
SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 

  

Fakta om søker:

Navn Ringebu Selskabelige Forening

Adresse Grådalshaugen 14

Postnr og poststed 2630 Ringebu

Navn 
kontaktperson

Therese Hvattum Heramb og Silje Flatmoen

Tlf 41517620

E-post therese.heramb@gmail.com

Medsøker(e):

Skal andre klubber/ 
foreninger/foretak stå som 
medsøker?

Søkers virksomhet:

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

Ringebu Selskabelige Forening ønsker å 
arrangere et sommerarrangement for alle 

“jaktenker” i regionen/området Ringebu og 
omegn. Vi arrangerte en vellykket 

tredjedagsfest 27.12.2016 med 160 deltagere, 
god omtale og fine tilbakemeldinger i ettertid. 

Nå ønsker vi å sette fokus på damene i 
regionen, og har valgt å kalle det for 

“Jaktenkene” og snu ordets betydning til noe 
positivt, og samle damene. Jaktenkenes 

“stegger” er selvsagt også hjertelig velkomne!
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Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for:

Navn på arrangementet Jaktenkenes sommeryngel

Hvor skal arrangementet avholdes? Bakgården til Silje Flatmoen i Ringebu Sentrum, 
lørdag. Fjelltur på Venabygdsfjellet søndag med 

lokalkjent guide.

Tidspunkt for avvikling 29.7.2017-30.7.2017

Forventet antall deltakere 75 deltagere. Vi håper på flere, men som et 
førstegangsarrangement går vi for dette 

antallet. Skape mer aktivitet i sentrum (og økt 
deltagelse på aktiviteter til fjells). Mer fokus på 

jakt, fiske og friluftsliv for damer. Det er 
selvsagt mulig å ta med seg steggen sin og 

eventuelle kull også.

Forventet publikumstall Deltagere håper vi blir ca. 75, og effekten av 
dette er at enda flere blir med neste år, og på 
eventuelle andre arrangement vi ønsker å sette 

i gang senere. 

Forventet media oppslutning Vi går ut i Dølen, GD, legger ut på GD puls, har 
Facebook-side og Instagram-konto, og bruker 
disse aktivt for å promotere arrangementet. 

Kobler oss mot lokale aktører som også kan spre 
arrangementet for oss via mediene sine. 

Prosjektopplysninger:

Hva søkes det støtte til? (beskriv 
utviklingstiltak)

Leie inn lokalband/musiker/trubadur. Leie inn 
yoga-instruktør. Leie inn treningsinstruktør. Leie 
inn telt (tilfelle dårlig vær). Servering av mat, 

en liten sum i støtte per deltager. Markedsføring 
av arrangementet og hva målsetningen er med 

det må spres. Materialer til platting for 
konsertscene og arrangerte treningsøkter. Buss/
maxitaxier og sjåfør tur/retur til fjellet søndag.
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Hvilke effekter forventes det at 
utviklingsprosjektet vil gi for 
arrangementet/arrangøren og 
omgivelsene?

Mange damer i regionen har menn som er på 
jakt, og vi ønsker å samle disse, skape et 

samhold. Samtidig er det mange av damene i 
regionen vår som jakter, og dette ønsker vi å 

følge opp. Kanskje får vi flere kvinnelige jegere 
i regionen? Det er selvsagt anledning for at 
damer fra andre steder deltar, da får vi vist 

frem flotte Ringebu og regionen fra sitt beste. 
Butikker som Ringebu Libris og G- sport stiller 

med kompetanse og visning “showroom i 
bakgården” av kikkerter (for børse/vanlig), tur- 

og jaktutstyr som klær og gps. Med dette 
arrangementet ønsker vi å senke terskelen og 
synliggjøre regionen vår som et attraktivt sted 
for jakt- og friluftsaktiviteter- for flere damer!

Evt. samarbeid lag/foreninger Ringebu/Fåvang Jeger og Fisk. Jentegruppa der 
ønsker mer aktivitet, her har vi en fin mulighet 
for et godt samarbeid og samhold. Vi vil også 
hendvende oss mot Sør- Fron og Nord- Fron 

Jeger og Fiskeforening.  
I tillegg ønsker vi å se på muligheten for et 

samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Oppland. Vi ser på  muligheten for å trekke 

interesserte fra flere deler av regionen og fylket 
hit/overføre arrangementet. 

Evt. samarbeid næringsliv Vi bestiller mat fra lokal leverandør (ikke 
bestemt hvem ennå). Vi ønsker å knytte til oss 

band/musiker. I markedsføringen håper vi å 
kunne bruke nærbutikkene for å promotere at 

her kan de få kjøpt seg antrekk til dagen/
kvelden osv. Med aktivitet i sentrum skaper 

dette mer blest for alle i områder, og som gir 
mersalg for alle aktører.

Økonomi

Søknadsbeløp 30.000,-

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

Se vedlegg.

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

Nei.
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Hva er egenfinansieringen i 
prosjektet?

Egenfinansieringen går på inngangsbillett til 
arrangementet. Som frivillig forening bruker vi 
tid og krefter på arbeidet i forkant og i ettertid. 
Dette gjør vi fordi vi ønsker å sette fokus på 
jakt, fiske og friluftsliv, og det positive som 
kommer ut av at flere deltar og sammen skaper 
en trygg og åpen arena for alle, inkl.  damer 
som er interesserte og nysgjerrige. 

Annen relevant informasjon

Skriv eventuell relevant informasjon her: 

Vi håper dere ser nytteverdien og utviklingspotensialet vi har her. Samle damene i bygda 
(og eventuelt tilreisende slik at vi får vist frem hvor fint det er i Gudbrandsdalen) få de 
i aktivitet (folkehelse), muligens skape flere kvinnelige jegere (jakt- og fiske, 
forvaltning), bruke lokale aktører (musikere, butikkene, instruktører, matleverandører, 
fjellhotellene, m.m.). Vi går ut i trykte og sosiale medier, og det vil skape en positiv 
blest for Ringebu og regionen rundt. Det vises til et vellykket arrangement Ringebu 
Selskabelige Forening holdt tredje dag jul 2016, som skapte både et positivt inntrykk av 
Ringebu og befolkningen, samt ga et hyggelig samvær og fellesskap for å knytte nye 
bånd og kontakter for utvikling og vennskap i fremtiden. 

Spesifisering av eventuelle vedlegg Budsjett_jaktenkene2017.xlsx
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