Støtteordninger og
finansieringsmuligheter

Støtteordninger / finansieringsmuligheter
Det finnes idag mange ulike støtteordninger og stipender som kan søkes på i
forbindelse med det å bygge bane. I mange tilfeller så er støtten så stor at det det
nesten fullfinansierer byggingen.
Ved søknader kan det det noen ganger være krav til at det må først eksistere en
klubb for at penger skal kunne utbetales. Litt info rundt dette med å start en klubb
finner du på nettsidene til forbundet.
Les mer om noen av de ulike finansieringsmulighetene ved å klikke på linkene :
• Momskompensasjon
• Sparebankstiftelsen
• Gjensidigestiftelsen
• Anleggsregisteret
• Startskudd
• Grasrotandelen
• Tippemidler
Undersøk med kommunen om det kan søkes om tippemidler for ditt prosjekt.
Siden discgolfbaner er nærmiljøanlegg, så kan man få 50 % i tippemidler. En
slik søknad krever 20 års avtale med grunneier. Man kan verdisette
dugnadsinnsatsen som den summen et firma ville ha tatt betalt for å utføre
samme jobben (altså opparbeidelse av discgolfbanen). Tippemiddel søknad
organiseres av din kommune, men selve søknaden behandles av fylket.
• Lokale støtteordninger
Prøv å finne lokale støtteordninger. Typiske steder man kan søke er lokale
bankers gavefond og forsikringsselskapers støtteordninger, men det kan også
være lokale ordninger for støtte til prosjekter innen idrett.
• Husk også at det også finnes gode muligheter til å hente inn kapital via
tjenester som f.eks Speis.
• Hør med lokale byggefirmaer angående kjøp av materialer til f.eks utkastfelt.
Kan være mye penger å spare her.

• Spillemidler til utstyr
Det er ikke bare tippmidler man kan søke om, man kan også søke om
spillemidler til utstyr (f.eks kurver/utkastfelt). Dette gjøres i etterkant av at
utstyret er kjøpt inn. Søknadsfristen er vanligvis i begynnelsen av mars. Rundt
23% tilbakebetaling er vanlig.
• Sponsorer
Man kan også vurdere om man ønsker å selge hullene til lokale firmaer. Dvs at
de blir hullsponsorer. Gjenytelsen for dette blir som oftest firmanavn med logo
på hullskiltet. Summen pr hull er som oftest 2000-5000++ avhengig av hvor
stort prosjektet er, og hva man tror det er mulig å oppnå. En annen faktor er
hvor reklamen skal vises. Er det kun på utkastfeltskilt eller er det også på et
stort informasjonskilt og eventuell hjemmeside?
Her anbefales det derfor å sjekke etterspørselen på forhånd. Er den stor kan
dere enten sette opp prisen eller selge hull på auksjon. Noen hull er kulere enn
andre å få navnet sitt på, så prisene kan variere. Ta gjerne mulige hullkjøpere
med en runde i området hvor banen skal bygges, slik at de får et eget inntrykk.
Eventuelt ta gode bilder som viser hva man får for pengene.
Det kan for øvrig være lurt å spesifisere at prisen ikke er inkludert trykking. Det
kommer i tillegg. For får du 2000kr i sponsor så blir det ikke mye igjen etter
betaling av trykk.

OPPSUMMERING :
Hvis man benytter seg av alle de ordningene som finnes, så er det ikke uvanlig at
man nesten kan fullfinansiere en bane på denne måten.

Noen råd for søknad om støtte
• Sett deg grundig inn i ordningen du søker på. Hva er formålet deres, og hva
legger de spesielt vekt på ?
• Skriv kort, men presist om klubben. Hva er klubbens formål, aktiviteter og hvor
mange medlemmer hadde dere forrige år.
• Skriv søknaden slik at du dekker ordningens formål, og legg vekt på det
ordningen legger vekt på hvis mulig. Hvis de f.eks. støtter tiltak for barn og
unge, så skriv at diskgolfbanen vil kommer nettopp denne gruppen til nytte.
• Sett opp et realistisk budsjett for ditt prosjekt og legg ved dette. Mange
ordninger krever i tillegg at man legger ved forrige års regnskap og årets
budsjett. Siden man sjelden får like mye som man søker om, så er det smart å
sette opp faktiske utgifter og ikke sette et lavere tall fordi man da tror det er
lettere å få godkjent søknaden.
• Oppgi sum hvis du allerede har mottatt annen støtte til ditt prosjekt. Trolig er
sjansen for støtte større hvis man søker om deler av prosjektets kostnader i
stedet for alle. De fleste støtteordninger ønsker å delfinansiere et prosjekt,
men ikke å dekke alle kostnader.
• Søk om igjen ved neste anledning selv om du ikke fikk støtte første gang.
Muligens var det mange gode prosjekter som ble vurdert som bedre forrige
gang, men dette betyr ikke at man ikke får støtte hvis man søker om igjen.
• Selv om store deler av verden bruker ordet discgolf, så er nok ordet frisbeegolf
mer kjent i Norge. Så en anbefaling er at man bruker frisbeegolf i søknader.

