
                                             

            

Til idrettslag i Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien                      Skien 14.02.20          

Utlysning av spillemiddelordning 2020 – «Inkludering i idrettslag»  

 

Kulturdepartementet har siden 1993 fordelt spillemidler for tilskuddsordningen «Inkludering i 

idrettslag» (tidligere «Storbymidler»). Ordningen er rettet mot særskilte utfordringer som idrettslag i 

en del av de største byene står overfor.   

Mål og målgrupper 

Flere av de største byene i landet står overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og 

ungdom til idrettslagene. Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper 

inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som 

kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet.   

Målgruppen er barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer som kan 

være til hinder for å delta i organisert idrett. Undersøkelser viser at barn og ungdom med 

innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i 

befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen.  

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med 

innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav 

betalingsevne.  

Retningslinjer for ordningen   

a) Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Sandefjord, Larvik, Skien og Porsgrunn i 

2020.    

b) Tilskuddet kan anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrierer for å delta i 

aktiviteter i regi av idrettslag, og tiltak som er rettet mot å øke innvandreres og særlig 

innvandrerjenters deltakelse i idrettslag. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og 

engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.   

c) Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller 

arrangementer av ren sosial karakter.   

Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte idrettslagenes primæraktiviteter. Det er en 

målsetting for den statlige idrettspolitikken å bevare og utvikle den lokale frivillighetsbaserte 

aktiviteten. Tilskuddet bør derfor i all hovedsak omsettes direkte i aktivitet for målgruppen og i minst 

mulig grad benyttes til å dekke administrasjonskostnader (lønn, honorar, koordineringsoppgaver og 

annen administrasjon knyttet ordningen, herunder tiltaket Aktivitetsguide).   

 



Søknadsprosedyre og tildeling  

14. februar  Utlysning av tilskuddsordningen – info og kriterier 

6. mars   Søknadsfrist for idrettslagene  

23. mars   Idrettsrådene oversender prioritering av søknader til idrettskretsen 

3. april       Tildeling av midler til prioriterte søkere   

 

Rapportering  

Idrettslagene skal rapportere til Vestfold og Telemark idrettskrets for disponeringen av det tildelte 
tilskuddet for 2020. Rapporten skal redegjøre for hvordan midlene er benyttet og graden av 
måloppnåelse, i form av en aktivitets- og regnskapsrapport. Husk å registrere antall deltakere fordelt 
på kjønn og alder på hver av de ulike tiltakene. Søknadsbeløp inntil kr 25 000,- krever enklere rapport 
enn beløp over kr 25 000,-. Link til rapportering blir tilsendt senere.  
 

Rapporteringsfrist: 

Rapporteringsfrist er 10. desember 2020.   

Søknad sendes elektronisk til: therese.husby@idrettsforbundet.no 

eller per post til Vestfold og Telemark idrettskrets, Odds plass 3, 3722 Skien  

Kontaktperson: therese.husby@idrettsforbundet.no mobil 419 00 128   

 

Kommunale tilskuddordninger: 

Sandefjord kommune: https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Tilskudd-og-

stotteordninger/ 

Larvik kommune:  https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/ 

Porsgrunn kommune: https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/tilskuddsordninger/idrett-friluft-og-folkehelse/ 

Skien kommune: https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/kultur/idrett/#heading-h2-3 

 

 

Sportslig hilsen   

Vestfold og Telemark idrettskrets  Larvik idrettsråd, Ann Kristin Aanstad 

Therese Husby    Sandefjord idrettsråd, Thor Henning Nilsen 

Organisasjonskonsulent    Skien idrettsråd, Dag Nielsen 

Porsgrunn idrettsråd, Jon Skriubakken 
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