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Prepareringsordningen
Et ekte folkehelsetiltak !

«PREPARERINGSORDNINGEN»
Siden 2013 har skiklubber gjennom
utstyrsordningen kunnet søke om støtte til
innkjøp av prepareringsutstyr for langrenn.
Dette ble innført som en prøveordning
Kulturdepartementet vedtok i mai 2016
ordningen som permanent !
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Tilskudd til drift
NSF har i sin argumentasjon for ordningen
fremholdt at etablering av ski- og turløyper er den
anleggsinvestering som gir mest aktivitet per
krone. (Gunnar Breivik, NIH)
60% av alle skiklubber preparerer skiløyper, og
dermed er dette et vesentlig folkehelsetiltak som i
stor grad er dugnadsbasert.

Utlysning

•

2016 er første året for ordinær gjennomføring av utlysning av
midler til prepareringsutstyr.

•

Dette er nå en integrert og permanent del av utstyrsordningen, og
det betyr at søkere vil følge rutiner som for øvrig utstyr. Søknader
for prepareringsutstyr vil da fremgå i www.sportsadmin.nif.no

•

Midlene ble utlyses sent i oktober med søknadsfrist i slutten av
november. For innkjøp av større maskiner som bør være planlagt i
god tid før sesongstart, er dette ideelt sett en noe sen frist, men her
legges føringen ved at rutiner for ordinær utstyrsordning skal
gjelde.
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Søknad rettes over utstyrsordningen
•

•
•
•

•

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for
ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs
hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for
støtteordninger.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
Veilederen finnes også på følgende link:
https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no )
hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og
«Utstyrsmidler».
En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min
idrett.

Tildeling
•

Imidlertid tror vi at de beste beslutningene på fordelingen av relativt
store søknadssummer skjer lokalt, og ønsker derfor å involvere
kretsleddet som før.

•

Etter at søknadsfrist er utgått vil Kretskontorene tilsendes
søknadsrapport slik at de får oversikt på de respektive søkere.

•

Fordelingen mellom prepareringsutstyr og øvrig utstyr vil avgjøres
når vi søknadene foreligger, men tar utgangspunkt i at det ikke vil bli
store avvik fra tildelingen for 2015.

•

Tildeling til klubb vil foreligge ila januar 2017.
Utbetaling ila mars 2017
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Hva kan det søkes om ?
• Det kan søkes om utstyr til langrennsrelatert
aktivitet. NSF vil jobbe for at også de andre
grenene vil bli tatt med i støtteordningen.
• Det kan gis tilskudd til løypemaskiner med
glattebrett, fres, sporfres og sporsetter. matte,
slodd og sporsetter til snøscooter og ATV. (Ikke
snøscooter og ATV).
• Det kan gis tilskudd til både nytt og brukt utstyr.

Hvordan praktiseres ordningen ?

•

Tildelingssum til hver klubb/søker er begrenset til maksimalt en
tredel av utstyrskostnaden, maksimalt inntil 300 000 kroner i
tilskudd.

•
•
•

Ved kjøp av brukt utstyr må utstyret koste minimum 150 000 kroner.
Det er ingen minimumskostnad ved kjøp av nytt utstyr.
Som for utstyrsordningen generelt, gjelder støtten for innkjøp av
utstyr fra hele 2016.
Støtteordningen til prepareringsutstyr følger retningslinjene gitt fra
Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund for spillemidler til
utstyr. Dette gjelder søknad (digital), krav til rapportering og
utbetaling av midlene.

4

22.11.16

Hvem kan søke ?

Klubber og lag tilsluttet NSF !
I fleridrettslagene søker hver gruppe for
seg. Det vil si at skigruppa sender søknad
via skiforbundet.

Tildelinger i prøveperioden 2013-2015
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