FINANSIERING OG STØTTEORDNINGER FOR ETTABLERING AV KLATRE OG BULDRE FELT
Ett klatrefelt kan finansieres på flere måter, men som regel gjøres det meste på dugnad i
klatreklubben.
Av offentlige støtteordninger er det særlig spillemidler til nærmiljøanlegg som er aktuelt.
For større klatreanlegg inne og ute benyttes den ordinære spillemiddel ordningen.
Nærmiljøanlegg:
Et nærmiljøanlegg er; «anlegg eller område tilrettelagt for egenorganisering fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder»
Nærmiljøordninga deles henholdsvis inn i «Forenkla ordning» og den ordinære ordningen
(nærmiljøanlegg)
Felles for begge er at dugnad og egenfinansiering er viktig for å få realisert anlegget. Nærmiljøanlegg
kan dekke opp til 50 % av totale kostnader.
«Forenkla ordning»














Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Eks utendørs klatre-/buldre anlegg.
Kan søke gjennom hele året.
Saksbehandling innen 5 uker.
Kommuner, skoler, FAU, Fylkeskommune, velforeninger og Idrettslag (Dvs. Klatreklubber og
klatregrupper) kan søke.
Det er kun utendørs anlegg som er søknadsberettiget.
Det gis støtte inntil 50 % av godkjent total kostnad fra 20.000,- opp til 80.000, - kr.
Det er 1-9 mnd. frist for gjennomføring for å bygge anlegget.
Søknaden sendes digitalt www.idrettsanlegg.no
NB: Det ser ut som 2013/2014 er siste år denne ordningen er i drift.
Dette er en fin ordning for klatreklubber som skal etablere klatrefelt i sitt nærområde.
Ved søknad om 80.000, - kan det legges inn dugnad som egenkapital. Ta uansett kontakt
med kommunen for lokal informasjon rundt ordningen.
Husk grunneieravtale og se NKF sine retningslinjer for bolting.
Nærmere informasjon:
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg V-0901

«Ordinær nærmiljøanlegg»







Tilskuddet er rettet mot nærmiljøanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.
Hovedsak i tilknytning til bo- og eller oppholdsområde.
Utendørsanlegg
Må kunne benyttes fritt til allment bruk – egenorganisert fysisk aktivitet.
Målgruppe barn- og unge men også lokalbefolkning generelt.
Grunnlaget for tilskudd oppad til kr 400.000,-. Nedre kostnadsramme er 80.000,-.







Nærmiljøanlegg med kostnadsramme på over kr 80.000,- skal være med i reguleringsplan i
kommunen for idrett og fysisk aktivitet.
Søknaden sendes på www.idrettsanlegg.no
Kommunen fastsetter søknadsfrist i egen kommune. Kommunen gjør sine prioriteringer og
vedtak. Ta kontakt med klubbens kommune for å få dato og informasjon om saksgang ang å
komme inn på kommunedelplan.
Mer informasjon:
V-0732B Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Side 37
V-0795 Spillemidler til nærmiljøanlegg

Ordinær spillemiddel søknad



Gjelder både klatreanlegg ute og inne
Spesifikk ang klatreanlegg:

Klatrehall
Hallen skal bygges som separat hall kun avsatt til klatring eller i tilknytning til en annen
hall, for eksempel flerbrukshall. Klatrehallen må ha min. 200 m² klatrevegg med høyde
min. 10 m.
Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 500 000.
Klatrevegg/buldrevegg
Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000.
Klatreruter i fjellvegger
Klatreførere. Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000.
Sikring av klatreruter (sikringsbolter etc.). Tilskudd: 1/3 inntil kr 700 000.
Mer informasjon ang ordinære spillemiddel søknader fås hos kommune og fylkeskommune.
Se også NKF hjemmeside: Info klatre anlegg.
NB: I løpet av 2013 vil « Klatrevegg håndboka » bli ferdig revidert.
Støtteordninger gjennom Norges Klatreforbund:




Klatregrupper og klubber som er medlemmer av NKF kan gjennom søknad får tildelt gratis
ekspansjon eller limbolter fra NKF.
Se: Søk om bolter
De klubbene som har lite eller ingen erfaring med bolting kan ved henvendelse til NKF
administrasjon får hjelp/kurs til å bolte enkle klatrefelt via en av NKF sine klubbutviklere.
Ta kontakt med Bjørg / bjorg@klatring.no / 21029830

Viktige dokumenter informasjon om bolting finner du på NKF sin hjemmeside: Anlegg ute

