
STØTTE TIL REKRUTTERING - TINESTAFETTEN 

2023 

 

TINEstafetten skal bidra til å fremme friidrett i barne- og ungdomsskolen, og være en bidragsyter 

til økt rekruttering. Med over 100 000 deltagere hvert år er rekrutteringspotensiale stort, og 

Norges Friidrettsforbund har utviklet en støtteordning som kretser og klubber kan søke på.  

 

Søknadsfristen er 1. april hvert år, mens rapporteringsfristen er 1. oktober.  

Utbetaling av eventuell støtte skjer i desember. Søknad sendes her: 

https://surveys.enalyzer.com?pid=g6d4c5me  

KATEGORI 1: FØR TINESTAFETTEN STØTTE 

1a) Ta kontakt med nærliggende skole i forkant av TINEstafetten med 
forespørsel om klubben/kretsen kan gi innføring i friidrett/tren til 
TINEstafetten: Forslag til øvelsesbank - trening i stafettveksling, tips til 
styrke-/spenst-/og utholdenhetstrening 

 
1b) Holde kurs for lærere. Klubb/Krets må selv lønne de som reiser ut til 
skolene, og kursene må kunne knyttes opp til kompetansemål og lærerplaner 

Kr 2000,- 
 
 
 
 
Kr 6000,- 

KATEGORI 2: UNDER TINESTAFETTEN  

2a) Kontakte skole(r) i nærområdet og bistå med 
arrangementsgjennomføring av TINEstafetten. Maks utbetaling for 5 
arrangement 
 
2b) Arrangere friidrettsøvelser under TINEstafetten, i tillegg til selve 
stafetten (minimum 1 øvelse i hver av løp, hopp og kast)  
 
2c) Være tilstede under TINEstafetten for å synliggjøre klubbens tilbud. Dele 
ut flyers, invitasjoner til treninger, informasjon om klubbtilbud etc. 

Kr 2500,- 
 
 
 
Kr 3000,- 
 
 
Kr 1500,- 

KATEGORI 3: ETTER TINESTAFETTEN  

3a) Ta kontakt med skolen i etterkant av TINEstafetten for å informere om 
sitt lokale friidrettstilbud, dele ut flyers, invitasjoner til treninger, 
informasjon om klubbtilbud etc. 

 
3b) Arrangere TINEstafett-finaler 

 
3c) Arrangere Skolecup – Mangekamp 

Kr 1500,- 
 
 
 
Kr 5000,- 
 
Kr 6000,- 

 

 

 

 

 

 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=g6d4c5me


Søknad: 

1. Søknaden må inneholde: 

a. Kretsens/Klubbens navn 

b. Hvilket punkt man søker på (man står fritt til å søke på så mange punkter man vil) 

c. Kort om tiltaket og hvordan gjennomføringen er planlagt 

d. Kontinuitet i prosjektet. Er dette et engangstilfelle eller skal det videreføres? 

e. Tidspunkt(er) for gjennomføring 

 

Rapportering: 

1. Ettersom vi blir målt på idrettsregistreringen, er det utrolig viktig at nye medlemmer blir 

meldt inn – flere nye medlemmer betyr mer penger til idretten 

2. Rapport om hvordan tiltaket har blitt gjennomført sendes på tilsendt skjema etter at tiltaket 

er gjennomført, og senest 1. oktober. Det er viktig at man kan dokumentere alt man har 

gjort. Tiltak som mangler dokumentasjon er ikke garantert støtte 

3. Som en bonus vil dokumentasjon på TINEstafett-elever som har blitt nye betalende 

medlemmer i klubben, som resultat av klubbens/kretsens arbeid ifm. TINEstafetten, gi kr 

150,- i støtte pr. medlem 

 

De som søker vil få tilsendt link til rapportering etter TINEstafetten.  

 

OBS! DET ER VANSKELIG Å TA HØYDE FOR ELLER ANSLÅ HVOR MANGE KLUBBER ELLER KRETSER 

SOM VIL BENYTTE SEG AV ORDNINGEN OG, IKKE MINST, I HVOR STOR ELLER LITEN GRAD.  

STØTTEN VIL DERFOR KUN UTBETALES SÅ LENGE MIDLENE ER TILGJENGELIGE, OG MAN ER DERFOR 

IKKE GARANTERT FULL STØTTE. 

 

Mvh 

Linn Baarlid 

Prosjektleder NFIF, TINEstafetten 

 


