
Statutter- Fond for aktive idrettsutøvere i Vikersund IF 

1. Formål 

Fondets formål er å gi økonomisk støtte (stipend) til aktive idrettsutøvere eller lag som har 

talent/potensiale til å nå nasjonalt toppnivå. 

Fondet kan, etter søknad, dekke deler av reise – og oppholdsutgifter når aktive 

idrettsutøvere eller lag representerer Vikersund IF i Norgesmesterskap eller andre 

idrettskonkurranser på linje med NM. 

2. Til utdeling 

Det er siste års avkastning som disponeres til utdeling. I tillegg kan 10 % av årets 

kontingentinntekt til hoved kassa disponeres til utdeling. 

Dersom ikke hele avkastningen deles ut et år, skal resterende legges til fondet.  

3. Fondsstyret 

Hovedstyret i Vikersund IF utgjør fondsstyret og beslutter, etter innstilling fra 

arbeidsutvalget, hvilke utøvere eller lag som skal tildeles midler fra fondet. 

Tildeling av midler fra fondet bekjentgjøres på årsmøtet i Vikersund IF. 

4. Søknadsfrist 

Søknader om tildeling av midler fra fondet skal være Hovedstyrets arbeidsutvalg i hende 

innen 1. mars. 

5. Kriterier 

For å være berettiget til stipend, må en idrettsutøver ha vært medlem av Vikersund IF i minst 

tre år. 

6. Stipend 

Tildeling av midler fra fondet er ment å dekke tiltak eller aktiviteter som skal høyne 

utøverens eller lagets sportslige kvaliteter. 

Alle søknader om stipend skal stilles av idrettsutøveren eller lagets gruppestyre. I søknaden 

skal det fremgå hvilke aktiviteter eller tiltak som skal gjennomføres for midlene, og hvilke 

sportslige mål som settes. 

7. Bidrag til dekking av utgifter 

Høyeste beløp som kan gis er kr. 5000,- til enkeltutøvere og kr.25 000,- til lag. 

 

Alle søknader om bidrag til dekking av utgifter skal stilles av idrettsutøverens eller lagets 

gruppestyre. Søknad om midler til dekking av utgifter sendes etter at utgiftene er påløpt. De 

faktiske utgiftene skal fremgå av søknaden. 



Deltagelse i konkurranser hvor arrangør, krets, særforbund, idrettsforbundet eller andre 

utenfor Vikersund IF betaler reise- og oppholdsutgifter, er ikke berettiget til utbetaling fra 

Fond for aktive idrettsutøvere. 

8. Endring av statutter 

Eventuelle endringer av ovennevnte statutter vedtas av Vikersund IFs hovedstyre. 

( Statutter ble sist vedtatt på VIFs hovedstyremøte 7. desember 2017) 

 


