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TILSKUDDSORDNINGER

FOR KLUBBER OG KRETSER
- Mange muligheter for økonomisk støtte



INNHOLD
- Klikk på ønsket ordning

• Norges Orienteringsforbund

• Norges Idrettsforbund

➢ Spillemidler til utstyr

➢ VO-midler

➢ Inkludering

➢ Idrettsavtaler og rabattordninger

➢ Momskompensasjon for varer og tjenester

• Momskompensasjon på idrettsanlegg

• Idrettskretsene

• Idrettsråd

• Paraorientering

• Miljødirektoratet

• Norsk Tipping - Grasrotandelen

• Fylkeskommunene

• Frivillighetens år

• Elitestipender

• Sparebanker og sparebankstiftelser

• Sparebankstiftelsen DNB

• Gjensidigestiftelsen

• Legathåndboken

• A-Media

• Kraftselskaper

• Boligbyggerlag

• Klubben.no

• Økonomi som barriere

• Diverse

• Spørsmål?
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NORGES ORIENTERINGSFORBUND

Informasjon:

Alle klubber og kretser har anledning til å 

søke midler fra våre tilskuddsordninger.

Linker:

Aktivitetsmidler og materiell

Alle med i orientering
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http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/


NORGES IDRETTSFORBUND

Informasjon:

I tillegg til de utlistende støtteordningene, 

finnes mange andre støtteordninger for 

idrettslag, både lokale og nasjonale. 

Henvend deg til din idrettskrets eller ditt

særforbund for en oversikt over disse.

➢ Spillemidler til utstyr

➢ Lokale aktivitetsmidler (LAM)

➢ Voksenopplæringsmidler (VO)

➢ Oppstart- og utviklingsstøtte til allidrett

for barn og ungdom

➢ Stiftelsen Dam

Link:

Norges Idrettsforbund
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https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/


SPILLEMIDLER TIL UTSTYR

Informasjon:

O-klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund 

kan søke på følgende utstyr:

➢ Startklokke

➢ Arrangementstelt

➢ Utstyrspakke til pre-o

➢ Postenheter og postutstyr

➢ Tidtakerutstyr for elektroniske brikker

➢ Utlånsbrikker til rekruttering (personlige brikker 

og rekrutteringspakker er ikke inkludert)

Samlet kostnad for utstyret må være minst 10 000,-

Link:

Idrettsforbundet - spillemidler til utstyr
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https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/om-spillemidler-til-utstyr/


VOKSENOPPLÆRINGSMIDLER (VO-MIDLER)

Informasjon:

Kretser og klubber som arrangerer kurs 

med godkjent kursbeskrivelse kan få 

utbetalt voksenopplæringsmidler for 

gjennomført kurs. Forutsetningen er at 

kurset er registrert i idrettskurs.no.

Link:

Idrettsforbundet - voksenopplæringsmidler
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https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/voksenopplaringsmidler/


INKLUDERING

Informasjon:

Her finner du informasjon om store,

nasjonale støtteordninger innenfor 

inkludering.

➢ Bufdir

➢ Stiftelsen Dam

➢ IMDi

➢ UDI

➢ LNU Mangfold og inkludering

➢ Tilskuddsportalen

Link:

Idrettsforbundet – inkludering
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https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/stotteordninger/


IDRETTSAVTALER - RABATTORDNINGER

Informasjon:

Her presenteres felles leverandøravtaler 

og rabattordninger fra Norges 

idrettsforbunds offisielle 

samarbeidspartnere, som gjelder for alle 

særforbund, klubber og idrettslag som er 

medlemmer av Norges idrettsforbund.

Link:

Idrettsforbundet - idrettsavtaler
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https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/


MOMSKOMPENSASJON FOR VARER OG TJENESTER

Informasjon:

Formålet med ordningen er å kompensere 

de kostnader som frivillige organisasjoner 

har til merverdiavgift ved kjøp av varer og 

tjenester.

Link:

Idrettsforbundet – momskompensasjon
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https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/


MOMSKOMPENSASJON PÅ IDRETTSANLEGG

Informasjon:

Momskompensasjon på idrettsanlegg –

kart. 

Denne ordninga gjeld bygging eller 

rehabilitering av idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i 

fjellet. Minstegrensen for søknad er kr. 

15.000 i merverdiavgift.

Link:

lottstift.no
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https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/


IDRETTSKRETSENE

Informasjon:

Idrettskretsene har oversikter på sine 

nettsider som viser forskjellige ordninger.

Tips: 

Finn din krets. 

Bruk søkeord som “spillemidler” eller

“tilskudd”.

Link:

Idrettsforbundet - Idrettskretsene
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https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/


IDRETTSRÅD

Informasjon:

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige 

forhold for idretten i kommune, og det skal 

være en arena for samarbeid mellom 

lagene, og de kommunale myndigheter og 

mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådene kan gi god oversikt over 

støtteordninger i kommunen.

Link:

Idrettsforbundet - Idrettsrådene
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https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/


PARAORIENTERING

Informasjon:

Det finnes flere stiftelser og 

støtteordninger for å søke midler til å  

tilrettelegge aktivitetstilbud for personer 

med funksjonsnedsettelser.

Tips: 

Søk om støtte for å inkludere personer 

med funksjonsnedsettelser inn i ordinær 

klubbaktivitet, flere av stiftelsene støtter 

også generelle tiltak for barn og unge.

Eksempler:

Fritidstiltak for personer med 

funksjonsnedsettelser

Aktivitetsstøtta LNU

Prinsesse Märtha Louises Fond

Zuccarellostiftelsen

Anthonstiftelsen

Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Dam
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https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/tilskudd_til_fritidstiltak_for_personer_med_funksjonsnedsettelse/
https://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/
https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575&sek=27026
https://www.zuccarellostiftelsen.no/fond
https://anthonstiftelsen.no/
https://www.ssm.no/
https://dam.no/


MILJØDIREKTORATET – TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET

Informasjon:

Målet med ordningen er å medvirke til økt 

deltakelse i helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv 

for alle grupper i befolkninga.

Tips: 

Søk om støtte til Tur-O, Grønne turer, o-

troll-leir og skoleaktiviteter.

Link:

MDs søknadssenter
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https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7


NORSK TIPPING - GRASROTANDELEN

Informasjon:

Ditt lag eller forening kan få et beløp 
tilsvarende inntil 7% av spillerens innsats.

Link:

Grasrotandelen
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https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/


FYLKESKOMMUNENE

Informasjon:

Alle fylkeskommuner har ordninger for 

stipend, tilskudd og priser.

Linker:

Viken

Vestland

Møre og Romsdal

Agder

Trøndelag

Troms og Finnmark

Nordland

Innlandet

Møre og Romsdal

Rogaland

Vestfold og Telemark
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https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/
https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend
https://agderfk.no/vare-tjenester/tilskudd-stipend-og-priser/oversikt-over-tilskuddsordninger/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/trafikksikkerhet/tilskudd-priser-og-stipend/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/
https://www.nfk.no/tjenester/tilskudd/tilskudd-for-organisasjoner-foreninger/
https://innlandetfylke.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/
https://www.vtfk.no/meny/om-oss/tilskudd-priser-og-stipend/


FRIVILLIGHETENS ÅR

Informasjon:

I 2022 markeres Frivillighetens år. Med 

signalarrangementet #sammenpåtur skal 

vi lage årets fineste – og viktigste –

aktiviteter og møteplasser.

Link:

#Sammenpåtur – Norsk friluftsliv
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https://norskfriluftsliv.no/bli-med-sammenpatur-i-frivillighetens-ar-2022/


ELITESTIPENDER

Informasjon:

Det finnes flere stiftelser som tildeler 

elitestipender. Informasjon om 

mulighetene kan blant annet finnes på 

idrettsrådenens nettsider og hos fylker, 

kommuner og sparebanker.

Eksempler:

Sparebank1 Østlandet

Sparebanken Sør

Grimstad Idrettsråd

Trøndelag Fylkeskommune
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https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/gaver-spons/talentstipend.html?ef_id=EAIaIQobChMIi6Gamv7v9QIVi8SyCh0dowK2EAAYASAAEgKL4vD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!8661!3!573636354455!e!!g!!idrettsstipend&cid=p-search
https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/idrettsstipend/
https://www.idrettsråd.no/agderIk/grimstad/nyheter/sok-pa-idrettsstipend/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/idrettsstipend-i-Trondelag/


SPAREBANKER OG SPAREBANKSTIFTELSER

Informasjon:

Hvert år deler sparebankene og 

sparebankstiftelsene ut midler til tiltak 

som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet 

i nærmiljøet.

Link

Sparebankforeningen

Eksempel:

Sparebank1 SMN
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https://www.sparebankforeningen.no/gaveutdelingsvirksomhet/
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsutbytte/sok-stotte.html


SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Informasjon:

Sparebankstiftelsen DNBstøtter tiltak

innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, 

naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og 

kulturarv.

Link:

Sparebankstiftelsen DNB
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https://sparebankstiftelsen.no/


GJENSIDIGESTIFTELSEN

Informasjon:

Gjensidigefondet skal stimulere 

lokalsamfunnet gjennom å gi tilskudd til 

prosjekter som fremmer trygghet og 

helse. Tiltakene må være forebyggende, 

utviklende, aktivitetsskapende og 

samfunnsbyggende.

Link:

Gjensidigestiftelsen
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https://www.gjensidigestiftelsen.no/


LEGATHÅNDBOKEN

Informasjon:

Her kan du søke i Legathåndbokens over 

2000 stipender!

Link:

Legathåndboken
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https://www.legathandboken.no/


A-MEDIA

Informasjon:

Lokale lag og foreninger inviteres hvert år 

til å søke Amedias aviser om støtte til 
aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Link:

Amedias støtteordning

Eksempel:

Romerikes Blad - romeriksfondet
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https://amedia.no/stotteordning
https://www.romeriksfondet.no/


KRAFTSELSKAPER

Informasjon:

Mange kraftselskaper støtter lokal idrett.

Her er en liste over de største norske 

strømselskapene.

Link:

De største norske strømselskapene

Eksempler:

Troms Kraft

Sira-Kvina Kraftselskap

Nordkraft

Skagerak Energi

Los-fondet

Istad Kraft – Istadfondet

Lyse Energi – Spirer

Sogn og Fjordane Energi

Svorka Energi
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https://strøm.no/str%C3%B8mleverand%C3%B8rer
https://www.tromskraft.no/samfunn
https://www.sirakvina.no/sponsorvirksomhet/category910.html
https://www.nordkraft.no/sponsorvirksomhet/category859.html
https://www.skagerakenergi.no/soke-stotte-til-kulturaktiviteter/category1704.html
https://www.los.no/los-fondet
https://www.istadkraft.no/istadfondet
https://spirer.lyse.no/spirer
https://www.sfe.no/konsern/sponsor/kriterium-og-fristar/
https://svorka.no/om-oss/sponsing/


BOLIGBYGGERLAG

Informasjon:

Tips:

Bruk søkeord “samfunnsansvar”.

Link:

Norske boligbyggerlag

Eksempler:

BORI

OBOS
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https://www.nbbl.no/om-oss/boligbyggelag-og-innmelding/
https://bori.no/privat/medlemsfordeler/bori-fondet/
https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake/


KLUBBEN.NO

Informasjon:

Vi vet at klubbdrift i idrettslag ofte er 
basert på frivillig arbeid og at økonomi 
kan være en utfordring, men det finnes 
mange støtte- og tilskuddsordninger 
innenfor norsk idrett. Frister og 
søknadskriterier endres noe fra år til år.

Link:

Klubben.no
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https://www.klubben.no/tips/st%C3%B8tteordninger


ØKONOMI SOM BARRIERE

Informasjon: I dag er det barn og unge 

som ikke deltar i orientering på grunn av 

familiens økonomi. Det finnes flere 

støtteordninger og utstyrsordninger for å 

senke barrieren for deltagelse. 

Tips: Gjør avtaler med utstyrsordninger 

lokalt og søk støtteordninger for å tilby 

gratis aktiviteter for målgruppen. 

Eksempler:

Budir – inkludering av barn og unge

Zuccarellostiftelsen

- Har både tilskudd til klubber og 

personstipend

Anthonstiftelsen

Coop-dugnaden

- Kan søke om å dekke kostnader for 

deltagelse i fritidsaktiviteter

Avinor – støtte til aktivitet for barn og 

ungdom
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https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/tilskudd_til_inkludering_av_barn_og_unge___utlysning_for_2022/
https://www.zuccarellostiftelsen.no/fond
https://anthonstiftelsen.no/
https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/
https://avinor.no/konsern/miljo-og-samfunn/okonomisk-stotte/okonomisk-stotte


DIVERSE

Informasjon:

Til sist et lite utvalg regionale og 

nasjonale fond og sponsorordninger. 

Sjekk ut mulighetene i klubbens

lokalmiljø!

Link:

Equinor støtteordning

Eidsiva

Spareskillingsbanken – Skillingsfondet

Sparebankstiftinga Hardanger

Mowi

Sulland-fondet

Statsskog – statsskogmillionen

Norled

Fjord1

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Olav Thon Stiftelsen

Storebrand
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https://www.equinor.com/no/about-us/heroes-of-tomorrow.html
https://www.eidsiva.net/omoss/sponsorarbeid/
https://spareskillingsbanken.no/soknadsskjema-skillingsfondet-ordinaer/
https://www.hardangerstiftinga.no/g%C3%A5vefond/retningsliner
https://mowi.com/no/sponsor/
https://www.sulland.no/sullandfondet?gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB-e8GG0LiCc1XfG2441uhz7YjCCqjtpxqtAbVVi_LBxjkz52RikkshoCWC8QAvD_BwE
https://www.statskog.no/statskogmillionen
https://www.norled.no/om-norled/sponsorvirksomhet/?utm_source=Apsis%20eDM&utm_medium=E-post&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://www.fjord1.no/Sponsorat
https://dugnadsloftet.no/
https://olavthonstiftelsen.no/
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen


SPØRSMÅL?

Kontakt

Ansatte - Norsk Orientering

Lene Kinneberg

Lone Brochmann

Henning B. Carlsen
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http://www.orientering.no/forbund/ansatte/
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no
mailto:henningbratland.carlsen@orientering.no

