Frivillighetsregisteret/     

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Frivillighetsregisteret/
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Dugnadsarbeid 

Dugnadsarbeid kan gi mange penger i en slunken klubbkasse. Det finnes flere aktører som formidler forskjellig type 
dugnadsarbeid eller provisjonsrettet arbeid og vi anbefaler klubben om å registrere seg slik at mulighetene byr seg. Klikk 
på disse linkene for mer informasjon: 
 
www.dugnadsbanken.no  www.dugnadsjobb.com www.sportslink.no  
 
 

Lotteri 
 

 

 

Ovennevnte søknadsskjemaer fylles ut og sendes Lotteriforvaltningen hos politiet. 
Har du spørsmål? - Se rettledningen som du finner sammen med søknadsskjemaet eller undersøk på Lotteritilsynet.no 
eller rett og slett spør Lotteriforvaltningen hos politiet. 

 

Foreningsbingo 
Godkjente lotteriverdige organisasjoner kan søke om løyve til å arrangere bingo selv. Det betyr at laget selv står for alt 
det praktiske rundt avviklingen av bingospillet, og at det er foreningens ansvar å sørge for nødvendig 
regnskapsrapportering til Lotteritilsynet etter at løyvet er ferdig spilt. 

Entreprenørbingo 
Det søkes om løyve til bingospill med entreprenør. Det betyr at det er en profesjonell aktør som arrangerer bingoen på 
vegne av et eller flere lag. For bingo med entreprenør vil det være den profesjonelle parten som koordinerer innsending 
av søknader om bingospill fra foreningene, og som står for regnskapsrapportering fra bingoen. 
Den enkelte forening/organisasjon kan få ett bingoløyve pr. år med en samlet omsetning på inntil kr. 700.000 
De lotteriverdige organisasjonene som er med på entreprenørbingo vil vanligvis få utbetalt sin del av overskuddet to 
ganger i året, som regel i august og februar. Mer informasjon finnes hos LOTTERITILSYNET 

 

Spillemidler til utstyr 

    
   Hvert år åpnes det for å søke om utstyrsmidler om høsten. 
   Følg med på www.kampsport.no for å få informasjon om søknadsfristene, 
   som varierer fra år til år. Ordningen med spillemidler til utstyr er iverksatt  
   av Kulturdepartementet og forvaltes av Norges idrettsforbund. 

Ordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden 2003. Totalt har over 90 millioner kroner 

blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. 

Vi vil på en enkel måte linke videre til aktuelle sider hos Lotteritilsynet 

som har all informasjon på dette området. Klikk her for å bli linket 

videre til Lotteritilsynet. Her er all informasjon du burde vite om lotteri 

generelt. 

Klikk her for å se på relevante spørsmål og svar ifm Lotterivirksomhet. 

Kanskje du finner svar på dine spørsmål her. 

Lotterier med inntil kr. 150.000,- i omsetning(smålotteri).  

Klikk her for søknadsskjema og rettledning (all praktisk informasjon). 

Bingo blir regnet som et lotteri, og frivillige organisasjoner, som har et 

humanitært eller samfunnsnyttig formål, kan holde bingo der 

overskuddet går til organisasjonens formål. 

Det er et vilkår for å få løyve til bingo at organisasjonen er godkjent som 

lotteriverdig. Nedenfor kan du lese mer om ulike typer bingo: 

Tilskudd og s 

tøtte 

http://www.dugnadsbanken.no/
http://www.dugnadsjobb.com/
http://www.sportslink.no/
http://www.lotteritilsynet.no/
http://www.lotteritilsynet.no/eway/default.aspx?pid=236&trg=MainPaige_5482&MainPaige_5482=5610:0:8,1645:1:0:0:::0:0
http://www.kampsport.no/
http://www.lotteritilsynet.no/
http://www.lotteritilsynet.no/eway/default.aspx?pid=236&trg=MainPaige_5482&MainPaige_5482=5428:73229::0:3580:2:::0:0
http://www.lotteritilsynet.no/eway/default.aspx?pid=236&trg=LeftPage_5487&MainPaige_5482=5609:0:8,1557&LeftPage_5487=5489:84096::0:5495:2:::0:0
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Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret. 

Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste begrenset for hver enkelt særidrett. 

 

Idrettskoler kan søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. 

Kontaktperson i idrettslagene vil tidlig på høsten få tilsendt en e-post fra NIF der står hvordan en søker. 

          Oppstarts- og utviklingsstøtte 

              Oppstarts- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn,  

              til og med det året de fyller 12 år. 

Oppstartsstøtte: 

NIF har en ordning med oppstartsstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole.  

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene.  

Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr. idrettslag, enten det er fleridrettslag eller særidrettslag. 

 

Beløpene er som følger: 

Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn 

Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn 

Utviklingsstøtte: 

Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som: 

- Utvidelse i alderstrinn 

- Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med skole/SFO, barnehage) 

  Inkludering av barn med funksjonshemminger eller andre særskilte behov. 

- Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.* 

- Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr uteaktiviteter hele året. 

- Oppstart av idrettsskole som har ligget nede. 

- Utviklingsstøtten er kr. 8.500,- 

* Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak. 

 

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan brukes både til oppstarts- og utviklingsstøtte; 

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettskole/stotte/Documents/NIF_søknadsskjema_idrettslag_okt.pdf  

Skjemaet fylles ut og sendes til den idrettskretsen idrettslaget tilhører. 

Les veiledningen nøye. 

 

 

 

 

Storbyarbeidet er Idrettskretsenes oppfølging av Stortingsmelding nr. 41 (1991-92) om idretten, folkebevegelse og 

folkeforlystelse. Idrettskretsene ønsker å utnytte idrettens muligheter som miljøskaper til å snu negativ livsutvikling og 

som brobygger mellom ulike kulturer. 

De ønsker å få en større del av befolkningen til å delta i lokal idrettsaktivitet. For å få dette til tar Storbyarbeidet sikte på å 

etablere idrettslige lavterskeltilbud. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 6-19 år. For mer informasjon, se 

eksempelvis hjemmesidene til Oslo og Hordaland idrettskretser. 

 

Tilskudd til inkludering i idrettslag 
Flere av de største byene står overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og ungdom til idrettslagene. 

Undersøkelser viser at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, og da spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av 

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettskole/stotte/Documents/NIF_søknadsskjema_idrettslag_okt.pdf
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idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne 

målgruppen. 

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslag, gjennom å 

motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet.  

 

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig 

vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. 

 

Tilskudd kan gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor 

andel av befolkingen har innvandrerbakgrunn). Videre kan tilskudd gis til utsatte bydeler i Bergen, Trondheim, Stavanger, 

Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad og Sarpsborg.  

 

Tilskuddet kan anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrierer for å delta i aktiviteter i regi av 

idrettslag, og tiltak som er rettet mot å øke innvandreres og særlig innvandrerjenters deltakelse i idrettslag. Tiltak for å 

øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget. 

 

Målet er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene som gis støtte må derfor understøtte 

lagenes primæraktiviteter.  

 

Ordningen slik den er beskrevet her er en videreføring av ”Storbyprosjektet”, som ble startet opp i 1993. På bakgrunn av 

et behov for å utvikle en mer treffsikker og velfungerende ordning har Kulturdepartementet foretatt en konkretiseringer når 

det gjelder ordningens målgruppe, innretning og rapporteringskrav.  

 

Tilskuddsordningen administreres av NIF. For spørsmål vedrørende tildeling av midler, ta kontakt med NIF.  

 

TILSKUDD TIL TILTAK FOR GRUPPER MED SPESIELLE BEHOV  
Kulturdepartementet har siden 1950-tallet årlig avsatt midler til tiltak for grupper med spesielle behov.  
 
Målsetting  
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at funksjonshemmede, og i særlig grad barn og ungdom, skal få en 
mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø.  
 
Målgruppe  
Målgruppen for aktivitetstiltakene er personer som har behov for tilrettelegging for å kunne delta i idrett og fysisk aktivitet. 
Ved tildeling av midler vil tiltak rettet mot barn og ungdom bli prioritert.  
 
Tilskudd  
Tilskuddsordningen er rettet inn mot igangsetting av nye tiltak, og tilskudd gis kun for en avgrenset periode.  
 
 
Tilskuddsmottakere skal enten være en frivillig, medlemsbasert organisasjon, en registrert stiftelse, eller en offentlig 
instans. Frivillige organisasjoner og lag som har idrett og fysisk aktivitet som sitt hovedmål, vil bli prioritert.  
 
Tiltak  
Det kan søkes om tilskudd for å tilrettelegge aktivitetstiltak dersom det er et misforhold mellom den enkelte deltakers 
forutsetninger for å delta i en aktivitet, og de krav til funksjon som deltakelse innebærer. I vurderingen av søknadene vil 
departementet legge vekt på behovet for tilrettelegging.  
Tiltak bør være lokalt forankret og må være rettet inn mot å etablere nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter 
til å delta i idrett og fysisk aktivitet. Tiltaket må ha som mål å bidra til et varig aktivitetstilbud for målgruppen, samt 
motivere funksjonshemmede til aktivitet utover deltakelse i korte arrangement.  
Funksjonshemmede bør være representert enten ved brukerorganisasjon eller en organisasjon av pårørende i de 
styrende organer for tiltaket. Dersom tilskuddsmottaker er en organisasjon med funksjonshemmede i sin medlemsmasse 
bortfaller dette kravet.  
 
Søknad 

 

http://www.idrett.no/t2.aspx?p=14009
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Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av søker, samt en beskrivelse av tiltaket, der både målsetting og målgruppe 
må defineres. Beskrivelsen må videre inneholde fremdriftplan, samt hvordan søker planlegger å implementere tiltaket i sin 
ordinære virksomhet. 
Søknaden må være vedlagt budsjett. Budsjettet må i tillegg inneholde en finansieringsplan.  
 
Tildeling av midler  
Søknader som blir godkjent av departementet tildeles tilskudd for ett år. Dersom et tiltak planlegges å vare i mer enn ett 
år kan departementet gi ytterligere tilskudd. Tilskuddsmottaker må i så fall søke om midler på ordinær måte. En 
forutsetning for tilskudd utover ett år er at positive resultater kan dokumenteres. Det kan ikke påregnes å få tilskudd 
utover til sammen tre år.  
Det er en forutsetning at tilskuddsmottaker bidrar med egenfinansiering.  
 
Krav til oppfølging og rapportering  
Rapport og regnskap må sendes inn innen oppgitt frist. Dersom det gis tilskudd for flere år krever departementet årlig 
rapport som dokumenterer arbeidet som er utført. Denne rapporten må være vedlagt regnskap. Når et tiltak har mottatt 
midler over flere år skal sluttrapporten omhandle hele perioden. Sluttrapporten skal være vedlagt revidert regnskap.  
Krav til revidert regnskap kan i enkelttilfeller fravikes.  
 
For mer informasjon se Kulturdepertementets sider. 
 
 

  Tilskudd til Voksenopplæringskurs (VO midler) 

Idrettskurs som har godkjent studieplan, og kurs som oppfyller minimumskravene slik de er beskrevet i lov om 

voksenopplæring, er stønadsberettiget til statlige voksenopplæringsmidler. Slike kurs skal minimum være på 12 timer og 

ha minimum 5 deltakere over 14 år, som deltar på minimum 75 % av total kurstid. Alle som deltar på slike kurs skal etter 

godkjent frammøte og gjennomføring ha utstedt dokumentasjon i eksempelvis i form av kursbevis, som er utstedt av 

ansvarlig kursarrangør.     

 

Søknadsadressat: Nærmere opplysninger om voksenopplæring får du ved å kontakte Idrettens kurssupport på e-

postadressen: support@idrettsforbundet.no  eller telefon 03615, Idrettskretsen eller ditt eget særforbund. Opplærings- 

eller kulturavdelingen i fylkeskommunen kan også gi deg nærmere opplysninger om stønadsordninger til kurs.   

 

I den enkelte kommune vil kultur- eller opplæringsavdelingen gi opplysninger om kommunale stønadsordninger til kurs. 

Se internettsidene til din hjemstadskommune. I de kommuner hvor det er idrettsråd, kan de også gi slike opplysninger.     

  

 

 

ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering har fordelt 220 millioner kroner til 557 prosjekter med prosjektstart i 2011. 

NIF har blitt tildelt 6.014.000 fordelt på 25 prosjekter for 2011. 

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) er en stiftelse med 27 frivillige organisasjoner som eier og fordeler 
overskuddet fra Extraspillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter. 
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til 
helserelaterte  
prosjekter innen forbygging, rehabilitering og forskning. For eksempel prosjekter som går ut på å legge til rette for 

inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med minoritetsbakgrunn eller inaktive barn, voksne og 

eldre. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til HR via Norges Idrettsforbund. 

Siden starten i 1996 har Helse og Rehabilitering delt ut 2,8 milliarder kroner 

Tilskudd og støtte 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/idrett/spillemidler_til_idrettsanlegg/tilskudd-til-inkludering-i-idrettslag.html?id=449247
mailto:support@idrettsforbundet.no
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Idrettens organisasjonsledd kan søke midler via Norges Idrettsforbund årlig. Elektronisk søknadsskjema åpner  

1. april 2011. Søknadsfrist er 15. mai 2011. 

Les mer på www.extrastiftelsen.no  

 

Spare og rabattordninger i idretten 

Her presenteres felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er 

medlemmer av NIF. Her finner du alt om idrettsforsikring for barn og klubbforsikring, fly- , hotell og leiebilavtaler med mer. 

Gå inn på følgende side for mer informasjon http://www.idrett.no/tema/idrettsavtaler/Sider/avtaler.aspx 

 

Ulike stipend, legater til idretten 

Du vil finne en oversikt over alle kommuner under www.norge.no. De fleste har egne tilskuddsordninger, så se 

under Tilskudd i den enkelte kommune som er av interesse for deg. Vi har her plukket ut noen stipend, legater og 

tilskudd: 

Oslo kommunes idrettsstipend 
Utdeles til medlemmer av lag som er registrert i Oslo Idrettskrets. Det går til aktive idrettsutøvere eller administratorer for 
særlig fremtredende innsats på sine områder. Stipendiet kan også utdeles til aktive idrettsutøvere som ønsker å utdanne 
seg til trenere for idretten i Oslo, f.eks. ved kurs og eventuelt videreutdanning innen- eller utenlands. Søkerens 
økonomiske forhold skal det ikke tas hensyn til ved utdelingen. Søknad sendes gjennom vedkommende lag for 
påtegning. Samlet deles det ut stipendier for kr 100.000 hvert år. Søknadsfrist: 1. februar. Stipendiaten skal gi en kort 
rapport om hvorledes stipendiet er brukt. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: Oslo 
Idrettskrets, Ekebergvn. 101, 1178 Oslo. Tlf 22 57 97 00. Fax 22 57 97 01. Internettadresse: www.osloidrettskrets.no 
 
Budstikkas kultur- og idrettsstipend 
Asker og Bærums Budstikke deles hvert år ut et kulturstipend og et idrettsstipend, - hver på kr 30.000. Søkere bør 
fortrinnsvis være innenfor aldersgruppen 15-20 år. Stipendet gis til talentfulle utøvere innen de to gruppene med bosted i 
Asker eller Bærum. Utlysning skjer på nyåret med utdeling i mars/april.  
 
Asker kommune, idrettsstipend 
Formål: å stimulere toppidrettsutøvere i Asker kommunen til videre satsing.  
Det kan deles ut et eller flere stipend i en størrelsesorden som fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Stipendet skal brukes til 
kostnader utøveren(e) har i forbindelse med trening, samlinger, stevner etc.  
Søknaden skal inneholde:  
• hva stipendet skal brukes til  
• kostnadsoverslag i forbindelse med stevner, trening, samlinger etc.  
• tidligere mottatt stipend  
Søknaden skrives i brevs form.  
Betingelser for å søke: 

Idrettsutøvere fra Asker kommune som deltar på høyt nivå innen sin idrettsgren. 

 
Hobøl kommunes kulturstøtte 
Kommunen har en rekke former for støtte: Grunntilskudd, tilskudd til utgifter ved leie av lokaler og anlegg, søknad om 
gratis leie i kommunens lokaler, tilskudd til start/reorganisering av lag/foreninger, støtte/underskuddsgaranti til 
kulturarrangement på lokalt, regionalt og nasjonalt plan (arrangementet må foregå i Hobøl). * Prosjektstøtte. Alle lag og 
organisasjoner kan søke om midler til prosjekter. Prosjekter/tiltak som mange har glede av prioriteres. * Lederutdanning. 
Kursstøtte kan tildeles ledere eller lederemner i lag som driver kulturarbeid til deltagelse på leder- og instruktøropplæring 
innen søkerens arbeidsområde.  
 
* Nærmiljøtiltak. Aktiviteter som menes å tilgjengliggjøre, ta vare på og/eller forbedre sine utemiljøer. 
 

http://www.extrastiftelsen.no/
http://www.idrett.no/tema/idrettsavtaler/Sider/avtaler.aspx
http://www.norge.no/
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Jevnaker kommunes legater 
Jevnaker kommunes kulturstipend. Til personer som har utmerket seg innen kulturområder som f.eks. idrett, sang, 

musikk, dans, teater, ballett, instruktørarbeid, skriving, film osv. Stipendet skal tjene som honnør for særlig innsats og 

stimulere til utvikling og videre fremgang. Beløpets størrelse bestemmes hvert år ved behandling av budsjett. Ytterligere 

informasjon på kommunens internettsider. Søknadsfrist: 15. februar. 

Lørenskog kommunes kulturstipend 
Formål: å gi støtte til kulturarbeidere/utøvere til videre utvikling innen sitt område samt stimulere til fortsatt innsats for 
kommunens kulturliv  
Til personer som gjennom sitt virke har bidratt aktivt til å fremme kultur og idrett i Lørenskog kommune  
Tilskuddsordningen har eget søknadsskjema  
 
Betingelser for å søke: 
Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Lørenskog kommunes 
kulturliv og/eller som har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning 
for kulturlivet i Lørenskog 
 
Buskerud fylkeskommunes kulturstøtte 
Idrettsstipend for ungdom under 20 år. Stipendene skal gå til enkeltpersoner i alderen 16-20 år som er bosatt i Buskerud. 
Det deles ut 5 stipendier på hver kr 10.000. Idrettsstipend er på kr. 30.000 og kan tildeles utøvere som satser på et 
nasjonalt eller internasjonalt toppnivå. Stipendet kan ikke tildeles utøvere som får statsstipend eller Buskerud Idrettskrets 
idrettsstipend samme år. Søknadsfrist 1. oktober. Idrettsstipendiene kan tildeles utøvere innen individuelle idretter og 
lagidretter som organisatorisk er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Fødselsdato må oppgis i søknaden. Stipendene kan 
benyttes til treningsleir, spesialutstyr og innhenting av trenerkompetanse. Buskerud Idrettskrets skal uttale seg om 
tildelingen i forkant. Søknadsfrist 1. oktober 
 
Ungdomsstipend fra Sparebank1 Kongsberg 
Søkere må være mellom 15 og 23 år og ha et kontoforhold i SpareBank 1 Kongsberg. Det er ingen spesiell begrensning i 
bruken av stipendet, - men det forutsettes benyttet til opplæring, trening, videreutvikling e.l. Sammen med søknaden må 
det følge en plan for bruk av midlene, og det skal gis en rapport etter stipendperioden. Til utdeling: Diverse porsjoner á kr 
10.000.  
 
Modum Sparebanks jubileumsfond 
Avkastningen av et fond på kr. 500.000 skal brukes til støtte for unge talenter innen idrett, sang og musikk og andre 
kulturaktiviteter som teater, drama, dans, film, foto og lignende i Modum. Hensikten er å fremme utviklingen av disse 
kulturgrupper i bygda og skape grobunn for sunne interesser blant unge.  
 
Porsgrunn kommunes støtteordninger 
Stipend til aktive idrettsutøvere. Stipendets størrelse kan variere mellom 2.500 og 10.000 kroner. Beløp som disponeres 
til utdeling fastsettes hvert år i forbindelse med budsjett-behandlingen. Stipendet skal ha som formål å motivere og 
stimulere til videreutvikling av idretten i Porsgrunn gjennom at idrettsutøvere fortsatt ønsker å drive sin idrett som gode 
ambassadører for kommunen. I tillegg skal det være til hjelp for talenter og lovende utøvere i deres utvikling. Utøveren 
må representere et idrettslag som er hjemmehørende i Porsgrunn og forplikte seg til å representere idrettslaget minst i 
påfølgende sesong etter tildelingen. Begrunnet søknad må sendes inn av det laget utøveren representerer. Trenings- og  
konkurranseplaner, oversikt over oppnådde idrettslige prestasjoner og andre kvalifiserende faktorer, skal vedlegges.  

 
Grimstad Idrettsråds stipend 
Stipendet er ment å være en oppmuntring og stimulering mot toppidrett, med sikte på videre utvikling av den enkelte 
person eller lag. Både enkeltutøvere og lagidretter kan søke. Betingelsen er at søkerne enten er medlem av en klubb/lag 
tilhørende Grimstad Idrettsråd, eller ha bostedsadresse i Grimstad kommune. Utdelingen skjer ifm årsmøtet i mars 
måned. Vanligvis i porsjoner á kr 3.000.  
 
Søgne kommunes kulturstipend 
Til konkrete tiltak som f.eks. studier, reiser, kurs e.l. der hensikten er å hente inspirasjon/videreutvikle seg som utøver 
eller instruktør innenfor kultur- og idrettsområdet. Søkeren må være bosatt i Søgne eller ha spesiell tilknytning til bygda. 
Stipendiebeløp: Inntil kr 5.000.  
 
Karmøy kommunes kulturstipend 
Karmøy kommune kan årlig dele ut inntil 3 stipend, fortrinnsvis til sang, musikk, idrett, kunst og kultur. Stipendet skal 
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brukes til videreutdanning, deltakelse på kurs og seminar, studiereiser, treningsleire, deltakelse i konkurranser eller 
formidlingsprosjekt. Stipendet kan tildeles søker som bor eller har en 
tilknytning til Karmøy kommune. Det står fritt opp til hovedutvalg å vurdere om det skal deles ut stipend og hvor mange 
det enkelte år. 
 
Hansa Stipendet 
Til unge talenter innen idretten. Formålet er å gi mottakeren stimulans og mulighet til å videreutvikle seg som 
idrettsutøver. Tildelingskriterier: Oppnådde resultater og utviklingsmuligheter. Søker må være mellom 15 og 20 år, fra 
Bergen kommune og medlem av idrettslag fra Bergen kommune. 
 
Os kommunes sine stipend 
Os kommune sitt kulturstipend. Stipendet kan søkjast av unge, lovande kunstutøvarar, idrettsfolk og andre aktive 
kulturarbeidarar. Talet og storleik på stipend som blir delt ut blir avgjort for kvart år i samband med handsaminga av 
kommunebudsjettet. Søknadsfrist: Medio september. Det er ikkje naudsynt å nytta ege søknadsskjema.  
 
Bømlo kommune sitt kulturstipend 
Kulturpris. Som ein stimulans for det lokale kulturlivet vil utval for oppvekst, kultur og idrett, dela ut kulturprisen på kr 20 
000,- til kunstnarar/kulturarbeidarar/lag med tilknyting til Bømlo kommune. Summen kan også delast på to personar/lag. 
Kulturprisen blir gjeven for aktivt, friviljug og uløna kulturarbeid over lengre tid, eller for særskilde einskild tiltak. 
Søknadsskjema og retningslinjer finn ein på www.bomlo.kommune.no eller ved å venda seg til kultur, på tlf. 53 42 30 68. 
Søknadsfrist: 02.11.09. * Kulturstipend. Som ei støtte til personar heimehøyrande i Bømlo kommune som engasjerer seg 
innanfor kulturområde, har utval for oppvekst, kultur og idrett til rådvelde kr 20 000,- i samband med utdeling av 
kulturstipend for 2010. Summen kan delast mellom to eller fleire personar. Kulturstipendet blir gitt til dei som viser 
særlege evner innanfor musikk, idrett og kunst, eller som legg ned eit stort arbeid innanfor kulturlivet elles. Stipendet er 
meint som ei spore til vidare innsats for å kunne halde fram med å utvikla seg innanfor sitt område. Ein kan bli tildelt 
stipend på grunnlag av personleg søknad eller etter søknad frå andre.  
 
Kvam herads støtteordning 
Det deles ut en del mindre stipendier til utdannelse og støttetiltak innenfor disse kulturområdene: Idrett, alment 
kulturarbeid (kunst, sang, dans m.m.) Stipendiebeløp kr 20.000 på hvert område. Søkere må være heimehørende i Kvam. 

 
Fjell kommunes kulturstipend 
Eit eller fleire kulturstipend kan delast ut til bildande kunstnarar, kunsthandverkarar, musikarar, songarar, skodespelarar, 
journalistar, forfattarar, dansarar, idrettsutøvarar og liknande. Personar som har utmerkt seg særleg innan kunstnarleg 
verksemd. Personar under kunstnarleg utdanning. Stipendet/-a vert gjeve til personar busette i - eller med tilknyting til 
Fjell kommune. 
 
Jølster kommunes ungdomsstipend 
Til ungdom/enkeltpersonar eller lag/grupper som har utmerkt seg innan idrett, musikk, dans, kunst, litteratur m.m.  
 
Furorestipend – Sogn og Fjordane 
Vi leitar etter talent mellom 15 og 35 år til våre nye Furorestipend innan kultur, idrett og open klasse. Har du eit talent eller 
kjenner du nokon som fortener 100.000. Stipenda blir delt ut til talent i alderen 15-35 år, dvs. at du kan søkje frå det året 
du fyller 15 t.o.m. det året du fyller 35. Stipenda blir delt ut innanfor 3 kategoriar: kultur, idrett og open klasse. Storleiken 
på stipenda vil variere frå 10.000,- til 100.000,-. Fagjuryen vil vere samansett av personar knytta til idrett- og kulturliv i 
fylket, saman med representantar frå banken.  
 
Sogndal Sparebanks jubileumsfond. 
Tildelinga går på omgang til føremål innan utdanning, kultur, sosiale føremål og ungdoms- idrettsarbeid. Søkjarar skal 
vera kunde i Sparebanken Vest og vere busett i Sogndal kommune. Søknadsfrist: 1. april. Det er ikkje utarbeidd 
søknadsskjema.  
 
Sparebank1  
www.sparebank1.no 

TÆL-stipen: 

1)  

2) Har du et spesielt talent? Gjør noe uvanlig? Har et brennende engasjement med veldedig arbeid eller i 
lokalmiljøet? Eller kjenner du kanskje noen disse egenskapene, noen med tæl? Vi tar nå imot søknader til TÆL-
stipend for søkere fra Møre og Romsdal. Søknadsfristen er 9. januar. 

3)  Sparebankstiftelsen  

Geografisk begrensede stipend og legater 



 
 

12 
 

(www.sparebankstiftelsen.no) 
For hver søknadsfrist velger styret ut prioriterte gaveformål. Søknaden må treffe disse formålene for å komme i 
betraktning. 
Hva legges det ellers vekt på ved gavetildelinger? 
Vi ønsker at midler fra oss skal gå til tiltak som har verdi over tid, og som kommer mange til gode. Vi ser etter prosjekter 
som gir langvarig nytte, heller enn kortvarige arrangementer. 
Sparebankstiftelsen har to søknadsrunder årlig, med søknadsfrist 15. februar og 15. septemberSør-Trøndelag 
fylkeskommunes stipend 
Idrettsstipend for ungdom Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge 
idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 15-22 år. Søkerne må være bosatt i Sør-Trøndelag eller som 
på en annen måte er knyttet til fylket. Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere og tillitsvalgte innen idretten, 
inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse 
på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Størrelse på stipendet det 
kan søkes om: Fra kr 10 000 til kr 25.000. Stipend vil ikke bli tildelt ved studievirksomhet der Statens Lånekasse benyttes.  
 
 
 
Trondheim kommunes tilskudd og stipend 
Gå inn på www.trondheim.kommune.no og se under tilskudd. Her finner du tilskudd til ulike formål; ungdomstiltak, 
fattigdom, flerkulturelt mangfold og funksjonshemmede. Det er ulike søknadsfrister på de ulike tilskudd. Men fortrinnsvis 
mai og september. 

 
Oddmund Eggens minnefond 
Legatets formål er å støtte enkeltpersoner, grupper og foreninger med tilknytning til Lundamo i Sør-Trøndelag, med 
virkefelt innenfor sang og musikk, teater, drama og idrett. Slektsbånd til og med søskenbarn til styremedlemmer er 
avskåret fra å søke midler fra legatet. 
 
Nordlandsbankens Idrettsstipend 
Formål: Å gi enkeltutøvere som satser mye på idrett en ekstra stimulering for å nå sine høye mål. Stipendet deles ut hvert 
år med inntil kr 30 000. Utdelingen skjer i løpet av mai måned. Søkere må være mellom 15 og 20 år og kan være fra alle 
idrettsgrener. Det må vises til gode resultater og gjennom planer må det dokumenteres vilje til hardt arbeid for egen 
utvikling som fremtidig topputøver. Søkere må være hjemmehørende i Nordland fylke, det er en forutsetning at utøveren 
representerer en klubb i Nordland. Stipendet kan brukes til forhold som er relatert til videre utvikling som idrettsutøver.  
 
Ulvang-fondet til toppidrett 
Til utøvere som er medlem av idrettslag tilsluttet Finnmark Idrettskrets.  

 
Spenst-stipend 
Spenst, Alta avsetter normalt midler til enkeltpersoner, lag og foreninger som ønsker å tilrettelegge for allsidig fysisk 
aktivitet og mosjonsidrett blant barn, unge og voksne i Alta kommune. 
 
 
Fylkeslegen og fylkestannlegen 
I noen områder utdeles stipend/tilskudd til funksjonshemmede, kosthold og helse. Gå inn på hjemmesiden i det enkelte 
fylke. 
 
Telenorfondet - midler til ungdomsarbeid  
Det siste nye som NSFs medlemsklubber kan søke midler fra er det såkalte "Telenorfondet". Norges Idrettsforbund og 
Olympiske Komité (NIF) og Telenor har inngått en avtale over flere år som gir idrettslag muligheter for å søke på midler 
for å forsterke sitt ungdomsarbeid.  

Telenorfondet støtter tiltak som motiverer til innsats, effektiviserer arbeidet til ledere og utøvere og tar i bruk ny teknologi. 
Det kan søkes om støtte til aktiviteter som forenkler kommunikasjon mellom partene og gjør det lettere for foreldre, 
utøvere og ledere å skaffe seg nødvendig informasjon.  

Tiltakene skal redusere frafall og sikre rekruttering av ungdom mellom 13-19 år som utøvere, trenere og ledere.  

Alle idrettslag og grupper som er tilsluttet NIF kan søke om støtte. Maksimalt tilskuddsbeløp per tiltak vil være kr. 15.000.-  
For høsten 2003 er søknadsfristene 1. september og 1. november.  
Søknad sendes til idrettskretsen i hvert fylke (adressene står i brosjyren nedenfor).  
 

Gullstipendet 
Gullstipendet deles ut av Gullklubben, som består av tidligere OL-vinnere. Stipendet deles ut til yngre utøvere, spesielle 
prosjekter eller klubber, med olympiske disipliner på programmet. Se mer om dette på følgende side:  

http://www.trondheim.kommune.no/
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http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/gullklubben.aspx 

Sponsorarbeid og samarbeidsavtaler 
 
På hvilken måte kan klubben samarbeide med næringslivet eller lokalmiljøet? 

Det viktigste for klubben er å ha et realistisk bilde på hva slags produkt de har, men at man samtidig er ambisiøse og 

kreative i å skape noe som enten er nasjonalt, regionalt eller lokalt interessant. Klubben kan ha mange muligheter til å bli 

en interessant aktør gjennom et samarbeid foruten å selge arenareklame eller profilering på drakter. Hva er mulighetene 

og hva skal til? 

 

Her er en del spørsmål som kan sette fokus på arbeidet for å definere mulighetene: 

 

 Hva slags produkter har klubben/utøver som er interessante å sponse?  

 Hva er interessant for samarbeidspartner?  

 Har klubben synlighetselementer?  

 Hvordan kan klubben gi merverdi utover synlighet eller mangel på synlighet?  

 Kan klubben skape aktiviteter i et samarbeid?  

 Har klubben et produkt/kompetanse for å få samarbeidspartner i form/skape prestasjon?  

 Kan samarbeidspartner lære av dere?  

 Har dere god kommunikasjon med media?  

 Får dere "alle gode historier" ut?  

 Setter klubben seg inn i samarbeidspartnernes behov for 
markedskommunikasjon/merkevare/profilbygging/omdømme/relasjonsbygging?  

 Har samarbeidspartner mulighet til å "eie" noe?  

 Er dere flinke til å følge opp?  

 Hva trenger en samarbeidspartner av informasjon?  

 Skaper dere mersalg/gjensalg (hvorfor eller hvorfor ikke)?  

 Har klubben/kan klubben skape en B2B arena (Mulighetene for næringslivet å bruke hverandre)?  

 Kan klubben koble samarbeid med dugnadsarbeid?  

 Har dere kunnskap om å kommunisere med markedet for å gjøre deg attraktiv?  

 Hvordan få til de mulighetene dere selv mener dere har?  

 Har dere en plan på utstyrssponsing og økonomisk sponsing?  

 Markedsføring = det du sier og det du gjør = oppfattelse 

 

 

http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/gullklubben.aspx
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En enkel oppstilling med kontaktadresser og frister: 

Søknadsorganisasjon Frist Utlysning Beskrivelse/ kommentar 

Helsedirektoratet/Bufdir 30.jan www.bufdir.no  Inkludering/Bufdir 

NIF - Idrettskrets 01.jan www.idrett.no  Idrettsskoler - oppstart    (hele året) 

NIF 01.feb   Midler etter NFI/Inkludering 

NIF - NHF 15.nov www.idrett.no  Støtteordninger utstyr 

NIF - Helse&Rehab  05.mai www.nif.no  Åpen - helse 

WOX 01.jan www.wox.no  Tilskudd - læring voksne 

Alle kommuner   www.norge.no    

Fylkeslegen/-tannlegen     Ta kontakt i hvert fylke. (kosthold/helse) 

Fylkesmannen 01.feb www.fylkesmannen.no  Se Sosial&helse - tiltak mot fattigdom 

Fylkeskommuner   www.norge.no   Inkludering/skole/folkehelse 

IMDI regionalt   www.imdi.no  Innvandrere (søke regionalt) 

IMDI sentralt 01.des www.imdi.no/no/tilskudd  Informasjonsarbeid innvandrere 

Stiftelser, fond og legater       

Alle legater   www.legat.no  Se etter idrett eller helse/sosial 

          "   www.legatsiden.no    

Gjensidigestiftelsen 15.sep www.gjensidigestiftelsen.no  Helse/ungdom/forebygging/aktivtet/samfunn 

Gjensidigefondet   www.gjensidige-nr.no  Se gavemidler til ulike formål 

Sparebank1 - fond 09.jan www.sparebank1.no  Søkes av klubb - se retningslinjer (Trøndelag + M&R) 

Sparebank1 - Tæl-stipend 09.jan www.sparebank1.no  For utøvere - søkes av klubb (Trøndelag + M&R) 

Sparebankstiftelsen   www.sparebankstiftelsen.no    

Fokus Engasjement 01.apr www.fokus.no Søk Fokus Engasjement til breddeidrett 

Fokus Engasjement 01.okt www.fokus.no Søk Fokus Engasjement til breddeidrett 

Tryg Allmenyttige stiftelse 01.jan www.tryg.no   Lokale midler - trygghet/almennytte (søk hele året) 

Storebrand 01.apr www.storebrand.no  Søk Om Storebrand - Samfunnsansvar (DU-kan konkr.) 

Volvo   www.vi-fondet.no    

Statoil   www.statoil.com     (Sponsorarbeid) 

Shell 01.mai www.shell.no  Støtter lokalmiljøtiltak. To frister 1/5 og 1/10 hvert år. 

Statkraftfondet   www.statkraft.no Samfunnsnyttige formål. Legges ut årlig i jan - mars. 

Stiftelsen Kjell Holm   ingeranne@stiftelsenkjellholm.no  Område Sunnmøre 

Prinsesse Martha Louises 
Fond 01.aug www.kongehuset.no   Inkludering 

Tubfrim 15.mar www.tubfrim.no Inkludering 

Jens Folstads gavefond 01.sep   Sunnmøre 

Sophies Minde 04.jun www.ssm.no Inkludering 

Kultur & kirkedep.   www.odin.dep.no/kkd Se tilskudd 

If Forsikring 15.nov www.if.no  Forebygge idrettskader. 

Andre org:   www.legatsiden.no  Se etter idrett eller helse/sosial 

Odd fellow   www.oddfellow.no  Inkludering 

Kiwanis   www.kiwanis.no  Inkludering 

Lions   www.rotary.no  Inkludering 
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Civitan   www.civitan.no  Inkludering 

Rotary   www.rotary.no  Inkludering 

Annet:       

Frivillighet Norge   www.frivillighetnorge.no   

Dugnadsbanken       

Dugnadsjobb       

CocaCola   www.coca-cola.no 
Søknader hele året. 

Spesielt for NHF Region Midt Norge 

Nordland Idrettskrets 01.mai www.idrett.no   Aktivitetstilskudd 

Nord Trøndelag IK 30.mai www.idrett.no Aktivitestilskudd 

Møre & Romsdak IK 31.jan www.idrett.no Aktivitetstilskudd (1. halvår) 

Møre&Romsdak IK 30.aug www.idrett.no   Aktivitetstilskudd ( 2. halvår) 

Sør Trøndelag IK 05.jun www.idrett.no Aktivitetstilskudd 

ST  fylkeskommune  www.stfk.no/en/Tjenester/Kultur/Tilskudd-kultur/ Inkludering/folkehelse 

Trondheim kommune   www.trondheim.kommune.no /tilskudd  Inkludering/folkehelse/ungdom 

NT fylkeskommune  
www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Sider/Retningslinjer-
andrekulturtiltak.aspx Inkludering/folkehelse 

M&R fylkeskommune  www.mrfylke.no/Tilskot Idrett/anlegg/inkludering 
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