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B. Beregningsgrunnlag for søknaden

A. Generelle opplysninger

B1. Turhytte

Aktivitet

Adresse Postnr. Sted

Epostadr.

Etablert (årstall - 4 siffer)

Lagets evt. adresse og kontaktopplysninger (her skal du ikke oppgi privatpersoner, men besøks- og evt. postadresse):

Her oppgir du lagets epostadresse dersom laget har det. Det skal ikke 
oppgis epostadresse til privatpersoner her, det gjør du på skjema 1A.

Org.nr.

B3. Egne treningslokaler

B2. Klubbhus/garderobeanlegg

B4. Egne baner og løyper

Antall Navn på turhytte

Vårt lag har følgende hytter:

Sted

Antall Navn på turhytte Sted

Vårt lag har følgende klubbhus/garderobeanlegg:

Navn på klubbhus/garderobeanlegg

Navn på klubbhus/garderobeanlegg

Det gis et ekstra tilskudd til lag som har egne treningslokaler som brukes til trening hver uke. Et treningslokale er et fysisk bygg tilpasset aktiviteten som utøves.

Navn på treningslokale Treningstimer pr. uke

Navn på treningslokale Treningstimer pr. uke

Antall

Antall

Det gis et tilskudd til lag som har egne baner og løyper som har vært i bruk siste år, og som ikke har andre faste tilskuddsavtaler med Hitra kommmune. Med dette 
menes baner og anlegg som et samlet anlegg, f.eks. vil fotballbane/løpebane og håndballbane etc. ved samme idrettsområde anses som ett anlegg, og løyper er 
godkjente lysløyper som har årlige driftskostnader og som kan vise til aktivt bruk siste år.

Navn på anlegg

Navn på anlegg

Antall

Antall

Idrettsalegg Lysløype

LysløypeIdrettsalegg

Navn på anleggAntall LysløypeIdrettsalegg

Navn på treningslokale Treningstimer pr. ukeAntall

Antall

Antall

Vedlegg til skjema 1A 

Arkiv 2013/985

C. Utfylt av

Dato Navn (underskrift) Epostadresse

RETTLEDNING: 
1. Fyll ut skjemaet på skjermen 
2. Lagre det utfylte skjemaet på maskinen din 
3. Send skjemaet som vedlegg til epost med send knappen 
(Evt. kan skjemaet skrives ut og sendes inn pr. post)

Skjema 1B er tilleggskjema til 1A og skal leveres første gang laget søker om støtte eller når det foreligger endringer i faste eiendeler som klubbhus, hytter, egne 
treningslokaler eller baner/løyper etc. Har du levert skjemaet før behøver du ikke sende inn det på nytt igjen om du ikke har endringer.
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