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Til leder av idrettslaget 

 Trondheim, 24. nov 2020 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALE AKTIVITETSMIDLER TRONDHEIM 2020 – ENDELIG TILDELING. 

 

Forskuttering LAM mai 2020 

Som tiltak for å sikre likviditet i lagene i forbindelse med pandemien, besluttet NIF å forskuttere 

66% av LAM basert på tildeling i 2019. Utbetaling ble foretatt av NIF i slutten av mai. Se vedlagt 

info sendt ut til alle IL 19.juni. 

 

Endelig tildeling LAM okt. 2020 

Det ble fattet vedtak om kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler på idrettsrådets årsmøte 16. 

juni 2020. På bakgrunn av de vedtatte kriteriene og innspill fra fagkonsulent paraidrett i Trøndelag 

idrettskrets har idrettsrådet gjennomført endelig tildeling. 

 

Fordelingen er basert på registrerte aktivitetstall i idrettslag / grupper pr 31.12.2019. Idrettslag som 

ikke har registrert aktivitetstall, er tildelt støtte på bakgrunn av registrerte medlemstall pr 31.12.2019, 

men er iht. vedtatte kriterier trukket 25% av beregnet støtte. Idrettslag som verken har registrert 

aktivitetstall eller medlemstall pr 31.12.2019 er ikke tildelt støtte i 2020. 

Idrettsrådet har i år fordelt i underkant av 13.27 mill. kr til 198 av våre idrettslag. Utjevningsbeløp er 

benyttet slik at minimumsbeløp pr klubb også i år er kr 5.000,- før evt. trekk for mangelfull 

registrering.  

 

Vår anbefaling ble sendt NIF 15. okt. for godkjenning. Anbefalt tildeling ble godkjent av NIF og 

støtten, fratrukket evt. støtte forskuttert i mai, ble utbetalt av NIF sentralt i slutten av oktober.  

 

Enkelte idrettslag fikk dessverre forskuttert for mye støtte grunnet stor endring i registrert aktivitet 

fra 2018 til 2019. Disse idrettslagene mottok derfor ingen støtte i slutten av oktober og idrettsrådet er 

også varslet at NIF vil kunne kreve tilbake for mye utbetalt støtte fra disse klubbene.  

 

LAM er i begge utbetalingene overført det kontonummer som hovedlaget og lagets allidrettsgruppe 

har registrert ved samordnet registrering i NIF. Vær oppmerksom på at støtte til NIF-godkjent 

allidrett er utbetalt separat fra resten av støtten til idrettslaget og til det kontonummer som er 

registrert på idrettslagets allidrett. 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. 
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Detaljert tildeling og øvrige vedlegg til dette brevet finner dere på vår hjemmeside her: 

Lokale aktivitetsmidler (LAM)  

Idrettsrådet presiserer: 

• Tildelte midler utelukkende skal gå til aktivitet rettet mot utøvere i alderen 6-12 år 

(barn), 13-19 år (ungdom) og funksjonshemmede. 

• Støtte øremerket allidrett og funksjonshemmede* skal kun benyttes direkte til disse 

konkrete aktivitetene i klubben. *Merk at også midler tildelt etter "særlig 

vurdering" er basert på idrettslagets grad av tilrettelegging for funksjonshemmede og 

skal utelukkende brukes til denne gruppen.  

 

Idrettsrådet oppfordrer idrettslaget til å benytte av tildelte LAM til tiltak for inkludering av 

barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, herunder økonomiske 

vanskeligstilte. Vi anmoder idrettslaget å avsette en pott fra LAM til kontingentstøtte for barn 

fra lavinntektsfamilier. 

 

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)  

- Detaljert oversikt over fordeling 2020 m/forklaring  

- Kriterier vedtatt på idrettsrådets årsmøte 16.juni 2020 

- Retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF 2020 

- Kopi av epost sendt alle IL 19.juni vedr forskuttering av LAM og kommunale midler 2020 
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