
  
  
STATUTTER FOR TILDELING AV SATSNINGSSTIPEND FRA 

GRIMSTAD IDRETTSRÅD 
 

Formål: 

Stipendet er i første rekke ment å være en støtte til utøvere som prioriterer å satse målrettet på 

idrett og som gjennom planmessig trening og deltakelse i konkurranser kan vise til fremgang. 

Stipendet er videre ment for utøvere som er i ferd med å etablere seg på høyt nasjonalt 

og/eller internasjonalt nivå innen sin idrett (gjelder også innen lagidretter).  

  

Stipendet kan søkes av: 
 Enkeltutøvere 

 Lagidretter 
 

Det forutsettes at søkerne er tilsluttet et idrettslag medlem av NIF. 

Styret i GIR kan på eget initiativ tildele stipend til en utøver. 

Idrettslag kan også foreslå kandidat til satsningsstipend. 

Utøvere kan søke fra og med det kalenderåret man fyller 19 år.  

 

Betingelser for å søke: 
 Søkeren må ha bostedsadresse i Grimstad. 

Når en klubb søker på vegne av en lagidrett må minimum 50% av laget være over 19 år. 

Klubben må være registrert innunder Grimstad Idrettsråd. 
 

Søknadens innhold og kriterier: 

 For enkeltutøvere: 

Søknaden skal inneholde navn, e-postadresse, tlf.nr, idrettslag/klubb og idrettsgren. Søker må 

kunne vise til dokumenterte resultater, plassering og konkurransenivå.  Søker må skrive hva 

stipendet er tenkt brukt til inklusive utøvers klare, sportslige målsetninger for tildelingsåret. 

Mottatt støtte og stipender fra andre må oppgis. 

 

  For lagidretter: 

Klubbnavn, lag, idrettsgren, e-postadresse, tlf.nr, oppnådde resultater for laget, 

fremdriftsplaner og hva stipendet er tenkt brukt til ift sportslige målsettinger for tildelingsåret. 

Støtte og stipender fra andre må oppgis. 

 

Stipendets størrelse og tildeling: 

Styret fastsetter årlig stipendets størrelse, og avgjør med simpelt flertall om det skal deles ut 

satsningsstipend og i tilfellet hvem av søkerne som skal tildeles stipend. Stipendsummen 

avgjøres etter skjønn og antall stipendsøkere som oppfyller kravene. Under behandlingen av 

søknaden skal styret vurdere idrettsutøverens/lagets prestasjoner i forhold til resultater i 

landstoppen eller høyere nivå.  

 

Man vil som hovedregel ikke kunne bli tildelt stipend to år på rad. Dersom utøvere har 

fått støtte eller stipend av betydelig størrelse fra andre, kan dette bli tillagt vekt ved 

vurderingen av GIRs stipend.  

 

Søknadsfrist:  

 Frist for innsendelse av søknad er 5. februar. hvert år. 

 Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet.  
 Stipendet utdeles på GIRs årsmøtet i mars. 


