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Til klubber tilsluttet Norges Cricketforbund     
 
 
TILSKUDDSMIDLER KLUBBER 2019 –VI ÅPNER FOR SØKNAD 19. JUNI 2019 
 
Norges Cricketforbunds styre har satt av inntil 350 000 kr i midler som klubbene kan søke støtte fra 
til aktivitetsrettede tiltak ute i klubbene.   
 
De aktivitetsrettede tilskuddene inn til Norges Cricketforbund er i stor grad basert på medlemstall / 
medlemstallutvikling med spesielt vekt på alder 6-25 år og funksjonshemmede. Tilskuddsmidlene 
klubben kan søke på retter seg derfor spesielt mot barn, ungdom og funksjonshemmede og generelt 
nye, i alle aldre.    
 
Her følger informasjon om:    

• Overordnet informasjon om hvilke tiltak og prosjekter det kan søkes støtte til 

• Søknadskjema, frister, utbetaling og rapportering   
  
KLUBBER KAN SØKE TILSKUDD TIL FØLGENDE TILTAK/PROSJEKT:   
 

1. Rekruttsamling (barn 8-12 år) 
Miljøskapende leire/samling med vekt på å inkludere nye aktive. Arrangeres i klubbens 
lokalområde, evt. i samarbeid med naboklubb.      
 

2. Cricket for jenter 
 

3. Oppstartmidler 
Starte ny klubb/gruppe eller utvikle breddeaktivitet i eksisterende klubb/gruppe. Det kan 
søkes støtte til utstyr, relevante kurs og mer.   
 

4. Paracricket (cricket for personer med funksjonsnedsettelse) 
Det kan søkes støtte til nye konkrete tiltak og prosjekter rettet mot målgruppen eller til 
allerede eksisterende tiltak for aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubben.    
 

5. Spesifikke rekrutteringstiltak for å få nye aktive medlemmer til klubben  
Tiltak som fører til at aktiviteten for barn og ungdom styrkes, gir økt kompetanse på aktivitet 
for barn og unge.  
 

6. Cricket i skolen/cricket sommerskole (barn/ungdom) 
Klubber som arrangerer dag-leir 1-5 dager i skolens sommerferie med vekt på varierte 
øvelser og sosialt fellesskap. Det oppfordres til å engasjere unge som instruktører/ledere. 
 

7. Annet, faller da normalt utenfor nevnte kriteriene som f.eks. kompetanseheving 
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SØKNADSSKJEMA, TILTAKSPLAN, FRIST, UTBETALING OG RAPPORTERING   
Søknadsprosessen åpner 19. juni 2019     
 
Søknaden fylles ut i elektronisk skjema  - TRYKK HER 
 
Hvert prosjekt/tiltak må beskrives konkret i søknadskjema. Kort omtale av prosjektet, målsetting og 
gjennomføring. Sammen med en plan for hvordan nå ut til eventuelle deltakere. Gjennomførte og 
avsluttende prosjekter må rapporteres inn med eget rapporteringsskjema, liste over deltaker, 
erfaringer og evt. måloppnåelse. 
 

• Søknadene tase imot og behandles fortløpende frem til 1. september 2019. 

• Siste rapporteringsfrist: 30. november  
 

Utbetaling av tilskuddsmidler skjer på grunnlag av enkel digital rapportering for alle tiltak.  
Det er viktig at antall deltakere oppgis og navn på disse. Link til rapportskjema blir sendt alle som får 
tildelt midler.   
 
Oppstartsmidler kan betales ut forskuddsvis dersom søker grunngir et behov for dette.   
 
Spørsmål om tilskuddsordningen Ta kontakt med generalsekretær Gry Bruaas 
(gry@cricketforbundet.no)   
  
Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode og utviklende aktiviteter i 2019!   
  
 
 
Vennlig hilsen   
Norges Cricketforbund   
 

 
 
Gry Bruaas 
Generalsekretær 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJoiNm7C1nd1kSYN1PWTBcagYJIiV05VJ5qLvViWlrq8ZGA/viewform

