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SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement høsten 2017 

 
 

Fakta om søker: 

Navn Ringebu Selskabelige Forening (RSF) 

Adresse  

Postnr og poststed 2630 Ringebu  

Navn kontaktperson Therese H. Heramb og Silje Flatmoen 

Tlf 415 17 620/482 31 736 

E-post post@ringebuselskabeligeforening.no 

 
  

 

Medsøker(e): 

Skal andre klubber/ 
foreninger/foretak stå som medsøker? 

 

 
 
 

Søkers virksomhet: 

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

Ringebu Selskabelige Forening (RSF) er en forening 
som opprinnelig ble etablert i 1930- årene. Siste 
tredjedagsfest ble arrangert på slutten av 80- 
tallet. Etter nesten 30 års hvile ble et nytt styre 
med ny komitè dannet høsten 2016. 27. desember 
2016 (3. dag jul) ble den tradisjonelle 
tredjedagsfesten arrangert i Kaupanger i Ringebu. 
Det var overveldende 166 deltakere til julemiddag 
og dans denne kvelden. Arrangementet ble kalt 
”Juleswing”.  
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Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for: 

Navn på arrangementet Juleswing 

Hvor skal arrangementet avholdes? Kaupanger, Ringebu 

Tidspunkt for avvikling 27.12.17 

Forventet antall deltakere 170 

Forventet publikumstall 170 (forhåndsbetalt) 

Forventet media oppslutning Sak (papir og nett) i lokalaviser; GD, Dølen. Poster 
på Facbook.  

  

 
 

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

For andre gang ønsker den ferske RSF- komiteen å 
arrangere ”Juleswing” for innbyggere og 
besøkende i Midt- Gudbrandsdalen. Vi ønsker å 
beholde det tradisjonelle som har preget dette 
arrangementet gjennom mange år. Vi vil skape en 
høytidelig julefest med matservering og dans, 
samtidig som vi legger vekt på at arrangementet 
er for alle, uansett bakgrunn.  
”Juleswing 2017” skal være:  
- Et arrangement åpent for alle over 20 år. 

Servering av middag, kaker og kaffe, polognese, 
live musikk, loddsalg og trekning av premier, 
som er bidrag fra Ringebu Markedsforening.  

- Et arrangement for de som ønsker å bli kjent 
med landsbyen og bygda (nyetablerte 
gudbrandsdøler, tilbakeflyttere og arbeidende i 
dalen).  

- Et arrangement som er åpent for de som ikke 
har andre muligheter i juleferien.  

- RSF gir den delen av overskuddet som ikke 
avsettes til neste års arrangement til ”Innunder 
Jul” (Kreftforeningen) i regi av Kari og Frode 
Odlo Myrvang.  

 
For å kunne videreutvikle konseptet trenger vi 
større plass. Kaupanger har ikke mer kapasitet enn 
det antallet vi har i dag, og vi ser en økende 
interesse for arrangementet. Vi ønsker å bruke en 
annen arena på sikt, og da trengs mer 
organisering, leie av lydanlegg, kjøkkenutstyr og 
servering, samt bord og stoler.  
- Med plass til flere deltagere ønskes bidrag til 
bredere markedsføring.  
- Vi ønsker å tilby drosje/hjemkjøring inkludert i 

prisen. 
- “Barnevakt” til småbarnsfamilier. 

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

Et åpent samlingspunkt for innbyggere og 
besøkende i juleferien med god mat, hygge, dans 
og musikk. Økt salg hos næringsdrivende i Ringebu 
og omegn, da vi har god kontakt med lokale 
forhandlere av blant annet festklær, hår, sminke, 
sko, hudpleie, drikke m.m. 
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Evt. samarbeid lag/foreninger Ringebu Markedsforening stiller med premier til 
loddsalget og er en god sparringspartner i 
planleggingen av arrangementet.  

Evt. samarbeid næringsliv Høst/før jul:  
Vi tilbyr næringsdrivende i sentrum til å bidra I 
forkant av arrangementet og som kan resultere i 
mersalg for handelsstanden.  
- Motevisning og kundekveld for klesbutikkene. 
- Tilbud om ordning av hår og sminke til deltagere 

hos frisører og hudpleie. 
- Øl-/vinsmaking i regi av lokalt bryggeri/utsalg. 
- Mat som serveres på festen får gode 

tilbakemeldinger, resulterer i mersalg for 
restaurant, catering m.m. 

RSF vil også være tilstede på ulike arrangement 
utover høsten for å promotere arrangementet 
sammen med handelsstanden.  

 
 
 

Økonomi 

Søknadsbeløp 20 000,- 

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

Underholdning 
Matservering 
Vakthold 
Leie av lokale 

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

Nei. 

Hva er egenfinansieringen i prosjektet? Billettinntekter og inntekter fra loddsalg.  

 
 
 

Annen relevant informasjon 
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Skriv eventuell relevant informasjon her: 
 
Tiltak for de som ikke har følge; kan kontakte RSF på forhånd slik at vi kan matche de med 
andre uten følge og får felles bordplassering..  
 
Oktober: Oppstart markedsføring i hovedsak via Facebook. Presseoppslag (i Dølen og 
GD i nov/des.). Billetter legges ut for salg fom 20. oktober 2017 til introduksjonspris og 
”første mann og kvinne til mølla”. 
Booking skjer, som i fjor etter vellykket testing, gjennom en egen side med betalingsløsning.  

 

Spesifisering av eventuelle vedlegg - Budsjett 2017 
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