
Søknader 
 
Det er mye støtte å få hvis en klarer å formulere planer og drømmer på best mulig måte. Her 
kommer noen tips til hvordan skrive gode søknader. 
 

1. Les retningslinjene for støtteordningen nøye. Hva er det støtteordningen ønsker å støtte? 
Hva er formålet? Hvor mye kan man søke støtte om? Er dette noe som dere kan søke eller 
må dere finne en annen støtteordning?  

2. Planlegg prosjektet godt før du begynner å skrive søknaden. Søknaden blir bedre og gir et 
rikeligere bilde av prosjektet hvis dere har planlagt godt og tenkt gjennom de ulike fasene i 
prosjektet.  

3. Vær ute i god tid. En søknad som er skrevet i hastverk er sjelden en god søknad.  
4. Beskriv prosjektet godt i søknaden. Hvorfor ønsker dere å starte opp med prosjektet? Hvem 

er det som er målgruppen? Hvorfor akkurat den målgruppen? Ønsker dere å bidra i 
nærmiljøet med prosjektet? Beskriv aktiviteten og beskriv hvorfor dere ønsker å starte med 
akkurat denne aktiviteten. Stiftelser er spesielt glad i om det er noe bra som gjøres for 
samfunnet – f.eks. hjelpe med å motarbeide utenforskap, barnefattigdom, mobbing osv.  

5. Tenk kreativt – er det noe spesielt som gjør at dere er annerledes enn andre?  
6. Prøv å utelat informasjon som ikke er relevant. Søknaden må være god og beskrivende, men 

ikke for lang.  
7. Lag et detaljert budsjett som viser hva pengene skal brukes på.  
8. Husk at hvis du får innvilget støtte må du også rapportere det i etterkant. Ta vare på 

kvitteringer og skriv gjerne ned notater underveis i prosjektet. 
 
 
Her er et utdrag fra en av søknadene skrevet av Tonje Ringvold da Frelsesarmeen Groruddalen søkte 
mer støtte til E-sportaktiviteter for ungdommer. Spørsmålene er stilt av sparebankstiftelsen, men 
hovedpunktene i søknaden er hvorfor det søkes penger til utstyr, noe statistikk/informasjon som 
viser hvorfor aktiviteten/prosjektet er viktig, hvor mange frivillighetstimer som blir brukt, om det er 
noe samarbeidspartnere og hvordan ungdommene kan vokse som mennesker gjennom prosjektet.  
 

 

Beskrivelse av søkerorganisasjon 

Frelsesarmeen Groruddalen startet høsten 2020 opp et E-sport tilbud til ungdom og unge voksne på 

Haugenstua i Oslo, samt et Etter-skoletid tilbud til barn på Haugenstua. Vi fikk tildeling av dere, 

sparebankstiftelsen, til å kjøpe inn datamaskiner til tilbudet, noe som vi er veldig takknemlige for. 

Datamaskinene har blitt brukt til både barn på Etter-skoletid og ungdom og unge voksne på E-

sporttilbudet. Frelsesarmeen i Groruddalen startet opp på Haugenstua i februar 2020, mens 

Frelsesarmeen har vært på Stovner i flere år. Vi har fokus på å hjelpe nabolaget, og har tilbud til både 

familier, barn, ungdom og har også samarbeid med bydelen. Nå søker vi penger til å 

videreutvikle vårt E-sporttilbud til ungdom og unge voksne.  
 

Navn på søknaden 

FA Genesis - E-sport i Groruddalen 

Innenfor hvilket område passer tiltaket best? 

Kunst og kultur 



Vennligst kategoriser hva dere søker støtte til 

Immaterielt (kompetanse, kurs, formidling), Materielt (utstyr, faste installasjoner) 

Angi materielle kategorier 

Utstyr (gjenbruk av gammelt og nytt) 

Angi immaterielle kategorier 

Formidling 

Gi et godt og trygt tilbud innen E-sport for ungdommer og unge voksne 

 

Gi en beskrivelse av tiltaket 

Genesis er et E-sport tilbud for ungdommer og unge voksne i Groruddalen som ønsker å drive på 

med E-sport, spesielt da i spillet CS:GO. Vi ønsker å gi et trygt og godt e-sport tilbud der deltakerne 

blir tatt på alvor, blir bedre i spillet, men også bli kjent med nye mennesker og lære hvordan 

behandle og kommunisere med hverandre på en god måte. 

Vi har et stort fokus på samarbeid, spesielt siden spillet CS:GO er et spill som er driftet på samarbeid. 

Det er nemlig 5 personer på et lag som skal spille sammen og er avhengige av hverandre. Disse må 

kommunisere godt, møte opp på treninger/kamper, lære hvordan kommunisere med ulike 

personligheter, samt også lære gode verdier som f.eks. å behandle hverandre bra, selv om kampene 

går dårlig. Vi ønsker å legge til rette for at deltakerne lærer seg godt samarbeid, og at de forstår at 

laget blir best når samarbeidet er godt. Det å være god en og en, er ikke det samme som å fungere 

bra som et lag. I tillegg ønsker vi å ha et lokale med bra utstyr, slik at deltakerne kan møtes fysisk, og 

ikke bare digitalt. Det å møte og se hverandre gjør mye med lag-miljøet og bidrar til et enda bedre 

samarbeid. Vi ønsker også å ha ulike team-øvelser/dra på utflukter slik at de kan utviklet god 

lagmoral utenom selve spillet. Vi søker penger til mer og bedre utstyr slik at ungdommer som 

mangler slikt utstyr, også kan bli en del av miljøet, samt at lokalet vårt har det som trengs for å legge 

til rette for et godt miljø, gode samlingspunkter og treninger. Grunnen til at vi søker penger for enda 

mer utstyr, er at tilbudet har vokst utrolig mye det siste halve året siden vi har gjort det digitalt, og vi 

ønsker å legge til rette for at flere også kan være med når samfunnet åpner opp igjen.  

I følge en undersøkelse av medietilsynet i 2020 er det 86 prosent av 9 – 18-åringene som spiller 

dataspill, så vi syns det er viktig at flere aktører kommer på banen i e-sport og gaming. 

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg primært mot? 

Unge voksne (20-25 år), Ungdom (13-19 år) 

Utføres det frivillig arbeid hos søkerorganisasjonen i dag? 

Ja 

Anslå hvor mange timer frivillig arbeid som utføres hvert år 

200 

Vil tiltaket kreve frivillig arbeid for å bli gjennomført? 

Nei 



Hvorfor bør akkurat dette tiltaket få tildeling fra lokalavisen? 

Vi startet opp høsten 2020, midt under koronaåret, men har opplevd å få inn flere medlemmer og 

gitt et godt, digitalt tilbud i et vanskelig år. I tillegg er vi lokalisert på Haugenstua i Groruddalen og vi 

møter flere som ikke har mulighet til å ha eget gaming-utstyr. 

Legg inn lenker til Facebook-sider, nettsider, aktuelle referanser, osv. 

https://www.instagram.com/fa_genesis_groruddalen/ 

frelsesarmeen.no/krigsropet/inntar-den-digitale-slagmarken 

telia.no/magasinet/frelsesarmeen-med-e-sport-tilbud-til-unge/ 

 

Hva skal tildelingen konkret brukes til? 

Konkret så ønsker vi å kjøpe 6 nye datamaskiner med alt det som det inneholder: Selve PCen, god 

skjerm (244Hz), tastatur, musematte, datamus og headsett. I og med at prisen har steget på 

datamaskiner og utstyr, så beregner vi ca 33 000,- per PC med alt av det utstyret som trengs. 

 

Beskriv hvordan dere har tenkt å gjennomføre tiltaket 

Vi holder på å lage en strategiplan for Genesis slik at vi kan få gjennomført alt vi ønsker på best mulig 

måte. Første mål er å få sendt inn flere søknader slik at vi kan få mer utstyr for å holde åpent for flere 

deltakere, deretter skal det lages en plan for når huset er åpent slik at vi kan holde åpent mer enn 

kun en dag i uka. Vi skal ha møter med deltakere og frivillige for å høre deres meninger om hvordan 

tilbudet kan bli best mulig i løpet av våren 2021, og forhåpentligvis er vi klare med et enda bedre 

tilbud i løpet av juni 2021 og etter sommeren 2021.  

 

Skal tiltaket gjennomføres i samarbeid med andre? 

Ja 

Hvem er samarbeidspartnerne? 

Nordavind, bydel Stovner 

Beskriv plan for vedlikehold 

Vi må bli bedre på å holde datamaskinene ved like, samt lage en god rutine på vask og rydding etter 

hver aktivitet. Dette skal skrives ned i strategiplanen og der fordeler vi ansvarsoppgaver. 

Er det planlagt at tiltaket skal gjenbrukes internt eller av andre? 

Ja 

Hvordan er dette tenkt dokumentert og gjort? 

I og med at E-sport er relativt nytt og Frelsesarmeen aldri har drevet på med dette før, så er vi med å 

bane vei for flere organisasjoner på hvordan E-sport kan jobbes med og organiseres. Derfor ønsker vi 

å dokumentere det vi gjør, slik at vi også kan hjelpe andre som ønsker å tilby E-sport til sine 

lokalmiljø. 

Er det planlagt at tiltaket skal drives videre etter at perioden er ferdig? 

Ja 

https://www.instagram.com/fa_genesis_groruddalen/
https://frelsesarmeen.no/krigsropet/inntar-den-digitale-slagmarken
https://www.telia.no/magasinet/frelsesarmeen-med-e-sport-tilbud-til-unge/

