
Stipend unge utøvere 2019 

1. Hvert år kan det avsettes et beløp som skal utdeles unge lovende skyttere. 

Breddeidrettskomiteen bestemmer ved budsjettbehandlingen størrelsen på beløpet som 

avsettes til formålet. 

 

Midlene til stipendet tas fra breddemidlene og er for 2018/2019 fastsatt til å være: 

Viltmål: 10 000 kroner 

Lerdue: 20 000 kroner 

Rifle: 40 000 kroner 

Pistol: 50 000 kroner 

 

2. Breddeidrettskomiteen skal for hvert år sette sammen et stipendutvalg som vurderer 

søknadene. For året 2019 vil det bli for dårlig tid å sette ned et slik utvalg. Fordelingen for 

dette året vil derfor behandles av BIK, som tidligere år. Først fra 2020 vil utnevnelsen av et 

stipendutvalg finne sted. 

 

3. Hensikten med stipendet er å motivere og støtte unge utøvere til å drive god og målrettet 

trening.  

 

4. Medlemmer av lag som er registrert under Norges Skytterforbund kan søke stipend. Alle som 

fyller 18 år i løpet av kalenderåret og yngre kan søke midlene. Nedre aldersgrense er 13 år. 

 

5. Stipendene skal utlyses på NSFs hjemmesider og gjennom andre relevante 

informasjonskanaler. Utlysningen skal inneholde informasjon om innhold for søknaden og 

frist for påmelding. 

 

6. Søknaden skal fylles ut i Questback og skal minimum inneholde: 

a- Relevante personopplysninger (navn, adresse osv) 

b- Klubb- og grentilhørighet 

c- Øvelser utøver konkurrerer i 

d- Beskrivelse av målsettinger 

e- Beskrivelse av oppnådde resultater (mulighet for å laste opp filer) 

f- Andre relevante opplysninger som kan ha betydning for behandlingen av søknaden 

g- Om utøveren mottar midler/utstyr fra andre sponsorer 

 

7. Idrettskonsulenten i NSF tar imot og gjennomgår søknadene. Søknadene oversendes 

stipendutvalget senest 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut. 

 

8. Under forutsetning av at det er verdige søkere, tildeles stipendet slik: 

- Minst én utøver fra hver gren får stipend 

- Hvert kjønn skal tildeles minst 1/3 av antall utdelte stipender  

- Resultater og plasseringer legges til grunn, og vurderes ut fra nivået den enkelte har 

mulighet til å konkurrere på. 

- Andre momenter som kan vurderes er geografi (reisevei til trening og konkurranser) 



9. Når utvalget har behandlet søknadene skal søkerne underrettes om tildelingen og en 

navneliste med stipendmottakere publiseres på skyting.no. 

 

10. Stipendene utbetales til den enkelte etter at det er innsendt kvitteringer og bilag fra 

inneværende år som viser at pengene er benyttet til aktiviteter relatert til vår virksomhet. 

 

11. Klager på tildeling sendes vil dra 2020 rettes leder for stipendutvalget og behandles av 

stipendutvalget senest 14 dager etter at klagen er mottatt. For 2019 sendes klager til 

idrettskonsulent i NSF.  


