
            

        

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for idrettsstipend.     (Sak – KS 067/22) 

Stipendets formål er å yte bidrag til utøvere som har gjort en ekstra sportslig innsats og på den 

måten vært en god ambassadør for sin idrett og Grue kommune. 

 

1. Grue kommune skal hvert år dele ut stipend til lovende utøvere innen idrett.  

Søknaden skal begrunnes og sendes til Grue kommune.  

Søknadsfristen er årlig 1. desember. Stipendet tildeles på nyåret, påfølgende år. 

 

2. Grue kommune kunngjør stipendordningen på sine digitale plattformer og som 

oppslag på ulike plasser der folk ferdes. Grue Idrettsråd bidrar til at ordningen blir 

kjent i de ulike lagene som er tilknyttet idrettsrådet. De enkelte lag har selv ansvaret 

for å formidle informasjon videre til sine medlemmer.  

 

3. Utøverne skal bo i eller ha tilknytning til Grue kommune. Den enkelte utøver søker 

selv, eller andre kan det sende inn forslag på kandidater. 

 

4. Idrettsstipendet skal stimulere unge talenter i aldersgruppen 16 – 25 år til å 

videreutvikle og øke ferdighetene innenfor sitt område. Stipendet tildeles én 

enkeltperson eller til ett lag (fotball, håndballag etc.). Stipendets størrelse (inntil kr. 

15 000,-) fastsettes i kommunens årlig budsjettbehandling.  

 

5. Grue Idrettsråd er jury og tildeler idrettsstipend på bakgrunn av innkomne søknader 

eller foreslåtte kandidater. Dersom idrettsrådet ikke finner kvalifiserte søkere, skal 

midlene overføres til påfølgende år.  

 

6. Hvert enkelt idrettslags representant har én stemme. Kandidaten som mottar flest 

stemmer blir mottager av årets stipend. Dersom det blir to like stemmer teller leders 

stemmegivning to stemmer.  

 

7. Overrekkelsen skjer ved en passende høytidelig anledning av ordfører eller 

stedfortreder. 

 

8. Grue Idrettsråd sørger for at aktuell kandidat eller stedfortreder kan være tilstede for å 

motta stipendet. 

 

9. Grue kommune ønsker bilde av stipendmottagerne og omtale av overrekkelsen i 

pressen og på kommunens digitale plattformer.  

Det er også ønskelig at stipendmottakerne kan omtale betydningen av stipendet i en 

kort skriftlig rapport, for bruk i kommende års annonsering av stipendet. 

 

 


