
Hvordan bidrar vi til anlegg?
Viken Idrettskrets 9. oktober 2020



Om Sparebankstiftelsen DNB

• Har sitt utspring i tidligere sparebanker, som med tiden er gått inn i DNB-konsernet.

• Nest største eier i DNB (ca. 8 % av aksjene)

• Ivaretar norsk sparebanktradisjon med å bruke utbyttet fra banken på allmennyttige 
formål, primært på Østlandet.

• Fire formålsområder:
- Kunst og kultur              - Nærmiljø og kulturarv

- Natur og friluftsliv        - Idrett og lek

• Delte i 2019 ut 609 MNOK til disse formålene. Ca. 130 MNOK til idrettsforeninger.
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«Vi utløser gode krefter»

• Bidrar gjerne til dugnadstiltak som ivaretar eller utvikler anlegg. 

Rehabilitering, vedlikehold, oppussing, oppgraderinger, bygging av nye elementer...

• Offentlig finansiering og spillemidler må sikre de største løftene. 

Investerer sjelden i større kjerneanlegg som flerbrukshaller, kunstgressbaner, etc.

• Vår rolle i større spleiselag: 

«Bygg hallen, så bidrar vi til aktiviteten som skal fylle den».

Hjelper i neste anleggsfase idrettslag med å skaffe utstyret de trenger.
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Mindre anlegg og spleiselag
• Støtter gjerne etablering av enklere og mindre anlegg. 

Ofte i kombinasjon med spillemiddelordningen for nærmiljøanlegg.

• Viktig steg for et idrettslag med planer i denne retningen: 

- Gå i dialog med kommunen og avklar spillemidler før du søker stiftelsen. 

Dette hever sjansene for bidrag betraktelig! 

Hvem ønsker seg anlegget? Er det etterspurt av flere, eller forbeholdt en gruppe?

Hvor ligger det? Nærhet til skoler, innfallsporter til marka, osv. en styrke.

Egeninnsats i form av kapital eller dugnadsarbeid vektes også tungt.

Om kommunen også har muligheter for å bidra, har du svært gode kort på hånden.
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Finansiering: eksempel nytt nærmiljøanlegg

Hvalstad Aktivitetspark i Asker ble etablert i 2019, rett ved skole og kunstgressbane. 

Den består av bl.a. rullepark, sykkelløype, pump track og basketbane. 

Les mer om anlegget: 
https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/hvalstad-aktivitetspark

https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/hvalstad-aktivitetspark


Spesielle tiltak

- Klubbhuset som møteplass

Støtter prosjekter som utvikler og benytter klubbhuset til utvidet aktivitet. 

Matservering, sportslig aktivitet, sosiale samlinger, sambruk med andre fritidstilbud, etc.

- Fast støtteordning for ballbinger og løkker.

Forvaltes av Norges Fotballforbund, som også bistår med annen kompetanse. Stiftelsen bidrar med 

60-80.000,- per flate. Krever at området skal legge til rette for mer enn kun fotball.

- «En morsom omvei»

Ordning for nye typer aktivitetsanlegg der folk ferdes i hverdagen. 15 millioner satt av fra stiftelsen.

Ledes av Tverga, i samarbeid med kommuner som ønsker å utvikle lokalt tilpassede anlegg.



«Kan kommuner søke stiftelsen?»

Ja, i noen grad. 
Men det stilles større forventninger til en kommune enn til en frivillig forening. 

Er tiltaket i samarbeid med frivilligheten? Bidrar kommunen selv på noe vis?

Stor forskjell i kommuners tilnærming til stiftelser. 

Søknader om tiltak kommunen selv ikke prioriterer får sjelden støtte.

Generelt foretrekkes tiltak der idretten eller andre frivillige foreninger er prosjekteier.

Spørsmål eller konkrete tiltak du trenger bistand med?

Ta kontakt!

Steinar Sæthre – rådgiver, idrett og lek

Epost: ss@sparebankstiftelsen.no Tlf: 976 76 460

mailto:ss@sparebankstiftelsen.no

