ULLENSAKER
kommune

REGLEMENT FOR GAVER/TILSKUDD VED JUBILEER,
ARRANGEMENTER, BRAGDER M.M.

1. Forutsetninger for tildeling av gaver/tilskudd fra Ullensaker kommune
 Person eller organisasjon må være hjemmehørende i Ullensaker.
 Arrangementet det søkes tilskudd til skal primært avholdes innenfor Ullensaker kommunes
grenser. Ved arrangement hvor det ikke finnes tilstrekkelig anlegg i Ullensaker kommune kan
tilskudd også gis.

2. Jubileumsgaver
Følgende pengegaver gis ved jubileum:





25 års jubileum
50 års jubileum
75 års jubileum
100 års jubileum

kr.
kr.
kr.
kr

3.000,5.000,7.500,10.000,-

I tillegg overrekkes det blomster fra Ullensaker kommune

3. Påskjønnelse til utøvere/lag/forening/klubb
Gis til utøvere/lag/forening/klubb som vinner offisielt norgesmesterskap, nordisk mesterskap,
europamesterskap, verdensmesterskap eller olympiske leker, eller som har oppnådd tilsvarende
prestasjoner innenfor idretts- og kulturområdet, hvor utøverens klubb har tilhørighet i Ullensaker,
eller utøveren har bostedsadresse i Ullensaker.
Ved oppnåelse av titler på individuelt nivå eller internasjonale lagtitler er det kun utøver som mottar
påskjønnelse. Ved oppnåelse av norske lagmesterskap er det klubben som får påskjønnelsen.
Det gis én påskjønnelse tilsvarende angitt beløp til utøver eller lag per mesterskap, uansett hvor
mange titler utøveren eller laget har oppnådd.
Følgende påskjønnelser gis for individuelle prestasjoner:
 Norgesmesterskap* kr 2 000
 Nordisk mesterskap kr 4 000
 Europamesterskap, verdensmesterskap eller olympiske leker kr 10 000
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Følgende påskjønnelser gis for lagprestasjoner i norgesmesterskap* og serietitler som er på øverste
nivå og tilsvarer et norgesmesterskap*:
 Minimum kr 2 000 og minimum kr 250 per deltaker og maksimalt kr 5 000.
Ved oppnåelse av tittel i et internasjonalt lagmesterskap gjelder følgende:
 Nordisk mesterskap kr 1 000
 Europamesterskap, verdensmesterskap eller olympiske leker kr 2 000
* Med norgesmesterskap forstås et titulerende mesterskap innunder et nasjonalt forbund med et
nasjonalt omfang. Dette omfatter seniormesterskap (uten aldersbegrensning) og juniormesterskap
der juniorklassen(e) spenner over minst tre alderstrinn over 15 år. I dette inkluderes ikke
ungdomsmesterskap, hovedlandsrenn eller tilsvarende som er spesifikke for enkle eller doble
aldersklasser. Aldersklasser for veteranklasser, over seniorklasser, omfattes heller ikke.

4. Økonomisk bidrag ved arrangementer
Etter søknad kan det gis økonomisk bidrag til lag/forening som avholder offisielt Norgesmesterskap,
internasjonale mesterskap – arrangementer. Tilskudd til mesterskap støttes med ¼ av
arrangementsbudsjettet, begrenset til kr 50.000,-.

Vedtaket om økonomisk bidrag ved arrangementer kan påklages. Klagefristen er tre uker fra
vedtaket kom frem til søker. Klage på vedtaket sendes Ullensaker kommune v/Kommunale
eiendommer. Dersom avgjørelsesorganet ikke finner å kunne omgjøre vedtaket, vil klagen bli
behandlet av Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur.

5. Søknad
 Søknad skal sendes Ullensaker kommune v/Kommunale eiendommer.
 Søknad om tilskudd til arrangement eller jubileum må sendes i god tid før
arrangementet/jubileet.
 Søknad om påskjønnelse til bragder sendes så raskt som mulig etter endt mesterskap.
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