
Informasjon om BUA Kongsvinger 
På BUA Kongsvinger kan man låne både sommer- og vinterutstyr for 
å teste forskjellige aktiviteter, se hva man liker og kanskje finne en 
aktivitet man vil fortsette med. Det er gratis å låne utstyr på BUA.  

Her finner du oss 

• Jernbanegata 5, 2212 Kongsvinger 

 

Åpningstider 

• Mandag kl 10:30 - 14:00 - utlån 
• Tirsdag kl 17:00 - 19:30 - innlevering 
• Torsdag kl 10:30 - 14:00 - utlån 
• Torsdag kl 17:00 - 19.30 - utlån 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informasjon om  

kontingent- og utstyrskassa  

Tilskudd for barn og unge mellom 6 – 18 år  

 
 

 

 

Før du låner må du registrere deg. 
Det gjør du ved å gå inn på: 

https://www.bua.io/registrer 



Søknadsskjema – Kontingent- og utstyrskassa 
Navn på 
barn/ungdom: 

 

Alder:  
 

Adresse:  
 

Postnr/sted:  
 

Foresattes navn:  
 

Telefon:  
 

Hva søkes det 
midler til? 

Kontingent/aktivitet:     
Innkjøp av utstyr:           

Det søkes totalt om 
kr: 

 

Kort beskrivelse av 
aktivitet og 
utgifter: 

 

Navn på søker 
(instans): 

 

Kontonr: 
 

 

Navn på hvem 
følger opp tiltaket: 

 

Telefon/E-post: 
 

 

DATO: 

 
UNDERSKRIFT: 
 
 

Husk å legg ved vedlegg/kvittering på utgiftene det søkes om. 
NB! Foresatte SKAL være informert om søknaden. 

Informasjon om kontingent- og utstyrskassa 
• Det kan søkes om tilskudd for alle barn og unge  

mellom 6 og 18 år. 
• Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at 

de ikke kan dekke utgiftene på egenhånd. 
• Det kan søkes om tilskudd på inntil kr 2 000,- per person per år. 
• Målet er å få med flest mulig barn og unge i fritidsaktiviteter.  

 

Hvem kan søke om tilskudd til kontingent- og 
utstyrskassa? 

• Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om 
midler. Eksempler på dette er helsesøstre, lærere, 
miljøarbeidere, lagledere, trenere, instruktører med flere. 

• Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at 
barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. 

• Barnet eller familien kan ikke søke selv.  

Søknad og spørsmål 
• Forenklet søknadsskjema finner på høyre side. Det er foretrukket 

å bruke elektronisk skjema, som du finner her: 
www.kongsvinger.kommune.no/kontingentkassa 

• Har du spørsmål om ordningen så kan du ta kontakt med  
Aud Ingrid Olstad – Frivilligsentralen 
Telefon: 99 02 48 17 

  


