
 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Nedregate 54, 2640 Vinstra 

www.midt-gudbrandsdal.no 

SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 

 
 

Fakta om søker: 
Navn Amcar HD Fron 

Adresse c/o Vinstra Karosseri, Lomovegen 2 

Postnr og poststed 2640 Vinstra 

Navn kontaktperson Kjell Ivar Slettmoen 

Tlf 97198333 

E-post Kjellivar67@hotmail.com 

  
 

Medsøker(e): 
Skal andre klubber/ 
foreninger/foretak stå som medsøker? 

NMK Midt-Gudbrandsdal 

 
 

Søkers virksomhet: 
Kort beskrivelse av søkeren, bakgrunn, 
tidligere arrangement, status økonomi. 

Lokal amcarklubb med som arrangerer 
bilutstillingen Døl og Dur hvert år, samt Street 
Legal  høsten 2016. Inntekter basert på 
medlemskontigent og dugnadsarbeide på 
arrangementer. Grei økonomi i forhold til 
ordinær akivitet. 

 
 

Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for: 
Navn på arrangementet Frya Motorshow 

Hvor skal arrangementet avholdes? 3 juni 2017 

Tidspunkt for avvikling 14.00-21.00 

Forventet antall deltakere 80 

Forventet publikumstall 750 betalende + gratis under 12 år i følge med 
foresatte. 

Forventet media oppslutning Alle lokalaviser i forkant og etterkant. 
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Prosjektopplysninger: 

Hva søkes det støtte til? (beskriv 
utviklingstiltak) 

Street Legal motorsportarrangement 

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

Bygger kompetanse for videre arrangement på 
Vinstra Motorsportarene.  

Evt. samarbeid lag/foreninger Utvikle samarbeide mellom arrangørklubbene, 
samt med Røde kors  

Evt. samarbeid næringsliv Sponsorinntekter, overnatting, låne maskine, 
leie av flyplass og areal i tilknytning til flyplassen. 

 
 

Økonomi 
Søknadsbeløp 20.000 

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

Søknadsbeløpet vil særlig dekke tap ved eks 
dårleg vær arrangement dagen.  

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

Nei 

Hva er egenfinansieringen i prosjektet? 50.000 

 
 

Annen relevant informasjon 
Skriv eventuell relevant informasjon her: 
Lenge etterlengta arrangement for motorinteressert ungdom og voksne i Midt-Dalen. God 
erfaring fra 2016. Vi er opptatt av trafikkforbyggende arbeid. Få bilførere inn på lukkede 
baner under kontrollerte former. Street Legal i tre klasser. Kan delta både med originale 
bruksbiler og spesialbygde biler. Alle biler må vise til godkjent av biltilsyn med vognkort. 
 

 
 

 
 
 

Spesifisering av eventuelle vedlegg Budsjett 2017 

 
 
 


