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År Type Klubb Prosjekt Beløp Status 
2008 
2009 

MG Elverum 
Thamel, Nepal 

Støtte til Geta Eye Hospital og ”Eye Camp”. 
Sykehuset arrangerer flere camps årlig basert på 
tilgjengelige sponsorer. Prosjektet vil gå så lenge 
det er penger igjen. 

USD 32.500 
Vår andel 
Elverum USD 
14.000 og 
distrikt 5.000 

Prosjektet ble startet i 2009 og er ennå ikke avsluttet. 

2011 
2012 

DSG Brumunddal Utsiktstavle på Blåmyrkoia. Det ble laget en 
informasjonsplate inngravet retning og avstand til 
fjelltopper omkring. Dette er en mye brukt 
utkiksplass og besøkes av 15 – 30.000 årlig. 

NOK 7.154,70 Prosjektet ble gjennomført i 2012, og det er sendt 
avsluttende rapport til TRF. 

2011 
2012 

DSG Molde Øst Sansehagen Bergmo som er et område i 
tilknytning til Bergmo – alders og sykehjem. 
Området har rennende vann, stier og ifølge fagfolk 
har dette en terpeutisk virkning på demente 
personer. 

NOK 7.150 Prosjektet ble gjennomført i 2012, og det er sendt 
avsluttende rapport til TRF. 

2011 
2012 

DSG Volda Internasjonalt prosjekt i Sierra Leone. Dette er et 
betydelig prosjekt utført i samarbeid med Ramsey 
RC i distrikt 1070 om å planlegge, kjøpe utstyr og 
montere solcellepanel og minikraftverk ved en 
skole i Sierra Leone. 

NOK 15.000 Prosjektet ble gjennomført i 2012, og det er sendt 
avsluttende rapport til TRF. 

2012 
2013 

MG Hamar Vest 
Moelv 
Yerevan, 
Armenia 

Støtte til vann – og avløpsrør til skole i Tatev, 
Armenia. Dette er et betydelig prosjekt der skolen 
som har over 100 elever får innlagt vann og 
slipper å bære dette lange distanser. Også en 
betydelig del av landsbyen vil få en mulighet til å 
knytte seg på og få innlagt vann til sine hus. 

USD 58.000 
Vår andel DDF 
23.000 samt 
USD 4.000 fra 
Hamar Vest og 
USD 4.000 fra 
Moelv 

Prosjektet blir startet opp våren 2013 og er ferdigstilt 
på ettersommeren i 2013. 

2012 
2013 

MG Vestnes 
Mogi Das 
Cruzes, Brasil 

Innkjøp av musikkinstrumenter og opplæring i 
bruk av disse. Det er innledet samarbeid med 
politiet i San Paolo når det gjelde klasser i musikk. 
Hensikten er å få vekk ungdom fra gaten og 
kriminalitet og få en bedre utvikling for disse. 

USD 28.904 
Vår andel 
USD 8.666 

Prosjektet er godkjent av TRF og er under forberedelse. 
Det gjenstår noe for å få oversendt penger til Brasil. 
Dette er et 3–års prosjekt der denne tiden vil brukes til 
opplæring og basert på egen (egne) instruktører. 

2012  
2013 

DSG Lillehammer Støtte til prosjektet LAMS som er et skoleprosjekt 
i Pakistan. Dette er initiert av Yawar Bokhari og 
hans datter Laila som driver prosjektet frem i dag. 

NOK 7.000 Prosjektet er planlagt sluttført i slutten av 2013. 



Støtten er gitt for å støtte finansieringen av 
bibliotek på skolen. 

2012 
2013 

DSG Raufoss Restaurering av informasjonstavler langs 
kulturstien i Minneparken og Fugleparken på 
Raufoss. Eksisterende informasjonstavler er i 
dårlig forfatning og må fornyes. 

NOK 3.484,20 Prosjektet vil bli utført og avsluttet i 2013. 

2012 
2013 

DSG Tynset Støtte til produksjon av pulter ved noen 
barneskoler i Nkhata Bay i Malawi. Pultene blir 
laget lokalt og prisen for hver pult er ca 200 NOK 

NOK 8.000 Prosjektet vil bli utført og avsluttet i 2013. 

2012 
2013 

DSG Brumunddal Fornye og re-etablere sittebenker langs den 
populære gangvegen langs Brumunda. De vil bli 
produsert av delt tømmer og arbeidet gjøres mye 
av klubbens medlemmer. 

NOK 8.000 Prosjektet vil bli utført og avsluttet i 2013. 

2012 
2013 

DSG Nord - Odal Støtte for bedre forholdet for kvinner og barn ved 
Glåmdal Krisesenter. 

NOK 8.000 Prosjektet vil bli utført og avsluttet i 2013. 

 


