
 

 

Anbefalte retningslinjer for Solidaritetsfondet 

Fondet kan søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i idrettslaget, eller personer som 

vurderer å bli medlem. Økonomi som barriere for deltagelse er en forutsetning for å kunne søke. 

Målgruppe: Barn 6-12 år og unge 13-19 år.  

For at oppnå støtte, anbefaler DIR at det sendes inn søknadskjema til idrettslagets styre. (Det er 

foreldre/foresatte/andre som søker på vegne av aktuelt barn. Idrettslaget/trener/lagleder veileder 

foreldre til å søke Solidaritetsfondet 

Søknadstøtten behandles løpende i styret/utvalg/andre løsninger i samråd med for eksempel 

hovedtrener/lagleder/foreldre 

Før Solidaritetsfondet benyttes anbefales det at idrettslaget avdekker:  

1. Kan man dele medlemskontingent/aktivitetsavgift i flere avdrag? 

2. Om ikke, kan foreldre/foresatte betale deler av fakturen? 

3. Om ikke kan foreldre/foresatte betale en symbolsk sum og eller jobbe dugnad? 

 

• Det er ikke ønskelig at idrettslaget skal FULLFINANSIERE deltagelse, midler fra fondet bør 

være et supplement. DIR ønsker å være tydelig på at ALLE i utgangspunktet skal betale for 

seg.  

• Søker bør gjøre rede for: formål med søknaden, søkers bakgrunn, søknadsbeløp, navn på 

barn og foresattes underskrift.  

• Det anbefales støtte til medlemskap/aktivitetsavgift, utstyr og aktivitet som er i regi av 

idrettslaget. 

•  Bevilget beløp utbetales fra Solidaritetsfondet  

 

DIR ønsker at idrettslaget etablerer enkle men troverdige rutiner for tildeling.  

Søkere som har rettigheter gjennom Flyktningtjenesten, Barnevern, habilitering eller NAV bør først 

og fremt få støtte der. Solidaritetsfondet bør først om fremst tilstrebe å støtte barn og unge som 

ikke har rettigheter i offentlige lovpålagte tjenester. SF er ment som et supplement til det 

offentlige ansvaret og ikke en erstatning. 

Drammen Idrettsråd ønsker å inspirere til at idrettslaget selv setter av et beløp til Solidaritetsfondet 

hvert år samt inviterer sponsorer, næringsliv, privatpersoner, fond og legater til å bidra til et trygt og 

aktivt lokalsamfunn. 

Det anbefales å samarbeide med Kirkens Bymisjon/ Skattkammeret, skole og andre aktører som kan 

være med på å senke barrierer for deltagelse og avdekke barn og unges behov. 



Drammen Idrettsråd  

 


