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Over 20 millioner kroner til frivilligheten 

Sparebankstiftelsen Hedmark har delt ut gavemidler for over 20 millioner kroner fordelt på 

203 gavemottakere hittil i 2021. Nå ønsker Stiftelsen seg enda flere søkere mot 

søknadsfristen 1. oktober og offentliggjør samtidig listen over alle gavemottakere for 

første halvår.   

 

Søknadstilfanget har vært godt og det er mange gode prosjekter rundt i Hedmark.  

 

- Samtidig ser vi at korona-situasjonen har rammet frivilligheten ved at mange prosjekter, 

som har fått gavetildeling, har blitt utsatt. Mange sliter også med rekrutteringen til 

laget eller foreningen. Vi har derfor oppfordret til flere søknader på 

rekrutteringsprosjekter frem mot neste søknadsfrist som er 1. oktober, sier gavesjef 

Kristin Vitsø Bjørnstad i Sparebankstiftelsen Hedmark.  

 

Våren 2020 etablerte Stiftelsen et Koronafond hvor lag og foreninger i Hedmark kunne søke 

om støtte til dekning av tapte inntekter på grunn av pandemien. Da fondet ble avviklet 1. 

juli i år hadde det blitt delt ut i overkant av fem millioner til frivilligheten for dekke 

deler av de tapte inntektene.  

 

Gaver til bredden 

Sparebankstiftelsen Hedmark ga i første halvår gaver innen kategoriene: idrett og 

friluftsliv, kultur og samfunn, kunnskap og humanitære formål. Enkeltbeløpene varierte fra 

3.500 kroner til 2 millioner kroner. 203 prosjekter fikk tilsammen rett over 20 millioner 

kroner.   

 

-- Det skjer mye spennende i Hedmark og frivilligheten står sterkt på tross av krevende 

tider som vi nå forhåpentligvis har lagt bak oss, sier Kristin Vitsø Bjørnstad og legger 

til:  

 

-- Vi registrerer en optimisme og håper på mange gode søknader innen søknadsfristen 1. 

oktober.   
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Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom 

over 175 års bankdrift i fylket, totalt rundt 10 milliarder kroner. Den største andelen av 

midlene ligger i eierskapet i SpareBank 1 Østlandet - hvor stiftelsen er klart største 

eier. Stiftelsen mottaer utbytte fra sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet, og det er disse 

pengene som danner grunnlaget for gavene.  

 

    

Ønsker redaksjonen kontakt med noen av gavemottakerne ta gjerne kontakt med Michael Oreld i 

Stiftelsen på epost: mo@sbsh.no eller mobil: 95178007.  

 

Den fullstendig gavelisten finner dere på Stiftelsens nettsider: 

http://sparebankstiftelsenhedmark.no/tidligere-tildelinger/ 

 

 

For kommentarer fra Stiftelsen ta kontakt med:  

 

Leder for samfunn og gaver 

Kristin Vitsø Bjørnstad 

+47 907 13 701 

kvb@sbsh.no 

 

 

 

 

Om Sparebankstiftelsen Hedmark  

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere 

Sparebanken Hedmark gjennom 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største 

eieren i Sparebanken 1 Østlandet og en del av utbyttet som stiftelsen mottar fra banken, 

deles hvert år ut som gaver til Hedmarksamfunnet. Siden 2017 har stiftelsen gitt gaver for 

over 360 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og 

humanitært arbeid i Hedmark. Totalt forvalter stiftelsen rundt 10 milliarder kroner, noe 

som gjør den til en av landets største stiftelser. 
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