
Stipendordninger 

I Geilo Idrettslag er vi opptatt av at så mange som mulig skal kunne drive idrett, også de 

som satser seriøst. Samtidig vet vi at det på grunn av betydelige utgifter til utstyr, 

treningsavgifter, reise- og oppholdsutgifter og også i noen tilfeller skolepenger så er det 

kostbart å drive idrett på høyt nivå. Geilo Idrettslag har derfor en stipendordning, og fordi det 

alltid vil variere hvor mange som er aktive og hvilken alder og/eller nivå utøverne er i så er den 

fleksibel. Stipendordningens årlige størrelse bestemmes i idrettslagets budsjettprosess, begrenset 

oppad til årsmøtets grense oppad. 

 

Utviklingsstipend 

Dette er til utøvere på juniornivå (16 – 19 år i tilskuddsåret) som viser interesse for sin idrett og 

hevder seg, eller kan hevde seg på et godt nivå regionalt eller nasjonalt i sin aldersklasse. Stipendet 

kan også gis til enkeltutøvere i lagidrett som utmerker seg spesielt og/eller til lag. Stipendiatene skal 

bidra positivt til det sosiale miljøet i idrettslaget og være et godt forbilde for andre utøvere i klubben. 

 

Toppidrettsstipend 

Dette er til utøvere på seniornivå (fra 20 år i tilskuddsåret) som har idrettssatsingen som 

hovedprioritet og som kan vise til gode resultater på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. 

Toppidrettsutøveren må være bevisst seg selv som rollemodell og delta på aktiviteter i egen gruppe 

når det lar seg gjøre og i tillegg være Geilo Idrettslags ambassadør utad. 

 

Statutter 

Utøveren skal fortrinnsvis være bosatt i Hol Kommune og i utgangspunktet ha representert Geilo 

Idrettslag i 3 år. Utøveren må kunne dokumentere at satsningen innebærer ekstraordinære utgifter, 

og at utøveren har et reelt behov for økonomisk støtte. Stipendene er ment å dekke innkjøp av 

utstyr, treningsavgift, reise- og oppholdsutgifter og skolepenger. 

 

1. Stipend tildeles etter skriftlig søknad fra den enkelte utøver til sin gruppe/gruppeleder. 

Søknadsskjemaer finnes på www.geiloil.no og hos Geilo Idrettslags administrasjon. 

 

2. Søknaden skal inneha signatur fra trener 

 

3. Utøveren skal føre treningsdagbok 
 

4. Styret i gruppene skal gi en vurdering av søknadene og også gjøre en prioritering. 
 

5. Daglig leder i Geilo Idrettslag mottar alle søknader fra gruppene innen 20. november og 

kaller deretter inn til et koordinerende møte med representanter fra gruppene som har 

innstilt utøvere og fra hovedstyret. Søknadene behandles individuelt og en totalvurdering 

legges til grunn. Innstilling til fordeling av stipend fremmes for hovedstyret innen 15. 

desember hvert år. 
 

6. Utbetaling foregår fortløpende etter 1. januar hvert år. 

 

http://www.geiloil.no/


7. Alle utøvere må ha gjennomført e-læringsprogrammet RenUtøver for å få utbetalt stipend.  

 

8. Alle utøvere skal stille på dugnad for sin gruppe i forbindelse med Skarverennet.  

 

 

Representasjon 

Stipendmottakerne skal representere Geilo Idrettslag og våre sponsorer, være rollemodell for unge 

utøvere, delta på aktiviteter og arrangementer i egen gruppe og for hovedlaget – alt i forståelse med 

hver enkelt og deres karriere. 

Alle stipendmottakere forplikter seg til å stille på en hel og eller to halve dager på 

arrangement/aktiviteter som trener / instruktør i regi av hovedlaget eller gruppa løpet av året. 

Dette i tillegg til Skarverennet.  

http://www.renutøver.no/

