Veileder 2019 for
søknadsskjema for
"Lokale Aktivitetsmidler"(LAM)
Fredrikstad Idrettsråd (FRID) skal fordele nærmere 5 millioner kroner til idrettslagenes barneog ungdomsarbeid i 2019 med forbehold om endrede forutsetninger fra Kulturdepartementet.
Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 07. mai 2018.
Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og
Norges Idrettsforbund har gitt.
Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og
ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.
I vedtaket på årsmøtet 2011 ble det vedtatt betydelig innstramminger og krav til klubbenes søknad i
forhold til tiltaksdelen, både i forhold til vedlagte kontrakter og i forhold til gjennomførte
kompetansekrav for de det gjøres avtale med.
De fleste av disse kompetansekravene (kurs) skal gjennomføres april/mai og FRID vil derfor ikke
fordele midlene før disse kompetansekravene er gjennomført.
Ut fra vedtatte fordelingsprinsipper vil administrasjonen stå for fordeling av midlene. Det vil bli gitt en
kort klagefrist – 10 dager - på denne fordelingen og styret vil fungere som klageinstans.

FORDELINGSKRITERIER:
1. Fagansvarlig barneidrett og trenerkoordinator, ungdomsidrett:

.

Tilskuddene til fagansvarlige/trenerkoordinator
- 10 - 50 deltakere:
kr. 10.000
- 51 - 100 deltakere:
kr. 15.000
- 101 - 200 deltakere:
kr. 20.000
- over 201 deltakere
kr. 35.000
Med «deltakere» menes det her klubbens medlemmer mellom 6 – 12 år i forhold til
«fagansvarlig barneidrett», og medlemmer mellom 13 – 19 år i forhold til
«trenerkoordinator ungdomsidrett». Det er en forutsetning for støtte at det kan
dokumenteres organisert aktivitet gjennom året for omtalte medlemsgrupper. Med
medlemmer menes det her medlemmer registrert i Idrettsforbundets årlige registrering.
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Følgende skal vedlegges søknad om midler til fagansvarlig/trenerkoordinator:
(1) Kontrakt med den som engasjeres i oppgaven, enten gjeldende for kalenderåret eller
fra høsten for skoleåret.
Vedkommende må ha gjennomført:
* en obligatorisk fagkveld knyttet til oppgaven som
fagansvarlig/trenerkoordinator, i regi av FRID.
* Bestått 16 timers aktivitetslederkurs i barneidrett i regi av
FRID/ØIK. For trenerkoordinator ungdomsidrett kan bestått
trener 1 kurs i regi av særforbundet kompensere for
Aktivitetslederkurs i regi av FRID/ØIK
Når kravet om aktivitetslederkurs frafalles kreves det at man
deltar på en temakveld med fokus på “Fra barn til ungdom”
med fokus på Retningslinjer for ungdomsidrett, i regi av FRID
I tillegg skal vedkommende forpliktes på å delta i
* minst en faglig samling i regi av FRID i løpet av året.
I fleridrettslag kan det søkes om tilskudd til trenerkoordinator i den enkelte særidrett.
Merk at FRID ikke stiller særidrettslige krav til trenerkoordinatorene, dette forutsetter vi
at klubbene gjør.
Dersom ett av kriteriene ikke oppfylles reduseres tilskuddet med 5.000 kroner. Dersom
flere kriterier ikke oppfylles avvises søknaden.

2. Nybegynnertilbud 6 - 16 år.
Det gis tilskudd til ett nybegynnertiltak innen klubbens idrett(er)
med kr. 8.000.
Et nybegynnertilbud skal gå over 10 ganger og være gratis for deltakerne.
Målgruppa er innen alderen 6 - 16 år.
Lam midler kan tildeles idrettslag som har tilholdssted og virkeområde i
Fredrikstad. Unntak kan gjøres dersom det ikke finnes idrettsanlegg til å utøve
nevnte idrett i Fredrikstad.
FRID vil ta ansvar for å markedsføre tiltakene.
Alle nybegynnertilbud skal ha oppstart etter skolestart på høsten og oppstartstid, sted og
tidspunkt skal foreligge i søknaden. Det kan gjøres unntak for tidsperioden der hvor dette
er avtalt med FRID.
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3. Miljø – kontakt. (tidligere hjelpetrener)
Klubber som dokumenterer behov for oppfølging av innvandrerbarn/unge får
tilskudd til èn miljøkontakt.
Miljøkontaktens oppgave er å gi innvandrerbarn og deres foreldre tilstrekkelig
informasjon og trygghet til å finne seg tilrette i klubben og kunne følge aktivitetene. Det
er ønskelig om miljøkontakten kan besøke hjemmet og hilse på foreldre og informere
dem om hvordan idrettslaget fungerer.
Klubber som har et betydelig antall innvandrere kan få midler til 2 miljøkontakter over
LAM, og kan søke om ytterligere tilskudd gjennom FRIDs tilskuddsordninger gjennom
NIF.
Det kan også gis tilskudd til miljøkontakter i forhold til barn/unge med særlig behov
for oppfølging. Det forutsettes at det her gjøres avtale med FRID i hvert enkelt tilfelle.
En miljøkontakt godtgjøres med 10.000 kroner pr. år.
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Følgende skal vedlegges søknaden:
Navn og kontrakt, gjeldende enten for kalenderåret eller fra høsten av for
skoleåret. Alle nye miljøkontaktene må gjennomføre kveldskurset
«Inkludering», tidligere "Du och jag, Alfred." Kurset går over to kvelder og
gjennomføres i april/mai.
Dersom ett av kriteriene ikke oppfylles reduseres tilskuddet med 5.000
kroner. Dersom flere kriterier ikke oppfylles avvises søknaden.

4.Grupper for B/U med særlige behov
Gruppetilbud rettet mot barn og ungdom med særskilt
behov for å aktiviseres i egen gruppe støttes med inntil
30.000 pr. år.
Aktivitetsomfanget skal dokumenteres ved søknad og det forutsettes at det
gjøres avtale med FRID om gruppene i forkant av søknaden.

5. Hodetilskudd.
Når tilskudd er fordelt etter søknad for punktene 1 - 4,
fordeles restmidlene som hodetilskudd med 50% til
aldersgruppa 6 – 12 år og 50% til aldersgruppa 13 – 19 år.

19

