
 

Samþykkt á fundi íþróttaráðs  18. apríl 2013. 

 

 

 
 
Viðmið og vinnureglur vegna námskeiðs- og þjálfarastyrkja Íþróttaráðs. 

 

Viðmið við úthlutun námskeiðs- og þjálfarastyrkja 

1) Tilgangur námskeiðs- og þjálfarastyrkja er að auðvelda þjálfurum innan 

aðildarfélaga ÍBA að sækja námskeið og menntun á sviði íþróttafræða og 

þjálfunar. 

2) Styrkgreiðslur miðast við eftirfarandi 

a. Námskeið sem haldin eru á Akureyri eru styrkhæf sem nemur allt að 

50% þátttökugjaldi einstaklings.  

b. Námskeið sem haldin eru á höfuðborgarsvæðinu eða vegna lengri ferða 

innanlands eru styrkhæf sem nemur allt að ÍSÍ flugfargjaldi fyrir 

einstakling.  

c. Námskeið sem haldin eru erlendis eru styrkhæf sem nemur allt að kr. 

35.000.- 

3) Styrkveitingar hvers árs eru háðar fjárhagsáætlun hverju sinni. 

 

Vinnureglur vegna afgreiðslu styrkja úr Ferðasjóði 

1. Umsóknir skulu berast frá formanni/framkvæmdarstjóra deilda/félags 

2. Umsóknir skulu berast á sérstöku eyðublaði fyrir 1. desember ár hvert.  

3. Styrkir eru afgreiddir í desember fyrir almannaksárið sem þá er að líða. 

4. Styrkhæf eru námskeið sem eru á vegum sérsambanda, s.s. ÍSÍ og 

sérsambanda innan ÍSÍ. Sama gildir um námskeið erlendis og skulu vera á 

vegum sambærilegra sambanda, s.s. alþjóðasambanda eða erlendra 

sérsambanda.  

5. Umsækjandi getur sótt um styrk einu sinni á ári.  

6. Fylgiskjöl með umsókn skulu vera: 

a. Sundurliðaður reikningur vegna námskeiðskostnaðar, t.d. vegna 

námskeiðs annars vegar og vegna ferðakostnaðar hins vegar. 

b. Önnur gögn sem kunna að vera nauðsynleg.  

 

 

AKUREYRARBÆR 

Samfélags- og mannréttindadeild 

 



 

Samþykkt á fundi íþróttaráðs  18. apríl 2013. 

Rafrænar umsóknir sendist til forstöðumanns íþróttamála. Útprentaðar umsóknir 

skulu sendast á bæjarskrifstofur Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, merktar 

Forstöðumaður íþróttamála / Námskeiðs- og þjálfarastyrkir.  

 

Forstöðumaður íþróttamála hefur heimild til að afgreiða styrkumsóknir sem berast 

vegna ferðastyrkja, samkvæmt reglum þessum. 

 

Íþróttaráð beinir því til lands-, héraðs-, sérsambanda og íþróttabandalaga að 

þátttökugjöld vegna námskeiða sem haldin eru á Akureyri standi að hámarki undir 

útlögðum kostnaði vegna námskeiðshaldsins. 

 

Samþykkt í Íþróttaráði 18.apríl 2013 
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Umsókn úr 

námskeiðs- og 

þjálfarasjóði 

Íþróttaráðs 

        

 

  
 

    

    AKUREYRARBÆR 

    Samfélags- og mannréttindadeild 

      

Íþróttafélag:  

Upplýsingar um þjálfara og námskeið sem sótt er um styrk fyrir         

Nafn:   

Kennitala:   

Heimili: 

Tölvupóstur: 

Símanúmer: 

Námskeið: 

Gráða/stig: 

Ráðstöfun styrksins: 

Hefur viðkomandi þjálfari sótt um styrk áður: 

Ef já, hvenær, hvaða styrkupphæð og fyrir hvaða námskeið:  
 

            

Dagsetning og staður 
  

Undiskrift þjálfara 
  

                  

                  

        
Undiskrift forráðmanns/formanns félags/deildar 

        

Annað:  ... 

  

 

 

Rafrænar umsóknir sendist til ellert@akureyri.is. Útprentaðar umsóknir skulu sendast á bæjarskrifstofur Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 
merktar Forstöðumaður íþróttamála / FerðasjóðurAfrekssjóðs. ATH. Með umsókninni skal fylgja staðfesting sérsambands og 

reikningur vegna ferðakostnaðar. Sjá nánar á www.akureyri.is/ithrottamal 
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