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Til leder av idrettslag i Trondheim 

Trondheim, 29. nov 2021 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRAORDINÆRE LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) TRONDHEIM 2021 – 

TILDELING. 

 

Bakgrunn 

Regjeringen la i høst fram idrettsstrategien Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett.  
Blant tiltakene i strategien er et ekstraordinært tilskudd (LAM) på 50 mill. kroner til lokale lag og 

foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom. På bakgrunn av dette fikk 

Norges idrettsforbund tildelt ca 1,8 mill. kroner til fordeling på idrettslagene i Trondheim. 

Idrettsrådet i Trondheim mottok 30. sept brev fra NIF med oppgaven om å fordele disse midlene. 

 

Fordeling av midlene 

Idrettsrådet fattet vedtak om kriterier for fordeling av disse ekstraordinære lokale aktivitetsmidlene 

på idrettsrådets styremøte 21. okt 2021. På bakgrunn av de vedtatte kriteriene har idrettsrådet 

gjennomført årets fordeling.  

Fordelingen er basert på registrerte aktivitetstall i idrettslag / grupper pr 31.12.2020. Idrettslag som 

ikke har registrert aktivitetstall, er tildelt støtte på bakgrunn av registrerte medlemstall pr 31.12.2020 

Idrettslag som verken har registrert aktivitetstall eller medlemstall pr 31.12.2020 er ikke tildelt støtte. 

Utjevningsbeløp er benyttet slik at minimumsbeløp pr idrettslag også i år er kr 5.000,- før evt trekk 

for mangelfull registrering. 

Vår anbefaling ble 10. nov sendt NIF via Trøndelag IK for godkjenning. Tildeling ble av NIF 

godkjent 11. nov og utbetaling ble gjennomført av NIF sentralt rundt 15. november.  Pengene er 

overført det kontonummer som hovedlaget har registrert i samordnet registrering i NIF.  

Vi anbefaler alle idrettslag å forsikre seg om at registrerte kontonummer stemmer og at riktige 

beløp faktisk kommer inn på konto. Meld tilbake til idrettsrådet snarest dersom dette ikke går 

i orden. 

 

Detaljert tildeling og øvrige vedlegg til dette brevet finner dere på vår hjemmeside her: 

Lokale aktivitetsmidler (LAM)  

mailto:IR.Trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b235b6a96/regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf
http://www.ir.trondheim.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948517661
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Idrettsrådet presiserer at midlene er øremerket: 

 

• tiltak for rekruttering av medlemmer med fokus på de som har sluttet i løpet av 

pandemien 

• tiltak for spesielt utsatte grupper i idrettslaget under pandemien 

• lavterskeltilbud for å inkludere barn og unge som i liten grad deltar i organisert idrett 

 

 

Fortsatt lykke til med den viktige satsingen med å tilrettelegge fysisk aktivitet for flest mulig av våre 

barn og unge! 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 

Anne-Lise Bratsberg /s/        Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim       daglig leder  

 

 

 

   

Vedlegg (ligger på vår hjemmeside (HER)  

Kriterier for fordeling vedtatt på idrettsrådets styremøte 21. okt 2021 

Retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF 

Oversikt over fordeling av støtte til idrettslagene 

 

mailto:IR.Trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.ir.trondheim.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948517661

