
Søknad om tilskudd til tiltak for barn og unge 
 
Søknad sendes:       
Øyer kommune - Ungdomsrådet 
Tjenesteenhet Kultur og fellestjenester 
Postboks 4 
2637 Øyer 
postmottak@oyer.kommune.no  
 
SØKER: 
 
Navn/Organisasjon:Øyer Tretten Idrettsforening Projekt 14 Hockey 
 
Kontaktperson:Morten Høyesveen 
 
Adresse:Tuterudvegen 19 
Postnummer:2635 Poststed:Tretten 
Telefon:48219668 Mobil: 
E-postadresse: innebandy@oti.no 
Søknadsbeløp: kr.   15.000                                 Kontonr.:2002 2024 532 
Formål:Få flest mulig unge ut på isen og få opp generelt aktivitetsnivå på alle 
barn. 
 
 
 
 

Er prosjektet avhengig av midler fra Ungdomsrådet for å gjennomføres.  
JA x     NEI         
 Kan prosjektet gjennomføres med deler av søknadsbeløpet       
JA x   NEI                      
Kort beskrivelse av hvordan tiltaket kommer barn og unge i kommunen til 
gode: 
Dette prosjektet vil komme alle barn og unge i kommunen til gode, 
med at vi har ett lavterskel tilbud der ungene kan låne utstyr gratis 
og kose seg med andre barn uavhengig av utstyrsjag på isen. 
Det er hele tiden utfordringer som gjør at vi trenger pengestøtte til 
innkjøp av utstyr for å få dette tilbudet så bra som overhodet 
mulig, uten at det skal koste penger for ungene. 
Alle skal være med er vårt motto, og det står vi for. 
Alle er velkommen. 
Vi ønsker å arrangere åpen dag på begge plasser både Øyer og 
Tretten. 
Dette var noe vi gjorde i fjor også, med stor suksess på begge 
plassene. 
 
 

mailto:postmottak@oyer.kommune.no
mailto:innebandy@oti.no


Handlingsplanene er som følger. 
Opprigging av innleid lyd og lysanlegg, utplassering av bålpanner og 
griller. 
Bestilling av premier. Innkjøp av mat og drikke. 
Innkjøp av engangs utstyr i forbindelse med matservering. 
Vi vil også i år invitere Lillehammer ishockey klubb til å delta, som 
i for var dette en stor suksess blant ungene, da selve Rasken møtte 
opp. 
Vi vil også gi gave til alle barn som deltar ca 300+ unger. 
Egen utlånsbod med hockey/skøyteutsyr vil bli bemannet, og 
ungene vil få hjelp med utstyr og det di måtte trenge helt gratis til 
utlån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruk om nødvendig eget ark. 

Budsjett og handlingsplan for tiltaket må vedlegges. 
 


