
 (application form) 
 

Question in norwegian English translation 

Hva slags aktivitet søker dere om 
støtte til? 

 Lage film 

 Samfunn/politikk 

 Paintball/airsoft 

 Data/LAN/spill 

 Media og kommunikasjon 

 Skaterampe/lekeplass 

 Uteaktivitet/friluft 

 Kunst/håndverk 

 Festival/større arrangement 

 Mindre 
arrangement/sammenkomst 

 Annet 
 

What kind of activity are you 
appliying for? 

 Make a film 

 Society/politics 

 Paintball/airsoft 

 Data/LAN/games 

 Media and communication 

 Outdoor activity 

 Art/handcraft 

 Festival/ bigger event 

 Smaller event or get together 

 Others 

Dersom ”Annet”, hva slags type 
aktivitet søker dere om støtte til? 

If ”others” what type of activity do 
you apply for? 

Søknadssum Application amount 

Navn på aktiviteten Name for the activity 

Beskrivelse av aktiviteten (maksimum 
1000 tegn) 
 

Description of the activity (max. A 
1000 letters) 

Hvem er målgruppen for aktiviteten? 
(Maksimum 1000 tegn)  
 

Who is the targetgroup for the 
activity? 

Startdato for aktiviteten 
 

Start date for the activity 

Sluttdato for aktiviteten 
 

End date for the activity 

Hvor har du hørt om Frifond? * 

 Informasjon fra Frifond/LNU 

 Fritidsklubben 

 Venner 

 Facebook 

 Søk på nettet 

 Annet 

Where have you heard about 
Frifond? 

 Informasjon from Frifond/LNU 

 The club 

 Friends 

 Facebook 

 Search on the internett. 



  Others 
Dersom "Annet", hvor har du fått 
informasjon om Frifond? 
 

If ”others” where have you found 
information about Frifond? 

Hvis dere skal leie noe, hvem skal 
dette leies fra?  
 
Oppgi hva dere skal leie, og fra 
hvor/hvem dette skal leies 

 

If you are going to rent something, 
who is it going to be rented from? 
 
Write what you are going to rent, 
from where and who it is going to be 
rented. 

Har gruppa mottatt støtte fra Frifond 
musikk eller Frifond teater dette 
året? 

 Ja 

 Har søkt, venter på svar 

 Nei 
 

Have the group recieved support 
from Frifond Music or Frifond theater 
this year? 

 Yes 

 Have applied and is waiting for 
answer. 

 No 

Hvor mange skal delta totalt i 
aktiviteten? *  
 
Oppgi forventet antall deltakere, 
både søkergruppa og eventuelt andre 
deltakere 

How many are going to participate in 
the activity in total? 
 
Write expected number of 
participants, including the application 
group and other participants. 

Får dere støtte fra andre 
støtteordninger/sponsorer? Hvis ja, 
husk å legge dette inn i budsjettet på 
neste side. * 

 Ja 

 Har søkt, men venter på svar 

 Nei 
 

Are you getting support from other 
sponsors? If yes, remember to put it 
in the budget on the next page. 

 Yes 

 Have applied abd is waiting for 
answer. 

 No 

  
  

  
 

 


