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Mjøsa speedwayklubb
Postboks 6

2350 Nes H
Bankkonto 782207 2LO74
Org.nr. 00994883402

li

Søknad om mesterska psstøtte NM par 2019.

Mjøsa speedwayklubb arrangerer Norgesmesterskap par i speedway lørdag22.juni, med reservedato
søndag 23.juni.
Stevnet samler utøvere fra samtlige speedwayklubber i Norge. Det er plass til maksimalt 7 par, med
inntil 3 førere pr par (inkl reserve). Parene l,Jører seks heat hver seg slik at alle par har møtt alle.
Norgesmester er det paret som står igjen med fleste poeng etter endt kjøring.
Arrangementsteknisk er ikke et NM så mye større enn et ordinært stevne, men det krever mer ift
rammene rundt stevnet. Det vil bli brukt en del tid på klargjøring av banen og på å sette opp
mídlertidige depotplasser.
Den frivillige innsatsen er bestandig stor ifm våre stevner og vi ser at vi etter hvert blir bedre på alle
områder når vi får mer erfaring.

Det er en del utgifter eller knyttet til å arrangere motorsportstevner. Den største enkeltposten er
utgifter til sanitet/medisinsk personale. En fullverdig ambulanse stasjonert i en dag kan koste 5OO1000 kr/timen, så kommer utgifter til innleid lege i tillegg. Totalt kan dette bli en del tusenlapper på
en dag.

Når det gjelder inntektspotensialet i et slikt mesterskap, så er dessverre speedway for liten som
idrett til å hente ut noen store sponsorsummer, så vi må nok basere oss på et par sponsorer og evt
tilskudd fra kommunen og fylkeskommunen.

Vi håper derfor at kommunen vil være med å stØtte vårt arrangement og søker herved om kr
5000,- i arrangementsstøtte.

Med vennlig hilsen
Henning Sveen
Styreleder Mjøsa

SK

lnntekter
Budsjett

kr 3 500,00
kr 6 000,00

Billettsalg
Kiosk, salg

Søkt støtte Ringsaker

kommune

kr

Regnskap Kommentar
Basert på erfaring kommer ca 70 stk
(s0 krlbillett)

Budsjett på 6500 kr totalt.

6 000,00

Søkt støtte Hedmark

fylkeskommune

kr 10 000,00

støtte fra NMF

kr

3 000,00

Til lauvbærkrans

kr 28 500,00

Utgifter
Budsjett
Kiosk, innkj6p

kr

lnnleie

kr L0 000,00

am

bulanse/lege

Resise utgift er fu n ksjonærer

Annonsering iaviser mm
nnkjøp premier/champagne
(alkoholfri)
lnnkjøp
la uvbærkra ns/blomste r
Ekstrautgifter
banepreparering

kr

3 000,00
5 000,00

kr

I

kr

3 500,00

kr

5 000,00

kr

2 000,00

3000 kr refunderes fra NMF

kr 28 000,00

Resultat

kr

kr
0,00

