Lokale aktivitetsmidler (LAM).
Hvert år har Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM).
Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får
automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd.
Fordeling vil skje innen rammen som Kulturdepartementet (KUD) og Norges Idrettsforbund (NIF) gir.
Lokale vilkår for Lokale aktivitetsmidler vedtas av årsmøtet.
Under kan du lese om de ulike fordelingstilskuddene for LAM og krav for fordeling i Fredrikstad. En klubb kan
søke på en eller flere av tiltakene.

Kriterier:
Fagansvarlig barneidrett
Formål: Utarbeide årsplaner for barneidretten, følge opp og gi faglig støtte til trenere og instruktører, motivere
trenere, instruktører og foreldre til å gå på kurs.
Satser
●
●
●
●

10 - 50 deltakere:
51 - 100 deltakere:
101-200 deltakere:
Over 201 deltakere:

kr 10 000
kr 15 000
kr 20 000
kr 35.000

Med «deltakere» menes det her klubbens medlemmer mellom 6 – 12 år. 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 samordnet rapportering.
Merk: Det kan søkes om fagansvarlig til den enkelte særidrett. Merk at modellen i dag er slik at man
får støtte basert på antall aktive medlemmer i særidretten/grentall. Så selv om man søker på 2
fagansvarlige vil totalsummen ikke bli høyere til klubben, men summen fordeles mellom fagansvarlige.
Kravene gjelder pr. fagansvarlig, hence også ikke oppfylte krav.
Krav til søknaden:
●
●
●

Dokumentere engasjement gjennom kontrakt.
Delta på en av to fagkvelder i regi av FRID i perioden april-juni.
Delta på kurset “Barneidrettstreneren” (tidl. Aktivitetslederkurs) i regi av FRID i inneværende eller
tidligere år.
Dersom en av tre kriterier ovenfor ikke oppfylles reduseres tilskuddet med 5.000 kroner. Dersom flere
kriterier ikke oppfylles avises søknaden i sin helhet.

Trenerkoordinator ungdomsidrett
Formål: Å styrke det idrettsfaglige arbeidet i ungdomsidretten i den aktuelle klubben. Sentralt i dette arbeidet
står etableringen av et nettverk for trenerkoordinatorene som skal styrke det faglige arbeidet.
Satser:

●
●
●
●

10 - 50 deltakere:
51 - 100 deltakere:
101-200 deltakere:
Over 201 deltakere:

kr 10 000
kr 15 000
kr 20 000
kr 35.000

Med «deltakere» menes det her klubbens medlemmer mellom 13 – 19 år. 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 samordnet rapportering.
Krav til søknaden (fylles ut elektronisk):
●
●
●

Dokumentere engasjement gjennom kontrakt
Delta på en av to fagkvelder i regi av FRID i perioden april-juni.
Delta på kurset “Barneidrettstreneren” (tidl. Aktivitetslederkurs) i regi av FRID i inneværende eller
tidligere år eller bestått trener 1 kurs i regi av særforbundet.
Dersom en av tre kriterier ovenfor ikke oppfylles reduseres tilskuddet med 5.000 kroner. Dersom flere
kriterier ikke oppfylles avises søknaden i sin helhet.

Nybegynnertilbud 6-16 år
Formål: Å gi barn og unge en mulighet til å prøve ut nye idretter gratis. Klubbene gjennomfører et tilbud på 10
ganger, helst i egen gruppe, slik at deltakerne skal slippe å sammenlikne seg med jevnaldrende som har drevet
idretten over lengre tid. Klubbene får tilskudd fra LAM-midlene til å gjennomføre opplegget. Målgruppa er
innen alderen 6 – 16 år. Tiltaket skal fortrinnsvis organiseres som et eget tiltak.
Satser:
● kr 8000,Krav til søknaden:
● Beskrivelse av aktiviteten inkludert sted, tidspunkt og lengde på tiltaket må leveres med søknad.
● Må promotere tiltaket på sin hjemmeside og/eller i sosiale medier.

Miljøkontakt
Formål: Inkludere flere funksjonshemmede, barn og unge med særlige behov og mennesker med
minoritetsbakgrunn til idretten. Miljøkontaktens oppgave er å gi innvandrerbarn, funksjonshemmede og andre
med særlige behov og deres foreldre tilstrekkelig informasjon og trygghet til å finne seg til rette i klubben. Det
er ønskelig om miljøkontakten kan besøke hjemmet og hilse på foreldre og informere dem om hvordan
idrettslaget fungerer.
Satser
●

Inntil 10.000 kr pr år pr miljøkontakt
En klubb kan få tilskudd med inntil 2 miljøkontakter

Krav til søknaden:
● Kontrakt gjeldende enten for kalenderåret eller fra høsten av for skoleåret.
● Deltatt på inkluderingskurs (tidligere Du&Jag Alfred) i regi av FRID, enten tidligere år eller i perioden
april-juni.
● Beskrivelse av behovet for miljøkontakt må leveres med søknad.

Grupper for barn & ungdom med særlige behov
Formål: Opprette gruppetilbud for barn og unge med særskilt behov for å aktiviseres i egen gruppe.
Satser: inntil 30 000 pr år.pr aktivitet
Krav til søknaden:
● Beskrivelse av behovet for tiltaket må leveres med søknad.

Hodetilskudd
Formål: Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte
idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Satser: Når tilskudd for tiltakene er fordelt, vil restmidlene fordeles som hodetilskudd. 2/3 av restbeløpet
fordeles til barn mellom 6 - 12 år og 1/3 til ungdom mellom 13 - 19 år.
Krav til søknaden: Ingen. Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12
år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler basert på idrettens samordnet rapportering.

