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SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 

 
 

Fakta om søker: 
Navn Kvam idrettslag, org. nr. 871 301 352 

Adresse Parkvegen 7, Postboks 61 

Postnr og poststed 2642 Kvam 

Navn kontaktperson Ole-Petter Brendstuen 

Tlf 90778999 

E-post 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 skiltprosjekt på 
Kvamsfjellet og realisering av pumptrackbane. 

 
 

Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for: 
Navn på arrangementet Hovedprosjekt HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo 
Hvor skal arrangementet avholdes? Kvam sentrum 
Tidspunkt for avvikling Lørdag 17. juni 2017. Hovedprosjektet skal 

gjennomføres mellom 10. oktober 2016 - 30. 
september 2018. 

Forventet antall deltakere Minimum 150 påmeldte i 2017 og 200 påmeldte i 
2018. Pr. 13. mars er hele 74 ryttere påmeldt med 
start i Kvam. 10 av disse kommer fra utlandet, fordelt 
på Tyskland, Nederland, Polen, Østerrike og USA 
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Forventet publikumstall Det vil Hovedprosjektet vise gjennom samarbeid med 
Styrkeprøven AS. 

Forventet media oppslutning Prosjektet har allerede fått bred mediadekning via 
Forprosjektet og lanseringen i 2016. TV2 sendte i 
2016, samt oppslag i flere riks- og regiondekkende 
medier. 
Kvam IL annonserer starten i bladet «Landevei» utgitt 
av Fri Flyt, samt ulike nettannonser og redaksjonell 
omtale i riksdekkende medier. 

 
Prosjektopplysninger: 

Hva søkes det støtte til? (beskriv 
utviklingstiltak) 

Søknaden nådde ikke opp i tildelingen høsten 2016, 
men Kvam IL mener dette er et svært viktig prosjekt 
for hele midtdalen, så vi tillater oss å søke på nytt 
våren 2017 med noen tilleggsopplysninger i forhold 
til høsten 2016. 
Se vedlagte søknad om Hovedprosjekt. Rapport fra 
Forstudie og Forprosjekt er sendt inn. Det samme er 
evaluering av Forprosjektet som Kvam IL har 
gjennomført. 

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

Se vedlagte søknad om Hovedprosjekt. 

Evt. samarbeid lag/foreninger Det vil Hovedprosjektet vise gjennom samarbeid med 
andre lokale aktører, både lag/foreninger. 
Det arbeides med blant annet gratis frokostservering 
til alle publikummere ved starten. 

Evt. samarbeid næringsliv Kirketeigen Ungdomssenter og Camping og Kiwi 
Kvam. Vertshuset Sinclair har vært en tett 
samarbeidspartner, men vertshuset er nå stengt. I 
tillegg har Rondablikk fått svært mange 
overnattingsbestillinger foran starten i 2017. De sier 
selv ca. 70 overnattinger hittil. 

 
Økonomi 

Søknadsbeløp Fra RMG kr 30.000,- i 2017 og samme beløp i 2018. 
Spesifiser søknadsbeløpet på 
kostnadsposter og legg ved 
totalbudsjett for arrangementet 
(VIKTIG!) 

Se vedlagte søknad om Hovedprosjekt. 

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

Ja. Det er søkt om kr 85.000,- i arrangementsstøtte 
fra Nord-Fron kommune. Dette er tilsvarende beløp 
som Forprosjektet ble støttet med. 

Hva er egenfinansieringen i 
prosjektet? 

Det er budsjettert med en egenfinansiering på kr 
62.500,- i 2017 og kr 64.000,- i 2018.  
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Annen relevant informasjon 
Skriv eventuell relevant informasjon her: 
Se vedlagte søknad om Hovedprosjekt. 
Starten for HalvStyrkeprøven gir ikke Kvam IL inntekter i forhold til deler av 
startkontingenten fra rytterne. Kvam IL ønsker at dette skal bli et stort og viktig 
arrangement for hele midtdalen, slik at næringsliv, kommune og region skal få 
markedsført seg til deltakere, støtteapparat, publikum og media. 
Kvam IL sin inntektskilde fra eierne, Styrkeprøven AS, kommer gjennom brukte 
dugnadstimer i forhold til selve starten. 

 

Spesifisering av eventuelle vedlegg Søknad om Hovedprosjekt 
 
 
 


