
DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) 
Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN 

Tlf. 32 01 61 69 - fax 32 01 61 07 – epost oddvar.moen@nif.idrett.no  

       
TIL ALLE IDRETTSLAGENE I DRAMMEN     19/9 2011 

 
FORDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER FOR 2011 
 

Drammen Idrettsråd har ansvaret for den lokale fordelingen av LAM (Lokale AktivitetsMidler). 

På DIR’s årsmøte i mars ble prinsippene for årets fordeling lagt fram– og godkjent. Disse 

prinsippene vedlegges dette brevet. Videre innebærer vedtaket at Tildelingsutvalget i DIR lager 

forslag til fordeling som så vedtas av DIR-styret. Vårt siktemål er at dette skal kunne skje på 

styremøte i oktober slik at klubbene kan få sine tildelinger utbetalt av NIF i løpet av november. 

 

Kulturdepartementet (KUD) som tildeler disse pengene, setter fokus på at dette er aktivitets-

midler, dvs støtte til å opprettholde og øke aktiviteten for barn og unge i medlemsbaserte 

foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet. Det er lagenes primæraktiviteter 

(idrettstilbud) som skal støttes og ordningen skal bidra til å utløse frivillige ressurser i lagene. 
 

Drammen Idrettsråd vil som tidligere år sørge for at det tilgjengelige beløpet blir fordelt til alle 

idrettslag i byen som har medlemmer i aldersgruppene 6 til 12 og / eller 13 til 19 år. 

Beløpet var for Drammens del i fjor på kr. 1.838.281,- og er i år på kr. 1.848.335,-. 
 

Såvel KUD som NIF har presisert at de overordnede retningslinjene for fordelingen av midlene 

til de lokale idrettslagene er de samme i år som i fjor. Siktemålet til KUD og NIF er at midlene 

i størst mulig grad skal fordeles til konkrete aktivitetstiltak, men også i år vil det i 

Drammen i stor grad bli en tildeling pr hode, dvs. ut fra antall medlemmer i aktuelle 

aldersgrupper. DIR foreslår at hodefordelingspotten utgjør 2/3 (67 %) av beløpet og da blir 

på ca. kr. 1.240.000. 

 

På neste side følger et enkelt svarskjema som vi ber lagene fylle ut og returnere til DIR 

innen 1. oktober! Disse svarskjemaene vil, sammen med rapporterte medlemstall fra klubbene 

i årets Idrettsregistrering, være grunnlaget for Idrettsrådets fordeling av midlene. Alle lag 

som ønsker å bli vurdert under minst en av de 5 ”spesialpottene” (pkt 3-7 under), må 

sende inn dette svarskjemaet innen fristen for å være sikre på å komme med i fordelingen av 

disse statlige midlene! 

 

NB! KUD har i årets tildelingsbrev sterkt understreket at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne 

danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Derfor har NIF presisert at privateide danse-

skoler og kampsportsinstitutt ikke bør motta LAM. DIR ber derfor alle danse- og 

kampsportklubber i byen om å sende inn svarskjemaet og besvare spørsmålene under pkt 2 i 

skjemaet. 
  
 

 

____________________        _________________ 

Kyrre Frøyd (s)                Oddvar H. Moen  

Leder Tildelingsutvalget                Daglig leder DIR 

 

 

 



Søknads-skjema ang. Lokale AktivitetsMidler (LAM) for 2011 som 

sendes Drammen IR, Postboks 2230 Strømsø, 3003 Drammen: 
 

------------------------- Returneres innen 1/10 2011 -------------------------- 
 

Lagets navn: _______________________  Leder: ___________________ 
 

Postadresse: ___________________________   E-post …..……..…………… 
 

Telefoner: ……………………………………   Kontonr.: ...………………….. 

 

1) Medlemmer totalt: ______     Aktive 6–12 år: _______ 13 – 19 år: _____ 
 

2) For danseklubber og kampsportlag m/åpne treningstilbud: 
 

Har laget egne treninger og eget regnskap atskilt fra det åpne tilbudet?  _____ 
Hvis ja, legg ved medlemslister og regnskap for 2010! 

 

3) Opplysninger om barneidrett / allidrettsskoler: 
 

Har laget hatt idrettsskole det siste året eller planlegger det å starte dette?  _____ 
 

NB! Tilbudet må være godkjent av Buskerud IK for å være støtteberettiget! 

 

4) Har klubben startet / planlagt ”likestillingstiltak” for barn / unge i 2011?   
 

Ja / Nei      

Hvis ja, vedlegg en beskrivelse av tiltak og begrunnelse for å få tilskudd! 
(Det kan søkes om støtte til tiltak for å få med jenter i de fleste idretter og tiltak 
for å få med flere gutter i typiske jenteidretter)  

 

 

5) Opplysninger om barn / ungdom med spesielle behov (HC, IPU): 
 

Vår klubb har følgende tiltak for utøvere med spesielle behov:  ______________ 
 

Antall deltakere / gi en kort beskrivelse av tiltaket:  

________________________________________________________________ 

 

 

6) Opplysninger om tiltak for barn / ungdom med flerkulturell bakgrunn: 
 

Vår klubb har tiltak for rekruttering av flerkulturelle medlemmer < 20 år:  

Klubben har ____ medlemmer totalt, hvorav  ____ har flerkulturell bakgrunn. 
Har klubben planlagt nye idrettsaktiviteter med tanke på inkludering?  
 

NB! Legg ved beskrivelse av tiltakene og et enkelt budsjett! 

 

7) Har klubben startet / planlagt nye idrettsaktiviteter for ungdom siste år?   
 

Ja / Nei     Hvis ja, vedlegg en beskrivelse, budsjett og ønsket tilskudd! 
 

Andre viktige opplysninger: _______________________________________ 


