
Vektet

Kategori Satsingsområde Vekt Verdi = 0 Verdi = 0,5 Verdi = 1,5 Verdi = 3 Sum sum Støttebeløp

ImplementertPlanlagt
Ikke 

implementert
Delvis 

implementert

1.1 Little League / Barnelag U13 3
1.2 Juniorlag 13-16 3
1.3 Softball-lag 2
1.4 Skolebesøk 1

1 AKTIVITET

9 Kontrollsum
2.1 Trener 1-kurs 1
2.2 Trener 2-kurs 1
2.3 Dommerkurs 1 1
2.4 Scorekeeperkurs 1
2.5 "Bedre klubb" 3
2.6 Styrekurs for klubb 2
2.7 Lederkurs for unge 2

2
KOMPETANSE OG 

KVALITET

11 Kontrollsum
3.1 Barneidrettsansvarlig 1
3.2 Utstyrsordning 1
3.3 Politiattest 1
3.4.Rent Idrettslag 1
3.5 Økonomi som barriere 2
3.6 Rutiner for trakassering og varsling 1
3.7 Tilbud funksjonshemmede * 1

3
VERDIGRUNNLAG

8 Kontrollsum
4.1 Backstop, permanente baser, 
oppmalte linjer, mound 2

4
ARRA 4.2 Speaker/sekretariat 1

4.3 Kiosk 1
4.4 Tilrettelagt for tilskuere 1
4.5 Garderobe 2

4
RRANGEMENT

7 Kontrollsum

Grunnbeløp Totalsum
1 kr 7 000,00
2 kr 5 000,00
3 kr 4 000,00
4 kr 4 000,00 kr 20 000,00

* I tillegg egen ordning

SØKNAD

Vi gjør oppmerksom på at informasjon gitt i forbindelse med søknaden forutsettes å være korrekt. Er du usikker, ta 
kontakt med forbundskontoret - baseball@nif.idrett.no. 
Ved uriktig informasjon kan hele eller deler av søknaden bli forkastet, utbetalt beløp kan kreves tilbakebetalt og/eller 
klubben kan miste retten til fremtidig støtte.

Husk å fylle inn skjemaet for tiltaksplan og 
dokumentasjon, hvor nødvendig

Klubbnavn Dato

mailto:baseball@nif.idrett.no


Kategori Satsingsområde Planlagte tiltak dersom ikke "Implementert" (grønn) - grå felt fylles ikke ut Tiltak fullføres innen

Gi utfyllende informasjon ved planlagte tiltak, og kryss av der hvor en oppgave er utført eller nødvendig 

dokumentasjon er lastet opp i forb. med søknad. Oppgi lenke til webside, dersom informasjon er 

tilgjengeliggjort.

Tiltaksplan og sjekkliste
Lenke til web-informasjon

Sjekkliste: 

Lastet opp 

vedlegg, 

eller utført 

1.4 Skolebesøk

1
AKTIVITET

1.2 Juniorlag 13-16

1.1 Little League / Barnelag U13

1.3 Softball-lag

2.1 Trener 1-kurs

2

KOM
PETANSE

OG KVALITET

2.7 Lederkurs for unge

2.4 Scorekeeperkurs

2.3 Dommerkurs 1

2.2 Trener 2-kurs

2.1 Trener 1-kurs

2.6 Styrekurs for klubb

2.5 "Bedre klubb"

2

KOM
PETANSE OG KVALITET

VERDIGRUNNLAG
3

3.1 Barneidrettsansvarlig Utføres ved: Klubben oppdaterer funksjon i SportsAdmin

VERDIGRUNNLAG
3

3.7 Tilbud til funksjonshemmede

3.1 Barneidrettsansvarlig

3.2 Utstyrsordning

3.3 Politiattest

3.4 Rent Idrettslag

3.5 Økonomi som barriere

3.6 Rutiner for trakassering og 

varsling

Utføres ved: Klubben oppdaterer funksjon i SportsAdmin

Utføres ved: Klubben oppdaterer medlemsinformasjon i klubbadmin



KRITERER OG RAPPORTERING FOR TILDELING KATEGORI OG SATSINGSOMRÅDE
Kategori Satsingsområde Basis forutsetning Dokumenteres av/ved: Ikke Implementert Planlagt Delvis implementert Implementert

1.1 Little League / 
Barnelag U13

må ha 9 spillere 
(minimum for lag)

NSBF: Aktivitetstall 
registrert i Samordnet 
Rapportering og/eller 
deltakelse i NSBF sine 
aktiviteter

Klubben har ingen 
registrerte aktive i 
aldersgruppen.

Klubben presenterer 
fremdriftsplan for 
opprettelse av aktivitet

Klubben har aktivitet og 
organiserer treninger i 
alders- gruppen, men har 
ikke tilstrekkelig aktivitet 
til lagdeltakelse i NSBF-
turneringer

Klubben deltar aktivt med 
eget lag i NSBF sine 
turneringer eller i regi av 
andre  NSBF-klubber

1.2 Juniorlag 13-16 må ha minst 9 
spillere (minimum 
for lag)

NSBF: Aktivitetstall 
registrert i Samordnet 
Rapportering og/eller 
deltakelse i NSBF sine 
aktiviteter

Klubben har ingen 
registrerte aktive i 
aldersgruppen.

Klubben presenterer 
fremdriftsplan for 
opprettelse av aktivitet

Klubben har aktivitet og 
organiserer treninger i 
alders-gruppen, men har 
ikke tilstrekkelig aktivitet  
til lagdeltakelse i NSBF-
turneringer

Klubben deltar aktivt med 
eget juniorlag i NSBF sine 
turneringer eller i regi av 
andre NSBF-klubber

1.3 Softball-lag må ha 10 spillere 
(minimum for lag)

NSBF: Aktivitetstall 
registrert i Samordnet 
Rapportering og/eller 
deltakelse i NSBF sine 
aktiviteter

Klubben har ingen 
registrerte aktive 
innen grenen.

Klubben presenterer 
fremdriftsplan for 
opprettelse av aktivitet

Klubben har aktivitet innen 
grenen men ikke 
tilstrekkelig til egen 
lagdeltakelse i NSBF-
turneringer

Klubben deltar aktivt med 
eget lag i NSBF sine 
turneringer eller i regi av 
andre NSBF-klubber

1.4 Skolebesøk minst ett skolebesøk 
med Alex Guilford

NSBF: Søknad i NSBF 
online-løsning

Ikke søkt i NSBF sin 
Webløsning

Søkt i NSBF sin webløsning Bekreftet dato og sted 
med NSBF sin 
utviklingskonsulent

Gjennomført minimum ett 
skolebesøk med 
utviklingskonsulent

1 AKTIVITET



Kategori Satsingsområde Basis forutsetning Dokumenteres av/ved: Ikke Implementert Planlagt Delvis implementert Implementert
2.1 Trener 1-kurs NSBF avholder 

nasjonalt kurs
NSBF: Offisell 
kursregistering 
idrettskurs.no

Klubben har ingen 
trenere med 
gjennomført NSBF 
Trener 1-kurs

Påmeldt NSBF-kurs som ikke 
er avholdt enda, eller ble 
kansellert. Ikke oppmøtt 
eller gjennomført arrangert 
kurs teller ikke som 
"planlagt"

Påbegynt NSBF-kurs 
men ikke fullført enda. 
Minimumskrav er 
gjennomført NIF's 
Trenerattest

Minimum 2 personer 
gjennomført Trener 1-kurs i 
løpet av en 2-års periode. For 
å opprettholde status må 2 
nye personer være påmeldt til 
nytt kurs innen utgangen av 2-
års perioden

2.2 Trener 2-kurs NSBF avholder 
nasjonalt kurs

NSBF: Offisell 
kursregistering 
idrettskurs.no

Klubben har ingen 
trenere med 
gjennomført NSBF 
Trener 2-kurs

Påmeldt NSBF-kurs som ikke 
er avholdt enda, eller ble 
kansellert. Ikke oppmøtt 
eller gjennomført arrangert 
kurs teller ikke som 
"planlagt"

Påbegynt NSBF-kurs 
men ikke fullført enda.
Minimumskrav er 
gjennomført NIF's 
Trenerattest

Minimum 2 personer 
gjennomført Trener 2-kurs i 
løpet av en 3-års periode. For 
å opprettholde status må 2 
nye personer være påmeldt til 
nytt kurs innen utgangen av 3-
års perioden

2.3 Dommer 1-kurs NSBF avholder, eller 
ved avtale med 
klubb, nasjonalt eller 
lokalt kurs

NSBF: Offisell 
kursregistering 
idrettskurs.no

Klubben har ingen 
dommere med 
gjennomført NSBF-
kurs

Påmeldt NSBF-kurs som ikke 
er avholdt enda, eller ble 
kansellert. Ikke oppmøtt 
eller gjennomført arrangert 
kurs teller ikke som 
"planlagt"

Gjennomført NSBF-kurs 
med kun én deltaker.

Minimum 2 personer 
gjennomført dommerkurs. For 
å opprettholde status må 2 
nye personer være påmeldt til 
nytt kurs innen utgangen av 2-
års perioden

2.4 
Scorekeeperkurs

NSBF avholder, eller 
ved avtale med 
klubb, nasjonalt eller 
lokalt kurs

NSBF: Offisell 
kursregistering 
idrettskurs.no

Klubben har ingen 
scorekeepere med 
gjennomført NSBF-
kurs

Påmeldt kurs som ikke er 
avholdt enda, eller ble 
kansellert. Ikke oppmøtt 
eller gjennomført arrangert 
kurs teller ikke som 
"planlagt"

Gjennomført NSBF-kurs 
med kun én deltaker.

Minimum 2 personer fullført 
scorekeeper-kurs. For å 
opprettholde status må 2 nye 
personer være påmeldt til 
nytt kurs innen utgangen av 
neste sesong.

2.5 "Bedre klubb" https://idrettskurs.ni
f.no/pages/www

Klubb: Rapport fra 
Idrettskurs.no Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Gjennomført, men ikke 
100 % score

100 % score

2.6 Styrekurs for 
klubb

Arrangeres av NSBF 
eller idrettskretene

Klubb: Kursregistering,
dersom NSBF ikke står 
som arrangør. Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Påbegynt kurs men ikke 
fullført enda

Gjennomført kurs 
inneværende år. Kurs fornyes 
ved utskifting av 50 % eller 
mer av styret.

2.7 Lederkurs for 
unge

Gjennomføres av 
NIF, IK eller 
særforbund

Klubb: Kursregistering, 
eller godkjent 
påmelding av NSBF

Ikke gjennomført

Påmeldt kurs som ikke er 
avholdt enda, eller ble 
kansellert. Ikke oppmøtt 
eller gjennomført arrangert 
kurs teller ikke som 
"planlagt"

Påbegynt kurs men ikke 
fullført enda

Fullført kurs. For å 
opprettholde status må minst 
én ny person være påmeldt 
nytt kurs innen 2 år.

2
KOMPETANSE OG KVALITET
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https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/


Kategori Satsingsområde Basis forutsetning Dokumenteres av/ved: Ikke Implementert Planlagt Delvis implementert Implementert
3.1 Barneidretts-
ansvarlig

Alle med ansvar for 
personer under 18 år 
eller med funksjons-
nedsettelse, plikter a 
ha person i styret 
med ansvar for 
oppfølging.

Klubb: Oppdatert 
funksjon SportsAdmin.

Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Klubben har oppnevnt 
barneidrettsansvarlig og 
oppdatert funksjonen i 
SportsAdmin, og klubben har 
rutiner for oppfølging av 
oppgavene til barneidretts-
ansvarlig

3.2 Utstyrsordning Klubben har tilbud 
om utlån av drakter 
o.l. til spillere

Klubb: Informasjon på 
web

Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Klubben har publisert 
informasjon og rutiner på 
webside

3.3 Politiattest Alle trenere for 
midreårige har 
politiattest

Klubb:  Oppdatert 
medlemsinformasjon i 
klubbadmin.

Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført
Oppdatert medlems-
informasjon i KlubbAdmin og 
publisert på webside

3.4.Rent Idrettslag Sertifisert Rent 
Idrettslag

Klubb: Diplom lastes 
opp i forb. m søknad

Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført Klubben har publisert 
informasjon på web

3.5 Økonomi som 
barriere

Tiltak for å redusere 
kostnader ved barne- 
og ungdomsidrett

Klubb: Informasjon på 
web, eller.eks. 
styrevedtak, Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Klubben har publisert 
informasjon og rutiner på web

3.6 Rutiner for 
trakassering og 
varsling

Klubben har et aktivt 
forhold til  
trakassering og har 
rutiner for dette

Klubb: Styrevedtak, 
handlingsplaner , eller 
f.eks webpublisering

Ikke gjennomført

Styret har fattet vedtak om 
rutiner ved varsling.

Klubben har publisert 
retningslinjer og  
varlingsrutiner på 
websider

Klubben har i tillegg 
implementert dette i 
handlingsplaner og informerer 
medlemsmassen om dette.

3.7 Tilbud 
funksjonshemmede

Eget trenings-tilbud 
for FUNKIS, eller 
deltar på annen 
aktivitet

NSBF: Samordnet 
rapportering

Ikke gjennomført

Klubben presenterer 
fremdriftsplan for 
opprettelse av aktivitet

Klubben har aktivitet og 
organiserer treninger for 
gruppen, men har ikke 
tilstrekkelig aktivitet til 
lagdeltakelse i NSBF-
turneringer

Klubben deltar aktivt med lag i 
NSBF sine turneringer eller i 
regi av NSBF-klubber

3
VERDIGRUNNLAG



Kategori Satsingsområde Basis forutsetning Dokumenteres ved: Ikke Implementert Planlagt Delvis implementert Implementert
4.1 Backstop, 
mound, 
permanente baser, 
oppmalte linjer

Dommerrapport

Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Klubben mangler ett av 
elementene på en eller 
flere av  sine 
hjemmekamper.

Banen har alle elementer på 
alle arrangementer. Der hvor 
flere klubber deler bane skal 
klubbene motta støtte etter 
innskudd til de forskjellige 
elementene

4.2 Speaker og 
sekretariat 

Hjemmelag 
sørger 
scorekeeping

Innsendte scoresheets

Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Klubben fører score med 
godkjent scorekeeper for 
minimum hjemmelaget, 
eller har sekretariat på en 
eller flere hjemme-
kamper.

Klubben fører score med 
godkjent scorkeeper for 
begge lag , og har sekretariat 
på alle hjemmekamper.

4.3 Kiosk Salg av mat og drikke Dommerrapport
Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Klubben har kiosk under 
hjemmekamper

4.4 Tilrettelagt 
for tilskuere

Minimum benker 
eller lignede 

Dommerrapport

Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Det er tilrettelagt med  
egnede sitteplasser for 
publikum. Der hvor flere 
klubber deler bane skal 
klubbene motta støtte etter 
innskudd til de forskjellige 
elementene

4.5 Garderobe 
og toalett

Minimum ett av 
elementene

Dommerrapport

Ikke gjennomført Ikke gjennomført

Klubben har ett av 
elementene, 
tilgjengeliggjort for 
motstanderlag.

Besøkende klubber tilbys 
garderobe og  toalett. Der 
hvor flere klubber deler bane 
skal klubbene motta støtte 
etter innskudd til de 
forskjellige elementene

4
ARRANGEMENT
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