SØKNADSSKJEMA
Regionrådets støtteordning for arrangement høsten 2017

Fakta om søker:
Navn
Adresse
Postnr og poststed
Navn kontaktperson
Tlf
E-post

Kvam idrettslag, org. nr. 871 301 352
Parkvegen 7, Postboks 61
2642 Kvam
Ole-Petter Brendstuen
90778999
post@kvamil.no

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

Nei

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

Kvam idrettslag ble stiftet i 1919, og har i dag
følgende aktivitetsgrupper: Allidrett, håndball,
fotball, ski- og sykkel og folkehelse.
Ved årsskifte hadde Kvam IL 727 medlemmer,
hvorav 360 var aktive. Kvam IL har sunn
økonomisk drift med overskudd i 2016. Det står
store oppgaver for tur som krever betydelig
egenkapital som sluttføring av lysløype på
Kvamsfjellet og realisering av pumptrackbane.
Kvam IL er arrangør av starten for
«HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo»

Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for:
Navn på arrangementet
Hvor skal arrangementet avholdes?
Tidspunkt for avvikling
Forventet antall deltakere
Forventet publikumstall

«Ung i HalvStyrkeprøven»

Kvam sentrum
Lørdag 16. juni 2018.
40 påmeldte i 2018.
100

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Nedregate 54, 2640 Vinstra
www.midt-gudbrandsdal.no

Styrkeprøven har bred mediedekning i flere
riksdekkende medier. «Ung i HalvStyrkeprøven»
regner med å få dekning i lokal- og regionalpresse.
Kvam IL annonserer i tillegg starten i Kvam i bladet
«Landevei» utgitt av Fri Flyt, samt ulike nettannonser
og redaksjonell omtale i riksdekkende medier.

Forventet media oppslutning

Prosjektopplysninger:
Hva søkes det støtte til? (beskriv
utviklingstiltak)

«Ung i HalvStyrkeprøven».
Utvikling av tilleggsarrangement i forbindelse med
HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo.
I forbindelse med starten for HalvStyrkeprøven søker
Kvam IL støtte til å utvikle et tilleggsarrangement for
ungdom 12-16 år i regionen. Dette vil være et
lavterskeltilbud for å få ungdom til å delta i et
sykkelritt. Vi ønsker å nå ut til alle ungdommer i
Midt-Gudbrandsdal ved å tilby gratis deltakelse ved
«Ung i HalvStyrkeprøven» i 2018. Dersom det nye
tilleggsarrangementet blir vellykket, kan det bli et
fast innslag i forbindelse med starten av
HalvStyrkeprøven fra Kvam.

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

Utvikling av et tilleggsarrangement vil øke
publisiteten av Kvam som startsted. 2018 er det
siste året Kvam IL har avtale med Styrkeprøven
AS. Vi ønsker at denne avtalen blir videreført i
årene som kommer, og et vellykket
tilleggsarrangement kan både øke
rekrutteringen, deltakelsen og markedsføringen
av Kvam som startsted, samt føre til at Kvam står
sterkere for å få til en langsiktig avtale med
Styrkeprøven AS.

Evt. samarbeid lag/foreninger
Evt. samarbeid næringsliv

Utviklingen vi skje i samarbeid med Sinclair og Kiwi,
hvor vi også vil ha sekretariat for påmelding. Det nye
tilleggsarrangementet vil mest sannsynlig ikke føre til
ekstra overnatting/opphold fra
deltakere/målgruppen, men vi mener at den ekstra
markedsføringen kan føre til større deltakelse i
hovedarrangementet.

Økonomi
Søknadsbeløp
Spesifiser søknadsbeløpet på
kostnadsposter og legg ved

Kr 30.000,-

Se vedlagte budsjett.
Utvikling av konseptet «Ung i
HalvStyrkeprøven», kr 20.000,Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Nedregate 54, 2640 Vinstra
www.midt-gudbrandsdal.no

totalbudsjett for arrangementet
(VIKTIG!)

Markedsføring,
kr 25.000,Deltakeravgift,
kr 10.000,- (gratis
deltakeravgift i utviklingsåret 2018), basert på kr
250,- pr deltaker.
Utvikling av skilting, startnummer, tidtaking etc.,
kr 10.000,Gjennomføring av arrangement med ledebil,
skilting, vakter, rydding etc.
kr 5.000,Uforutsette kostnader
Kr 5.000,Sum kr
kr 75.000,-

Er det søkt om annen finansiering?
Evt. hvor og søknadssum
Hva er egenfinansieringen i
prosjektet?

Nei
Kr 45.000,-

Annen relevant informasjon
Skriv eventuell relevant informasjon her:
Spesifisering av eventuelle vedlegg
Budsjett

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Nedregate 54, 2640 Vinstra
www.midt-gudbrandsdal.no

