
Kommunale tilskudd til idrett 2023. 

 
Søknadsfrist 2. mai på følgende tilskudd: 
1. Tilskudd til lys i lysløyper 
2. Tilskudd til rehabilitering og bygging av anlegg      
3. Tilskudd til prosjekter og barneidrett  
4. Tilskudd til drift av idrettsanlegg 
5. Tilskudd til idrett for utviklingshemmede (fra overskudd Sommeridrettslakene 2003) 
 
Fordeles til aktivitet blant idrettslagets medlemmer i alderen 6 - 19 år.  
 
Elektronisk søknadsskjema finner dere her:  
https://skjema.elverum.kommune.no/sd/skjema/EK0026/  
 
Kriterier: 
 

1. Tilskudd til lys i lysløyper: 
Fordelingen skjer etter antall lyspunkter i de ulike anleggene.  
Søknaden skal inneholde oversikt over antall lampepunkter, samt kopi av årsavregning for 2020.  
 

2. Tilskudd til rehabilitering og bygging av anlegg: 
Idrettsrådet innstiller på fordeling ut fra søknader fra lagene. 
Tilskuddet er ment for enkle vedlikeholdsoppgaver, eller prosjekter med lav kostnadsramme. 
Prosjektet skal beskrives, vedlegges enkelt kostnadsoverslag og framdriftsplan.  
 

3. Tilskudd til prosjekter og barneidrett: 
- Barneidrett 
- Utdanningstiltak av trenere, ledere og tillitsvalgte. 
- Fellesidrettslig aktivitet og samarbeide på tvers av idretter, klubber og lag. 
- Samarbeidsprosjekter Idrett – Høgskole – Videregående skole. 
Innstilles av Idrettsrådet på bakgrunn av: tverridrettslig samarbeid, aktivitetstilbud, 
kompetanseutvikling og samarbeide med skolene.  
Det gis ikke tilskudd under denne kategorien til utstyr og anlegg. 
 

4. Tilskudd til drift av idrettsanlegg: 
Lagene mottar tilskudd ut i fra hvilke anlegg de har driftsansvaret for, beregnet ut i fra et 
vekttallsystem som tar hensyn til hvor store driftsutgifter de ulike anlegg har som lagene drifter. 
Dette innebærer at idrettsrådet må be alle lag/foreninger om en oversikt over de 
anlegg/anleggstyper de drifter, og oppdir samlede driftskostnader for anlegget siste driftsår.  
Fyll inn i i det elektroniske søknadsskjema under punkt «Anleggsoversikt». En 
anleggsenhet/anleggstype per linje. 
Fordelingen vil baseres på de data som mottas, korrigert av idrettsrådet for eventuelt åpenbart 
urimelig utslag.  
 

5. Tilskudd fra overskudd fra Sommeridrettslekene 2003.  
Kriterier: 
Overskuddet fra Sommeridrettslekene 2003 skal i sin helhet gå til tiltak innen idrett for 
utviklingshemmede (tidligere ble denne funksjonshemming omtalt som «psykisk 
utviklingshemmede»). Midlene bør i hovedsak gå til opprettelse av nye tiltak, men kan også benyttes 
til engangsstøtte ved for eksempel deltagelse ved større idrettsarrangement og lignende. 
Søkere på dette tilskuddet benytter samme søknadsskjema. 

https://skjema.elverum.kommune.no/sd/skjema/EK0026/

