Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets
TILSKUDDSORDNINGER
MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets vedtok på kretstinget i 2017, sak 6.5
følgende;
«Det skal til enhver tid stå minst 200.000,- på kretsens Egenkapitalskonto.
Overskytende beløp kan benyttes til tilskudd som kommer lagene i kretsen til gode.
Styret i kretsen gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for tilskuddsordninger lagene
kan søke på til gitte frister. Tilskuddsordningene trer i kraft fra 2018.»
Revidert 15.2.2021

Tilskuddsordninger:
1.Tilskudd landsfinale og Norgesfinale
2.Tilskudd til kursvert
3.Tilskudd til lag som stiller med prøvegymnaster
4.Tilskudd til innkjøp av utstyr
5.Tilskudd til utdanning av trenerutviklere
6.Tilskudd til utdanning av dommere
7.Tilskudd til inkluderingstiltak
8.Tilskudd til ungdomstiltak
9.Tilskudd til enkeltutøver/lag

GENERELLE KRITERIER
Det er en forutsetning for å motta tilskudd at søker har;
- betalt kretskontingent.
- vært representert på siste kretsting (unntak vurderes for ny etablerte lag)
- deltatt på lagsmøte i regi av kretsen.
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- Søkt innen fristen og lagt ved tilhørende dokumentasjon.

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Formål: Tilskuddet skal brukes som et aktivt virkemiddel i arbeidet med
gjennomføring av langtidsplan for gymnastikk - og turn i Møre og Romsdal.
Hensikt: Tilskuddet skal bidra til utvikling av aktivitetstilbud, kvalitetssikring og bevare
mangfoldet innen gymnastikk og turn i Møre og Romsdal.
Frister: Søknadsfrist 1.oktober. Søknad leveres elektronisk: «link kommer etterhvert
her» Husk tilhørende dokumentasjon til den tilskuddsordningen det søkes på.
Søknadene behandles på styremøte i oktober måned. Utbetaling av tilskuddet innen
20 desember. Søknader som mottas etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet.
Utlysning: Tilskuddordning 1,4,5,6,7,8 og 9 utlyses av Møre og Romsdal gymnastikk
-og turnkrets på hjemmesiden og ved e-post til alle lag i kretsen.
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Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets
TILSKUDDSORDNINGER
MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

1. Tilskudd Landsfinale og Norgesfinale Kretsen kan gi tilskudd til deltakere i

Norgesfinale og Landsfinale når de representerer på krets/regionsnivå etter
styrevedtak sak 1/11-18 datert 17.08.2018 «Kretsen kan gi følgende tilskudd til
representasjon i Norgesfinale turn kvinner og turn menn og Landsfinale for
rytmisk gymnastikk;
Deltakeravgift kr 400,- per person
Deltakerstøtte kr 500,- per person
Drakt kr 500,- pr person dersom konkurransens reglement krever like drakter –
inntil 8 personer pr kretslag for TK, TM, RG og Troppsgymnastikk
Mat, reise og opphold for 1 trener per kjønn etter reiseregning
Mat, reise og opphold for inntil 2 dommere etter reiseregning
2. Tilskudd til kursvert. Det arrangeres kurs i regi av kretsen. I den forbindelse
er det behov for kursvert med lokal tilknytning. Det kan gis tilskudd fra kretsen
jf. Styrevedtak sak 1/10-18 datert 1.6.2018. «Kursvert honorar heves til kr
1000,- pr kurs/kurshelg.»
3. Tilskudd til lag som stiller med prøvegymnaster Til de kurs hvor det er krav
om prøvegymnaster: Aktuelle kurs er trampettsikringskurs og tumblingkurs. Jf.
Styrevedtak sak 1/10-18 datert 1.6.2018. «Det lag/klubb som stiller med
prøvegymnaster til kurs som krever det, honoreres med kr 2000,-.
Reiseutgifter/diett til gymnastene avklares med kretsen på forhånd.»
Tilskuddet fra kretsen skal tilfalle det partiet som gymnastene tilhører.
4. Tilskudd til innkjøp av utstyr Her kan lag søke tilskudd til innkjøp av utstyr
som fremmer økt aktivitet i laget. Utstyret må være kjøp inn i løpet av
søknadsåret. Innkjøpskostnader må dokumenters med faktura/kvittering på
kjøp. Tilskudd er inntil kr 10.000,- pr klubb per periode.
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Tilskudd til utdanning av trenerutviklere En målsetting for kretsen og
NGTF er at alle treningstilbud ledes av personer med nødvendig og relevant
idrettsfaglig kompetanse. Kretsen ønsker derfor å gi støtte til utdanning av
trenerutviklere. Ved å motta slik støtte forplikter man seg til å holde 4 kurs i
regi av kretsen. Kursavgift, reise og opphold dekkes av kretsen etter avtale.
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Tilskudd til utdanning av dommere. En målsetting for kretsen er at vi skal
ha dommere i de forskjellige grenene vi har aktive konkurranseutøvere i.
Kretsen kan dekke etter søknad kursavgiften, reise og opphold til dommere
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som har bestått dommerkravet. Dommerene forplikter seg å dømme
kretskonkurranser i gjeldende dommersyklus.
MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

7 Tilskudd til inkluderingstiltak Det overordnede målet med Inkludering er å
bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære
aktivitetstilbud og konkrete tiltak for å redusere økonomiske og kulturellebarrierer.
Barn og unge med minoritetsbakgrunn /Flyktninger.
Redusere økonomiske barrierer ved å redusere treningsavgift, reiser til
konkurranser og krav til idrettsutstyr.
Aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Inntil kr 5000,- pr tiltak, total kr 15.000,- pr klubb.
8 Tilskudd Ungdomstiltak Det er viktig at ungdom får mulighet til å utvikle
seg både som trenere, utøvere, dommere og ledere. Tilskudd kan gis til lag
som fremmer gode ungdomstiltak. Det være seg tilbud til ungdom som ikke
ønsker å konkurrere, lederkurs for ungdom, ungdomssamlinger og lignende.
Inntil kr 5000,-
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Tilskudd Enkeltutøver/lag Lag i Møre og Romsdal gymnastikk og
turnkrets kan fremme forslag for Kretsstyret på enkeltutøvere/lag som de
mener har gitt et særlig positivt bidrag til turnsporten i Møre og Romsdal. I
forslaget bør det blant annet redegjøres for:
Utøverens sportslige resultater siste” skoleår”.
Utøverens sportslige fremgang uavhengig av resultater
Utøverens sportslige opptreden; sosiale engasjement i laget, evnen til å
ivareta andre utøvere, dele sin kunnskap med andre mm.
Kretsstyret treffer sin avgjørelse på bakgrunn av en konkret
helhetsvurdering.
Inntil kr 10.000,-
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