
1 
 

KRISTIANSAND KOMMUNES TOPPIDRETTSSTIPEND TIL UTØVERE  
  

Godkjente retningslinjer i kulturstyret 21. juni 2018  

  

  

1. Formål  

Kristiansand kommunes toppidrettsstipend er en anerkjennelse av Kristiansands fremste 

toppidrettsutøvere. Ordningen skal bidra til å inspirere, stimulere og anerkjenne den innsats 

toppidrettsutøvere så langt har lagt ned i sin idrett, samt den innsats som skal til for å 

videreutvikle seg innenfor egen idrettsgren. Stipendet skal gi mottaker stimulans og mulighet for 

videreutvikling i valgt idrett.  

  

2. Kriterier  

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver, legges det vekt på:  

a) Oppnådde resultater primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå  

b) Uttalelser fra trener/leder/krets/forbund  

c) Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning  

  

3. Hvem kan få stipend?  

a) Utøver skal representere en idrettsklubb hjemmehørende i Kristiansand.  

b) Stipendet kan mottas flere ganger.  

c) Stipend tildeles i hovedsak for 1 år, men det kan også gis for inntil 2 år om gangen  

  

4. Begrensninger  

a) Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra utøver til utøver. 

Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av 

offentlig tilskudd til formålet.  

b) Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett.  

c) Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker har 

brukt og blir dømt for bruk av doping.   

  

5. Nominering av kandidater  

a) Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan fremme 

forslag på kandidater via skjema på kommunens tilskuddsportal.  

b) Frist for å levere forslag er 1. oktober hvert år.  

c) Det tas ikke imot søknader fra enkeltpersoner/utøvere.   

  

6. Avgjørelsesmyndighet  

a) Ett medlem av kulturstyret og kommunens idrettssjef samarbeider med toppidrettsforumet om 

å innstille kandidat(er) overfor kulturstyret.  

b) Kulturstyret tildeler stipend innenfor gjeldende retningslinjer og årlig vedtatte budsjettrammer.  

c) Kulturstyret avgjør selv antallet stipend og størrelsen på disse.  
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 KRISTIANSAND KOMMUNES TOPPIDRETTSSTIPEND TIL TRENERE  
  

Godkjente retningslinjer i kulturstyret 21. juni 2018  

  

1. Formål  

Kristiansand kommunes toppidrettsstipend til trenere er en anerkjennelse av Kristiansand 

kommunens fremste trenere. Ordningen skal bidra til å inspirere, stimulere og anerkjenne den 

innsats toppidrettstreneren så langt har lagt ned i sin idrett, samt den innsats som skal til for å 

videreutvikle seg innenfor egen idrettsgren. Stipendet skal gi mottaker stimulans og mulighet for 

videreutvikling i valgt idrett.  

  

2. Kriterier  

Ved tildeling av stipend til toppidrettstrener legges det vekt på:  

a) Oppnådde resultater nasjonalt og internasjonalt  

b) Idrettslige planer  

c) Uttalelser fra klubb/krets/region/forbund  

  

3. Hvem kan få stipend?  

a) Trener skal representere en idrettsklubb hjemmehørende i Kristiansand.  

b) Stipendet kan mottas flere ganger.  

c) Stipend tildeles i hovedsak for 1 år, men det kan også gis for inntil 2 år om gangen  

  

4. Begrensninger  

a) Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra trener til trener. 

Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av 

offentlig tilskudd til formålet.  

b) Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett.  

c) Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker har 

brukt og blir dømt for bruk av doping.   

  

5. Nominering av kandidater  

a) Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan fremme 

forslag på kandidater via skjema på kommunens tilskuddsportal.  

b) Frist for å levere forslag er 1. oktober hvert år.  

c) Det tas ikke imot søknader fra enkeltpersoner/trenere.   

  

6. Avgjørelsesmyndighet  

a) Ett medlem av kulturstyret og kommunens idrettssjef samarbeider med toppidrettsforumet om 

å innstille kandidat(er) overfor kulturstyret.  

b) Kulturstyret tildeler stipend innenfor gjeldende retningslinjer og årlig vedtatte budsjettrammer.  

c) Kulturstyret avgjør selv antallet stipend og størrelsen på disse.  


