Stolpejakten er lavterskel orientering, hvor alle kan delta gratis. Nå får Foreningen Stolpejakten støtte til å videreutvikle tilbudet,
med mål om enda flere stolpejegere. (Foto: Stolpejakten Gjøvik)
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Fra stolpejakt til judo - fem prosjekter får
støtte
15 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på fem
prosjekter.
Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for
barn og unge, innenfor formålsområdene:
•

Kunst og kultur

•
•
•

Natur og friluftsliv
Nærmiljø og kulturarv
Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:
NATUR OG FRILUFTSLIV
Mer stolpejakt: Stolpejakten er lavterskel orientering, hvor orienteringslag og
andre arrangører setter ut stolper, og alle kan delta gratis. I 2020 arrangeres
Stolpejakten i 110 kommuner landet rundt, og har nærmere 180 000
deltakere. Sparebankstiftelsen DNB har også tidligere støttet tiltaket, og nå
får Foreningen Stolpejakten 4,11 millioner kroner til å videreutvikle tilbudet,
med mål om enda flere stolpejegere.
Fremtidens klimahelter: Spire har utviklet skoleprosjektet «Fremtidens
klimahelter» hvor elevene får opplæring i hvordan de blant annet kan bli mer
handlekraftige og bruke egen påvirkningskraft. Nå ønsker de å videreutvikle
prosjektet til å omfatte videregående skoler, og får 450.000 kroner til dette.
NÆRMILJØ OG KULTURARV
Utstillingslokaler og undervisningsrom: Senter for Studier av Holocaust og
Livssynsminoriteter (HL-senteret) skal utvide formidlingen med et nytt
tilbygg. Til utstyr og tilpasning av utstillingslokalene, samt møteplass for
undervisning, får senteret nå 6,4 millioner kroner.
IDRETT OG LEK
Flere judotrenere: Norges Judoforbunds prosjekt «Judotrenerløftet» har som
mål å skape flere og bedre ungdomstrenere, og Judoforbundet får 2,5
millioner kroner til prosjektet. Forbundet har tidligere fått støtte til et
prosjekt for å hindre frafall blant ungdom innen sporten.
Utendørs flerbruksflater: Norges bandyforbund har tidligere fått støtte til å
etablere utendørs flerbruksflater som egner seg både for innebandy og annen
aktivitet. Åtte anlegg kom raskt på plass rundt om i Norge, men flere anlegg
etterspørres, og nå får forbundet 1,6 millioner kroner til å etablere ytterligere
flerbruksflater på Østlandet.

Om Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å
ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være
langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse
aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.
Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og
har som sitt geografiske kjerneområde de tidligere fylkene Østfold, Oslo,
Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen
Ringsaker. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.
Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske
museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen
driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre
Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier
mediekonsernet Amedia.
Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002,
og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.
«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen
ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og
støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet
for barn og unge.
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