
Retningslinjer - Elite- og talentstipend. 

Hensikt  

Hensikten med talentstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve 

det idrettslige nivået i kommunen. 

Hensikten med elitestipendet er å støtte idrettsutøvere som har nådd et høyt nivå innen sin idrett som 

dermed representerer kommunen på en særdeles positiv måte. 

Kriterier for støtte 

Elite- og talentstipendet  skal være en anerkjennelse til  idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og 

personlig utvikling i sin idrett. Talentstipendet blir gitt til idrettsutøvere som har vist gode prestasjoner, og 
som synes å ha gode utviklingsmuligheter.  

Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/ konkurranser samt utstyr til 
trening og konkurranser. 

Søknadsprosedyre 

Søknaden må inneholde navn, alder, idrett, lag/klubb, bankkontonummer, prestasjoner siste 2-3 år, 
referanse/uttalelse fra særkrets og / eller særforbund (Norges idrettsforbund og olympiske komite), mål 
fremover og hva stipendet tenkes benyttet til. Skjema publisert på nettet benyttes. 

Definisjoner 

a) Elitestipend er på kr 25 000 pr søker som oppfyller kriteriene for stipend etter b) 

b) Eliteutøver er idrettsutøver på seniornivå innen NIF systemet og som utmerker seg i sin 

idrett på nasjonalt nivå eller utover det. 

c) Talentstipend er på kr 10 000 pr søker som oppfyller kriteriene for stipend etter d). 

d) Talentutøver er idrettsutøver fra juniornivå og oppover innen NIF systemet og som 

utmerker seg særlig i sin idrett. 

NB! Søknadsfrist: 5. januar 2018 

Behandling 

Styret i idrettsrådet vedtar og begrunner tildeling eller avslag på stipend. Vedtakene kan ikke påklages.. 
Stipend utbetales etter begrunnet og dokumentert søknad fra idrettslag tilsluttet Sauda Idrettsråd. Foreslått 
kandidat må representere idrettslaget. Stipend kan tildeles flere kandidater dersom vilkårene etter § 1 ltr b 
og d oppfylles av flere søkere.(se vedlegg) Utdeling av stipend skjer på årsmøtet i Idrettsrådet.  Årsmøtet 
kan vedta å endre vilkårene for tildeling og størrelsen på stipend.  

Rapport 

Mottaker må innen 1 år melde tilbake hva stipendet ble benyttet til, og rapportere mottatt sum til 
skattemyndighetene. 

 

 

Vedlegg søknadsskjema  : SAUDA IR s Vedtekter  for elite- og talentstipend. 



§ 1 Definisjoner 

a) Elitestipend er på kr 25 000 pr søker som oppfyller kriteriene for stipend etter b).   

b) Eliteutøver er idrettsutøver på seniornivå innen NIF systemet og som utmerker seg i sin 

idrett på nasjonalt nivå eller utover det. 

c) Talentstipend er på kr 10 000 pr søker som oppfyller kriteriene for stipend etter d). 
d) Talentutøver er idrettsutøver fra juniornivå og oppover innen NIF systemet og som 

utmerker seg særlig i sin idrett. 
 

§ 2. Stipendmidler 

Penger til elite- eller talentstipend tas av Elitefondet inntil dette er redusert til kr. 50000 og 

deretter av tildelte kommunale idrettsmidler. ”Bufferen” på kr. 50000 kan brukes til utdeling 

av stipendmidler i år med flere gode kandidater, og bør bygges opp igjen over tid. 

Idrettsrådet og medlemslagene kan søke om sponsormidler/sponsorer til elite- eller 

talentstipend.  

 

Maksimal samlet utbetaling for elite- og talentstipend er kr 75000 pr år.  

   

§ 3 Utbetaling 

Stipend utbetales etter begrunnet og dokumentert søknad fra idrettslag tilsluttet Sauda 

Idrettsråd. Foreslått kandidat må representere idrettslaget. Styret i idrettsrådet vedtar og 

begrunner tildeling eller avslag på stipend. Vedtakene kan ikke påklages. Stipend kan tildeles 

flere kandidater dersom vilkårene etter § 1 ltr b og d oppfylles av flere søkere. Utdeling av 

stipend skjer på årsmøtet.  Årsmøtet kan vedta å endre vilkårene for tildeling og størrelsen 

på stipend.  

 

§ 4 Søknadsfrist til elite- og talentstipend er 1. desember. 

 

§ 5       Avvikling av elite- og eller talentstipend.  

Årsmøtet kan velge å avvikle ordningen med elite- og eller talentstipend.  


