
Salangen Idrettsråd 

 

KULTURMIDLER SALANGEN KOMMUNE – AKTIVITETSTILSKUDD 

KRAV TIL SØKEREN:                                                                                                                         

- Klubben må være medlem av Norges Idrettsforbund og ha gjennomført 

medlemsregistreringen                                                                                                                   

- Klubben må ha hatt idrettslig aktivitet siste året                                                                       

- Klubben må ha levert årsmelding og regnskap for foregående år 

Ved søknad om aktivitetsstøtte må lagene sette opp en oversikt som viser dato – sted – type 

stevne og antall deltakere for hver enkelt turnering/renn/stevne det søkes tilskudd for. Eget 

skjema benyttes. Denne oversikten regnes som en del av søknaden. Dersom Idrettsrådet ønsker 

det, kan det forlanges dokumenterte opplysninger, f.eks. deltakerliste/resultatliste. 

SOM GRUNNLAG FOR BEREGNINGEN AV POENG GJELDER FOREGÅENDE KALENDERÅR.              

FØLGENDE AKTIVITETER REGNES IKKE MED:    

Deltakelse i Salangen Cup/karuseller                                                                                                                            

Deltakelse i trimklasser                                                                                                                             

Deltakelse i fotballskole/skiskole/friidrettsskole/idrettsskole etc.   

 

A.    ADMINISTRASJONS- OG AKTIVITETSTILLEGG 

Grunnbeløp     1000 kr                                                                                                                       

NB! Med aktive medlemmer menes utøvere som deltar regelmessig på trening.    

Opptil 20 aktive medlemmer    2 poeng                         

Fra 21 til 50 aktive medlemmer   4 poeng                          

Fra 51 til 100 aktive medlemmer   6 poeng                                                                            

Fra 101 til 200 aktive medlemmer  10 poeng                                                                                          

Fra 201 til 400 aktive medlemmer  15 poeng                                                                                         

Fra 401 til 1000 aktive medlemmer  20 poeng.      

På stevner/turneringer gis det poeng pr. stevne/turnering uavhengig av antall øvelser/kamper. 

B. LAGIDRETTER 

11-erlag etc.        (Fotball 11-er, bandy, rugby mm)                                                                                                                                                    

1 poeng  pr lag på klubbturneringer                                                                                                              

2 poeng pr lag som deltar i stevner/turneringer/bortekamper  i  kretsen                                                                            

3,5 poeng pr lag som deltar i NNM/stevner/turneringer/bortekamper utenfor kretsen i N-Norge      

5 poeng pr lag som deltar i NM/stevner/turneringer/bortekamper i Sør-Norge/naboland                                                                                                 



5-er/6-er/7-er-lag etc. (Fotball 5-/7-er, volleyball, håndball, innebandy, basket mm) 

 0,5 poeng pr lag på klubbturneringer                                                                                                                                                                                                                           

1 poeng pr lag som deltar i stevner/turneringer/bortekamper i kretsen                                                                         

2 poeng pr lag som deltar i NNM/stevner/turneringer/bortekamper utenfor kretsen i Nord-Norge  

3 poeng pr lag som deltar i NM/stevner/turneringer/bortekamper i Sør-Norge/naboland                                                                                                                                                               

                                                                                                                              

C. INDIVIDUELLE IDRETTER (ski, svømming, friidrett, badminton, skøyter, tennis, skyting mm) 

1 poeng pr påbegynt 12 deltakere på klubbstevnenivå                                                                                               

1 poeng pr  påbegynt 6 deltakere på krets-/sonestevnenivå                                                                                       

1 poeng pr  påbegynt 2 deltakere  i NNM/stevner utenfor kretsen  i Nord Norge                                                                              

1  poeng pr  deltaker i NM/stevner i Sør-Norge/naboland 

 

D. TURN (lag/tropp) 

1 poeng  pr  påbegynt 12 deltakere på klubbstevnenivå                                                                                                                                       

1 poeng  pr  påbegynt 6 deltakere på krets-/sonestevnenivå                                                                                                        

1 poeng  pr  påbegynt 3 deltakere i NNM/stevner utenfor kretsen i Nord-Norge                                                                                                                                                               

1 poeng  pr  påbegynt 2 deltakere i NM/stevner i Sør-Norge/naboland                                                  

Når en turnutøver reiser på stevne for å delta i individuelle konkurranser, brukes 

poengberegninga for individuelle idretter. 

 

E. ANDRE IDRETTER/AKTIVITETER 

Vurderes ut fra overnevnte prinsipper inntil egen poengberegning er utarbeid. 

   


