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Oslo, 24. januar 2020 
 

Tilskuddsordning for å redusere kostnader for deltakelse på Landsstevnet i 
svømming i Tønsberg 2020 
 
 
Norges Svømmeforbund (NSF) er kjent med at deltakelse på større arrangement 
som Landsstevnet i svømming, medfører store kostnader for den enkelte utøver. For 
enkelte kan kostnadene bli så store, at de ikke har råd til å være med.  
 
Vi er også kjent med at det er utøvere på Landsstevnet som har behov for å ha med 
egen ledsager for å kunne være. Også dette kan by på økonomiske utfordringer.  
 
NSF er opptatt av at økonomi i minst mulig grad skal være begrensende faktor for 
deltakelse i våre aktiviteter.   
 
Da Kulturdepartementet sist høst utlyste «Tilskuddsordning for arrangementer for 
personer med funksjonsnedsettelser», søkte NSF om tilskudd til å redusere 
kostnader for utøvere, og kostnader knyttet til ledsagere som må være med utøver 
på Landsstevnet.  
 
Tilskudd ble innvilget! Og med dette kan vi legge til rette for at det blir betydelig 
mindre kostnader ved deltakelse på Landsstevnet! Klubber tilknyttet Norges 
Svømmeforbund kan søke om tilskudd ut ifra retningslinjer under.  
 
 
Retningslinjer for søknad og tilskudd 
 

• Hvem kan søke? 
o Klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund kan søke om tilskudd. Tildelt 

beløp vil da bli utbetalt som tilskudd til den enkelte klubb. Beløp kan 

ikke utbetales som honorar eller med grunnlag i reiseregning. Beløp 

kan heller ikke utbetales til privatpersoner.  

• Hva kan det søkes om tilskudd til? 
o Det kan søkes om tilskudd for å redusere kostnader for den enkelte 

utøver. 
o For å kunne søke om tilskudd til ledsager, må ledsager være 

avgjørende for utøverens deltakelse på Landsstevnet. 
o Det kan søkes om tilskudd til faktiske kostnader for den enkelte utøver 

og ledsager: 

▪ Reisekostnader (fly/tog/buss). Det forutsettes at man benytter de 
muligheter som fins til rabatterte billetter, f. eks ved bruk av 
ledsagerbevis.  

▪ Overnatting inkl. måltider som er del av selve Landsstevnet (inkl. 
bankett). Drikke dekkes ikke.  

▪ Lønn/honorar i de tilfeller ledsager har avtale om dette. Søker 
kan bli bedt om å sende inn dokumentasjon av arbeidsforhold og 
lønnskostnader. 

http://www.svomming.no/
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• Hvor mye kan en søke om?  
o I søknadsskjemaet legges det inn de faktiske kostnadene for utøvere 

og ledsagere. Tilskudd blir beregnet ut ifra dette.  

• Hvor mye kan en forvente å få i tilskudd? 
o Søknader kan forventes innvilget med inntil 50% av godkjente 

kostnader. NSF må ta forbehold om dekningsgraden. Hvis det blir 
svært mange søkere eller svært høye kostnader, vil dekningsgraden 
justeres etter dette.  

• Krav om dokumentasjon av kostnader 
o NSF er pliktig å levere inn rapport med godkjent regnskap til 

Kulturdepartementet etter Landsstevnet. Med bakgrunn i dette, må alle 
tilskuddsmottakere være forberedt på å sende inn dokumentasjon på 
de faktiske kostnader i etterkant av Landsstevnet.  

• Hva kan man ikke søke om tilskudd til? 
o Kostnader til trenere 
o Kostnader til startkontingent for deltakere 
o Kostnader til foresatte – som ikke er ledsagere 

 
 
Søknadsfrist 
Søknadsfrist er satt til 5. mars 2020, samme dato som påmeldingsfrist for 
Landsstevnet. NB!! Av hensyn til at alle søkere ønsker rask behandling og 
tilbakemelding på sin søknad, kan vi ikke garantere at søknader sendt inn etter 
fristen, vil bli behandlet.  
 
Tildelte midler vil bli utbetalt etter at Landsstevnet er gjennomført.  
 
Søknadsskjema på neste side må benyttes.  
 
Spørsmål knyttet til tilskuddsordningen, rettes til 
Kristin Homb, kristin@svomming.no  
 
  

http://www.svomming.no/
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Søknadskjema (Skjema må fylles inn elektronisk) 
 

Navn på klubb 
 
 

Klubbens kontonummer  

Kontaktperson (navn og e-postadresse) 
 
 

Antall utøvere fra klubben 
 
 

Reisekostnader utøvere* og reisemåte 

 

Kr.  

 

Reisemåte (mer enn ett valg mulig): 

Fly  Tog  Buss  
 

Kostnader overnatting utøvere, inkl. 

måltider* 

 

Kr. 

Sum kostnader utøvere 
 

Kr.  

 

Antall utøvere med behov for egen 

ledsager 

 
 
 

Reisekostnader ledsagere* og reisemåte 

 
Kr.  

 
Reisemåte* (mer enn ett valg mulig): 

Fly  Tog  Buss  
 

Kostnader overnatting ledsagere, inkl. 

måltider* 
 

Kr. 

Lønnskostnader** 
 

Kr.  

Sum kostnader ledsagere 
 

Kr. 

  

 

SUM TOTALE KOSTNADER 
 

Kr. 

 
 
* Dokumentasjon på faktiske kostnader som er klare søknadstidspunktet, skal legges 
ved søknaden (f.eks. kvittering for flybillett). 
** Lønn/honorar: kun i de tilfeller hvor ledsager har avtale om dette. Søker kan bli 
bedt om å sende inn dokumentasjon av arbeidsforhold og lønnskostnader. 
 
Søknadsskjema sendes til  
kristin@svomming.no  
 

http://www.svomming.no/
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