F/NLF – Kriterier for tildeling av ungdomsmidler
Oppdatert per 14.12.2021

Målsetning for F/NLF ungdomsmidler
Tildeling av ungdomsmidler skal bidra til:
•
•

Å legge til rette for unge mennesker, med et prestasjonsmessig utviklingsperspektiv, samt
redusere frafallet av unge talenter i norsk idrett.
Treffe bredere i den «eldre» ungdomsgruppen for å bidra til idrettsglede og satsning utover
det tilskuddet som de mere rettede utviklingsmidlene bidrar til.

Målgruppe for tildeling
Ungdomsmidler skal ikke benyttes til hoppere og kroppsflygere som faller utenfor aldersgruppen 13
til 25år.
Midler tildelt NLF fra NIF er øremerket utviklingsorientert ungdomsidrett, som et aktivitetstilskudd,
primært for aldersgruppen 13 til 19 år. Aldersgruppen 20 til og med 25 år kan også unntaksvis
inkluderes ut ifra styrets vurdering av det totale søknadsbildet og medlemsmassens demografiske
alderssammensetning.
Midler stilt til disposisjon av F/NLF selv kan benyttes på hele aldersgruppen ut ifra styrets vurdering
av søknadene.

Krav til søknadene
Det er kun klubber organisert under F/NLF som kan fremme søknad om ungdomsmidler
Midlene kan ikke benyttes til investering i materiell og anlegg.
Det skal benyttes F/NLF mal for søknader på ungdomsmidler. Søknader skal inneholde
prosjektbeskrivelse med måledata ift foreslått resultatoppnåelse, antall unge som omfattes av
prosjektet, kjønnssammensetning, alderssammensetning samt konkret sum det søkes om.
Søknaden kan følges av eget vedlegg med utfyllende informasjon om prosjektet(ene).
Søkes det arrangementsstøtte (f.eks. ungdomshelg etc.) via ungdomsmidlene forventes det at
klubben også bidrar med klubbmidler, presumtivt i tilsvarende størrelsesorden. Dette skal klart
fremgå av søknaden.
I tillegg skal det fremgå hvem i klubben som er ansvarlig for prosjektet(ene).
Søknadsfrist

20.april

Tilsagn om støtte
Styret F/NLF behandler søknadene normalt på styremøte i midten av mai. Det gis tilsagn om støtte og
denne kunngjøres i styreprotokoll og til klubbene. Klubbene må forskuttere kostnaden for aktiviteten
det er gitt tilsagn til og rapportere resultat opp mot fremsendt søknad. F/NLF utbetaler støtte ift
tilsagn og rapportert resultat.

Krav til rapportering
Klubber som har fått tilsagn om ungdomsmidler skal senest 1. oktober rapportere status i prosjektet
inklusive regnskap. Det skal fremgå hvordan støtten er benyttet, hvor mange som har mottatt støtte,
navn, alder og kjønnssammensetning samt grad av resultatoppnåelse ift søknaden. 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.
Rapporteringsfrist

1.oktober

Tildelingskriterier
Pri 1 Aldersgruppen 13 til 19år
Pri 2 Aldersgruppen 19 til 25år
Pri 3 Fellesprosjekt hvor flere klubber i regi av F/NLF er arrangører
Pri 4 Klubbarrangement som dokumentert favner hoppere fra flere klubber
Pri 5 Klubbarrangement

Vurderingskriterier for å skille prioritere mellom søknader i prioritert rekkefølge
1. Søknader som har med deltagere fra primærgruppen (13 til 19 år – for midler tildelt fra NIF)
2. Antallet det søkes for og kjønnssammensetningen
3. Prosjekter der klubbene også bidrar med egne økonomiske midler i ungdomssatsingen (må fremgå
spesifikt av søknaden)
4. Klubber som tidligere ikke har fått tilsagn
5. Resultatoppnåelse fra tidligere satsinger

