TILDELINGSBREV
Til Sagene IF
V/ Vibeke Thiblin og Einar Eriksen

BAKGRUNN
Oslo Idrettskrets (OIK) har vedtatt en strategiplan for 2020 - 2024 «Idrett for alle».
Som del av dette arbeidet har Sagene IF søkt om å få være en Nabolagsklubb for OIK og tatt utfordringen om en
særskilt innsats for aktivitetsutvikling, deltagelse og posisjon i lokalsamfunnet.
IDRETTSLAGET er med i konseptet Nabolagsklubb.
Dette innebærer et partnerskap mellom OIK og idrettslaget der det forutsettes at idrettslaget går foran i
arbeidet med å komme nærmere målet om idrettsglede for alle. Vi vil sammen arbeide med tiltak og virkemidler
for å redusere barrierer for deltagelse i idrettslaget og skape aktivitetstilbud for flere barn og unge.

MÅL
Alle barn og unge skal ha muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelse skal ikke begrenses
av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Idrettslagets
virksomhet skal understøtte frivilligheten i lokalmiljøet.
Som del av nabolagsklubbkonseptet til Oslo idrettskrets forplikter idrettslaget seg til å arbeide med fem
innsatsområder i programmet.

AVTALENS VARIGHET
Programmet har i første omgang en varighet til juni 2022, og følger kretsens tingperiode.
I januar inviterer OIK inn til et møte der idrettslaget presenterer sine planer for første kalenderår. Her velges
også en ungdomskontakt og inkluderingsansvarlig.
Kvalifisering skjer gjennom evaluering av de fem innsatsområdene i programmet, og dokumentasjon gjennom
samordnet rapportering og verktøyet Bedre klubb.

ØKONOMISKE RAMMER
Total tildeling til nabolagsklubben i desember 2020 er kr 160 000,-. Beløpet er fordelt på
innsatsområdene, og er øremerket innsatsområdet det er plassert på. Dersom idrettslaget har
behov for å gjøre endringer i økonomisk fordeling, må dette avtales med idrettskretsen.
Dersom idrettslaget ikke følger opp programmets forventninger, kan tildelte midler bli avregnet
mot neste års tildeling av LAM midler.
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INNSATSOMRÅDE
Inkludering

HVA
Oppstart inkluderingsansvarlig
Støtte til treningsavgifter
Utstyr
Oppstart av nye aktiviteter
Kurs forrige kurssesong
Prosjektmidler tilgjengelig i 2021
Generell støtte ungdomssatsing
Ungdomsutvalg eller utdanning av unge ledere

Kompetanse
Frivillighet og dugnad
Ungdomssatsing
Klubbhåndbok
Valgfritt videreutviklingsområde
TOTALT

Skole, bydel, paraidrett, folkehelse, allidrett

TILSKUDD
80 000
30 000
20 000
10 000
Egen tildeling
0
10 000
5 000
0
5 000
160 000

KONTAKTPERSONER I IDRETTSKRETSEN
Idrettslagets tildeles en primærkontakt i idrettskretsen.
NAVN
Marit Slupstad

TELEFON
41659133

E-POST
marit.slupstad@idrettsforbundet.no

Ved utvikling innenfor spesifikke fagområder, ta kontakt med fagansvarlig.
INNSATSOMRÅDE
Inkludering
Kompetanse
Frivillighet og dugnad
Ungdomssatsing
Klubbhåndbok

NAVN
Marit Slupstad
Hege Skau
Tone Holm Dagsvold
Sigrid Nestgaard Rød
Klubbveileder

For e-postadresser og kontaktpersoner på andre anbefalte innsatsområder, se nettsiden.

KONTAKTPERSONER I IDRETTSLAGET – OVERSIKT SENDES
KONTAKTPERSON I OIK
•
•
•

Idrettslagets kontaktperson for programmet som helhet (A)
Styreleder (B)
Adm. ansatte eller andre sentrale ressurser (C)

NAVN

ROLLE I KLUBB

TELEFON

E-POST

A
B
C

Vi gleder oss til godt samarbeid for felles mål!
Med vennlig hilsen
Oslo Idrettskrets
Magne Brekke (sign.)
Generalsekretær

2

Tone Holm Dagsvold (sign.)
Avd.leder Klubbutvikling og inkludering

