
Aktivitet

Tilskudd til idrettsformål - Driftsstøtte

Hitra Kommune 
Kulturenheten 
7240 HITRA

1A

B. Beregningsgrunnlag for søknaden

D. Innsender

Årsrapport for siste året må legges ved søknaden
Regnskap (Siste års reviderte og godkjente regnskap må legges ved søknaden!)

Dato

Adr.

Postnr. Sted

Kontaktperson

Epost

A. Generelle opplysninger

Navn på lag Org.nr.

Etablert (årstall - 4 siffer)

Kontonummer Skriv kontonr. 11 siffer slik 1234.56.78912 

Vedlegger skjema 1B p.g.a. nye/endringer i anleggene våre 

Det gis et tilskudd for alle aktive utøvere i aldersgruppen 6 år til og med 
19 år. En aktiv utøver kan telle med i flere idrettskategorier, men bare en 
gang pr. gren. Vi ber om at det fylles ut riktig antall innenfor hver gren 
der laget har hatt utøvere som deltatt i konkurranser og lagserier/
aktivitetsserier siste år (vår/høst).

B1. Klubbhus, hytter, egne treningslokaler etc.

B2. Medlemstall og medlemskontingent

Barn Voksne Totalt Barn Voksne Familie

B2.2 Medlemskontingent:B2.1 Medlemstall:

B3. Aktive utøvere, andre grupper og lag i serien

Det gis et tilskudd til egne grupper i idrettslag som aktiviserer andre enn 
de som faller inn under aktive utøvere.  
Dette kan være allaktivitetsgruppe, klatring, vinteridrett, svømmegruppe 
etc. Aktiviteten må være organisert med eget styre og planer, samt at det 
må ha vært organisert aktivitet siste år. Gruppen må være synliggjort i 
lagets årsrapport og ha egen valgt leder. 

Hvor mange lag hadde klubben påmeldt i forskjellige serier siste år.

Idrettsgren
Aldersgruppe 6 - 12 år Aldersgruppe 13 - 19 år

Jenter Gutter GutterJenter
B3.1 Aktive utøver

B3.2 Andre grupper Deltagere

B3.3 Lag i serien
Ant lag Gruppens navn Klasse (oppgi klasseinndeling)

Søknadsfrist: 15. april 2017 

Ark. 2017/9

B2.3 Dugnadstimer:

Antall timer
Dugnad vil si trening, kamper, 
møter, vedlikehold, bygge- 
arbeid etc. Beregn et overslag.

Sendt inn skjema 1B tidligere, år

Navn (underskrift) Epostadresse

C. Vedlegg
Laget melder inn følgende kandidat til Idrettsrådets styre/underutvalg for Årsmøtet 2017

RETTLEDNING: 
1. Fyll ut skjemaet på skjermen 
2. Lagre det utfylte skjemaet på maskinen din 
3. Send skjemaet som vedlegg til epost med send knappen 
(Evt. kan skjemaet skrives ut og sendes inn pr. post)

Driftstilskudd gis til lag og foreninger som har idrett som hovedformål. Husk å fylle ut skjema 1B som omhandler klubbhus, treningslokaler etc. første gang du søker.
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