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Finnmark 
 ADHD Norge Sør-Varanger lokallag (annet) 25.000 kroner til arrangementer. 

 Alta Jeger og Fiskerforening (idrett) 12.000 kroner til hjertestarter og kurs. 

 Alta kommune (kultur) 150.000 kroner til GIGANT 2019. 

 Alta Rideklubb (idrett) 645.000 kroner til ridebane. 

 Alta Skiskytterlag (idrett) 210.000 kroner til skigøy prosjektet for skole og SFO barn. 

 Alta skytterlag (idrett) 300.000 kroner til elektronisk blinkanlegg. 

 Alta svømmeklubb (idrett) 35.000 kroner til Master NM 2. 

 Arctic Student Association (konferanser) 25.000 kroner til Arktisk Næringsdag. 

 Aronnesrocken (kultur) 75.000 kroner til gjennomføring av festivalen. 

 Audioland AS (kultur) 300.000 kroner til Sami Music Awards og Arctic Song Lab. 

 Austertana Idrettslag (idrett) 100.000 kroner til lysløype. 

 Barne- og ungdomsrevmatikergruppe Finnmark (humanitært) 44.000 kroner til samling. 

 Betania Alta (kultur) 225.000 kroner til «Stemte strenger 2019». 

 Billefjord IL (idrett) 250.000 kroner til oppgraderinger ved Jekkir Stadion. 

 Bjørnevatn Idrettshall (kultur) 50.000 kroner til boktrykking av «BIL i 100». 

 Bjørnevatn Trommekorps (kultur) 11.500 kroner til instrumenter. 

 Bossekop Ungdomslag (idrett) 10.000 kroner til håndballskole. 

 Bossekop Ungdomslag (idrett) 40.000 kroner til Landsturneringen 2018. 

 Bossekop Ungdomslag (idrett) 900.000 kroner til klubbutvikling. 

 Bryteklubben Tana (idrett) 25.000 kroner til aktiviteter for barn og ungdom. 

 Bygdelaget Nykraft (kultur) 70.000 kroner til rehabilitering av grendehus. 

 Båtsfjord Sportsklubb (idrett) 49.000 kroner til KM på ski. 

 Chrisfestivalen AS (kultur) 90.000 kroner til festivalen 2019.  

 Finnmark Fotballkrets (idrett) 1.500.000 kroner til prosjekt Trenerløft. 

 Finnmark Fotballkrets (idrett) 250.000 kroner til prosjekt Jakten på bolyst og ildsjelprisen. 

 Finnmark Fotballkrets (næring) 250.000 kroner til ildsjel prisen. 

 Finnmarkshallen (idrett) 300.000 kroner til lydanlegg. 

 Folkeakademi Mehamn (friluftsliv) 15.000 kroner til lyssetting i turløype. 

 Friform Kirkenes (kultur) 8.700 kroner lydanlegg. 

 Hammerfest Næringsforening (byrom) 20.000 kroner til Hammerfestdagan 2018. 

 Hammerfest Næringsforening (kultur) 10.000 kroner til julegata 2018. 

 Hammerfest Racing klubb (idrett) 150.000 kroner til tråkker til scooter cross banen. 

 Hammerfest Sanitetsforening (humanitært) 25.000 kroner til Handelsmessa 2018. 

 Hammerfest Skiklubb (idrett) 17.444 kroner til utvikling av langrennsmiljøet. 

 Harila Sprett (næringsutvikling) 50.000 kroner til kommersialisering av utleieapplikasjon. 

 Hesseng idrettslag (idrett) 700.000 kroner til kunstgressbane. 

 Hesseng IL (idrett) 15.000 kroner til aktiviteter til barn og ungdom. 

 Honningsvåg Skolekorps (kultur) 50.000 kroner til uniformer og utstyr. 

 Honningsvåg Turn & Idrettslag (idrett) 30.000 kroner til håndballutstyr. 

 Idrettslaget HIF-Stein (idrett) 6.000.000 kroner til Hammerfest Arena. 

 Idrettslaget Ilar (idrett) 50.000 kroner til klubbutvikling. 

 IL Norild (idrett) 100.000 kroner til klubbutvikling. 

 IL Norild (idrett) 15.000 kroner til fotballtilbud for enslige mindreårige. 

 IL Norild (idrett) 40.000 kroner til samarbeidsprosjekt med Finnmark, Lappland og Russland.  



 Jarfjord Ungdomslag (kultur) 250.000 kroner til tårnhall. 

 Jul med mening (humanitært) 33.000 kroner til julegaver. 

 Kirkenes Idrettsforening (idrett) 15.000 kroner til nyttårsturneringen. 

 Kirkenes Næringshage AS (næringsutvikling) 73.900 kroner til etablererkurs. 

 Kirkenes og omegn skiklubb (idrett) 30.000 kroner til klubbutvikling. 

 Kirkenes VGS (annet) 30.000 kroner til mørketidsfrokost. 

 Kirkenesdagene AS (kultur) 25.000 kroner til arrangementet. 

 Linda Duurhuus (humanitært) 10.000 kroner til «Julefeiring for alle i Hammerfest». 

 Lomakka Velferdsforening (friluftsliv) 50.000 kroner til grillhytte. 

 Mental Helse Måsøy (friluftsliv) 40.000 kroner til innkjøp av offentlig grill. 

 Måsøy Kommune (friluftsliv) 30.000 kroner til aktivitetspark. 

 N70 Trekkhundeklubb (idrett) 20.000 kroner til barneløp i Bergebyløpet. 

 Nasjonalforeningen for folkehelsen, HF (humanitær) 25.000 kroner til Handelsmessen 2018. 

 Nasjonalforeningen for folkehelsen, SV (friluftsliv) 25.000 kroner til triobike. 

 Nordkapp Kommune (kultur) 10.000 kroner til kulturprisen 2018. 

 Nordkapp Sokn (humanitært) 10.000 kroner til åpen førjulskveld. 

 Nordvågen IL (idrett) 200.000 kroner til utbygging av klubbhus. 

 Norges Kystfiskarlag (konferanser) 20.000 kroner til Torsk og Laks- hånd i hånd. 

 Norsk-russisk vennskapsforening (kultur) 25.000 kroner til minnesmerker. 

 Næringslivets Hovedorganisasjon (konferanser) 100.000 kroner til Arktisk årskonferanse. 

 Porsanger Idrettslag (idrett) 240.000 kroner til klubbutvikling. 

 Porsanger Pinsemenighet (humanitært) 30.000 kroner til rullestolrampe. 

 Regine Toften Holst (kultur) 10.000 kroner til ungdommens kulturstipend. 

 Rockebussen Finnmark (kultur) 50.000 kroner til klubbturné. 

 Sandnes IL (idrett) 50.000 kroner til utstyr. 

 Sirbmá – Sirma IL (idrett) 50.000 kroner til klubbutvikling. 

 Skallelv Bygdelag ( kultur) 50.000 kroner til velferdstiltak. 

 Sommer i Berlevåg (kultur) 30.000 kroner til festivalen. 

 Stein Håndball (idrett) 10.000 til håndballskole. 

 Sør-Varanger Jeger- og fiskeforening (friluftsliv) 17.900 kroner til telt. 

 Sørøyrocken (kultur) 130.000 kroner til matserveringsvogn og festivalutvikling. 

 Tana Ballklubb (idrett) 50.000 kroner til klubbutvikling. 

 Tana Hesteportklubb (idrett) 29.500 kroner til digitalt trenerutstyr. 

 Tana Jeger- og fiskeforening (friluftsliv) 53.000 kroner til villmarksleir. 

 Tana- Varangerløypa Skilag (friluftsliv) 10.000 kroner til vedlikehold av skiløype. 

 Tana VGS (bærekraft) 213.000 kroner til samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæring. 

 Tverrelvdalen idrettslag (idrett) 300.000 kroner til skileikanlegget. 

 Ung i Berlevåg (kultur) 10.000 kroner til Hiphop kurs. 

 Vadsø kommune (kultur) 30.000 kroner til musikkanlegg. 

 Vadsø lag av LHL (humanitært) 30.000 kroner til hjertestartere. 

 Vadsø skolekorps (kultur) 17.500 kroner til rekrutteringstiltak. 

 Vadsø VGS (kultur) 25.000 kroner til prosjektet «We All Stand Together» 

 Vardø Næringsforening (konferanser) 100.000 kroner til karriereseminar for unge i nord. 

 Vardø Sportskytterklubb (idrett) 230.000 kroner til oppgradering av innendørs skytebane. 

 Vardø Svømmeklubb (idrett) 50.000 kroner til utstyrsvogn. 

 Øksfjord IL (idrett) 30.000 kroner til turrenn og fotballturnering. 
 

 
 



Troms 
 Agenda Nord-Norge AS (samfunnsutvikling) 10.629.345 kroner til prosjektstøtte. 

 Akvaplan Niva AS (annet) 105.000 kroner til Arctic Frontiers Emerging Leaders. 

 Andersdal og Kristofferjord utviklingslag (friluftsliv) 12.000 kroner til klopping. 

 Arctic Memory AS (næringsutvikling) 1.680.000 kroner til Arctic Preservation Visitor Centre. 

 Art Zone (kultur) 50.000 kroner til workshop. 

 Ballklubb Tromsø (idrett) 32.500 kroner til ballmaskin. 

 Balsfjord Musikkorps (kultur) 5.000 kroner til Julekonsert. 

 Balsfjord Skytterlag (idrett) 100.000 kroner til innendørs skytebane. 

 Bardu IL (idrett) 100.000 kroner til snøscooter. 

 Bardu IL (idrett) 60.000 kroner til fritidstilbud innen skiidretten. 

 Bardu Pensjonistforening (annet) 45.000 kroner til oppussing av eldresenteret. 

 Bladet Nordlys (idrett) 76.775 kroner til Fotballgalla 2018. 

 Blåkollen borettslag (byrom) 33.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane.  

 Botnhamn Ungdoms og Idrettslag (idrett) 100.000 kroner til tråkkemaskin. 

 Bravo Håndballklubb (idrett) 105.000 kroner til klubbutvikling. 

 Brystforeningen Finnsnes (humanitært) 10.000 kroner til aktiviteter og sosiale treff. 

 Burfjord IL (idrett) 75.000 kroner til lagbenker. 

 Bygdelaget Samhold (miljø) 5.500 kroner til strømsparende miljøtiltak. 

 Dancelab Danseklubb (kultur) 100.000 kroner til nytt dansegulv. 

 Dronning Sonjas kunststall (kultur) 280.000 kroner til utstilling av samisk samtidskunst. 

 Fagerng FAU (byrom) 77.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane. 

 Falkpetersenii AS (annet) 50.000 kroner til kunnskapsprosjektet Passion for Ocean. 

 Finnsnes IL Allianse (idrett) 30.000 kroner til åpen idrettspark for ungdom. 

 Finnsnes IL Fotball (idrett) 75.200 kroner til folkelandskampen. 

 Finnsnes Karateklubb (idrett) 32.500 kroner til utstyr. 

 First Lego League skandinavisk finale (konferanser) 80.000 kroner til 8 nordnorsk deltakerlag.  

 Fiskarlaget Nord (annet) 300.000 kroner til konferanse og kommunikasjonsprosjekt. 

 FK Senja/Silsand (idrett) 52.400 kroner gratis inngang ved seriefinalen mot Frigg. 

 Framtiden i våre hender Nord (miljø og bærekraft) 150.000 kroner til plastprosjekt i skoler. 

 Furuflaten idrettslag (idrett) 20.000 kroner til rehabilitering av ballbinge. 

 Gamlegården (byrom) 65.000 kroner til oppussing og vedlikehold. 

 Gibostad og Omegn grendeutvalg (kultur) 50.000 kroner til JuleMarked. 

 Gisund Kystlag (kultur) 170.000 kroner til «butikkloftet». 

 Goldbrand Productions (kultur) 50.000 kroner til forprosjekt til konsert på Fløya. 

 Gryllefjord og omegn jeger og fiskeforening (friluftsliv) 20.000 kroner til handicap adkomst. 

 Gullsmedjordet Velforening (byrom) 32.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane. 

 Halti Næringshage (annet) 5.000 kroner til yrkes- og utdanningsmesse 2019.  

 Hamna IL (idrett) 80.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane. 

 Happens AS (kultur) 100.000 kroner til kultur arrangement applikasjon til smart telefon. 

 Heracleums venner (annet) 10.000 kroner til senior busstur 2019. 

 Hjernesvulstforeningen Nord-Norge (annet) 40.000 kroner til familiedager.  

 Husflidlaget Ulaflid (kultur) 15.000 kroner til Husflidens dag. 

 Hverdagsglede (miljø) 100.000 kroner til prosjektet Gledelig jul til alle. 

 Høgegga og Sonjatun Grendelag (friluftsliv) 20.000 kroner til lys og musikk på Høgegga. 

 Håkøybotn bygdelag (annet) 90.000 kroner til renovering av kjøkken i bygdehus. 

 IF Fløya (idrett) 294.000 kroner til forebyggingstiltak for spredning av plastgranulat. 

 IF Fløya (idrett) 7.000 kroner til vennskapslag i Nord-Norge. 

 IL blåmann (idrett) 26.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane. 



 IL/BL Unglyn (idrett) 90.000 kroner til oppgradering av fotballstadion. 

 Indre Kåfjord IL (idrett) 15.000 kroner til isfiskekonkurransen Kåfjordpilken. 

 Ishavsbyen Fotballklubb (idrett) 30.000 kroner til ungdomsprosjekt. 

 Karoline Olsen Stensland (kultur) 20.000 kroner til Studentrevyen. 

 Kirkebakkens Venner (humanitært) 25.000 kroner til utrustning og suppleringa av utstyr. 

 Kjetil Renland og Oddvar Klausen(kultur) 10.000 kroner til bok om Senja Rutebil. 

 Kjækan Hytteforening (friluftsliv) 15.000 kroner til sporsetter. 

 Kongsbakken VGS (kultur) 1.500 kroner til danseforestilling. 

 Krokenstranda Vel (byrom) 36.000 kroner til etablering av gjenbrukt kunstgressbane. 

 Kulturskolen Tromsø Kommune (kultur) 200.000 kroner til talentutvikling. 

 Kvaløysletta Skilag (idrett) 75.000 kroner til skimaoraton. 

 Kvaløysletta Skilag (idrett) 180.000 kroner til onsdagsrenn i samarbeid med flere klubber. 

 Kveldrovegen Vel (byrom) 44.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane. 

 Kvitfjellet Skilag (idrett) 500.000 kroner til tråkkemaskin. 

 Kvænangen qven og sjøsamisk forening (kultur) 450.000 kroner til restaurering. 

 Landsbymarked AS (miljø) 25.000 kroner til kompetanseheving. 

 Langeidvegen Velforening (byrom) 38.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane. 

 Lenangen Omsorgssenter (annet) 20.000 kroner til etablering av uteområde ved senteret. 

 Lenangsøyra idrettslag (idrett) 200.000 kroner til etablering av rundbane. 

 Lenvik Kommune (annet) 75.000 kroner til klassetur 10 B ved Finnsnes Ungdomsskole. 

 Lenvik Kommune (kultur) 500.000 kroner til UKM Creative Arctic Talent. 

 LHL Storfjord (miljø) 10.000 kroner til trivselstiltak i nærområdet. 

 Lunheim Skole v/FAU (byrom) 54.000 kroner til etablering gjenbruk av kunstgressbane. 

 Lyngen Røde Kors Hjelpekorps (friluftsliv) 400.000 kroner til utvikling av fjellredningstjenesten. 

 Lyngen Røde Kors, besøkstjenesten (idrett) 100.000 kroner til Motiveiw sykler. 

 Lyngstuva Sportsklubb (annet) 70.000 kroner til bord og stoler. 

 Marit Kvernhusløkken (friluftsliv) 140.000 kroner til opplevelsesturisme for barn. 

 Medsensio AS (annet) 150.000 kroner til Grunderprisen 2018. 

 Mortensnes sykehjem (kultur) 50.000 kroner til kantinemøbler. 

 Målselv Historielag (kultur) 15.000 kroner til lokalhistorisk kalender. 

 Målselv skiskyttere (idrett) 40.000 kroner til fritidstilbud. 

 Nedre Soppsvingen Vel (idrett) 190.000 kroner til nærmiljøanlegg. 

 Neurostim Helsetjenester (næringsutvikling) 50.000 krone til realisering av tDCS-behandling. 

 NMF Nord-Norge (kultur) 130.000 kroner til korpsfestival. 

 NOFIMA (næringsutvikling) 200.000 kroner til havturné om bærekraftig blå økonomi. 

 Nordkjosbotn IL (idrett) 25.000 kroner til fritidstilbud. 

 Nordnorsk filmsenter (næringsutvilking) 495.000 kroner til North 2019. 

 Nordreisa IL (idrett) 20.000 kroner til fotballskole. 

 Nordreisa IL (kultur) 20.000 kroner til boklansering og foredrag. 

 Nordreisa IL svømming (idrett) 20.000 kroner til utstyr. 

 Nordreisa Kickboxing Club (idrett) 160.000 kroner til nytt lokale. 

 Nordreisa kommune (kultur) 400.000 kroner til etablering av ungdomsklubb. 

 Nord-Troms VGS (annet) 200.000 kroner til digitalisering og velferdsteknologi. 

 Norinnova Technology Transfer AS (næringsutvikling) til Polar Bear Picthing 2019. 

 Norsk folkehjelp Nordreisa (humanitært) 40.000 kroner til beredskapsmateriell. 

 Ramfjord Kirkeforening (kultur)12.000 kroner til Julekonsert. 

 Reinrosa 4 H (friluftsliv) 125.000 kroner til rullestolvei i Rotsundelvdalen. 

 Reiseliv i Nord AS (næringsutvikling) 60.000 kroner til Arktisk Meny 2018. 

 Reistadløpet AS (idrett) 1.500.000 kroner til utvikling og gjennomføring. 



 Rob Mules Records (kultur) 39.820 kroner til Annual Rock Show 2019. 

 Rotsundelv samfunnshus (annet) 85.000 kroner til kjøkken og data utstyr. 

 Salangen IF Friidrett (idrett) 4.000 kroner til premiestøtte. 

 Samisk studentforening i Nord-Norge (kultur) 12.000 kroner til samiske kunstnere. 

 Sans Senja AS (idrett) 6.000 kroner til premiestøtte. 

 Sintef Nord AD (samfunnsutvikling) 3.500.000 koner til Avantas prosjekt. 

 Skittenelv Musikkorps (kultur) 100.000 kroner til nye uniformer. 

 Skjervøy Barneskole (annet) 5.000 kroner til deltakelse i First Lego League i Tromsø. 

 Skulgam Bygdelag (kultur) 85.000 kroner til oppgradering av bygdehus. 

 SMAK (kultur) 300.000 kroner til SMAK Nordnorsk Matfestival 2018. 

 SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelsen (kultur) 150.000 kroner til vedlikehold av kunst. 

 Start UiT (konferanser) 95.000 kroner til Lederjakten. 

 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø (humanitært) 150.000 kroner til økt frivillighet. 

 Stiftelsen Midnight Sun Marathon (annet) 900.000 kroner til utvikling. 

 Stiftelsen speiderhuset i Tromsø (kultur) 400.000 kroner til renovering av speiderhuset. 

 Stiftelsen Tromsø internasjonale filmfestival (kultur) 1.000.000 kroner til fortellinger fra nord. 

 Storsteinnes IL (idrett) 25.000 kroner til fritidstilbud. 

 Studentloungen (annet) 250.000 kroner til loungeutvikling. 

 Studentloungen (byrom) 50.000 kroner til idétesting. 

 Støtteforeningen for kreftrammede (humanitært) 30.000 kroner til Barnas Jul 2018. 

 Sykt langt nord (kultur) 200.000 kroner til prosjektstøtte. 

 Sørheim Brygge (kultur) 10.000 kroner til arrangering av rusfritt arrangement. 

 Sørkjosen Grendelag (friluftsliv) 275.000 kroner til opprustning av lysløypa. 

 Sørreisa Næringsforening (annet) 10.000 kroner til fyrverkeri. 

 Team Cosmos (annet) 90.000 kroner til World Festival i First Lego League. 

 Tenari AS (næringsutvikling) 300.000 kroner til FYRIN. 

 Tonny Mathiassen (idrett) 50.000 kroner til gradering, utstyr og workshop. 

 Top of the world int. piano competition (kultur) 1.000.000 kroner til pianobyen Tromsø. 

 Torsken Sokn (kultur) 10.000 kroner til renovering av kirken. 

 Trim og Trivsel (friluftsliv) 12.500 kroner til oppussing av Milsteinsbua. 

 Troms Idrettskrets (idrett) 3.000.000 kroner til anleggsfond. 

 Troms Skikrets (idrett) 500.000 kroner til lagutvikling. 

 Troms Skiskytterkrets (idrett) 200.000 kroner til talentsatsning. 

 Troms Turlag (friluftsliv) 28.000 kroner til Vinterfest 2019.  

 Tromsdalen kappsvømmingsklubb (idrett) 12.000 kroner til svømmeundervisning. 

 Tromsø Arctic Pride AS (kultur) 20.000 kroner til festival. 

 Tromsø Domkirke (kultur) 1.290.000 kroner til oppgradering av Kirkeparken. 

 Tromsø Håndballklubb (idrett) 120.000 kroner til klubbutvikling. 

 Tromsø Idrettslag (humanitært) 1.980.500 kroner til prosjektet «hjemmekamp på bortebane». 

 Tromsø Idrettslag J04 (idrett) 80.000 kroner til talentutvikling. 

 Tromsø Idrettsråd (idrett) 300.000 kroner til Aktivitetsguide og solidaritetsfond. 

 Tromsø IL (idrett) 3.000.000 kroner til prosjektet «Bredde, topp, begeistring». 

 Tromsø Ishockeyklubb (idrett) 60.000 kroner til barne- og ungdomsaktiviteter. 

 Tromsø Ishockeyklubb (idrett) 66.240 kroner til drakter. 

 Tromsø Jazzfestival (kultur) 225.000 kroner til Jazzfestivaler. 

 Tromsø Karateklubb (idrett) 112.140 kroner til trenings- og anleggsopprustning. 

 Tromsø kommune (konferanser) 11.000 kroner til Verdensdagen for psykisk helse Tromsø. 

 Tromsø Kulturskolens Kulturforum (kultur) 60.000 kroner til prosjektet UNGSY. 

 Tromsø Sentrum AS (kultur) 300.000 kroner til Julebyen Tromsø. 



 Tromsø Sentrum AS (kultur) 300.000 kroner til Snøfestival. 

 Tromsø Slalåmklubb (idrett) 295.157 kroner til etablering av gratis ski og rennskole. 

 Tromsø Slalåmklubb (idrett) 675.000 kroner til lysanlegg i Tromsø Alpinpark. 

 Tromsø Svømmeklubb (idrett) 30.000 kroner til sammenslåing av tre svømmeklubber. 

 Tromsøgruppen av NRRL (humanitært) 10.000 kroner til samband. 

 TUIL Arena Eiendom (idrett) 8.000.000 kroner til utstyr. 

 TUIL Fotball (idrett) 485.000 kroner til talentsatsning via folkets kamp. 

 TUIL Ski Tromsdalen (idrett) 129.500 kroner til løypeutstyr. 

 Ung i kor nord (kultur) 17.000 kroner til nordnorsk ungdomsmannskor. 

 Ungdomslaget Ulabrand (kultur) 90.000 kroner til kjøkken på ungdomshuset. 

 Ungomdslaget Ulabrand (friluftsliv) 3.000 kroner til romjulskveld. 

 Ungt Entreprenørskap Troms (annet) 399.000 kroner til «Ungt Entreprenørskap Troms». 

 Universitetet i Tromsø (kultur) 500.000 kroner til produksjonsstøtte av bokverk. 

 Universitetet i Tromsø (næringsutvikling) 950.000 kroner til prosjektet UNIKe Nord 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (humanitært) 17.000 kroner til prosjekt »Tidlig hjem». 

 Vannøy Fotballag (friluftsliv) 10.500 kroner til kjøkkenutstyr. 

 Vasshaug Skilekeanlegg (idrett) 170.000 kroner til skilekeanlegget. 

 Vestre Storfjord (friluftsliv) 80.000 kroner til to manns kajakker. 

 VICAN Group AS (kultur) 300.000 kroner til SMAK 2018. 

 Vintertroms AS (konferanser) 100.000 kroner til gjennomføring av Snow 19. 

 Ytre Kåfjord Pensjonistforening (annet) 3.000 kroner til sommertur. 

 Øistein Hanssen (kultur) 10.000 kroner til kulturarbeid. 

 Ørnes Vel (friluftsliv) 30.000 kroner til fornying av Seidihytta. 
 

Hålogaland 
 Agenda Nord Norge Ambassadør kull III (annet) 40.000 kroner til ambassadørprogramsamling. 

 Andøy Flerbrukshall (idrett) 13.000 kroner til sykkelstativ. 

 Ankenes skiklubb (idrett) 80.000 kroner til lysarmatur til skiløype. 

 Arctic Eagles supporters (idrett) 20.000 kroner til klubbutvikling. 

 Ballstad gym og turn (idrett)70.000 kroner til ungdomssatsning. 

 Ballstad Ungdoms- og Idrettslag (idrett) 150.000 kroner til videreutvikling. 

 Ballstad Ungdoms- og idrettslag (kultur) 50.000 kroner til rusfritt arrangement. 

 Barbro Hætta (kultur) 20.000 kroner til Samisk uke. 

 Bø hundeklubb (kultur) 10.000 kroner til planering av tomt. 

 Bø IL (idrett) 10.000 kroner til prosjektet «Vetten opp». 

 Bø Trimgruppe (friluftsliv) 10.000 kroner til vedlikehold av losjehytta. 

 Bøheimen Bo- og behandlingssenter (kultur) 50.000 kroner til piano. 

 Deadline Event AS (konferanser) 50.000 kroner til næringslivskonferansen PLOG. 

 Diabetsforbundet Troms (annet) 10.000 kroner til medlemssamling. 

 Ellida AS (kultur) 450.000 kroner til videreutvikling av festivalen. 

 First Scandinavian (miljø og bærekraft) 5.000.000 kroner til Newton Mobile Solution. 

 FK Lofoten (idrett) 45.000 kroner til utviklingsprosjekter. 

 Forum for natur og friluftsliv i Nordland (friluftsliv) 100.000 kroner til utstyrslager. 

 Fremover (annet) 10.000 kroner til barneløp. 

 Gunnar Aamot Hansen (kultur) 125.000 til forprosjekt. 

 Harstad Futsal (idrett) 4.000 kroner til utstyr. 

 Harstad Idrettsråd (idrett) 75.000 kroner til aktivitetsguide. 

 Harstad IL (idrett) 50.000 kroner til talentutviklingsprogram. 

 Harstad Ishockeyklubb (idrett) 100.000 kroner til utstyr og tilrettelegging av banen. 



 Harstad Makers (annet) 100.000 kroner til First Lego League arrangement i Harstad. 

 Harstad Tidende (annet) 75.000 kroner til julefest i Harstad. 

 Henningsvær Musikkforening (kultur) 37.500 kroner til innventar. 

 Idrettslaget Andøygutten (idrett) 700.000 kroner til bygging av klubbhus. 

 IF Kilkameratene (idrett) 2.500.000 kroner til bygging av Tianhallen. 

 Innstranda idrettslag (idrett) 86.000 kroner til skiskytterarena. 

 Kabelvåg IL (idrett) 150.000 kroner til klubbutvikling. 

 Kashfjord City (kultur) 10.000 kroner til utstyr til fritidsklubb. 

 Kordamen (kultur) 19.000 kroner til konsertforestilling. 

 KS Ski Lofoten (idrett) 250.000 kroner til tråkkemaskin. 

 Kultur i Vågan KF (kultur) 100.000 kroner til Lofotjazz. 

 Kultur i Vågan KF (kultur) 60.000 kroner til seniorsvingom. 

 Kvæfjordløyper (friluftsliv) 250.000 kroner til tråkkemaskin. 

 Langøya Rideklubb (idrett) 100.000 kroner til ridehall. 

 Leknes Fotballklubb (idrett) 225.000 kroner til videreutvikling. 

 Leknes Fotballklubb (idrett) 75.000 kroner til prosjektet» Kampen om Norge». 

 Leknes Skiklubb (idrett) 250.000 kroner til miljøvennlig tråkkemaskin. 

 Lenvik Håndballklubb (idrett) 200.000 kroner til talentutvikling. 

 LHL Andøy (byrom) 500.000 kroner til aktivitetspark på Andenes. 

 LKAB Musikkorps (kultur) 30.000 kroner til musikkinstrumenter. 

 Lofoten Friluftsråd (friluftsliv) 80.000 kroner til nettbasert frilufskalender. 

 Mathias Dahl Næss (idrett) 20.000 kroner til treningssamling og utstyr. 

 Medkila IL (idrett) 43.625 kroner til fotballbane. 

 Medkila speidergruppe (friluftsliv) 30.000 kroner til nye telt. 

 Melbo IL (idrett) 50.000 kroner til drakter og utstyr. 

 Melbo Musikkforening (kultur) 30.000 kroner til instrumenter og uniformer. 

 Napp Skytterlag (idrett) 5.000 kroner til klubbutvikling. 

 Narvik Atletklubb (idrett) 30.000 kroner til klubbutvikling. 

 Narvik Frivilligsentral (friluftsliv) 25.000 kroner til slalåmbakke for alle. 

 Narvik IL (idrett) 30.000 kroner til motivasjonsseminar. 

 Narvik IL (idrett) 30.000 kroner til utstyr til friidrettsbanen. 

 Narvik Ishockeyklubb (idrett) 300.000 kroner til videreutvikling av klubben. 

 Narvik Jeger- og fiskeforening (friluftsliv) 112.000 kroner til aktivitetsområde i Håvikdalen. 

 Narvik skiklubb (idrett) 1.000.000 kroner til turvei i Tøttadalen. 

 Narvik Skolekorps (kultur) 10.000 kroner til etablering av trommegruppe. 

 Narvikguide (kultur) 40.000 kroner til uniformer. 

 Nordfold IF (idrett) 300.000 kroner til skianlegg. 

 Pyrolysenor AS (næringsutvikling) 1.000.000 kroner til Carbon Black prosjektet. 

 Reine Idrettslag (idrett) 600.000 kroner til ombygging av klubbhus. 

 Relation04 Media (annet) 500.000 kroner til lansering av kinodokumentaren Kamel. 

 Sanel Gabela (idrett) 20.000 kroner til utstyr. 

 Skånland sportsklubb (idrett) 325.000 kroner til lysarmatur i lysløype. 

 Society of Petroleum Engineers (konferanser) 25.000 kroner til Spe arctic Workshop. 

 Sortland & omegn skiklubb (idrett) 200.000 kroner til rekruttering og frafalls tiltak. 

 Sortland idretts- og fritidspark (idrett) 1.000.000 kroner til kunstgress i Blåbyhallen. 

 Sortland svømme- og livredningsklubb (idrett) 120.000 kroner til startpaller. 

 Stiftelsen Andøy Varmtvannsbasseng (idrett) 200.000 kroner til ventilasjonsanlegg. 

 Stiftelsen Kirkens Bymisjon (annet) 100.000 kroner til TV-aksjonen 2018. 

 Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø (idrett) 530.000 kroner til utvikling av gatefotball 



 Stiftelsen Nordlansjekta (kultur) 175.000 kroner til prosjektet «Nordlandsjekta Brødrene». 

 Stiftelsen Sør-Troms Museum (kultur) 15.000 kroner til gratis konsert «Anna Rogde» 150 år. 

 Storemolla Vel- og innbyggerforening (humanitært) 25.000 kroner til hjertestartere. 

 Svolvær IL (idrett) 100.000 kroner til håndballsamarbeidet Team Lofoten. 

 Svolvær- Lysets By (friluftsliv) 50.000 kroner til lyssetting av tursti. 

 Svolvær skolens musikkorps (idrett) 17.000 kroner til utvikling av drilltalenter. 

 Svolvær Skoles Musikkorps (kultur) 50.000 kroner til uniformer. 

 U.L. Nybrott (kultur) 70.000 kroner til inventar. 

 UL Nøkkåsen (kultur) 37.000 kroner til renovering av tak. 

 Vest Lofoten Paradetropp (kultur) 30.000 kroner til arrangering og utvikling. 

 Vesterålsrockeran (kultur) 30.000 kroner til arrangementet Vesterålsrock 2019 

 Vinn (annet) 750.000 kroner til Propellfabrikken. 

 Vågan kommune (annet) 15.000 kroner til First Lego League arrangement i Lofoten. 

 
Helgeland og Salten 
 Alstahaug Idrettsråd (idrett) 10.000 kroner til utstyrsordning for utlån. 

 Alstahaug næringsforening (næring) 100.000 kroner til Båtmessen 2019. 

 Anne Hansen (annet) 30.000 kroner til båttur for beboerne ved Alstahaug Sykehjem. 

 Arctic Circle Parade Company (idrett) 37.500 kroner til uniformer. 

 Avinor AS (næring) 10.000 kroner til 50-års jubileum Brønnøy Lufthavn. 

 Baahdy &Birdy AS (kultur) 1.450.000 kroner til utvikling av museumsapplikasjon. 

 BMV Dugnad (friluftsliv) 250.000 kroner til stioppgradering. 

 Bodø & Omegn IF (idrett) 100.000 kroner til jubileumskonferanse for ungdom. 

 Bodø Bakeri (kultur) 50.000 kroner til Pepperkakebyen Bodø 2018. 

 Bodø Biennale (kultur) 100.000 kroner til kunstløype og åpningsforestilling. 

 Bodø Frivillighetssentral (humanitært) 25.000 kroner til julegaver til vanskeligstilte. 

 Bodø Idrettsråd (idrett) 75.000 kroner til prosjektet «idrett for alle». 

 Bodø Jeger- og Fiskeforening (idrett) 90.000 kroner til fritidstilbud og utvikling. 

 Bodø Kommune Krisesenteret (humanitært) 25.000 kroner til julegaver til trengende. 

 Bodø Kommune Villa Vekst (humanitært) 25.000 kroner til julegaver vanskeligstilte. 

 Bodø Røde Kors Besøkstjenesten (humanitært) 25.000 kroner til julegaver til ensomme. 

 Bodø sportsskytterklubb (idrett) 300.000 kroner til pistolbane. 

 Bodøsjøen Nettverksforening (næringsutvikling) 500.000 kroner til storbåtnaust 

 Brønnøy husflidslag (kultur) 110.000 kroner til utvidelse av tørrfiskbrygga. 

 Brønnøysund Handelsstand Forening (byrom) 20.000 kroner til Jul i Brønnøy. 

 Brønnøysund Musikkorps (kultur) 160.000 kroner til festivaler. 

 Brønnøysund Musikkorps (kultur) 50.000 kroner til utvikling. 

 Brønnøysund Skolekorps (kultur) 45.000 kroner til uniformer. 

 Butikkhjørnet (kultur) 40.000 kroner til Generasjonsfestivalen 2019. 

 Celsastafetten (idrett) 90.000 kroner til Celsastafetten i Mor i Rana. 

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

 DNT Sør-Helgeland (friluftsliv) 15.000 kroner til Turboturer for barn. 

 DNT Sør-Helgeland (friluftsliv) 250.000 kroner til hyttebygging. 

 DNT Sør-Helgeland (friluftsliv) 30.000 kroner til prosjekt Turboturer. 

 Dønna Dykkeklubb (friluftsliv) 35.000 kroner til pusteluftkompressor. 

 Dønnahorn (kultur) 10.000 kroner til konserten «Thank you for the music» 

 Fagervika Skytterlag (idrett) 32.000 kroner til utstyr og instruktør. 

 Fauske Klatreklubb (idrett) 50.000 kroner til utstyr. 

 Fauske Kommune (annet) 50.000 kroner til utvikling av Newton-rom. 



 Fauske- Sprint FK (idrett) 75.000 kroner til forprosjekt av fotballfritidsordning. 

 FC Hulløy Bodø (idrett) 90.000 kroner til utvikling. 

 Fellesforbundet Helgeland (friluftsliv) 100.000 kroner til hytteprosjekt. 

 Finneid idrettslag (idrett) 1.500.000 kroner til klubbhus. 

 First Scandinavia (miljø og bærekraft) 5.000.000 kroner til Newton Mobile Solution. 

 FK Bodø-Glimt (idrett) 100.000 kroner til publikumsaktiviteter. 

 FK Bodø-Glimt (idrett) 3.000.000 kroner til utvikling og gjennomføring av SNN akademiet. 

 FK Bodø-Glimt (idrett) 40.000 kroner til gratis inngang til Folkekampen. 

 FKSK Arena As (idrett) 200.000 kroner til ferdigstillelse av fotballhall. 

 Frode Thomassen (humanitær) 50.000 kroner til innsamlingsaksjon for kreftpasienter. 

 Gaveca, Nils Petter Vigstøl (kultur) 10.000 kroner til boken «Krigen sett med barneøyne». 

 Gimle Forsamlingshuset SA (kultur) 10.000 kroner til Velfjorddagene 2019. 

 Gruben IL (idrett) 30.000 kroner til klubbutvikling. 

 Haaland Bil (idrett) 90.000 kroner til Haaland Cup. 

 Hamarøy Sentralskole (næring) 300.000 kroner til Bli kjent prosjektet. 

 Hattfjelldal friidrettsklubb (idrett) 100.000 kroner til stavmatte. 

 Haukneskoret (kultur) 15.000 kroner til korstevne Mo i Rana 2019. 

 Helgeland Pyro AS (kultur) 10.000 kroner til fyrverkeri 2018. 

 Helgeland Skylift AS (næringsutvikling) 580.000 kroner til forprosjekt Godolbane i Mosjøen. 

 Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening (kultur) 30.000 kroner til historieprosjekt.   

 Hilstad IL (idrett) 100.000 kroner til ATV henger. 

 Horva (annet) 250.000 kroner til nordnorsk landbruksutstilling. 

 Håp stiftelsen Helgeland (humanitært) 10.000 kroner til julefeiring. 

 IL Vega (friluftsliv) 300.000 kroner til Vegatrappa og gapahauk. 

 KRY Frisør (humanitært) 10.000 kroner til Parkensveisenfestivalen 2018. 

 Kunnskapsparken Helgeland AS (næringsutvikling) 200.000 kroner til ny rådgivningsmodell. 

 KVN (næringsutvikling) 100.000 kroner til innsiktsprosjekt. 

 Langsanden Bærekraftig utvikling LABU (kultur) 50.000 kroner til Langsandfestivalen 2019. 

 Leirfjord IL (idrett) 100.000 kroner til kurs og utstyr. 

 LOGE NR. 109 sildre (annet) 75.000 kroner til redningsskøyte. 

 Mellombygda Lokalutvalg (kultur) 20.000 kroner til konsertarrangement. 

 Meyergården Turisthotell AS (kultur) 15.000 kroner til julesang og video. 

 Mo Sokn (kultur) 30.000 kroner til kirkemusikkfestival. 

 Mosjøen Camping AS (byrom) 75.000 kroner til BYTORGET. 

 Mosjøen Håndballklubb (idrett) 10.000 kroner til damelagsdrakter. 

 Mosjøen IL Turn (idrett) 360.000 kroner til trenerutvikling, utstyr og inkluderingsarbeid. 

 Mosjøen Motorsport Klubb (idrett) 110.000 kroner til utstyr. 

 Mosjøen Næringsforening (byrom) 25.000 kroner til fyrverkeriavslutning under Julebyen. 

 Mosjøen Næringsforening (kultur) 200.000 kroner til Julebyen Mosjøen. 

 Mosjøen Skolekorps (kultur) 100.000 kroner til instrumenter. 

 Nesna flerbrukshall (idrett) 120.000 kroner til utstyr og oppgradering av garderobeanlegg. 

 Nesna IL Fotball (idrett) 54.000 kroner til talentsatsning. 

 Nord Universitet (annet) 45.000 kroner til utviklingsprosjektet bærekraftig reiseliv i Lofoten. 

 Nord Universitet (annet) 65.000 kroner First Lego League Helgeland. 

 Nordland Bedriftsidrettskrets (idrett) 150.000 kroner til løpsarrangementer. 

 Nordland Bedriftsidrettskrets (idrett) 50.000 kroner til Bodøstafetten. 

 Nordland Fotballkrets (idrett) 1.500.000 kroner til prosjekt Trenerløft. 

 Nordland Teater (kultur) 1.000.000 kroner til Black Box til ungdomsteateret. 

 Nordlandsforskning (annet) 2.000.000 kroner til videreutvikling av LYTRING. 



 Nordnorsk Opera og symfoniorkester AS (konferanser) 60.000 kroner til næringskonferanse. 

 Nordnorsk opera og symfoniorkester AS (kultur) 300.000 kroner til UNG førjulsballett i Nord. 

 Norges livredningsselskap Helgeland Krets (idrett) 50.000 kroner til NM i livredning. 

 Norges Volleyballforbund Region Nord (idrett) 85.000 kroner til regionlag U16. 

 Rana Frivillighetssentral (annet) 20.000 kroner til julegaver for trengende via Spleis.no. 

 Rana Frivilligsentral (humanitært) 20.000 kroner til Frivillighetsdagen og julefeiring. 

 Rana Røde Kors (humanitært) 50.000 kroner til UTV terrengkjøretøy. 

 Rana Utviklingsselskap A/S (næringsutvikling) 50.000 kroner til Gründeruka Helgeland. 

 Ranaregionen Næringsforening (næringsutvikling) 50.000 kroner til møtearena. 

 Røde Kors Fauske (humanitært) 75.000 kroner integrering og aktivitetstilbud. 

 Rødøy Stå På (friluftsliv) 300.000 kroner til Sherpasti. 

 Rønvik Barnehage (friluftsliv) 12.000 kroner til gapahauk. 

 Saltstraumen Sokn (annet) 10.000 kroner til Hallovenn 2018. 

 Sandnes Skolekorps (kultur) 100.000 kroner til uniformer og instrumenter. 

 Selfors ungdomslag (idrett) 100.000 kroner til tuftepark. 

 Selfors Ungdomslag (idrett) 400.000 kroner til utstyr og oppgradering. 

 Steigen Historielag (kultur) 75.000 kroner til prosjektet «Anna i Makkvatnet». 

 Steigen Sportsklubb (idrett) 150.000 kroner til utstyr og aktiviteter. 

 Steigen Svømme og- Livredningsklubb (idrett) 30.000 kroner til babysvømming og livredning. 

 Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø (humanitært) 10.000 kroner til golfturnering. 

 Stiftelsen Ragnhilds Drøm (kultur) 100.000 kroner til spillet Ragnhilds Drøm 2019. 

 Stiftelsen Steigen Sagaspill (kultur) 340.000 kroner til Sagaspillet om Hagbart og Signe. 

 Stiftelsen Vegaøyan verdensarv (næringsutvikling) 780.000 kroner til skapeverksted. 

 Sulitjelma Skytterlag (idrett) 150.000 kroner til 200-meters bane. 

 Syv Søstre Bowlingklubb (idrett) 60.000 kroner til utstyr og rekrutteringstiltak for ungdom. 

 Sømnesåsen Boliglag (idrett) 150.000 kroner til BMX bane. 

 Sørbyens Vel (byrom) 80.000 kroner til blåskilt i Sørbyen. 

 Termik-Alstahaug (kultur) 10.000 kroner til julekonsert. 

 Træna jeger og friluftsforening (friluftsliv) 100.000 kroner til klatrejungel og lavvo. 

 Turid Sanderud Haaland (kultur) 10.000 kroner til sosialisering. 

 Tverlandet skolekorps (kultur) 35.000 kroner til videreutvikling. 

 Tverlandsmarkas venner (friluftsliv) 100.000 kroner til utbedring av tursti. 

 UL Bølgen (kultur) 30.000 kroner til revy arrangement på Brasøy. 

 Umbukta Turlag (humanitært) 15.000 kroner til hjertestarter. 

 Vitensenter Nordland (næring) 4.000.000 kroner til innhold og utvikling på senteret. 

 Vocalart (kultur) 80.000 kroner til Vokalfest Bodø. 

 Øya Fyrverkeri AS (kultur) 20.000 kroner til fyrverkeri. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


