HØYERE AKTIVITETSNIVÅ
Sandefjord sykleklubb ønsker høyere aktivitetsnivået i klubben og en egen budsjettpost kalt
aktivitetstilskudd hvor klubben kan gi tilskudd økonomisk til de medlemmene som ønsker å utøve
idretten på et høyere nivå. Det kan søkes innenfor alle grener (aktive ritt) som er representert
innenfor NCF-paraplyen.
Klubben dekker transport, losji og påmelding opp til 2500,- pr konkurranse i Norge. Her kan det
forekomme unntak, og enkelte kan få dekket beløp utover avtalt maks-sum. Klubben vil bl.a kunne
dekke større beløp til f.eks deltaglese I NM, nordisk etc.
Klubben kan være med å dekke deler av transport, losji og påmelding til konkurranser i utlandet. Her
må det søkes på beløp og gjelder kun deltagelse i aktive klasser, elite eller master, både nasjonalt og
internasjonalt.
Søknad om tilskudd meldes klubben god tid I forveien, med beskrivelse av hvilke konkurranser.
Klubben dekker IKKE ekstrakostnader pga. etteranmelding.
Betingelser:
Det skal konkurreres i klubbdrakt.
Ved tildeling til mer enn 3 konkurranser skal det publiseres minst en rittrapport på klubben sine
nettsider. En liten kort oppsummering tilknyttet noe bilder.
Klubben forventer deltagelse ved arrangementer i regi av klubben, møter eller treninger.
Bilag for utgifter kreves.
Ved sykdom må man vise til legeattest.
Søknadsskjema finner du på: http://www.sandefjord-sykleklubb.no/
Avgjørelsen fattes av styret ved: Leder, Nest leder og Sportslig ansvarlig.
Søknad sendes leder@sandefjord-sykleklubb.no.
Styret Sandefjord sykleklubb
Rune Andresen

SØKNAD OM STØTTE FOR MEDLEMMER I SANDEFJORD SYKLEKLUBB
Sandefjord Sykleklubb (SSK) ønsker å være et positivt samlingssted og et ressursmiljø for barn, unge
og voksne der trivsel, inkludering, sosialt fellesskap, trenings-og mestringsglede er hovedfokus. Det
skal stimuleres til trening og gode ferdigheter på sykkel tilpasset gruppene og medlemmene i
klubben.

SSK ønsker å kunne støtte klubbens medlemmer som ønsker å delta på ritt eller samlinger for å
ivareta og utvikle medlemmets trenings-og mestringsglede eller på annet vis fremme medlemmet
som enkeltutøver og SSK som sykleklubb. Det er derfor mulig å søke styret om støtte til enkelt-tiltak
som ikke allerede ligger i klubbens fastlagte budsjetter. Klubben vil ikke fullfinansiere
prosjekter/reiser etc, men bidra med støtte. En forutsetning for støtte er at arrangementet skal gi
deg som medlem merverdi og det skal ha fellesskapets interesse, samt at arrangementet støtter opp
om idrettens etiske og sportslige verdigrunnlag. Hver henvendelse vil bli vurdert individuelt.

KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING
Støtte gis kun til medlemmer i klubben, hvor medlemskontigent er betalt for inneværende år.
Man må påregne en behandlingstid på minimum 2 uker, maks 4 uker.
Søknad må sendes styret god tid i forveien før arrangementet finner sted.
Man kan ikke søke om støtte til allerede gjennomførte arrangement.
Beløpet utbetales til bankkonto i etterkant av arrangementet. Før utbetalingen skjer skal følgende
dokumenter sendes til kasserer@sandefjord-sykleklubb.no:
 Kvittering for faktiske utgifter
 Bankkonto opplysninger
 Rapport inkl bilder for publikasjon på SSK sine sosiale plattformer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Medlemsinformasjon
Medlemsnummer:

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Alder:

Telefon/Mobil:

E-post:

Arrangement
Formål:

Varighet:

Økonomi
Detaljer budsjett ( punktvis)

Ønsket støttebeløp

Underskrift
Sted/dato

Underskrift av søker

Søknad sendes til SSK styret på e-post: leder@sandefjord-sykleklubb.no.
Søknader behandles fortløpende.

