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SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 

 
Fakta om søker: 

Navn Oppland Skikrets, Alpinkomiteen 

Adresse Idrettens Hus, Fakkelgården 

Postnr og poststed 2624 

Navn kontaktperson Jo Mork 

Tlf 990 14 838 

E-post Jo.mork@skiforbundet.no 

  

  
Medsøker(e): 

Skal andre klubber/ 
foreninger/foretak stå som medsøker? 

 

 
Søkers virksomhet: 

Kort beskrivelse av søkeren, bakgrunn, 
tidligere arrangement, status økonomi. 

Skape mer skiglede, ufarliggjøre alpinsporten for barn, 
ungdom og foreldre, senke terskelen for å bli aktiv i 
skibakken. 

 

 
Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for: 
Navn på arrangementet Young Attacking Vikings  

Hvor skal arrangementet avholdes? Kvitfjell og Gålå  

Tidspunkt for avvikling Februar og mars 2018 

Forventet antall deltakere I år hadde vi 60 deltagere på Gålå og 160 på Kvitfjell  

Forventet publikumstall Ca 150 - 200 

Forventet media oppslutning Hadde i år stor oppslutning i sosiale media  

  

 
Prosjektopplysninger: 

Hva søkes det støtte til? (beskriv 
utviklingstiltak) 

Young Attacking Vikings, breddeprosjekt for 
alpinsporten i Midtdalen  

 Rigging og bygging av bakker til 
arrangementene, 
dvs. bygge kuler, doseringer som utfordrer 
og skaper bedre basisferdigheter på ski for 
barn og ungdom. Fokus på situasjonsstyrt 
læring. Til dette trenges en del utstyr, mye 
av det er en engangsinvestering som vi vil 
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bidra til mye aktivitet i mange år. Dette vil 
også gagne skianleggene, både mht. 
kompetanse og aktivitet i bakken i etterkant 
av arrangementene. 

 Gjennomføring av «mødre»-/ foreldre-kurs, 
for å skape trygghet i bakken, med enkel 
instruksjon i skiteknikk. 

 Skape en sosial ramme på arrangementene 
som blir husket av deltagere – med bl.a. 
varm saft, bålpanne med mulighet for 
grilling av pølse osv.  

 
Hvilke effekter forventes det at 
utviklingsprosjektet vil gi for 
arrangementet/arrangøren og 
omgivelsene? 

Alpinsporten trenger et løft i Oppland, spesielt i 
Midtdalen, dette er bakgrunnen for prosjektet. 
 
Målet (og effekten) er at flere barn vil søke 
utfordringen, føle mestring som igjen skaper større 
interesse. I tillegg ønsker vi å nå hele familien, gi 
muligheter for mer tid sammen i samme arena med 
felles glede. Dette vil forhåpentligvis ha en positiv 
effekt for alpinmiljøet i hele Oppland, inkl. klubber, 
anleggseiere og arrangører. 
 
Ved å ha dette prosjektet parallelt med World Cup i 
Kvitfjell, vil det bidra til rekruttering av publikum, der 
flere kan få muligheten til å se et flott arrangement i 
regionen på innsiden sammen med sine barn. Og 
kanskje rekrutterer vi også flere frivillige inn mot 
arrangementet.  
 
 
 

Evt. samarbeid lag/foreninger Lokale alpinklubber 

Evt. samarbeid næringsliv  

 
Økonomi 

Søknadsbeløp 50.000,-  

Spesifiser 
søknadsbeløpet på 
kostnadsposter og 
legg ved totalbudsjett 
for arrangementet 
(VIKTIG!) 

  
Søker 
om… Totalbudsjett 

Porter 60 5000 15000 

Portflagg  60 5000 10000 

Kortstaur  30  4500 

Reklameseil og materiell    10000 20000 

Startnr. vester  200 10000 25000 

Dusker, markering av trassé  20  1700 

Tilhenger  1  25000 
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Profilering/synlighet/dokumentasjon  10000 20000 

Bålpanne  1  3000 

Reisekostnader og opphold   10000 30000 

Total Sum     154200,-  

Er det søkt om annen 
finansiering? 
Evt. hvor og 
søknadssum 

Har søkt Regionrådet i Lillehammer på totalbudsjettet kr 154.200.  Etter 
samtale med de så ble vi anbefalt å søke Midtdalen pga. arrangementer i 
Kvitfjell og Gålå.  

Hva er 
egenfinansieringen i 
prosjektet? 

Deltakeravgifter i Kvitfjell, 15.000 
Prosjektmidler fra skikretsen, kr. 20.000 

 
Annen relevant informasjon 

Skriv eventuell relevant informasjon her: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spesifisering av eventuelle vedlegg  
 


