
Breddemidler 2021  - søknadsspørsmål 
 

Når du begynner på søknaden i Questback må du fullføre, du kan ikke lagre å fortsette senere. Her 

ser du spørsmålene som må besvares. 

Informasjon som må fylles ut for krets 
- Hvilken krets du søker for 

- Kontaktperson i kretsen for breddemiddelsøknaden 

- Laste opp siste årsregnskap 

Kretsen har så mulighet til å søke om midler til totalt 10 tiltak/prosjekter. For hvert prosjekt må 

kretsen svare på: 

- Beskriv kort hva tiltaket/prosjektet går ut på 

- Beskriv målet med tiltaket/prosjektet 

- Tidsramme for tiltaket (start og slutt) 

- Finansiering 

o Hva tiltaket har en kostnadsramme på 

o Egne midler 

o Gaver, sponsor, dugnad 

o Ønsket støtte fra NSF 

- Er det andre opplysninger som kan være relevant for behandlingen av søknaden? 

- Deretter har du mulighet til å laste opp relevante filer for prosjektet dersom det er behov for 

det 

Når kretsen har fylt ut søknaden for de tiltakene/prosjektene kretsen ønsker – trykk «neste» til 

søknaden er avsluttet. 

 

Informasjon som må fylles ut for klubb 
- Klubbens navn 

- Hvilken krets klubben tilhører 

- Kontaktperson i klubben for breddemiddelsøknaden 

 

- Hvor mange elektroniske skiver og eventuelle monitorer, søker klubben om midler til? 

- Hvor mange lerduemaskiner søker klubben om midler til? 

 

- Last opp eventuell låneavtale på monitorer 

- Hvor mange elektroniske skiver har klubben fra før? 

- Hvor mange lerduemaskiner har klubben fra før? 

- Beskriv målet med tiltaket/prosjektet 

- Hva slags type bane søker klubben om skiver til? 

o 10m/25m/50m… osv 

- Tidsramme for tiltaket (start og slutt) 

- Finansiering 

o Hva tiltaket har en kostnadsramme på 

o Egne midler 



o Gaver, sponsor, dugnad 

o Ønsket støtte fra NSF 

- Er det andre opplysninger som kan være relevant for behandlingen av søknaden? 

 

- Laste opp siste årsregnskap (2019) 

 

- Deretter har du mulighet til å laste opp relevante filer for prosjektet dersom det er behov for 

det 


