Retningslinjer for støtte til ekspedisjoner og samlinger innen fjellklatring fra fjellfondet.
Formål:
Støttens formål er å bidra til at klatrere med medlemskap i Tromsø Klatreklubb(TKK) skal gis mulighet til å utvikle sin
kompetanse og erfaringsgrunnlag innen fjellklatring på en måte som kan komme både klatreren selv og klubbmiljøet til
gode. Med fjellklatring menes klatring der hovedformålet er klatring på naturlige sikringer, i høyfjellet eller lavlandet både
vinter og sommer.
Støtte kan gis til å:
• Skaffe seg alpin ekspedisjonserfaring, gjerne fra mindre kjente områder
• Delta på is og fjellklatresamlinger, i første rekke internasjonale samlinger.
Målgruppe:
Alle medlemmer av TKK kan søke om støtte. Søkere under 30 år har førsteprioritet til støtte. Søkere over 30 år kan også
søke, men prioriteres lavere.
Kriterier for støtte:

Styret prioriterer tildeling av støtte etter søkernes alder. Yngre søkere blir prioritert foran eldre. Dersom
søker er under 18 år kan det benyttes skjønn i forhold til formål/kriterier  gitt at ekspedisjonen/samlingen det
søkes om støtte til i vesentlig grad vil være med å utvikle søkerens erfaring og kompetanse innen fjellklatring.

Støtte til ekspedisjoner gis helst til lag som kan bidra til å åpne andre klatreres øyne for lite kjente
klatreområder, nye rutemuligheter eller nye måter å nå sine mål på, med vekt på etisk forsvarlig og naturvennlig
ferdsel.

Det er mulig å søke støtte til samlinger utenom søknadsfristene, men det gis ingen garanti for svar før
annonsert søknadsfrist.

Den som søker må ha vært medlem av TKK det året det blir søkt støtte for og i året før. En må og ha
tilknytning til klatrermiljøet i Tromsø og ha bodd i nærheten av Tromsø.

Det skal være en utviklende erfaring for utøveren og klubben.
Det må søkes i forkant av ekspedisjonen/samlingen. Ekspedisjonen/samlingen må være ikke lengre enn et år frem i tid.
Søkere som ikke er tildelt midler tidligere kan bli prioritert.
Vilkår for støtte:
I etterkant av ekspedisjonen eller klatresamling skal mottakeren:
 Formidle erfaringer og opplevelser på et sosialt arrangement i TKK, f.eks ved årsmøte, årsfest eller
andre sosiale arrangementer i regi av klubben.
 Publisere erfaringer og opplevelser fra ekspedisjonen eller samlingen på TKKs hjemmeside. TKK skal
nevnes som støttegiver, med synlig logo, ved all skriftlig og visuell formidling.
 I etterkant må det leveres et oversiktsregnskap til TKK for hvordan støtten er brukt.
Tildeling:
Støtten tildeles som et engangsbeløp, med utgangspunkt i maksimalt 10.000 kroner per person (det kan gjøres unntak).
Støtten vil kunne bli krevd tilbakebetalt hvis ekspedisjon/samling avlyses eller hvis rammene for tur/samling endres
betydelig underveis. Søknader behandles samlet av TKKs styre etter søknadsfristens utløp. Frist for søknad om støtte
er to ganger i året, 1. mai og 1. oktober. Styret kan velge å holde av midler til søknader i annet halvår. Søknader skal
fortrinnsvis behandles før ekspedisjon/samling finner sted. Styret kan avvise søknader som er mangelfulle.
Søknaden betales ut i forkant av ekspedisjonen/samlingen.
Krav til søknader:
Søknaden skal inneholde en redegjørelse for hvordan støtten er tenkt brukt. Søknaden skal i tillegg angi:
Planlagt ekspedisjonsmål/samling
1.
Navn, adresse, alder, tidligere erfaring
2.
Kontaktpersoner og regnskapsmessig ansvarlig for bruken av støttemidlene
3.
Dato for arrangement som er planlagt i samarbeid med klubb i etterkant av ekspedisjon/samling.
4.
Beskrivelse av hvordan ekspedisjonen/samlingen vil utvikle din kompetanse og erfaringsgrunnlag.
5.
Beskrivelse av publisering på TKKs hjemmeside, samt eventuelle egne publiseringsplaner på blogg,
6.
egen hjemmeside eller i magasin.
Rammebudsjett for ekspedisjon/samling og eventuelle andre sponsorer.
7.
Søknaden sendes til:

