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Støtteordninger / finansieringsmuligheter 

  

 

 

 

 

 

Det finnes i dag 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. 

 

Men dette gjelder ikke bare nye baner. Finnes det allerede en bane i dag, men man 

ønsker kanskje å utvide med flere hull, så blir det som et nytt prosjekt. Som man 

igjen kan søke om støtte til. 

 

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 

• Lokalavisene søknadsordning 

• 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 diskgolfbanen). Tippemiddel søknad 

organiseres av din kommune, men selve søknaden behandles av fylket. 

• Spillemidler til utstyr 

Det er ikke bare tippemidler 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.   

 

 

https://amerikanskeidretter.no/forbund/starte-ny-klubb/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/
https://sparebankstiftelsen.no/sok-stotte/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/
https://startskudd.no/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om-grasrotandelen
https://www.amedia.no/stotteordning


 

 

  

• Hør med lokale byggefirmaer angående kjøp av materialer til f.eks utkastfelt. 

Kan være mye penger å spare her. 

• Husk også at det også finnes gode muligheter til å hente inn kapital via 

tjenester som f.eks Speis.  

• 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. 

• 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 2000 kr 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.  

https://spleis.no/


 

 

 

  

• 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. 

 

• Få tydelig frem at banen blir gratis å bruke for alle. 

 

• 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. 

 

 

 

Noen råd for søknad om støtte 

  

 

 

 



 

 

 

Søknadseksempler 

  

 

 

 

På de neste sidene så finner du eksempler på noen søknader hvor man har blitt 

tildelt penger. De riktige navnene i søknaden er for øvrig blitt fjernet. 

 

 



 

Søknad om gavemidler 2022 
 
 
 

 

Navn og 
addresse på klubb  

Kontaktperson: XXXXXX 

 Telefon: XXXXXX 

E-post: XXXXXX 

 
Daglig leder / styreleder: XXXXXX 

Telefon: XXXXXX 

E-post: XXXXXX 

 
 
 
Organisasjonsnummer : klubbens orgnr 

Kontonummer : kontonr 

 Tildeling : Breddegaver 

Formål : Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
 

 
 

Hvem søker? 

Klubbnavn organiserer frisbee golf (diskgolf) utøvere i sted. Klubben ble stiftet i 
2011 og hadde i 2021 180 medlemmer. 
Klubben har en klar sosial profil der absolutt alle er velkommen i klubben. Vi har bevist en lav medlemsavgift (200 kr) 
for at alle kan ha råd til å være medlem hos oss. 
Alle frisbee golf baner er gratis å bruke, og alt arbeidet med å bygge, vedlikeholde og forbedre dem gjøres på 
dugnad av klubbens medlemmer. 

 

 
Antall medlemmer 

180 

 

 
Hva er søker dere støtte til? 

Vi søker støtte til forbedring av frisbeegolf baner i sted. Noen steder trengs det å bygge et nytt utkastfelt med 
trykkimpregnerte materialer og kunstgeress på toppen. Det kan også være at det ønskes å bygges trapper for å bedre 
framkomligheten på en bane, 
Vi ønsker også å bygge noen ekstra hull slik at tilbudet til alle som brukere banene blir enda bedre, Da er det i så 
fall snakk om både nye utkastfelt og nye frisbeegolf kurver. 

  



 

#202282 Andebu diskgolfbane 

Søknadsinfo 

 
Søker: XXXXXXX 

 
Ordning: Lokalavisenes søknadsordning (2020) 

Innsendt: 22.02.2020 

 

SØKERINFORMASJON 

Kontaktperson 

 
Informasjon om kontaktperson for søknad 

 

Fornavn XXXXXXX 

 
Etternavn XXXXXXX 

 
Epost XXXXXXX 
Mobil XXXXXXX 

 
Søkerorganisasjon 

 
Hvilken rolle har du i søkerorganisasjonen? Leder 

 
Er styret/administrasjonen informert om at du søker støtte i Sparebankstiftelsen DNB på vegne av søkerorganisasjonen? 

 
Ja 

 
Søkerorganisasjon Klubbnavn 

 
Eventuell underavdeling 

Beskrivelse av søkerorganisasjon 

 

Klubbnavn organiserer diskgolf og andre frisbee grener i Sandefjord kommune. Vi har fokus på å gi et bra tilbud,  både 
til barn, ungdommer og voksne. Vi har et meget inkluderende miljø som alle skal føle seg velkommen til å bli med i. I  
2019 hadde klubben 75 medlemmer. 

 
Klubbnavn holder til på banen i sted, men er også i ferd med å bygge ny bane i sted. 

 
I sted er banen allerede finansiert, men i sted trengs det ytterligere midler for å kunne fullføre prosjektet, herav 

denne søknaden. 

 
 

BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Tiltaket 

 
Navn på søknaden Banenavn 

 
Innenfor hvilket område passer tiltaket best? Idrett og lek 

 
Vennligst kategoriser hva dere søker støtte til 

 

 
Materielt (utstyr, faste installasjoner) 



Angi materielle kategorier 

 
 

Faste installasjoner 

Postnummer xxxx 

 
Poststed xxxx 

 
Kommune xxxx 

 
Fylke xxxx 

 
Gateadresse xxxx 

 
Hva er hovedmålet for tiltaket? Bygging av banenavn 

 
Gi en beskrivelse av tiltaket 

 
 

klubbnavn har fått tillatelse til å etablere en bane for diskgolf i forbindelse med lysløype på sted 
 

Dette vil bli en bane for diskgolf som vil være gratis å bruke for alle. Banen vil være åpen for bruk hele året (med 

unntak av i skisesongen) og vil ha 18 diskgolfhull. 

Se vedlagt banekart. 

 
Diskgolf er en idrett og fritidsaktivitet som i de siste årene har blitt veldig populær både blant barn, ungdommer og 
voksne. Idretten er enkel å komme i gang med da man kun trenger en frisbee for å starte med den. Antall diskgolf 
spillere er stadig i vekst. I sted har de fire eksisterende klubbene ca 200 organiserte medlemmer. I tillegg er det flere 

hundre spillere som driver med diskgolf uten å være medlem av en klubb. 

 
Banen vil bli etablert av klubbnavn, og vil bli bygget utelukkende på dugnad. Prosjektets budsjett er på 100.000 kr. I 
budsjettet inngår kun materielle kostnader. Dette omfatter utkastfelter, utkast skilter, diskgolf kurver, baneskilt m.m. 

Utkastfeltene vil bli bygget av trykkimpregnert treverk med kunstgress på toppen. 

 
 
 

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg primært mot? 

 
 

Barn (7-12 år) 
Ungdom (13-19 år) 

Unge voksne (20-25 
år) 

 
 

Utføres det frivillig arbeid hos søkerorganisasjonen i dag? 

 
Ja 

 
Anslå hvor mange timer frivillig arbeid som utføres hvert år 600 

 
Vil tiltaket kreve frivillig arbeid for å bli gjennomført? 

 
Ja 

 
Anslå hvor mange timer det er behov for 450 

 
Hvorfor bør akkurat dette tiltaket få tildeling fra lokalavisen? 

 
klubbnavn håper at vi kan komme i betrakning for støtte av dette prosjektet fordi det vil gi barn, ungdommer og voksne 

i sted  et nytt flott fritids og idrettstilbud. Disksgolf øker i popularitet blandt barn og    unge, og er et artig tilbud som får 
brukerne ut i naturen for å drive med en fysisk aktivitet som de fleste synes er veldig gøy. 

Banen vil være gratis å bruke og vil være åpen hele året. 
 

Legg inn lenker til Facebook-sider, nettsider, aktuelle referanser, osv. 

 



   
SØKNADSBELØP, ØKONOMI OG VARIGHET 

Søknadsbeløp og økonomi 

 
Hva skal tildelingen konkret brukes til? 

 
Fiansiering av utkastfelt 



Søknadsbeløp, kostnader og finansiering knyttet til tiltaket 
 

Inntekter Beløp 

Søknadsbeløp Sparebankstiftelsen DNB 35 000 

Tilskudd fra det offentlige – søkt om/i prosess 0 

Tilskudd fra det offentlige - innvilget 75 000 

Andre tildelinger/tilskudd - søkt om 0 

Andre tildelinger/tilskudd - innvilget 0 

Andre inntekter (salg, deltakeravgift osv) 0 

Egne midler 0 

Delsum 110 000 

 

Kostnader Beløp 

Faste installasjoner 110 000 

Utstyr 0 

Leie av lokaler, teknisk utstyr 0 

Lønn, sosiale utgifter 0 

Kurs, opplæring 0 

Formidling, forestilling, utstilling 0 

Markedsføring 0 

Reise, transport, opphold 0 

Andre kostnader (spesifiser i kommentarfeltet) 0 

Delsum 110 000 

 

Total 0 

 
Kommentar til kostnadsbudsjettet 

 
De faste innstalasjonene består av diskgolfkurver og utkastfelt. All jobb med banen gjøres på dugnad, så kostnadene 

dekker bare de materielle utgiftene 
 

Last opp detaljert budsjett her - kun obligatorisk der 

søknadsbeløpet er kr 500.000 eller større 
0 vedlegg 

 

Har tiltaket søkt støtte hos offentlige og/eller andre ordninger? 

 
Ja 

 
Hvilke offentlige og/eller andre ordninger har dere søkt/fått støtte fra? 

 

 
Andre ordninger– vennligst spesifiser 

 

 
Spesifiser hvilken annen ordning dere har søkt/fått støtte 

hos 

 
navn 

 
Hvilket kontonummer skal en eventuell tildeling utbetales kontonr 

til? Dersom kontoen krever KID, vil alle utbetalinger bli 

stoppet. 

 

Bekreft at oppgitt kontonummer ikke krever KID 
 

Ja 
 

Varighet 
 



Startdato 01.05.2020 

Sluttdato 30.09.2021 

 

FREMDRIFTSPLAN OG GJENNOMFØRING AV TILTAKET 

 
Beskriv hvordan dere har tenkt å gjennomføre tiltaket 

 
 

banenavn bygges ved at man bygger hull for hull. Man begynner med å rydde området hullet skal ligge på for 

underskog og busker. Deretter bygger man utkastfelt og setter en diskgolf kurv ned i bakken. 
 

Denne prosessen gjenstas for alle 18 hull på banen. 

 
 

Skal tiltaket gjennomføres i samarbeid med andre? 

 
Nei 

 
Krever tiltaket at det innhentes offentlige og/eller andre type godkjennelser? 

 
Nei 

 
Er det en plan for hvordan tiltaket skal vedlikeholdes? 

 
Ja 

 
Beskriv plan for vedlikehold 

 
Fremvoksende vegitasjon må holdes nede slik at banen forblir spillbar. Dette vil bli gjort av medlemmer av klubnavn 

ved behov. 

 
Jeg samtykker 

 
Ja 

 
Jeg samtykker 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


