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Innledning
Søker/organisasjon
Organisasjonsnummer

993628859
Navn

Veltefjorden idrettslag
Adresse

Meland 9
Postnummer

6899
Poststed

BALESTRAND
E-post

jenny.smenes@gmail.com
Telefon

41469329
Bankkontonummer

38053012598
Kontaktperson
Navn

Jenny Kristin Menes
Funksjon

Sekretær
Epost

jenny.smenes@gmail.com

Tiltaket og budsjett
Beskrivelse av tiltaket

Vetlefjorden idrettslag ønsker å arrangere fellestur for medlemmer og andre interesserte til Lidal i Fjærlandsfjorden.
Vi ønsker å bruke tilskuddsmidler til å leie båt, slik at vi slipper egenbetaling og dermed gjør turen lettere tilgjengelig
for flere. De veiløse bygdene langs Fjærlandsfjorden er vanskelig tilgjengelig for de fleste, og Lidal ble valgt fordi få
av medlemmene har vært der. Vi ønsker å vise fram selve Lidal, kanskje med et stopp på Lidal kraftverk om det lar
seg gjøre. Vi vil også gå oppover mot stølsområdene (Breisesete eller Røysete). Avhengig av hvem og hvor mange
som melder seg på, vil det også kunne bli aktuelt med en lengre tur for de som er interesserte i det, enten til
Røyseteholten, Romhesten eller eventuelt til Grinde eller Hella.
Tiltaket er planlagt siste helga i august 2021, forutsatt av coronasituasjonen tillater det.
Vetlefjorden idrettslag mener en slik tur vil være positivt for å forebygge ensomhet, gi inspirasjon til fysisk aktivitet og
en mulighet til å utforske en vanskelig tilgjengelig del av nye Sogndal kommune.
Ledelse av tur og organisering vil utføres på dugnad.
Hvordan tar tiltaket ansvar for miljø og klima? (Materialer, avfall, CO2 avtrykk)

Utover små utslipp i forbindelse med båttransport ansees tiltaket som ikke miljøskadelig. Tvert imot mener

idrettslaget at å få bedre kjennskap til naturen og se hvordan mennesker i tidligere tider brukte naturen som levebrød
vil kunne inspirere til å ta bedre vare på naturen.
Budsjetterte utgifter

10000

Beløp

10000
10000

Budsjetterte Inntekter

0

Beløp

0
0

Finansiering
Sum budsjetterte inntekter

0
Egenkapital

0
Tilskudd fra andre

0
Ønsket tilskudd fra kommunen

10000
Sum

10000

