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Utstyrstype Begrunnelse/beskrivelse Total 
innkjøpspris

Søknadssum Godkjent 
søknadssum

Innstilt sum

GR17030010420 Bangdalen Idrettslag
Matte, slodd og sporsetter til 
snøscooter og ATV

Bangdalen IL (tidligere Klinga IL)er et lite idrettslag i 
Namsos kommune. Vi er et lite idrettslag som kjøpte inn 
slodd og sporsetter i 2018 for å få unger ut på ski ved å 
arrangere lysløyperenn. 

22 913 7 637 7 637 6 250
GR17420001420 Grong IL
Tidtakerutstyr som støtter 
emiTAG løperbrikker

Innkjøp av tidtakerklokke m/antenne for å kunne registrere 
mellomtid

25 549 8 515 8 515 6 969
GR17210001420 Helgådal IL
Langrenn rulleski til utlån i klubb Klubben hadde ikke rulleski for utlån til medlemmer fra 

før.Økende aktivitet i barne- og ungdomsgruppa. Klubben 
ønsker å møte det økende utstyrspresset med et tilbud til 
egne medlemmer!

Tidtakerutstyr som støtter 
emiTAG løperbrikker

Oppgradering av klubbens tidtakerutstyr.Økende aktivitet i 
barne- og ungdomsklassene!Manuelle stoppeklokker ved 
skirenn-ressurskrevende!Målsetting om å understøtte 
klubbmedlemmer med relevant utstyr!

36 159 12 052 12 052 9 863
GR17190024420 IL Aasguten
Løypemaskin med glattebrett, 
fres sporfres og sporsetter

Når den gamle løypemaskinen måtte bytte ut, kjøpte vi en 
løypemaskin som er så bred at vi nå trenger bare å kjøre 
en runde for å få til fine forhold til både klassisk og 
skøyting. 

1 375 000 300 000 300 000 245 559
GR17110003420 Kopperå IL
Matte, slodd og sporsetter til 
snøscooter og ATV

Trysil Snow løypeslodd 150. Denne trekkes gjennom 
traseen for å slette ut før sporleggeren trekkes gjennom 
løypa.

21 935 7 311 7 311 5 983
GR17210005420 Leksdal IL
Langrenn rulleski til utlån i klubb Rulleski for utlån brukt som rekrutterings- og 

kostnadsbesparende tiltak mot barn og unge 
Tidtakerutstyr som støtter 
emiTAG løperbrikker

Tidtakerutstyr for å kunne arrangere skirenn. Har valgt å 
inkludere brikker (for utlån) då vi er usikre på om det kun 
er PC/Printer som ikke er støtteberettiget

93 718 31 236 31 236 25 566
GR17440001420 Overhalla IL
Løypemaskin med glattebrett, 
fres sporfres og sporsetter

Sporsetter proff med ballastbrakett for sporsetting ved bruk 
av snøscooter. Benyttes til kjøring av spor på ulike løyper 
for Overhalla idrettslag, skigruppa.

11 695 3 898 3 898 3 190
GR17140017420 Skatval Skilag
Matte, slodd og sporsetter til 
snøscooter og ATV

1 stk snøkomprimator samt 1 stk slodd + 1 stk sporsetter 
for snøscooter til oppkjøring av løyper på Forbordsfjellet, i 
Klempen og i Skatvalsbygda. Løyper + trimposter = 
folkehelse !

45 903 15 299 15 299 12 522
GR17190020420 Skogn IL
Barneskipakker til telemark og 
hopp

Hoppski for rekruttering med NNN-binding, enkel å bruke 
og lav terskeltilbud for å få barn til å hoppe.

13 780 4 593 4 593 3 759
GR17020025420 Steinkjer Skiklubb
Alpint B- sikkerhetsnett Vi har endelig fått i gang vårt alpinanlegg på Steinkjer og 

rekrutteringen har de siste 2 årene økt betraktelig, etter at 
bakken har ligget nede noen år. Behovet for nytt utstyr er 
stort.

Utstyrspakke til skileik Steinkjer Skiklubb har i 2018 bygget nytt skileikanlegg med 
hjelp fra Norges Skiforbund og kommunen. Vi har sett 
behovet for nytt utstyr i anlegget for å kunne se på anlegget 
som ferdigstilt. 

20 547 6 849 6 849 5 604

Utstyrsmidler 2018
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GR17400005420 Trones IL
Utstyrspakke til skileik Vi har kjøpt inn akematter - ski - slalomporter - miniski - 

snowracere. Tiltenkt brukt på skileikdager og ved 
skikarusellrenn i lysløypa. Kan også lånes ut til skole og 

15 178 5 059 5 059 4 140


