


Les mer om kandidatene til årets gave i denne 
brosjyren og på

www.sparebankstiftelsen.no

Hvis 4H Norge vinner Årets  
gave vil de bygge inntil 150 
naturmøteplasser rundt om i hele 

landet. Naturmøteplassene skal 
bli lokale samlingsplasser for 

barn, ungdom og voksne. 
Gjennom spennende,  
sosiale og lærerike  

aktiviteter skal de lære  
å bli glad i og få respekt for  
naturen og miljøet vårt.

Hvis Norges Naturvernforbund 
vinner Årets gave vil de lage en 
aktivitetskampanje som engasjerer 
hele befolkningen til selv å bidra 
til et bedre miljø, til å gå ut og 
oppleve naturen og til å presse 
politikerne til fornuftige tiltak. 

Hvis Norges Orienteringsforbunds pro-
sjekt «Oppdag mer» vinner Årets gave, 
vil de gjøre naturen tilgjengelig for alle!  
Ved å lære orientering skal barn og unge 
oppleve mestring og trygghet slik at de 
våger å utforske naturens fantastiske 

verden! Norges Orienteringsforbund  
vil kjøpe inn mobilt orienteringsutstyr og 
lage aktiviteter med frisk luft, moro,  
nye oppdagelser og positive opplevelser 
for barn og unge i hele landet. 

SparebankStiftelSen Dnb nOr
Sparebankstiftelsen DnB NOR gir 
pengebidrag til tiltak som mange  
får glede av. 

Sparebanker har opp gjennom 
tidene brukt en del av sitt overskudd 
til gaver til lokalsamfunnene de har 
arbeidet i. Denne tradisjonen videre-
fører vi.

Sparebankstiftelsen DnB NOR 
er nest største eier av DnB NOR-
konsernet (eier over 11 prosent) 
og kan bruke inntil 25 prosent av 
overskuddet til bidrag til allmennyt-
tige formål. I 2008 deler vi ut  
110 millioner kroner i gaver.

Vi gir like gjerne gaver til det lille 
og lokale som til det store nasjonale 
prosjektet. Vi støtter gjerne prosjekter  
som har verdi over tid, som engasje-
rer mange i lokalmiljøet, som skaper 
aktivitet og bidrar til dugnadsånden.

ÅretS gave
Tre allmennyttige formål konkurrerer
om et gavebeløp på ti millioner  
kroner fra Sparebankstiftelsen  
DnB NOR. Årets gave på ti millioner  
kroner ble første gang delt ut i 2007.  
Over 60 000 nettbankkunder i  
DnB NOR var med på å stemme 
frem Turistforeningens prosjekt  
«Ekspedisjoner for alle» som vinner.

I denne brosjyren presenterer 
vi de tre prosjektene som er med 
i årets konkurranse og forteller 
hvordan du kan stemme på din 
favoritt.

ÅretS kanDiDater
Årets tre kandidater er blitt bedt om å  
utarbeide et prosjekt som har tilknytning 
til miljø og opplevelser i naturen. Andre 
kriterier er at prosjektene i stor grad skal 
rettes mot barn og unge og at de skal  
være tilgjengelige for allmennheten. De to 
kandidatene som ikke får Årets gave på  
ti millioner kroner får en million kroner  
til hvert sitt prosjekt.

De nOminerte er
De tre kandidatene som har blitt forespurt  
og har takket ja til utfordringen er: 

• 4H
• Norges Naturvernforbund  
• Norges Orienteringsforbund



4H Norge vil bygge 150 åpne, tilgjengelige 

og familievennlige naturmøteplasser i folks

nærmiljø. Naturmøteplassene skal være 

lokale arenaer for aktiviteter, som skal 

gi oss økt miljøkunnskap og lære oss å 

respektere og bli glad i naturen. Lokale 4H-

klubber skal bygge plassene, men de skal 

være åpne for alle. 4H lover at de med 

sitt prosjekt skal gi et miljøløft, både for 

den sosiale sammenkomsten i nærmiljøet 

og ved å skape aktiviteter som øker  

respekten for natur og miljø.



4H 
4H er en internasjonal  
barne- og ungdomsorganisasjon 
med aktivitet i over 80 land.  
I Norge har organisasjonen over  
17 000 medlemmer i alderen  
10 til 25 år. Medlemmene  
er fordelt på 670 klubber i  
300 kommuner. 4H er opptatt 
av natur, miljø og det sosiale  
fellesskap. 4H-medlemmene 
har et løfte som sier at de lover 
å arbeide mot det mål å bli en 
ungdom med klart Hode, varmt 
Hjerte, flinke Hender og god 
Helse. I 4H-klubbene er det 
aktiviteter sommer og vinter  
og mye foregår ute i naturen.  

I 4H er det medlemmene selv 
som bestemmer hva de skal gjøre.

4H vil løfte miljøengasjementet hos barn  
og unge gjennom spennende, lærerike og  
sosiale aktiviteter på naturmøteplasser i 
nærmiljøet. De vil lage aktivitetspakker og 
gi opplæring til lokale 4H-ledere slik at de 
blir godt rustet til å skape engasjement i 
lokalmiljøene. 

Naturmøteplassene skal være en lokal 
arena for miljøaktiviteter. Gjennom gode opp-
levelser, læring og fellesskap i lokalsamfunnet 
skal 4Hs miljøløfte bidra til et godt miljø 
– både i mellommenneskelig forstand og for 
natur og miljø i en større sammenheng. 

I Tingvoll kommune på Nordmøre har 
Grimstadhøgda 4H lagd prototypen for de 
naturmøteplassene 4H vil bygge dersom de 
vinner ti millioner kroner. Her er det bygd 
en gamme med bålplass for matlaging og 
gode overnattingsmuligheter. Rundt gammen 
er det bygd utkikkstårn, det er kikkert for 
fugletitting, volleyballbane, klatrestativ, rutsje-
bane med wirefeste fra tre til tre, kjempe-
spretterter og mye mer. Ved sjøen har de på 
dugnad reist et naust. Her finnes fiskeutstyr, 
redningsvester, båt og kano for utlån. Natur-
møteplassen er sentral for aktivitetene til den 
lokale 4H-klubben, men også lokalmiljøet 
for øvrig nyter godt av tilbudet. Den er blitt 
et samlingssted for hele bygda. Her er det 
gjerne de unge som tar med seg foreldrene 
på søndagstur og ikke omvendt. Skoler og 
barnehager låner gammen til overnatting.

Vinner 4H Årets gave vil de bygge mange 
slike plasser rundt om i landet. De skal fylles 
med aktiviteter som skal løfte miljøengasje-
mentet hos barn og unge.

 www.4H.no



4H Norge vil bygge 150 åpne, tilgjengelige 

og familievennlige naturmøteplasser i folks

nærmiljø. Naturmøteplassene skal være 

lokale arenaer for aktiviteter, som skal 

gi oss økt miljøkunnskap og lære oss å 

respektere og bli glad i naturen. Lokale 4H-

klubber skal bygge plassene, men de skal 

være åpne for alle. 4H lover at de med 

sitt prosjekt skal gi et miljøløft, både for 

den sosiale sammenkomsten i nærmiljøet 

og ved å skape aktiviteter som øker  

respekten for natur og miljø.



Norges Naturvernforbund vil sammen med 
sine ungdoms- og barneorganisasjoner Natur 
og Ungdom og Miljøagentene lage aktivitets-
kampanjen «Spar noe til oss». Gjennom 
«Spar noe til oss» kan alle være med på å 
sikre bedre og tryggere skoleveier, sørge for 
mindre utslipp av klimagasser og bidra til mer 
gjenvinning av avfall. Kampanjen vil bestå av 
aktiviteter og arrangementer over hele landet 
der barn og unge kan engasjere seg og lære 
mer. I tillegg til tips og råd om hvordan en 
selv med enkle grep kan bli mer miljøvennlig, 
vil kampanjen vise oss hvordan vi kan være 
med på å påvirke politikerne til å ta de 
riktige valgene. 



Norges NaturverNforbuNd
Norges Naturvernforbund, ungdomsorganisa-
sjonen Natur og Ungdom og barnetilbudet 
Miljøagentene har til sammen 27 000 med-
lemmer fordelt på 200 lokallag. Forbundet ble 
grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største 
natur- og miljøvernorganisasjon. Medlemmene kan 
engasjere seg i aktivt arbeid gjennom lokal- og 
fylkeslagene, og støtter samtidig Norges Natur-
vernforbunds arbeid for vern om natur og miljø. 

Klimatrusselen blir mer synlig for hvert år som  
går. Isen på nordpolen smelter, været blir mer  
ekstremt, økosystemer endres og både planter, dyr  
og mennesker begynner å merke konsekvensene. 

Hvordan verden skal se ut om 50 år er  
avhengig av hvordan vi forvalter naturen i dag. 
Framtida bestemmes nå. Naturvernforbundet, 
Natur og Ungdom og Miljøagentene vil gi framtid-
ens generasjoner en mulighet til å be politikere og 
voksne om å spare noe av naturen og miljøet til dem. 

De tre organisasjonene vet at vi trenger hjelp  
fra politikerne for å skape tiltak som monner i klima-
kampen. Det er de som kan ta beslutninger som gjør 
det enklere for folk flest å velge kollektivtransport 
i stedet for egen bil, å sortere søppel slik at mer 
kan gjenvinnes og spare strøm gjennom smartere 
energibruk. Folk ønsker å velge miljøvennlige løs-
ninger, men vi trenger litt hjelp og tilrettelegging fra 
myndighetene for at det skal være praktisk mulig. 

Sentralt i kampanjen er det at folk selv kan 
sende inn sine krav og ønsker til lokale politikere. 
Kanskje vil temaet i klimakalenderen den ene 
måneden være sykkelveier. Tenk om barn, unge  
og voksne i alle norske kommuner gikk sammen  
om å kreve flere og bedre sykkelveier slik at skole-
veien blir tryggere og eksosutslippene mindre? 

Kampanjen «Spar noe til oss» vil gå over  
tre år, og skal gjøre det morsommere og enklere  
å bli miljøbevisst.

Hvert år skal det lages en miljøkalender med 
oversikt over tiltak som alle kan være med på. I 
tillegg vil det bli aktiviteter og arrangementer over 
hele landet der barn og unge kan gjøre noe sam-
men for å bedre klimaet. En måned kan aktivi-
teten være å bli flinkere til å sortere søppel med 
sorteringskonkurranse både hjemme og på skolen. 
Den neste måneden kan mindre bilkjøring og mer 
sykling i familien være målet. 

 www.sparnoetiloss.no
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N o r g e s  N a t u r ve r n f o r b u n d  v i s e r  f ra m  e n e r g i t i l t a k 
s o m  ny t t e r  p å  S t o ro s e n t e re t  N a t u r  o g  U n g d o m  p å 
E N Ø K- p a t r u l j e .  S j e k k  w w w. s p a r n o e t i l o s s . n o  f o r å  s e  h vo rd e  e r  i  N o r g e  p å  d e  u l i ke  d a g e n e

E N Ø K- p a t r u l j e :

-  sma r t  e n e r g i s p a r i ng

M i l j ø f e s t i va l  i  O s l o p å  Ka r l  J o h a n 
( 1 6 -2 2 .  s e p t e m b e r ) .

M I L J Ø F E ST I VA L :

N U  av b i l d e r  va r m e t a p e t  p å rå d h u s  o g  s ko l e r  o g  s e n d e r t i l  d e n  l o k a l e  o rd f ø re re n .S e  s p a r n o e t i l o s s . n o  f o r  å  s e h vo r  d e t  s k j e r  d e r  d u  b o r.

TO P  S E C R E T: 
Sparedusj bruker 
6-10 liter vann i minuttet, mens vanlig dusj bruker opptil 24 liter  per minutt. 

V I S ST E  D U  AT:

Mvh

Det finnes smartere 
måter å spare strøm på

Sjekkliste for barn og ungdom

Lekker dine kommunale bygg like mye strøm som på dette bildet? Vi innbyggere vil redusere energi-forbruket med 20%, hva skal kommunen gjøre?

Husk det er snar t valg!

Kjære ordfører:

Hjemme

Bytt til sparedusj 

Stopp all standby strøm og ta ut ladere når de ikke brukes
Bruk sparepærer i alle rom og utelys og husk å skru av

På skolen

Skru av alt unødvendig lys og ha timere på alle ovner
Bytt ut oljefyren med biobrensel
Skal vinduer byttes pass på at de ikke lekker varme

Sjekkliste for voksne 

Få støtte til å installere varmepumpe se www.sparnoetiloss.no
Gamle vinduer? husk å be om isolerende lavenergivinduer når dere bytter 

Sett på timere på varmeovner og skru de helt ned når dere er på reise

På jobb

Bedrifter får støtte til ENØK tiltak. Kanskje noe for din jobb?
Stort kontor? Få delt opp strømkret-sene slik at ikke hele kontorlandskapet lyser når du er alene på jobben. 

Spør om din arbeidsplass kan bli miljøfyrtårns sertifisert det kan lønneseg og frigjøre midler til gode velferdsordninger,

Hjemme

-  sma r t  e n e r g i s p a r i ng

V I S ST E  D U  AT:
Tv-en må skrus helt av, med knap-pen på apparatet, for at den ikke skalbruke strøm. Slik er det med mangeelektriske produkter. Stanby-strøm-men som forsvinner i Norge er noktil å forsyne alle husstandene iKristiansand med elektrisitet.

    



Norges Naturvernforbund vil sammen med 
sine ungdoms- og barneorganisasjoner Natur 
og Ungdom og Miljøagentene lage aktivitets-
kampanjen «Spar noe til oss». Gjennom 
«Spar noe til oss» kan alle være med på å 
sikre bedre og tryggere skoleveier, sørge for 
mindre utslipp av klimagasser og bidra til mer 
gjenvinning av avfall. Kampanjen vil bestå av 
aktiviteter og arrangementer over hele landet 
der barn og unge kan engasjere seg og lære 
mer. I tillegg til tips og råd om hvordan en 
selv med enkle grep kan bli mer miljøvennlig, 
vil kampanjen vise oss hvordan vi kan være 
med på å påvirke politikerne til å ta de 
riktige valgene. 



Norges Orienteringsforbunds prosjekt  
«Oppdag mer» vil gjøre naturen tilgjengelig  
for alle. Ved å lære orientering skal barn og 
unge oppleve trygghet og mestring slik at de 
våger å utforske naturens fantastiske verden 
og får lyst til å bruke naturen som en arena 
for lek, moro og spennende turer.

Enkle former for orientering ispedd  
motiverende konkurranseelementer vil senke 
terskelen for å oppdage naturen ved hjelp 
av kart og kompass. Luftfoto, perspektiv-
tegninger og spennende tidtagerutstyr skal 
gjøre det lett og morsomt å finne poster  
i nærmiljøet. 



Norges orieNteriNgsforbuNd
Norges Orienteringsforbund har cirka 24 000 
medlemmer fordelt på 400 lokallag. Idretten  
er for de som har god kondisjon og som har  
evne til å analysere og ta beslutninger under stort 

press. Men orientering er også en aktivitet for 
de som bare vil rusle i skogen og samtidig  

vil ha den lille utfordringen med å finne 
frem til nye plasser. Norges Orienterings- 

forbund legger derfor like stor vekt på 
å være en organisasjon for mosjo- 

nister som for aktive idrettsutøver. 

Stadig flere barn og unge har en  
for passiv hverdag. Tiltak som gjør  
det spennende og utfordrende å være i  
fysisk aktivitet vil derfor bidra til at flere 
kommer i form og blir glad i naturen og 
dermed ønsker å bidra til å verne den. Med 
sitt prosjekt vil Norges Orienteringsforbund 
legge forholdene til rette slik at så mange 
som mulig kan få tilbud om spennende 
orienteringsaktiviteter i sitt nærmiljø.

Vinner Norges Orienteringsforbund 
Årets gave vil de kjøpe inn mobilt oriente-
ringsutstyr som skal være med på å gi alle 
en mulighet til å kjenne gleden av å finne 
frem. Slikt utstyr, som kan lånes ut til bruk 
i skole og fritid, inneholder blant annet 
kart, kompass og elektroniske tidtager- 
enheter som gjør det spennende  
å konkurrere mot seg selv og andre.  
Deltakerne registreres elektronisk etter 
hvert som de finner postene. Når du  
passerer mål får du utskrift av resul- 
tatet ditt og kan lese av hvor lang  
tid du har brukt mellom postene. 

Orienteringsforbundet vil  
tilrettelegge spennende, interaktivt 
opplæringsmateriell på internett 
sammen med kartene, slik at  
aktivitetene blir tilgjengelig for alle.

Orienteringsforbundet vil utvikle 
nye og enklere typer orienteringskart. 
Slike kart kan være basert på flyfoto eller  
perspektivtegninger av byområder.  
Gjennom dette ønsker de at flere skal  
få lære om bruk av kart og kompass og 
samtidig stimulere til interessen for å 
ferdes i skog og mark. 

 www.orientering.no



Norges Orienteringsforbunds prosjekt  
«Oppdag mer» vil gjøre naturen tilgjengelig  
for alle. Ved å lære orientering skal barn og 
unge oppleve trygghet og mestring slik at de 
våger å utforske naturens fantastiske verden 
og får lyst til å bruke naturen som en arena 
for lek, moro og spennende turer.

Enkle former for orientering ispedd  
motiverende konkurranseelementer vil senke 
terskelen for å oppdage naturen ved hjelp 
av kart og kompass. Luftfoto, perspektiv-
tegninger og spennende tidtagerutstyr skal 
gjøre det lett og morsomt å finne poster  
i nærmiljøet. 





Alle nettbankkunder i DnB NOR 
kan være med på å stemme frem 
sin favoritt til å vinne Årets gave. 
Gjennom hele september måned 
kan kundene avgi sin stemme 
gjennom nettbanken. 

Vinneren utropes i  
begynnelsen av oktober 2008.

Når du skal stemme logger 
du deg inn i nettbanken på  
vanlig måte. I nettbanken vil  
du i september finne en link  
til siden hvor du kan stemme. 
Her kan du krysse av for din 
kandidat. Det er én stemme  
per nettbankkunde. 

Sparebankstiftelsen DnB NOR deler ut ti millioner 
kroner i Årets gave. Stem på din favoritt i DnB NORs 
nettbank i hele september. Les mer om kandidatene 
på:

Sparebankstiftelsen DnB NOR deler ut ti millioner 
kroner i Årets gave. Stem på din favoritt i DnB NORs 
nettbank i hele september. Les mer om kandidatene 
på:

Sparebankstiftelsen DnB NOR deler ut ti millioner 
kroner i Årets gave. Stem på din favoritt i DnB NORs 
nettbank i hele september. Les mer om kandidatene 
på:


