Kriterier for tildeling av Utviklingsmidler - idrettsstipend
Om midlene
Midlene er øremerket lag og enkeltutøvere som satser opp mot en nasjonal/internasjonal
konkurranse inneværende år.
Mål for midlene:
- Å legge til rette for lag og enkeltutøvere, utenfor landslagsgruppen, med et
prestasjonsmessig utviklingsperspektiv og evne/vilje til satsing ut over "hobby"-nivå.
- Inspirere og heve nivået på utøvere utenfor landslagsgruppen.
- Rekruttering på sikt til landslag.
Midlene kan ikke benyttes til investering i materiell og anlegg, men skal brukes til trening og
konkurranse
Innhold i søknaden.
- Søknaden skal leveres som Word eller PDF dokument
- Øverst i søknaden skal navn, epost og tlf.nr på kontaktperson i laget.
- Søknaden skal inneholde navn og kort redegjørelse for erfaringsnivå på alle
lagmedlemmer. Ta gjerne med tidligere meritter.
- Søknaden skal inneholde en treningsplan for inneværende år. Herunder bør det
framkomme hvor mange dager som er satt av til trening. Hvor mange hopp (og eventuelt
hvor mye tunnel) som planlegges. Det kan styrke en søknad å spesifisere datoer og
steder for trening. Det kan og styrke en søknad om det planlegges å bruke coach.
Redegjør da for hvilken Coach.
- Søknad skal inneholde målsetning. Minimum er hvilken konkurranse det satses på i
inneværende år, mål for resultat/snitt/poeng på denne konkurransen. Det kan styrke
søknaden å ha med langsiktige mål som går ut over inneværende år.
- Søknaden skal inneholde Trenings/konkurranse-budsjett for inneværende år og sum det
søkes om. Dette kan leveres som eget excel dokument om ønskelig.
Søknaden skal sendes inn av et av lagmedlemmene, men klubbledere eller andre kan hjelpe til å
utforme søknaden.
Søknaden skal sendes til marius.sotberg@gmail.com, med kopi til knut.lien@nlf.no og
esfinne@gmail.com.
Søknadsfristen er 20. april.
Søknadene vil bli behandlet på fallskjermstyremøtet medio mai og tilsagn vil bli gitt etter
styremøtet.
Tildeling av midler
Lag / utøvere som har fått tilsagn om utviklingsmidler - idrettsstipend skal senest 1. oktober
rapportere status i prosjektet inklusive regnskap. Det skal fremgå hvordan laget/utøveren har
fulgt sin treningsplan og i hvor stor grad man har oppnådd planlagt treningsmengde.

Søkere som ikke rapporterer tilfredsstillende og/eller ikke gjennomfører prosjektet - vil ikke få
tilført hele eller deler av beløpet det er blitt gitt tilsagn om.
Rapport skal også inneholde grad av resultatmåloppnåelse, men dette vil ikke ha innvirkning på
om man får tilført midlene eller ikke.
Midlene blir betalt ut etter rapport er gjennomgått og vurdert av fallskjermstyret, etter
anbefaling av landslagsansvarlige.

