
 

 
Tildelinger høst 2020 
 

 

 
Lokalsamfunnsløftet Finnmark  
 

• Alta Idrettsforening (idrett) 20.000 kroner til deltakelse i Bring-serien. 

• Alta Idrettsforening (idrett) 30.000 kroner til prosjektet Inkluderende idrettsglede. 

• Alta Idrettsforening (idrett) 450.000 kroner til Altaturneringen 2020-2022. 

• Alta Kammermusikkforening (kultur) 200.000 kroner til Etablering FESTIVALTA. 

• Alta Livredningsklubb (annet) 40.000 kroner til innkjøp av utstyr. 

• Audioland AS (næringsutvikling) 50.000 kroner til Arctic Song Lab 2021. 

• Bekkeli Velferdsforening (miljø og bærekraft) 10.000 kroner til prosjektet Søppelfri Bekkeli. 

• Bossekop Ungdomslag (idrett) 20.000 kroner til deltakelse i nasjonal Bring-serie. 

• Bymusikken (kultur) 5.000 kroner til 17.mai spilling. 

• Deanu Searat (idrett) 40.000 kroner til aktiviteter for barn og unge 2020-2021. 

• Elvegård Kulturforening (kultur) 100.000 kroner til «Det store i det lille – det lille i det store». 

• Forsøl Bygdelag (miljø og bærekraft) 25.000 kroner til mørketidslys. 

• Gamvik Kommune (kultur) 30.000 kroner til aktivitetsdager. 

• Glød Explorer AS (idrett) 30.000 kroner til Halddemarsjen 2020. 

• Hammerfest Historielag (kultur) 50.000 kroner til Lindstrømfestivalen 2020. 

• Hammerfest Kommune (miljø og bærekraft) 7.600 kroner til TV-aksjonen 2020. 

• Hammerfest og omegn Næringsutvikling AS (næring) 50.000 kroner til frokostmøter. 

• Hammerfest Pensjonistforening (annet) 25.000 kroner til presentasjonsutstyr. 

• Hammerfest Skiklubb (idrett) 18.000 kroner til premier til skicup. 

• Hammerfest Skole- og ungdomskorps (kultur) 33.205 kroner til juleglede for de eldre. 

• Hammerfest Svømme og- livredningsklubb (idrett) 20.000 kroner til Finnmark Open 2020. 

• Ida Holm Olaussen (kultur) 10.000 kroner til gjennomføring av Sommerkvintett. 

• Idrettslaget Nordlys (idrett) 100.000 kroner til bygging av klubbhus. 

• Kiberg Bygdelag (byrom) 100.000 kroner til innkjøp av ATV. 

• Kirkenesdagene AS (kultur) 25.000 kroner til ungdomspris. 

• Laila Kolostyak (kultur) 40.000 kroner til kunstprosjektet «Jeg fant, jeg fant». 

• Lakselv Motorklubb (idrett)12.000 kroner til gjennomføring av NNM-finale motocross. 

• Lillefjord Grendelag og Hytteforening (friluftsliv) 40.000 kroner til renovering. 

• Mehamn Musikkforening (kultur) 20.000 kroner til Julekonserter Nordkyn 2020. 

• Nasjonalforeningen for Folkehelsen Hammerfest Demensforening (humanitært) 50.000 
kroner til Tovertafel. 

• Neiden Velforening (friluftsliv) 25.140 kroner til utedo ved Stormælen folkesti. 

• Nerskogen Idrettslag (friluftsliv) 51.117 kroner til lyssetting av skiløypetrase. 

• Nordkapp Kommune (kultur) 36.000 kroner til kulturpris og kulturstipend 2020-2022. 

• Nordkapp Kommune (kultur) 50.000 kroner til fornyelse av ungdomsklubb. 

• Norges Taxiforb avd. Finnmark (humanitært) 295.000 kroner til innkjøp av hjertestartere.  

• Porsanger Idrettslag (idrett) 25.000 kroner til mobile sports speil til dans. 

• Pro Barents AS (næringsutvikling) 20.000 kroner til Koronarådgiving. 



• Pro Barents AS (næringsutvikling) 200.000 kroner til møteplasser for gründerjakten. 

• Samisk Nærings- og utredningssenter AS (byrom) 71.198 kroner til Giellavahkku 2020. 

• Scenekunstverket AS (kultur) 30.000 kroner til sommerleir. 

• Sommer i Berlevåg (kultur) 30.000 kroner til festivalgjennomføring av Sommer i Berlevåg. 

• Steinura ved Linda Helen Hansen (miljø og bærekraft) 20.000 kroner til filmproduksjon. 

• Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø (byrom) 50.000 kroner til prosjektet kaffe på hjul. 

• Sør-Varanger Kommune (næringsutvikling) 200.000 kroner til Korona rådgivning. 

• Tursti for alle (friluftsliv) 10.000 kroner til innkjøp av turutstyr. 

• Vadsø Atletklubb (miljø og bærekraft) 50.000 kroner til opprydding i Varangerfjorden. 

• Vadsø Golfsimulator AS (idrett) 10.000 kroner til aktiviteter knyttet til simulatoren. 

• Vadsø Jeger – og fiskeforening (annet) 6.250 kroner til brannsikkerhet på skytebanen. 

• Varanger Maritime Forening (friluftsliv) 10.000 kroner til maritime aktiviteter for barn. 

• Varanger Sportskytterklubb (idrett) 75.000 kroner til innkjøp av leirduekastere. 

• Vardø Næringsforening (næringsutvikling) 50.000 kroner til «Handle lokalt»-kampanje. 

• Vestfinnmark Jeger og Fiskeforening (friluftsliv) 150.000 kroner til utsiktsplass. 

• Visit Alta AS (byrom) 70.000 kroner til prosjektet Opplev Alta. 

 
 
Lokalsamfunnsløftet Troms 
 

• 4H Troms (miljø og bærekraft) 25.000 kroner til prosjektet 4H for alle. 

• 70 Grader N Arkitektur AS (byrom) 25.000 kroner til LABORATORIET festivalen. 

• Arctic Chamber Music Festival AS (kultur) 50.000 kroner til festivalgjennomføring. 

• Ballklubb Tromsø (idrett) 15.000 kroner til innkjøp av volleyballer. 

• Ballklubb Tromsø (idrett) 5.000 kroner til innkjøp av opplegger-kurver. 

• Bardufoss Skisenter (idrett) 250.000 kroner til innkjøp av tråkkemaskin. 

• Birtavarre Husflidlag (miljø og bærekraft) 20.000 kroner til Arctic Wool – trust the local. 

• Bjorelvnes Bygdehuslag (annet) 10.000 kroner til steamvasker. 

• Bondenes Marked og Streetfood festivalen (miljø) 15.000 kroner. 

• Burfjord Idrettslag (friluftsliv) 12.500 kroner til gjennomføring av Familiekarusell. 

• Burfjord Idrettslag (idrett) 15.000 kroner til innkjøp av bord til arrangementer. 

• Dancelab Dansens Hus (kultur) 50.000 kroner til Arctic Jam 2021. 

• Den Norske Kirke på Svalbard (friluftsliv) 15.000 kroner til 60 års markeringen. 

• Elvemo Vel (friluftsliv) 20.000 kroner til lys i millieniumsbakken. 

• Finnsnes IL Fotball (idrett) 10.000 kroner til Kirkestien Fjelløp 2020. 

• Fiskerikandidaten (annet) 10.000 kroner til trykk og publisering. 

• Fjellfyrverkeriet i Tromsø (humanitært) 40.400 kroner til skredsikkerhetsutstyr. 

• FK Senja/Silsand (idrett) 50.000 kroner til skjerm i storhallen. 

• Halti Næringshage AS (annet) 5.000 kroner til Yrkes- og utdanningsmessa 2021. 

• HLF Tromsø (humanitært) 20.000 kroner til hørselsforsterkere. 

• Indre Kåfjord Idrettslag (friluftsliv) 15.000 kroner til Kåfjordpilken. 

• Karlsøyfestivalen (miljø og bærekraft) 50.000 kroner til digital festival. 

• Klimakunstfestivalen (miljø og bærekraft) 50.000 kroner til festivalgjennomføring. 

• Kvaløya Hjemmetjeneste (kultur) 5.000 kroner til innkjøp av musikkutstyr og noter. 

• Kvääväänii (kultur) 15.000 kroner til innspill av julevideo. 

• Longyearbyen Symfoniorkester (kultur) 15.000 kroner til 60 års markering. 

• Longyearbyen Symfoniorkester (kultur) 30.000 kroner til vårseminar. 

• Midt-Troms Golfklubb (idrett) 45.000 kroner til klubbutvikling 2020-2022. 



• Målselv Fotoklubb (kultur) 1.000 kroner til Istindkalenderen 2021. 

• Nord-Troms Turlag (friluftsliv) 17.000 kroner til turledersamling. 

• Nordreisa Røde Kors (humanitært) 10.000 kroner til utstyrsbank. 

• Nordreisa Røde Kors (humanitært) 20.000 kroner til varmetepper. 

• Norske Redningshunder Troms Distrikt (humanitært) 95.000 kroner til skallbekledning. 

• Næringsforeningen i Finnsnesregionen (byrom) 10.000 kroner til pepperkakebyen. 

• OK Silsand (idrett) 13.000 kroner til laserprinter. 

• Open Out (kultur) 50.000 kroner til Open Out Festival 2020. 

• Polarjazz Spitsbergen (kultur) 60.000 kroner til gjennomføring av Polarjazz 2021-2022. 

• Ramfjord Kirkeforening (kultur) 13.000 kroner til julekonsert. 

• Ramfjord Ungdoms- og Idrettslag (idrett) 30.000 kroner til frisbeegolf bane. 

• Ringvassøy Musikkorps (kultur) 30.000 kroner til innkjøp av jakker. 

• Rottenvik Bygdelag (friluftsliv) 35.000 kroner til nytt løypetrekkerutstyr. 

• Ryttersportsklubben Nor (idrett) 15.000 kroner til utstyrsinnkjøp. 

• Sans Senja AS (idrett) 25.000 kroner til Sans Senja løpehelg. 

• Skjervøy Røde Kors Lokalforening (humanitært) 5.000 kroner til julegaver til vanskeligstilte. 

• Skjervøy Sokn (kultur) 60.000 kroner til utsmykning av menighetssal. 

• Stiftelsen Crux (humanitært) 50.000 kroner til kunsten å gå – «en reise innover og utover». 

• Stiftelsen Tromsø Gamleby (kultur) 25.000 kroner til byvandring i Tromsø. 

• Troms Turlag (friluftsliv) 32.000 kroner til Vinterfest 2021. 

• Tromsø Arbeiderforrenings Mandskor (kultur) 5.000 kroner til nytt piano. 

• Tromsø Basketballklubb (idrett) 17.500 kroner til innkjøp av basketballer. 

• Tromsø Folkeskoles Musikkorps (kultur) 30.000 kroner til PA anlegg med mikrofoner. 

• Tromsø Ishockeyklubb (idrett) 33.408 kroner til fritidstilbud og utstyr. 

• Tromsø Kommune (miljø og bærekraft) 100.000 kroner til prosjektet piggfri utmark. 

• Tromsø Kulturskoles Kulturforum (kultur) 50.000 kroner til UNGSY prosjektet. 

• Tromsø Røde Kors (friluftsliv) 113.000 kroner til droneinnkjøp. 

• Tromsø Skiskytterlag (idrett) 90.000 kroner til klubb og aktivitetsutvikling 2021-2023. 

• Tromsø Storm ungdom (idrett) 56.000 kroner til innkjøp av nye spilledrakter. 

• Tromsø Triathlonklubb (idrett) 18.000 kroner til prosjektet talentsatsing & trygghet i havet. 

• Tromsøsund Sokn (byrom) 26.800 kroner til lyssetting av Ishavskatedralen. 

• Universitetet Nord-Norge HF (humanitært) 4.820 kroner til julegaver kreftavdelingen.  

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (friluftsliv) 15.000 kroner til prosjektet Bodterapi. 

• Viseklubben Spelt (kultur) 5.0000 kroner til Visehøsten 2020. 

• Øverbygd Idrettslag (idrett) 12.174 kroner til volleyballutstyr. 

• Årviksand Bygdelag (friluftsliv) 50.000 kroner til vinteraktiviteter. 
 

 
Lokalsamfunnsløftet Hålogaland 
 

• Alsvåg Idrettslag (idrett) 15.000 kroner til Vesterålen Summe Games 2020. 

• Alsvåg Idrettslag (idrett)10.000 kroner til LoVe Sommerskiskole 2020. 

• Andenes Turnforening (idrett) 20.000 kroner til defileringsdrakter. 

• Bakgården Harstad AS (byrom) 45.000 kroner til prosjektet Lys i TV-tårnet 2020-2022. 

• Bergseng Velforening (friluftsliv) 13.750 kroner til innkjøp av bålpanne. 

• Brokvik Velforening (kultur) 47.500 kroner til familiedag på Gressholman. 

• Bøstrand Tur og Grendelag (friluftsliv) 141.000 kroner til nytt løypeoppkjøringsutstyr. 

• Deadline Event AS (kultur) 100.000 kroner i koronastøtte til Fæsterålen 2020. 

• Egga Utvikling AS (næringsutvikling) 30.000 kroner til Look North Trainee 2020-2021. 



• Ervik Storband (kultur) 30.000 kroner til musikkshowet A decade. 

• Evenesmark IL (idrett) 49.000 kroner til innkjøp av ny snøscooter. 

• Flere Farger Narvik (kultur) 50.000 kroner til kunstprosjektet Flere Farger Narvik 2020. 

• Flire AS (kultur) 150.000 kroner til Harstad Standupfestival. 

• Frivillighetssentralen i Skånland SA (byrom) 50.000 kroner til ungdomsarena for aktiviteter. 

• Haikjeften AS (kultur) 200.000 kroner til gjennomføring av Musikkfestivalen. 

• Harstad Idrettslag (idrett) 20.000 kroner til integrering. 

• Harstad Kommune (humanitært) 32.500 kroner til koronaprosjektet Bamseklem til gode. 

• Harstad Tidende AS (kultur) 25.000 kroner til korpskonserter. 

• HLF Lødingen (humanitært) 10.000 kroner til innkjøp av teleslyngekoffert. 

• Kafé- Ro Leknes (humanitært) 100.000 kroner til videreføring av gratis tilbud. 

• Kvæfjord Frivilligsentral (humanitært) 12.500 kroner til julemiddag på Sentralen. 

• Lavik Grendelag (friluftsliv) 90.000 kroner til opparbeiding av tursti. 

• Lødingen Idrettslag (idrett) 20.000 kroner til innkjøp av overtrekk håndball. 

• Lødingen Skolekorps (kultur) 10.000 kroner til aspirantundervisning. 

• Morild I L (idrett) 70.000 kroner til utstyrsinnkjøp. 

• Narvik Idrettslag (idrett) 40.000 kroner til husbygging for stavutstyr. 

• Narvik Kommune (friluftsliv) 25.000 kroner til arbeide med turguide hefter. 

• Narvik og Omegn Jeger- og Fiskeforening (friluftsliv) 94.000 kroner til aktivitetsområde. 

• Narvikregionen Næringsforening SA (bærekraft) 300.000 kroner til kompetanseplattform. 

• Nordic Noise (kultur) 50.000 kroner til prosjektet Kill the silence rock night. 

• Norsk Folkehjelp Ofoten (humanitært) 34.000 kroner til koronatiltak. 

• Norske Redningshunder Vesterålen Lokallag (annet) 13.090 kroner til sambandsoppgradering. 

• North Up AS (næringsutvikling) 50.000 kroner til Opplevelsesuka 2020. 

• Ofoten Kystlag (annet) 50.000 kroner til flytebrygge i Sandvika. 

• Schoppes og Schnakkes Foreningen (byrom) 125.000 kroner til driftstiltak i Narvik. 

• Skånland & Astafjord Jeger og Fiskeforening (friluftsliv) 50.000 kroner til skytesimulator. 

• Sortland & Omegn Skiklubb (idrett) 2.538 kroner til markedsføring. 

• Sortland Idrettslag (idrett) 15.000 kroner til åpen Blåbyhall. 

• Sortland Idrettslag (idrett) 25.000 kroner til utstyr til åpen Blåbyhall. 

• Sortland Idrettslag (idrett) 40.000 kroner til gjennomføring av fotballskole. 

• Sortland Jazz og Viseklubb (kultur) 20.000 kroner til Jazzweekend 2020. 

• Sortland Skytterlag (idrett) 20.000 kroner til skyteutstyr. 

• Sportsklubben Høken (idrett) 100.000 kroner til vanningsanlegg. 

• Teaterklubb '81 (kultur) 75.000 kroner til Ellinors julefortelling. 

• Thea Dauga Kuraas (idrett) 20.000 kroner til elitesatsing ishockey. 

• Ungt Entreprenørskap Nordland (annet) 4.500 kroner til innovasjonsCamp i Narvik. 

• Venneforeninga for Sykestua på Sortland (kultur) 2.000 kroner til Sommerutstilling 2020. 

• Vesterålen Matfestival (kultur) 50.000 kroner til festivalen. 

• Veteranskøyte G Jakobsen (kultur) 100.000 kroner til vedlikehold og opprusting. 
 

 
Lokalsamfunnsløftet Salten og Helgeland 
 
• Alstahaug Skolemusikk (kultur) 9.000 kroner til julekonsert 2020. 

• Arctic Wanderlust (annet) 62.500 kroner til destinasjonsreklame. 

• Bindal Fotball (idrett) 11.600 kroner til vekstprosjekt for felleskap. 

• Bindal Frivilligsentral (humanitært) 15.000 kroner til matkasseordning 2020. 

• Blåfrostfestivalen (annet) 20.000 kroner til prosjektet bamseklem. 



• Blåfrostfestivalen (kultur) 300.000 til gjennomføring av festivalen og barnefestivalen. 

• Blåfrostfestivalen (kultur) 100.000 kroner til ungdomskonsert under festivalen 2020. 

• BMV Dugnad (friluftsliv) 250.000 kroner til oppgradering av naturstiene i Hundstadlia. 

• Bodø Bakeri AS (kultur) 50.000 kroner til pepperkakebyen 2020. 

• Bodø Cykleklubb (idrett) 240.000 kroner til klubbutvikling 2020-2022. 

• Bodø Filmfestival AS (kultur) 100.000 kroner til festivalgjennomføring. 

• Bodø Golfklubb (idrett) 100.000 kroner til ny greenklipper. 

• Bodø Klatreklubb (idrett) 20.000 kroner til Fugløyfestivalen 2020. 

• Bodø Ride- og Kjøreklubb (idrett) 85.000 kroner til aktivitetsfremmende tiltak. 

• Bodø Sentrumsforum AS (byrom) 50.000 kroner til Julemarked 2020. 

• Bogen Båtforening (byrom) 50.000 kroner til ny båtbu i havna. 

• Brønnøysund Idrettslag (idrett) 10.000 kroner til aktivitetsdag. 

• Brønnøysund Idrettslag (idrett) 25.000 kroner til bytt stupetårn. 

• Brønnøysund VGS (kultur) 30.000 kroner til KorNoisy. 

• Bua Rana (friluftsliv) 20.000 kroner til innkjøp av turbekledning. 

• Cooperativeet Aktiv Helse (annet) 150.000 kroner til etablering av treningssenter. 

• DNT Sør-Helgeland (friluftsliv) 10.000 kroner til ungdomsaktiviteter. 

• Drevja Sokn (kultur) 10.000 kroner til korpsgensere. 

• Dønna Idrettslag (idrett) 30.000 kroner til klubbutvikling av fritidsaktiviteter. 

• Dønna Idrettslag (idrett) 50.000 kroner til oppgradering av kjøkken. 

• Fauske -Sprint F K (idrett) 40.000 kroner til sikkerhetstiltak ved SKS arena.  

• Fauske Svømmeklubb (idrett) 13.316 kroner til musikkanlegg. 

• Fotballklubben Saltdalkameratene (idrett) 100.000 kroner til draktinnkjøp. 

• Fred Endresen (kultur) 50.000 kroner til livekonserter i Studio-Nord. 

• Gildeskål Fotoklubb (kultur) 15.000 kroner til aktiviteter ved Galleri Langsanden. 

• Helgeland Pyro AS (kultur) 20.000 kroner til felles fyrverkeri. 

• Høyholms Grendehus (kultur) 10.000 kroner til oppgradering av kjeller i huset. 

• I L Vinger (idrett) 91.121 kroner til utstyr.  

• Idrettsklubben Grand Bodø (idrett) 375.000 kroner til klubbutvikling 2020-2022. 

• Innstranda IL (idrett) 150.000 kroner til gratis allidrett for barn og unge. 

• Kalliope (kultur) 10.000 kroner til gjennomføring av julekonserten. 

• Kobberløpet AS (idrett) 100.000 kroner til gjennomføring av løpet 2020. 

• Kry Frisør AS (humanitært) 50.000 kroner til design, trykking og produksjon av handlenett. 

• Kråkesølv DA (kultur) 65.000 kroner til dokumentarfilmen «stødig som en bauta». 

• Kulturnatta Mo i Rana (kultur) 50.000 kroner gjennomføring av arrangementet. 

• Kåsmohalsen Velforening Kulturveien (kultur) 40.000 kroner til rasteplass. 

• Leinesfjord Samfunnshus (kultur) 72.000 kroner til varmepumper. 

• Lovund Musikkforening (kultur) 20.000 kroner til kulturaktiviteter for unge. 

• Martin Sivertsens Minnefond (humanitært) 10.000 kroner til golfturnering. 

• Mental Helse Brønnøy (humanitært) 5.000 kroner til Verdensdagen. 

• Midnattsol Velforening (annet) 30.000 kroner til rehabilitering av Toppansletta. 

• Mosjøen IL (idrett) 35.000 kroner til skillevegger i Mosjøhallen. 

• Mosjøen Næringsforening (kultur) 300.000 kroner til Julebyen Mosjøen. 

• Nesna Idrettslag (idrett) 200.000 kroner til klubbutvikling 2020-2021. 

• Nesna Styrkeløftklubb (idrett) 20.000 kroner til innkjøp av utstyr. 

• Nord-Salten Turlag (friluftsliv) 17.500 kroner til trykking av Turhefte 2020. 

• Pass it on Sandnessjøen (humanitært) 10.000 kroner til julefeiring for vanskeligstilte. 

• Polarsirkelen Golf (idrett) 120.000 til klubbutvikling. 

• Pride- Mo i Rana (kultur) 30.000 kroner til gjennomføring av arrangementet. 



• Rana Røde Kors (humanitært) 40.000 kroner til innkjøp av ATV. 

• Rana Slalåmklubb (idrett) 150.000 kroner til treårig avtale om klubbutvikling. 

• Sagfjord Idrettslag (idrett) 200.000 kroner til utbedring av skiløype. 

• Saltdal Elveeierlag (friluftsliv) 15.000 kroner til innkjøp av lavvo. 

• Samfunnshusets Venner Tverlandet (kultur) 50.000 kroner til vedlikehold. 

• Sammen om Langsanden (kultur) 5.000 kroner til andeløp 2020. 

• Sandnessjøen Idrettslag (idrett) 12.500 kroner til kulerig og utstyr. 

• Sandnessjøen Idrettslag (miljø og bærekraft) 72.000 kroner til ventilasjonsanlegg. 

• Sandnessjøen og Omegn Cykleklubb (idrett) 20.000 kroner til Tour de HALD. 

• Smeltedigelen Musikkfestival AS (kultur) 25.000 kroner til unge talenter. 

• SpareBank 1 Nord-Norge (idrett) 70.405 kroner til arrangementet «kunsten å oppdra en 
verdensmester» for lokale lag og foreninger. 

• Sport Torghatten I.L. (idrett) 57.000 kroner til profileringsarbeid ved Torghatten Maraton. 

• Sulitjelma Musikkorps (kultur) 25.000 kroner til nye jakker. 

• Søla Kaiforening (kultur) 25.000 kroner til oppgradering av kaianlegg. 

• Trygve Hoff - Stiftelsen 30.000 kroner til minnepris. 

• Tårnet Vårt (byrom) 100.000 kroner til montering og vedlikehold av lys. 

• U L Fremskritt (kultur) 30.000 kroner til omtrekking av sittegruppe. 

• Vega Bridgeklubb (kultur) 15.000 kroner til innkjøp av dupliseringsmaskin. 

• Velforeningen U.L. Lykkens Prøve (miljø) 30.000 kroner til oppgradering av forsamlingshus. 
 

 
Arenaløftet 
 

• Alstahaug Idrettslag (friluftsliv) 24.500 kroner til møteplass. 

• Alta Idrettsforening (friluftsliv) 300.000 kroner til gapahuker og 800.000 kroner til 
kunstgressbane i Altaparken. 

• Beiarn Frivilligsentral (byrom) 10.000 kroner til mørketidslys. 

• Bekkevoll Vel (friluftsliv) 13.000 kroner til møteplass. 

• Blåkollen Borettslag (friluftsliv) 43.500 kroner til møteplass.  

• Bodø Kommune (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys. 

• Bodø kommune (friluftsliv) 660.000 kroner til bålpanner i utendørs treningsparker. 

• Bodø og Omegns Turistforening (friluftsliv) 75.250 kroner til møteplass. 

• Borettslaget Rådhusgaten 27/29 (friluftsliv) 30.300 kroner til møteplass.  

• Brinksvingen Vel SA (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Brønnøy Næringsforum (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys. 

• Brøstadbotn Sanitetsforening (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass.  

• Bunset Velforening (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass. 

• Bygdelaget Nykraft (friluftsliv) 72.500 kroner til møteplass.  

• Båtsfjord Handelstand (byrom) 80.000 kroner til mørketidslys.  

• Dønna Jeger-, fiske- og friluftsforening (friluftsliv) 65.350 kroner til møteplass. 

• Eierseksjonssameiet Elvekanten 14 og 16 (friluftsliv) 78.150 kroner til møteplass.  

• Fauske IL Langrenn (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Fauske Næringsforum (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys. 

• Fauske-Sprint FK (idrett) 1.500.000 kroner til nye garderober. 

• Gibostad og Omegn Grendeutvalg (byrom) 50.000 kroner til mørketidslys. 

• Glomfjord Grendeutvalg (byrom) 20.000 kroner til mørketidslys.  

• Glomfjord IL (friluftsliv) 250.000 kroner til oppgradering av lysløypa. 

• Gryllefjord IL (byrom) 50.000 kroner til mørketidslys.  



• Hammeren Ungdomslag (friluftsliv) 89.650 kroner til møteplass.  

• Handels -og Serviceforening Sør-Varanger (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys.  

• Harstad Cykleklubb (idrett) 9.000.000 kroner til Harstad Sykkelpark. 

• Haugerud og Mølnhushaugen Velforening (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Havnafestivalen AS (byrom) 50.000 kroner til mørketidslys.  

• Havørn UIL (friluftsliv) 70.000 kroner til ny utstyrsbank. 

• Heggelia og Omegn Grendelag (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass. 

• Hellfjell Ungdomslag (friluftsliv) 43.000 kroner til møteplass. 

• Hjemmeluft Bygdelag (friluftsliv) 72.500 kroner til møteplass.  

• Høyjarfall Velforening (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass. 

• Ibestad kommune (idrett) 200.000 kroner til tuftepark. 

• IL Santor (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass. 

• Jul på Berget (byrom) 50.000 kroner til mørketidslys. 

• Kabelvåg Innbyggerforening (byrom) 60.000 kroner til mørketidslys. 

• Kabelvåg Innbyggerforening (friluftsliv) 27.400 kroner til møteplass.  

• Kanebogåsen Borettslag (friluftsliv) 65.350 kroner til møteplass.  

• Kautokeino Frivilligsentral (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys.  

• Kjøllefjord Svømmeklubb (friluftsliv) 89.650 kroner til møteplass. 

• Knausen Borettslag (friluftsliv) 43.500 kroner til møteplass. 

• Kronstad Borettslag (friluftsliv) 29.000 kroner til møteplass.  

• KS Ski Lofoten (idrett) 300.000 kroner til maskingarasje i Kongsmarka. 

• Kvaløya Nordre Grunneierlag SA (friluftsliv) 20.000 kroner til møteplass. 

• Kveøy Bygdeutvikling (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Leinesfjord & Omegn Grendelag (byrom) 25.000 kroner til mørketidslys.  

• Leinesfjord & Omegn Grendelag (friluftsliv) 36.000 kroner til møteplass. 

• Leirfjord Idrettslag (idrett) 100.000 kroner til oppgradering av skihytte.  

• Levang Ve og Vel (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Lofoten Nature Trail ass. (miljø og bærekraft) 500.000 kroner til Lofotstien. 

• Lyngseidet Hytteforening (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass.  

• Lødingen Idrettslag (idrett) 150.000 kroner til oppgradering av lysløypa. 

• Meløy Ski & Sykkelklubb (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass. 

• Midnattsol Velforening (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass. 

• Mosaåsens Venner (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass. 

• Mosjøen Slalåmklubb (friluftsliv) 145.700 kroner til møteplass.  

• Målselv kommune (friluftsliv) 10.140 kroner til bålpanne til tufteparken på Rustahøgda. 

• Målselvs Skiskyttere (idrett) 400.000 kroner til rehabilitering av skiskytteranlegg. 

• Narvik Skiklubb (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass. 

• Narvikfjellet Allmenn AS (friluftsliv) 65.350 kroner til møteplass.  

• Narvikregionen Næringsforening SA (byrom) 62.275 kroner til mørketidslys.  

• Nasjonalforeningen for Folkehelsen Elvenes Helselag (friluftsliv) 13.000 kroner til møteplass. 

• Nasjonalforeningen for Folkehelsen Neiden Helselag (friluftsliv)13.000 kroner til møteplass.  

• Nerskogen Idrettslag (idrett) 250.000 kroner til Skogen sykkelanlegg. 

• Nordkapp og Omegn Turlag (friluftsliv) 43.000 kroner til møteplass.  

• Nordlysfestivalen Tromsø (kultur) 300.000 kroner. 

• Nordreisa kommune (byrom) 49.500 kroner til mørketidslys.  

• Olaåsen 4H Mestringsgård AS (idrett) 31.125 kroner til ridehall. 

• Pikene på broen AS (kultur) 100.000 kroner til Barents Spetakkel 2021. 

• Porsanger Idrettslag (friluftsliv) 67.850 kroner til møteplass. 

• Reinen Velforening (friluftsliv) 24.500 kroner til møteplass. 



• Rognan IL (friluftsliv) 24.500 kroner til møteplass. 

• Saarela Velforening (friluftsliv) 36.000 kroner til møteplass.  

• Salangen Næringsforening (byrom) 50.000 kroner til mørketidslys.  

• Saltdal Turlag (friluftsliv) 13.000 kroner til møteplass.  

• Sameiet Jensvolldalen (friluftsliv) 75.250 kroner til møteplass. 

• Sammen om Langsanden (friluftsliv) 75.250 kroner til møteplass. 

• Sandnes Idrettslag (friluftsliv) 72.500 kroner til møteplass.  

• Skjervøy kommune (idrett) 1.000.000 kroner til ny treningshall. 

• Skoleparkens Venner (friluftsliv) 24.500 kroner til møteplass. 

• Skytterhusfjellet II Borettslag (friluftsliv) 30.400 kroner til møteplass.  

• Skånland Næringsforum (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys.  

• Skånland og Omegn Idrettsforening (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass. 

• Sollifjellet Alpinsenter SA (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass.  

• Sortland Frivilligsentral (friluftsliv) 27.400 kroner til møteplass.  

• Spellemannsdalen Vel (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass. 

• Stamsund Ve og Vel (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival (kultur) 900.000 kroner. 

• Stokmarknes Vel (byrom) 30.000 til mørketidslys.  

• Stokmarknes Vel (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Storfjord Boliger AS (friluftsliv) 24.500 kroner til møteplass 

• Svalbard Turn Idrettslag (idrett) 78.000 kroner til frisbeegolfbane. 

• Symra Velforening (friluftsliv) 63.750 kroner til møteplass.  

• Tana og Nesseby Næringsforening (byrom) 20.000 kroner til mørketidslys.  

• Troms Turlag (friluftsliv) 13.000 kroner til kroner til møteplass.  

• Tromsø Ishockeyklubb (idrett) 45.000 kroner til islegging. 

• Tromsø Ryttersportsklubb (miljø og bærekraft) 50.000 kroner til nye lysarmatur. 

• Tromsø Sentrum AS (byrom) 600.000 kroner til mørketidslys. 

• Tyven Borettslag (byrom) 75.250 kroner til møteplass 

• U.L Alltid Fremad (friluftsliv) 13.000 kroner til møteplass.  

• UL Bølgen (friluftsliv) 32.700 kroner til brobygging i stiprosjekt. 

• UL Fremskritt (friluftsliv) 24.500 kroner til møteplass. 

• Ungdomslaget Fram (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass. 

• Vannøy Fotballklubb (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass. 

• Vardø Næringsforening (byrom) 20.000 kroner til mørketidslys. 

• Vefsn kommune (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys. 

• Vesterlifjell og Omegn Idrettslag (friluftsliv) 60.850 kroner til møteplass.  

• Vesterålen Turlag (friluftsliv) 1.000.000 kroner til flerbruksbygg. 

• Vestvatn AS (idrett) 100.000 kroner til billettsystem i alpinanlegg. 

• Øksnes Næringslivs Forening (byrom) 100.000 kroner til mørketidslys.  

• Ørnhaugen Borettslag (friluftsliv) 72.350 kroner til møteplass.  

• Øvre Heggen Vel (friluftsliv) 24.500 kroner til møteplass.  
 

 
Temaløftet (korona) 

 

• Campustinget i Narvik (annet) 150.000 kroner til fadderaktiviteter. 

• Fadder Finnmark (annet) 200.000 kroner til fadderaktiviteter.  

• Kreftforeningen (humanitært) 25.000 kroner til arrangementet Stafett for livet. 

• Nordnorsk Filmsenter AS (kultur) 285.000 kroner til Tidskapselen@TIFF. 



• Nordnorsk Filmsenter AS (kultur) 600.000 kroner til utvikling av nordnorsk film. 

• Oppstarten-Fadderordningen v/ UIT i Harstad (annet) 100.000 kroner til fadderaktiviteter. 

• Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø (humanitært) 50.000 kroner til påskekonsert. 

• Studentorganisasjonen i Bodø (annet) 189.595 kroner til fadderaktiviteter.  

• Tromsø Idrettsråd (humanitært) 100.000 kroner til arrangering av Barnas Dag. 
 

 
Kunnskapsløftet  
 
• Nord Universitet (næringsutvikling) 500.000 kroner til prosjektet Business Index North. 
 

 
Ungdomsløftet  
 
• Akvaplan Niva (næringsutvikling) 550.000 kroner til AF Young og Emerging Leaders 2021.  

• Finnfjord AS (næringsutvikling) 30.000 kroner til rekrutteringsprosjekt. 

• Finnmark Idrettskrets (idrett) 300.000 kroner til lederutvikling. 

• Idrettsforeningen Fløya (idrett) 2.800.000 kroner til toppsatsing kvinner i Tromsø. 

• Idrettsklubben Grand Bodø (idrett) 500.000 kroner til jenteakademiet. 

• NFF Finnmark (idrett) 1.000.000 kroner til trenerløftet 2021-2023. 

• NFF Nordland (idrett) 300.000 kroner til rekrutteringsprosjektet Alle jentan. 

• Sirkus Svalnardo v/Trude Holmsen (kultur) 20.000 kroner til sirkusskole. 

• Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival (kultur) 500.000 kroner til TIFF Junior 2020. 

• Troms og Finnmark Idrettskrets (næringsutvikling) 500.000 kroner til Prestasjonsklyngen i nord. 

• Troms Skikrets (idrett) 100.000 kroner til kompetansehevingsprosjektet På like vilkår-i rene spor. 

• Tromsø Kommune (kultur) 2.000.000 kroner til programmet kreativ teknologi 2021. 

• Tromsø Røde Kors (kultur) 400.000 kroner til Fellesverket- en møteplass for unge. 

• Ungt Entreprenørskap Nordland (næringsutvikling) 800.000 kroner til satsning på yrkesfag. 

• Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet (annet) 1.000.000 kroner til Fit Futures 3. 

 
 
Innovasjonsløftet 

 

• Braver AS (næringsutvikling) 500.000 kroner til programmet Early Stage Nord 2021. 

• Flow Coworking AS (næringsutvikling) 400.000 kroner til Pangstart for tidligfasegründere. 

• Hackathon Norge AS (næringsutvikling) 100.000 kroner til arrangementet Hack for Nord-Norge. 

• Kupa AS (næringsutvikling) 224.000 kroner til kompetanseløft av nordnorske forretningsengler. 

• Kupa AS (næringsutvikling) 300.000 kroner til Arctic Accelerator 2020-2021. 

• Norinnova AS (næringsutvikling) 3.000.000 kroner til videreføring av MABIT-programmet. 

• Safeplan AS (byrom) 450.000 kroner til tjenesteplattformen Smart City Safety. 

• Seacirc AS (næringsutvikling) 500.000 kroner til utvikling av prototype. 
 


