RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

BREDDEMIDLER 2020
Gjeldende fra 2015 (justert 2016/8)

Hva er breddemidler?
Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der en del av forbundskontingenten avsettes til
breddeformål i kretser og klubber. Utdelingen av breddemidlene er todelt.

1) Søknadsbaserte breddemidler
Denne delen av breddemidlene fordeles gjennom søknader fra klubb og krets

2) Direkteutbetaling av breddemidler
Denne delen av breddemidlene fordeles direkte basert på klubbenes registrering i
Idrettsregistreringen (aktivitet) og Min Idrett/Idrettskurs. Utbetaling av disse breddemidlene
vil skje påfølgende år, og er basert på tallene som er registrert forrige år. Det vil si at
utbetaling av breddemidler basert på aktivitet som registreres i Idrettsregistreringen og Min
Idrett/Idrettskurs i 2018, vil bli utbetalt i løpet av 2019.

Les mer på skyting.no:

Kretsene kan søke om støtte til:
-

Prosjekter som rekrutterer kvinner i alle aldre og barn/ungdom i alderen 6-25 år

-

Ammunisjon til rekrutteringsprosjekter (begrenset antall)

-

RTT/regions- og kretslag
(Samlinger, trenerstøtte og enkle hjelpemidler) – se egne kriterier under

-

Skytesimulator til kretslag
Maks antall: to

-

Trener- og dommerkurs (evt samlinger)

-

Treningssamlinger og trenerstøtte for alle aktive i kretsen

-

Profilering av de olympiske skyteprogrammene

-

Reisestøtte til Landsstevnet for Rekrutter

-

Tiltak for paraskyting

Kriterier for tildeling til RTT/regionslag /kretslag
-

Det fordeles inntil 100 000 (totalt) til slike lokale satsninger pr år.
o Regionsamarbeid kan tildeles inntil 25 000
o Kretslag kan tildeles inntil 10 000 pr år.

-

Midlene skal ikke benyttes til reisestøtte til konkurranser i inn- og utland.

-

Midlene bør benyttes slik at de kommer flest mulig til gode. For eksempel felles
treningssamlinger.

-

Kretsene må vise til at de kan stille med en viss egenandel i søknaden til dette formålet.

-

Det stilles også krav om følgende dokumentasjon fra kretsen:
o Hvilke utøvere som er med på krets- eller regionslaget
o Aldersgruppe
o Hvem som er ansvarlig trener / trenerassistent
o Informasjon om samlinger (organisering, antall osv)

Klubber kan søke om støtte til:
1. Elektroniske skiver
a. Rifle: 10m, 50m og 300m
b. Pistol: 10m, 25m og 50m
c. Viltmål: 10m, 50m og 100m
-

Informasjon:
o Kr 5000,- per elektroniske skive uten skjerm – forutsetter dokumentert
låneavtale på skjermer
o Kr 10 000,- pr elektroniske skive med skjerm
o Minimum 5 og maksimum 20 komplette skiver pr søknad.
OBS: Det er mulig å søke om færre enn 5 skiver dersom man ønsker å
komplettere eksisterende anlegg
o Klubber som kan dokumentere ungdomsaktivitet gjennom
idrettsregistreringen og liknende blir prioritert
o Ved behov skal skivene kunne lånes ut til nasjonale og regionale
mesterskap, samt internasjonale stevner
o Hvis aktiviteten stopper i lag som har mottatt støtte, skal skivene kunne tas
over av andre NSF-klubber i distriktet

2. Lerduemaskiner og andre tekniske innretninger
-

Informasjon
o Støtten begrenses til inntil 100 000,- pr anlegg
o Hvis aktiviteten stopper i lag som har mottatt støtte, skal anlegget kunne
disponeres av andre NSF-klubber i distriktet
o Maskiner og utstyr skal brukes til øvelser innen NSFs programmer
o Ved behov skal anlegget kunne lånes ut til internasjonale, nasjonale eller
regionale mesterskap
o Klubber som kan dokumentere ungdomsaktivitet gjennom
idrettsregistreringen og liknende blir prioritert

