
 

 

Nedre Slottsgate 25  |  0157 OSLO 
Tlf: 23310980  |  post@norskfriluftsliv.no 
www.norskfriluftsliv.no 

Org.nr. 971 262 834 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Det norske Skogselskap, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,  

Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,  

Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Norges Sopp- og 

Nyttevekstforbund 

Sammen pa  tur! 
Tilskudd til kick-off arrangement 10.mai: Inntil kr 25.000, - 

Sammen på tur er et signalarrangement under Frivillighetens år 2022, og støttes av Stiftelsen Dam og 

Gjensidigestiftelsen. En million kroner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. 

Vi ønsker å få flere mennesker med på turer og aktiviteter i nærmiljøet. Derfor inviterer vi nå hele 

Norge til å løfte sammen for å sørge for at enda flere har noen å være på tur med. La oss være 

#sammenpåtur! 

10.mai er det Verdens aktivitetsdag og i forbindelse med dette ønsker vi å markere starten på 

signalarrangementet med en kick-off rundt om i hele landet. La oss komme sammen denne dagen for 

å få flere med og i aktivitet! #sammenpåtur 

Din organisasjon/forening kan søke om inntil kr 25.000,- for å gjennomføre et kick-off arrangement i 

forbindelse med Verdens aktivitetsdag 10.mai. Tilskudd innvilges fortløpende på bakgrunn av søknad 

og så langt midlene rekker. Støtten utbetales på etterskudd mot rapport og bilder fra 

gjennomføringen, senest en måned etter gjennomføring. Ved behov kan forskuddsvis utbetaling av 

tilskuddet vurderes. 

Send din søknad til: post@sammenpåtur.no  

Hva kan man søke støtte til? (Eksempler. Ikke uttømmende liste). 
Leie av utstyr eller innkjøp av utstyr, kjøp av tjenester, leie av lokaler, profileringsmateriell, innkjøp av 

forbruksmateriell og mat som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet/tiltaket. Med 

begrepet «nødvendig for gjennomføring av arrangementet/tiltaket» menes at 

arrangementet/tiltaket ikke kan gjennomføres uten at anskaffelsen/innleie foretas, eller at 

måloppnåelsen/effekten av arrangementet/tiltaket blir betydelig redusert. 

Markedsføringskostnader, transportkostnader for gods eller reisekostnader for instruktør, 

foredragsholder eller liknende, som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet/tiltaket. 

Krav: 
For å få innvilget tilskudd må følgende vilkår oppfylles:  

• Søker er enten et lokalt ledd i en større organisasjon, eller en organisasjon uten lokale ledd. 

Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret 

• Støtten skal brukes til å markere Verdens aktivitetsdag 10.mai. Arrangementet/aktiviteten 

må være lett tilgjengelig, nær der folk bor og lavterskel slik at det er lett å delta for alle. 

• Søker må samarbeide med minst en lokal partner om arrangementet/tiltaket som det søkes 

støtte til. Partner kan være offentlige aktører slik som Frivilligsentral, lokal kulturskole, 

barnehage, bibliotek, sykehjem osv. eller en annen lokale forening. 

• Arrangementet synliggjøres som en del av Frivillighetens år 2022 ved å bruke 

#frivillighetensår og #sammenpåtur når man deler bilder fra aktiviteten i sosiale medier. 

Vi ber også om å få: 

• Bilder av gjennomføringen i etterkant ved rapportering.  

(Pass på at alle personer som er synlige på bildene dere sender oss har sagt ja til at bildene 

kan deles.) 

Vi deler gode historier og bilder til inspirasjon for andre på nettsider og sosiale medier. 
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Søknad: (Svar kort på følgende spørsmål) 
• Navn på forening/organisasjon. 

• Organisasjonsnummer. 

• Navn på samarbeidspartner(e). 

• Sted for arrangementet (kommune/fylke) 

• Kort beskrivelse av arrangementet 

• Målgruppen for arrangementet (Hvem skal delta? Hvilke grupper ønsker dere å treffe, og 

hvordan skal dere rekruttere de? Aldersgrupper?) 

• Hvordan synliggjør dere arrangementet? (Hvordan skal folk finne utav hvor og når det skjer?) 

• Hvordan skal dere bruke arrangementet til å vise frem tilbud/muligheter i nærområdet og få 

flere med? 

• Hvor mange frivillige/timer innsats anslår dere at de som gjennomfører arrangementet vil 

bidra med? 

• Budsjett (Hva søker dere penger til, og hvor mye?) 

Rapport: (Skriv kort) 
• Beskrivelse av gjennomføringen. Ble aktiviteten som planlagt i søknaden? Forklar kort hvis 

det ble store endringer. 

• Hvor mange deltok/kom på aktiviteten/arrangementet? 

• Anslå aldersgruppen(e) på de som deltok. 

• Hvor mange frivillige deltok i gjennomføringen, og med antall timer? 

• Kostnadsoversikt: List opp pengene dere brukte og regn ut totalsum. 

• Legg ved bilder av gjennomføringen, og kvitteringer som underbygger kostandene. 

• Kontonummer tilskuddet skal utbetales til, og eventuelt merknad.  

VIKTIG: Alle personer som er synlige på bilder må spørres om det er greit at bildene deles i 

rapporten, på nettsiden og i sosiale medier. (Hvis noen ikke svarer eller sier nei til dette, må 

dere ikke sende oss bildene av disse personene.) 

 

Les mer og hold deg oppdatert her: www.sammenpåtur.no.  

                 

 

 

http://www.sammenpåtur.no/

