Norges Skiforbund langrenn har til fordeling 400 000,- i post-3 midler for 2021.
I henhold til kriteriene for Post 3 skal dette tilskuddet brukes på tiltak som bidrar til å:
:: Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene
:: Bidra til økt rekruttering
:: Legge til rette for at flere blir værende lenger
:: Økt inkludering av underrepresenterte grupper
:: Paraidrett
Særlig nevnt i 2021
:: Verdigrunnlag og verdiarbeid
:: Helhetlig utdanningstiltak
Fortsatt viktige områder
:: Redusere frafall av ungdom
:: Redusere økonomiske hindringer for deltagelse
:: Bedre kjønnsbalanse blant medlemmer og aktive
:: Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak
:: Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten
:: Oppdatering av utdanning
:: Samarbeid og spesielle prosjekter som utvikler og understøtter formålet med ordningen.
:: Evnt bruk til stillinger må være rettet mot IL
Det kan søkes på støtte opp til 50 000,Prosjektet må gjennomføres og rapporteres innen 1.mars 2022.
Regnskap for bruk av tildelte midler må vedlegges.
Alle prosjekter skal lage en «nettsak» om prosjektet som kan publiseres på sider i Norges Skiforbund.
Søknader blir behandlet fortløpende og siste frist for å søke er 1.desember. 2021.
Skikretser og klubber knyttet til Norges Skiforbund langrenn kan søke.
Søkere som får tilsagn om midler er ansvarlige for at tiltaket/prosjektet gjennomføres i tråd med
søknaden.
NSF, langrenn ønsker at disse midlene brukes til tiltak lokalt, - i klubber og nærmiljøer og med god
geografisk spredning.
I henhold til kriteriene for Post 3-midler må tiltaket være gjennomført og rapportert innen 1.mars
2022.
Eksempler på tiltak:
- Trenerutvikling i klubb
- Foreldrekurs
- Klubbkvelder
- Aktivitet med skoler
- Rulleskikurs
- Verdiarbeid i klubb/ krets
- Rekrutteringstiltak
Søknadsprosesses:
• “Tiltakseier”/Initiativtagere søker via vedlagte forms-skjema.
• Hver krets vil deretter rangere “sine” søkere
• NSF, langrenn vil foreta tildelinger
• (Fordeling av midlene vil avhenge av søknadenes innhold og omfang. Det er ikke gitt at alle
geografiske områder tilgodeses/tilgodeses likt.)
• Prosjekter som blir tildelt støtte blir publisert på www.skiforbundet.no
• Langrennskomite i krets er ansvarlig for oppfølging av prosjektene i respektive kretser.
• Prosjekter blir tildelt støtte på forhånd.
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•

Prosjekter som ikke har blitt gjennomført eller iverksatt før 1.mars 2022 blir bedt om å
tilbakebetale støtte.

Søk støtte her til ditt prosjekt:
https://forms.office.com/r/wNwGKSwaUP
(bruk lenken eller kopier over til en nettleser)
Søknadsfrist: 1.desember 2021
Spørsmål kan rettes til Norges Skiforbund Langrenn v/Per Elias Kalfoss
per.elias.kalfoss@skiforbundet.no
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