
 

Tildelinger fra SNN-fondet vår 2018 
  

 

Finnmark 
• 4H Finnmark (kultur) 50.000 kroner til klubbutvikling. 
• Alta skiskytterlag (idrett) 400.000 kroner til NM i Alta 2018. 
• Alta skytterlag (idrett) 200.000 kroner til Skialliansen.  
• Álttá Sámi Giellaguovddás AS (kultur) 56.000 kroner til samisk musikal for barn. 
• Aronnesrocken (kultur) 70.000 kroner til rockefestivalen. 
• Brystkreftforeningen (humanitært) 5.000 kroner til lokal aktivitet. 
• Bryteklubben Tana (idrett) 25.000 kroner til aktiviteter for barn og ungdom. 
• Bugøynes Bygdelag (idrett) 70.000 kroner til utbedring av lysløype. 
• Bugøynes Helselag (miljø) 150.000 kroner til aktivitetspark. 
• Båtsfjord sportsklubb (idrett) 40.000 kroner til utstyr og kursing for BSK Crossfit. 
• Deanu Searat (idrett) 25.000 kroner til aktiviteter for barn og ungdom. 
• Finnmarksløpet (idrett) 610.000 kroner til utvikling og gjennomføring av arrangementet. 
• Finnmarksløpet AS (idrett) 62.000 kroner til utstyr og prisutdeling. 
• Fjordtun Skole (kultur) 6.000 kroner til klassetur. 
• Hammerfest musikkforening (kultur) 40.000 kroner til kjøp og vedlikehold av instrumenter. 
• Hammerfest Næringsforening (kultur) 129.310 kroner til arena for næringslivet. 
• Hammerfest og omegn turlag (kultur) 20.000 kroner til turhytter. 
• Hammerfest skiklubb (idrett) 56.100 kroner til utstyr. 
• Hammerfest skole- og ungdomskorps (kultur) 55.000 kroner til skolekorpset. 
• Hammerfest sykkelklubb (idrett) 100.000 kroner til ungdomssatsning og stibygging. 
• Hesseng idrettslag (idrett) 15.000 kroner til videreutvikling. 
• Honningsvåg Turn & Idrettsforening (idrett) 150.000 kroner til klubbutvikling. 
• Idrettslaget HIF-Stein (idrett) 25.000 kroner til reisetilskudd J03. 
• Idrettslaget Ilar (idrett) 100.000 kroner til skuter til tråking av skiløyper. 
• Idrettslaget Nordlys (idrett) 100.000 kroner til klubbhus. 
• Isbjørnfondet (kultur) 150.000 kroner til bekjempelse av fattigdom i Hammerfest. 
• Kirkenes Idrettsforening (idrett) 40.000 kroner til utstyr KIF damelag. 
• Kirkenes og omegn skiklubb kr 30.000 kroner til klubbutvikling. 
• Kirkenes Paintball (kultur) 30.000 kroner til markør og ekstrautstyr. 
• Kvenvik Bygdelag (miljø) 15.000 kroner til slått- og sporsetter for skiløyper. 
• North Cape King Crab AS (næring) 25.000 kroner til Næringslivsprisen Honningsvåg. 
• Porsanger Idrettslag (idrett) 80.000 kroner til snøscooter. 
• Rørlegger Berntsen AS (næring) 50.000 kroner til Næringslivsprisen Hammerfest. 
• Sommer i Berlevåg (kultur) 15.000 kroner til festivalen 2018. 
• Stein Friidrettsklubb (idrett) 115.000 kroner til utvikling av friidretten i Hammerfest. 
• Sørøyrocken (kultur) 20.000 kroner til utvikling. 
• Tekna Finnmark avd. (kunnskap) 75.000 til First Lego League Øst-Finnmark. 
• Tverrelvdalen IL (idrett) 500.000 kroner til kunstgressprosjekt. 
• Vadsø Klartreklubb (idrett) 40.000 kroner til buldrevegg. 
• Vadsø Turnforening (idrett) 40.000 kroner til høyttaler anlegg. 
• Yukigassen (kultur) 30.000 kroner til videreutvikling og gjennomføring. 

 
 
 
 



Troms 
 Agenda Nord-Norge AS (samfunnsutvikling) 10.132.750 kroner til prosjektstøtte 2018.  

 Asphaugen frilufts barnehage SA (miljø) 20.000 kroner til lekeplass og friluftsområde. 

 Bakkeby idrettsklubb (idrett) 6.000 kroner til Bakkebyturneringen 2018.   

 Bardufoss og omegn IF (idrett) 150.000 kroner til aktivisering av tiltak rettet mot barn og unge. 

 Bardufoss og omegn IF (idrett) 500.000 kroner til 7’ er og 11’er kunstgressbaner. 

 Bjørkeng Oppvekstsenter (kultur) 7.000 kroner til 17 mai arrangement. 

 Blåtind IL (idrett) 26.000 kroner til bygging av Gapahauk. 

 Burfjord Idrettslag (idrett) 46.000 kroner til hjertestarter og fotballskole. 

 Burfjord idrettslag (idrett) 55.000 kroner til løypemaskin. 

 Diabetesforbundet Troms (kultur) 25.000 kroner til samling for barn og unge. 

 Finnsnes IL fotball (idrett) 120.000 kroner til synliggjøring og utvikling av klubben. 

 Fjordgård Idrettslag (idrett) 100.000 kroner til 1,5 km ny turløype.  

 FK Senja/Silsand (idrett) 100.000 kroner til utvikling og satsning på barneidretten. 

 FN-Sambandet (kultur) 12.000 kroner til filmvisning for ungdomsskoler i Tromsø. 

 Foreningen Nord Norge (samfunnsutvikling) 50.000 kroner til Nordkalottkonferansen 2018. 

 Forum for natur og friluftsliv Troms (kultur) 5.000 kroner til Friluftslivets ildsjelpris. 

 Framtiden i våre hender (miljø) 180.000 kroner til plastfire barnehager. 

 Furuflaten Idrettslag (idrett) 30.000 kroner til fysisk fostring for barn og unge. 

 Gatejuristen i Tromsø (annet) 30.000 kroner til 10 års jubileum. 

 Grønnåsen sokn (humanitært) 25.000 kroner til onsdagsmiddag i Grønnåsen kirke. 

 Hamna Idrettslag (idrett) 400.000 kroner til kunstgress. 

 Heracleum pensjonistkor (kultur) 7.000 kroner til sanghefter og noter. 

 Husøy Grendeutvalg (kultur) 30.000 kroner til arrangementet Husøydagan 2018. 

 Høgegga og Sonjatun grendelag (idrett) 50.000 kroner til BMX bane. 

 IF Fløya (idrett) 100.000 kroner til klubbutvikling. 

 IF Skarp (idrett) 27.600 kroner til Norway Cup 2018 for G19. 

 IF Skarp (idrett) 90.000 kroner til klubbutvikling. 

 IF Skarp G19 (idrett) 27.600 kroner deltakelse under til Norway Cup 2018. 

 IL Blåmann damer (idrett) 10.000 kroner til ny oppstartet damelag. 

 IL Pioner fotball (idrett) 90.000 kroner til utvikling av klubben. 

 IL Pioner friidrett (idrett) 50.000 kroner til utvikling av klubben. 

 IL Pioner ski (idrett) 20.000 kroner til satsning mot barn og ungdom. 

 IL Ulfstind (idrett) 57.500 kroner til universelt utformet klubbhus. 

 Innset samfunnshus BA (kultur) 12.000 kroner til sporlegger. 

 Ishavsbyen fotballklubb (idrett) 15.000 til prosjektet «flest mulig-lengst mulig». 

 Ishavsbyen kunstløpsklubb (idrett) 30.000 kroner til arrangering av treningssamlinger. 

 Jægervatnet Idrettslag (idrett) 30.000 kroner til innkjøp av telt mv. 

 Kalottspel (kultur) 100.000 kroner til videreutvikling av programkonseptet. 

 Kammerkoret Ultima Thule (kultur) 30.000 kroner til musikalsk markering. 

 Kattfjord sportsklubb (idrett) 300.000 kroner til kunstgressbane. 

 Kings Bay AS (miljø) 250.000 kroner til klimaforskningsplattformen Ny Ålesund symposium. 

 Krokelvdalen IL (idrett) 20.000 kroner til minnekamp. 

 Kvaløysletta skilag ( idrett) 80.000 kroner til utvikling. 

 Kvænangen Capoeira (idrett) 25.000 kroner til oppstart og videreutvikling. 

 Lions Club Finnsnes (kultur) 30.000 kroner til utvidelse og fornying av lysparken.  

 Longyearbyen Bluesklubb (kultur) 150.000 kroner til Dark Season Blues Festival. 

 Lyngen Karnes IL (idrett) 30.000 kroner til prosjektet skiglede i Lyngen. 

 Lyngen Karnes IL (idrett) 75.000 kroner til utvikling av fotballmiljøet. 



 Manndalen UIL (idrett) 30.000 kroner til klubbutvikling. 

 Mestervik bygde- og idrettslag ( idrett) 125.000 kroner til gymsalgulv. 

 Midt-Troms hestesportsklubb (idrett) 10.000 kroner til HM sprang 2018. 

 Nedre Nordreisa skytterlag (idrett) 5.000 kroner til videreutvikling av klubben. 

 Nordlysfestivalen Tromsø (kultur) 200.000 kroner til gjennomføring av festivalen. 

 Nordreisa IL fotball (idrett) 30.000 kroner til St. Hans turneringen og utvikling av fotball. 

 Nordreisa IL håndball (idrett) 6.000 kroner til utvikling av håndball. 

 Nordreisa IL ski (idrett) 100.000 kroner til tilrettelegging og aktiviteter for ski og skiskyting. 

 Nordreisa Rideklubb (idrett) 12.000 kroner til ulike arrangement og aktiviteter. 

 Nordreisa Sportskytterklubb (idrett) 60.000 kroner til videreutvikling av utendørsbanen. 

 Norges handikapforbund Nordreisa (kultur) 10.000 kroner til bocciakuler og sommertur.  

 Norsk Folkehjelp avd. Nordreisa (humanitært) 40.000 kroner til beredskapsmateriell. 

 Norske redningshunder Troms distrikt (annet) 33.000 kroner til oppgradering av utstyr. 

 Odd Fellow Loge nr.19 ( humanitært) 35.000 kroner til Sirius prosjektet. 

 Oksfjord og Straumfjord idrettslag (idrett) 10.000 kroner til arrangering av skirenn. 

 Perspektivet museum (kultur) 25.000 kroner til fotobok. 

 Polaria Music Fest AS (kultur) 600.000 kroner til Rakettnatt. 

 Puls Lyngen (samfunnsutvikling) 30.000 kroner til arrangementet Puls Lyngen 2018. 

 Ramfjord ungdoms- og idrettslag (idrett) 150.000 kroner til klubbhus. 

 Reistadløpet AS (idrett) 15.000 kroner til utstyr under arrangementet. 

 Riddu Riddu festivála AS (kultur) 200.000 kroner til gjennomføring. 

 Ringvassøy idrettslag (idrett) 105.000 kroner til utvikling av klubben. 

 Rotsundelv IL (idrett) 200.000 kroner til kunstgressbane. 

 Rottenvik Bygdelag (kultur) 5.000 kroner til vedlikehold av Vartohytta og skiløypa. 

 Ryttersportsklubben Nor (idrett) 6.000 kroner til rekruttering. 

 Salangen-nyheter drift AS (kultur) 6.250 kroner til web-tv produksjon.  

 Senja klatreklubb (idrett) 50.000 kroner til utstyr. 

 Senja ski (idrett) 30.000 kroner til utvikling og aktiviteter. 

 Skjervøy barneskole (miljø) 25.000 kroner til varmetelt for tur.  

 Skjervøy Idrettsklubb, aldersbestemt fotball (idrett) 30.000 kroner til trenerkurs og utvikling. 

 Skjervøy Idrettsklubb, fotballgruppa (idrett) 30.000 kroner til videreutvikling. 

 Skjervøy idrettsklubb, ski og skiskyttergruppe (idrett) 50.000 kroner til onsdagsrenn. 

 Skjervøy IL håndballgruppa (idrett) 20.000 kroner til redusert treningsavgift. 

 Skjervøy IL SIK turn (idrett) 10.000 kroner til trenerkurs.  

 Skjervøy sjakklubb (idrett) 10.000 kroner til arrangering av turnering. 

 Skjervøy skøyte og ishockeyklubb (idrett) 30.000 kroner til klubbutvikling. 

 Skjervøykoret (kultur) 5.000 kroner til konsert i Italia. 

 Snakk for deg sjøl AS (annet) 450.000 kroner til skriveverksted for ungdomsskoleelever. 

 Snøstjerna forlag AS (kultur) 20.000 kroner til bokprosjekt. 

 Sommerlyst skole (kultur) 3.000 kroner til Polarshow. 

 Start UIT (samfunnsutvikling) 79.950 kroner til Start Lounge. 

 Stiftelsen nordnorsk jazzsenter (kultur) 400.000 kroner til prosjektet Northern Expo. 

 Stiftelsen Nordnorsk vitensenter (samfunnsutvikling) 300.000 kroner til utstilling. 

 Stiftelsen Tromsø internasjonale filmfestival (kultur) 363.000 kroner til gjennomføring av TIFF. 

 Storfjord pensjonistforening (humanitært) 50.000 kroner til el-sykler. 

 Storfjord skytterlag (idrett) 10.000 kroner til rekruttering. 

 Storsteinnes IL (idrett) 5.000 kroner til Balsfjord Stars. 

 Storsteinnes IL (idrett) 5.000 kroner til overtrekks dresser. 

 Straumen velforening (miljø) 5.000 kroner til klopping av tursti. 



 Støttegruppa for Torsken kirke (kultur) 10.000 kroner til renovering Torsken kirke. 

 Sørreisa turn (idrett) 40.000 kroner til innkjøp av turn utstyr. 

 Sør-Senja mannskor (kultur) 10.000 kroner til vårkonsert i Vangsvik kirke. 

 Tja AS (kultur) 60.000 kroner til forprosjekt til Ronja 2020. 

 Troms Skikrets (idrett) 500 000 kroner til utvikling av laget.  

 Tromsø golfklubb (idrett) 150.000 kroner til videreutvikling av klubben. 

 Tromsø husflidlag (kultur) 30.000 kroner til utstyr. 

 Tromsø idrettslag (idrett) 35.000 kroner til oppstart av fotballag. 

 Tromsø Idrettsråd (idrett) 100.000 kroer til inkluderingsarbeid i Tromsø. 

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

 Tromsø IL (idrett) 400.000 kroner til prosjektet Jenter Pluss. 

 Tromsø Matsentral (kultur) 450.000 kroner til matprosjektet. 

 Tromsø pensjonistforening (kultur) 20.000 kroner til 50 års feiring. 

 Tromsø revmatikerforening (annet) 3.000 kroner til behandling. 

 Tromsø Sentrum AS (samfunnsutvikling) 10.000 kroner til Verdens miljødag. 

 Tromsø skiklubb langrenn (idrett) 120.000 kroner til klubbutvikling. 

 Tromsø soroptimist klubb (kultur) 10.000 kroner til fortellerteater. 

 Tromsø Storm (idrett) 150.000 kroner til aktivitetsprosjekt for barne- og ungdomsskoler. 

 Tromsø svømmeklubb (idrett) 40.000 kroner til svømmekurs for barn. 

 Tromsø turnforening (idrett) 20.000 kroner til BKTS 2018. 

 Tromsøstudentenes idrettslag (idrett) 15.000 kroner til Studentlekene 2018. 

 UL Trollvasstind (idrett) 10.000 kroner til markering av 100 års jubileum. 

 Ungdomslaget Ulabrand (kultur) 15.000 kroner til Husflidslagets dag. 

 Vannøy Frivillighetssentral (kultur) 5.000 kroner til Vannøydagan 2018. 

 Viseklubben Saga (kultur) 35.000 kroner til festival utvikling. 

 Ytre Kåfjord Idrettslag (idrett) 25.000 kroner til innkjøp av skuter for løypetråkking. 

 Ytre Kåfjord Pensjonistforening (idrett) 25.000 kroner til sommertur. 
 

 
 

Hålogaland 
 Alpin VM 2025 AS (idrett) 125.000 kroner til arrangering av folkefesten 3.mars 2018. 

 Aktiv media AS (næring) 25.000 kroner til streaming produksjon av 17 mai feiring. 

 Bel Chorus (kultur) 15.000 kroner til Magiske øyeblikk. 

 Dyrstad utmarkslag (miljø) 45.000 kroner til gapahuk. 

 Energy On the Loose (kultur) 50.000 kroner til kunnskapsshowet/inspirasjonsdagen. 

 European Space Camp (næring) 10.000 kroner til space camp 2018. 

 Festspillene i Nord-Norge (kultur) 1.800.000 kroner til gjennomføring av festspillene. 

 Fotballklubben Mjølner (idrett) 50.000 kroner til oppgradering av Jaklamyra stadion. 

 Gratangen Pensjonist forening (kultur) 10.000 kroner til datakurs. 

 Groms plass DA (kultur) 50.000 kroner til musikkalbum. 

 Harstad IL (idrett) 125.000 kroner til fellesprosjektet «Harstad fotballutvikling «. 

 Harstad IL (idrett) 200.000 kroner til talentutviklingsprogram for unge spillere. 

 Harstad profileringspool (næring) 245.000 kroner til prosjektet «Magisk i lag». 

 Håndballklubben Landsås (idrett) 25.000 kroner til mobilt spillerdekke. 

 Kvæfjord folkeverksted (kultur) 75.000 kroner til etablering. 

 Kvæfjord IL allianse (idrett) 60.000 kroner til markering av 100 års jubileum. 

 Lofoten friluftsråd (miljø) 35.000 kroner til verktøysbank for vedlikehold av turstier. 

 Lofotrådet (næring) 125.000 kroner til Testlab Lofoten. 



 Lødingen IL (idrett) 200.000 kroner til tribune og skianlegg. 

 Makerspace Vesterålen (samfunnsutvikling) 150.000 kroner til kurs og workshops. 

 Medkila IL (idrett) 37.500 kroner til fotballutvikling under Sparebanken Cup. 

 Melbu skolekorps (kultur)75.000 kroner til nye uniformer. 

 Morild IL (idrett) 300.000 kroner til isolering av Morildhallen. 

 Multicultura Harstad (kultur) 40.000 kroner til 25 års jubileumskonsert. 

 Narvik turnforening (idrett) 500.000 kroner til turnhall. 

 Nord/Sprint IL (idrett) 100.000 kroner til kunstdekke på 7’ er bane. 

 Norske redningshunder Lofoten lag (humanitært) 40.000 kroner til innkjøp av henger. 

 Oscars bistro ungdomsbedrift (næring) 10.000 kroner til reiseutgifter. 

 Skytterlaget Vaagakallen (idrett) 12.000 kroner til prosjektet «innendørs cup 15 m» 

 Skånland og omegn IF (kultur) 75.000 kroner til verdikampanje mot mobbing. 

 Sommer Melbu (kultur) 100.000 kroner til arrangering og aktiviteter under festivalen. 

 Sortland jazz og viseklubb (kultur) 75.000 kroner til gratis jazzfestival for barn og unge. 

 Stamsund Tae Kwon Do & Hapkido klubb (idrett) 30.000 kroner til utsyr. 

 Stiftelsen Andøy varmtvannbasseng (idrett) 50.000 kroner til bytte av ventilasjonsanlegg. 

 Stokmarknes orienterings lag (idrett) 25.000 kroner til kartprosjekt. 

 Svolvær IL (idrett) 60.000 kroner til videreutvikling av klubben. 

 Svolvær IL håndball (idrett) 90.000 kroner til spillerutvikling. 

 U.L. Nybrott (idrett) 50.000 kroner til lyd og lys utstyr. 

 Universitetet i Tromsø (næring) 50.000 kroner til studentprosjektet «jubel i Harstad». 

 Vestlofoten kajakklubb (idrett) 100.000 kroner til bygging av utstyrsnaust. 

 Vinn (samfunnsutvikling) 30.000 kroner til programmet «propeller».  

 Vågan frivilligsentral (annet) 100.000 kroner til utstyrsbanken. 

 Åse IL (idrett) 250.000 kroner til rehabilitering av lysløype. 
 
 

Helgeland og Salten 
 4H Nordland (kultur) 25.000 kroner til profilering av landsleir 2020. 

 Alstad skolekorps (kultur) 50.000 kroner til instrumenter. 

 Alstadhaug husflidslag (kultur) 30.000 kroner til ulike aktivitetstilbud.  

 Alstadhaug IL (idrett) 75.000 kroner til klubbutvikling. 

 Alstadhaug skolemusikk (kultur) 75.000 kroner til utvikling. 

 Alteren skytterlag (idrett) 120.000 kroner til klubbutvikling. 

 B & OI turn (idrett) 90.000 kroner til klubbutvikling. 

 Barnas Turlag Brønnøysund (annet) 30.000 kroner til prosjektet Turboturer. 

 Bedriftsidretten i Nordland (idrett) 50.000 kroner til Bodøstafetten 2018. 

 Blåfrostfestivalen (kultur) 100.000 kroner til Blåfrost 2018. 

 Bodø bordtennisklubb (idrett) 25.000 kroner til bordtennisbord og klubbtrøyer. 

 Bodø bryteklubb (idrett) 35.000 kroner til NM i bryting 2018. 

 Bodø harmonimusikk (kultur) 100.000 kroner til instrumenter. 

 Bodø idrettsråd (idrett) 20.000 kroner til kompetanseheving. 

 Bodø klatreklubb (idrett) 30.000 kroner til arrangering av Fugløyafestivalen 2018. 

 Bodø og omegns turistforening (kultur) 20.000 kroner til nytt tak. 

 Bodø røde kors (annet) 50.000 kroner til vannredningskursing. 

 Brassimo (kultur) 45.000 kroner til band utvikling. 

 Brønnøy kommune (kultur) 40.000 kroner til aktiviteter på Allaktivitetshuset for ungdom. 

 Brønnøy næringsforum (næring) 35.000 kroner til messen Vår i Brønnøy 2018. 

 Brønnøysund båtforening (næring) 100.000 kroner til universell utforming. 



 By-jentan (annet) 50.000 kroner til gratis kurs, foredrag og workshops for Bodøs kvinner. 

 Båsmo Bridgeklubb (idrett) 60.000 kroner til klubbutvikling. 

 Dalbotn vel (kultur) 30.000 kroner til Dalbotndagene 2018.  

 Dans Fauske (idrett) 90.000 kroner til utvikling og arrangementsstøtte.  

 Domkirken sokn (kultur) 1.000.000 kroner til domkirkeprosjektet. 

 Dønna IL (idrett) 75.000 kroner til klubbutvikling. 

 Fauske IL sykkel (idrett) 60.000 kroner til klubbutvikling. 

 Fauske IL, ski (idrett) 150.000 kroner til klubbutvikling. 

 Fauske sprint FK (idrett) 300.000 kroner til belysning og asfalt på SKS arena. 

 Fauske svømmeklubb (idrett) 112.500 kroner til klubbutvikling. 

 FK Bodø-Glimt (idrett) 1.000.000 kroner til klubbutvikling. 

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

 FK Kurdistan (idrett) 10.000 kroner til fotballutstyr. 

 Gruben IL (idrett) 60.000 kroner til fotballarrangement for barn og unge. 

 Haldis-nettverk for kvinner i Hald (næring) 45.000 kroner til et aktivt kvinnenettverk. 

 Halsøy IL, fotball (idrett)  230.000 kroner til damesatsning. 

 Hamarøy IL (idrett) 60.000 kroner til klubbutvikling. 

 Herøy IL (idrett) 125.000 kroner til rehabilitering av Salto motocross bane. 

 Inndyr vel (miljø) 25.000 kroner til skytebane og grillhytte 

 Junkeren IK (idrett) 150.000 kroner til renovering av klubbhytta og kantine. 

 Kulturnatta Mo i Rana (kultur) 22.500 kroner til arrangementet. 

 Leirfjord IL (idrett) 150.000 kroner til utvikling og tilrettelegging for barn og unge. 

 Meløy Næringsforum (næring) 50.000 kroner til utvikling og etablering av Meløyportal. 

 Moheia russ 2018 (annet) 20.000 kroner til vaksine mot hjernehinnebetennelse. 

 Mosjøen videregående skole (næring) 80.000 kroner til Arktisk Mat konkurranse. 

 Nedre Ranaelva forvaltningslag SA (samfunnsutvikling) 50.000 kroner til fiskeriforvaltning. 

 Nesna kystlag (kultur) 100.000 kroner til takbytte på Langsetbrygga. 

 Nesna styrkeløftklubb (idrett) 45.000 kroner til klubbutvikling. 

 Nord Event AS (kultur) 75.000 kroner til Sjarkenfestivalen 2018. 

 Nordfold IL (idrett) 200.000 kroner til skianlegg. 

 Nordtun vel (kultur) 50.000 kroner til utekonsert. 

 Norges jeger- og fiskerforbund Nordland (annet) 50.000 kroner til Villmarks campen. 

 Polarsirkelen golf (idrett) 150.000 kroner til klubbutvikling. 

 Querini AS (kultur) 100.000 kroner til Querinioperaen. 

 Rana jeger- og fiskerforening (idrett) 52.500 kroner til klubbutvikling. 

 Rana kirkelige fellesråd (kultur) 25.000 kroner til kirkemusikkfestival. 

 Rana slalåmklubb (idrett) 50.000 kroner til klubbutvikling. 

 Rana spesialsport AS (idrett) 105.000 kroner til tilrettelegging av Trænafestivalen. 

 Rana turnforening (idrett) 112.500 kroner til klubbutvikling. 

 Reipå IL (idrett) 112.500 kroner til klubbutvikling. 

 Røst jeger – og fiskerforening (annet) 100.000 kroner til flytebrygge. 

 Saltdal handelsstands forening (næring) 20.000 kroner til Møsbrømlefestivalen. 

 Sandnesjøen og omegn cykkelklubb (idrett) 75.000 kroner til rekruttsykler. 

 Sandnessjøen IL (idrett) 45.000 kroner til konsert og dansearrangementer. 

 Se kunst i Nord-Norge (kultur) 100.000 kroner til gjennomføring av Bodø Biennale. 

 Sport torghatten I.L (idrett) 80.000 kroner til maraton. 

 Stiftelsen Nordland musikkfestuke (kultur) 50.000 kroner til barneforestillinger. 

 Stormen konserthus Bodø KF (kultur) 70.000 kroner til oppsett av forestillingen «Fly med!» 

 Sulitjelma musikkorps (kultur) 30.000 kroner til instrumenter. 



 Super Solveig Arntzen Lomsdal (annet) 15.000 kroner til foredrag for barnefamilier. 

 Sømna brannvern forening (annet) 20.000 kroner til arrangementet Trafikksikkerhetsdager. 

 Valnesfjord IL (idrett) 112.500 kroner til klubbutvikling. 

 Valnesfjord IL (idrett) 50.000 kroner til innkjøp av snøscooter. 

 Via ferrata arctic AS (næring) 120.000 kroner til realisering av Ziplinen. 

 Ørnes skytterlag (idrett) 50.000 kroner til monitor og elektroniske skiver. 


