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Til lag og foreninger 
 
 
 
 
 
 

Sandefjord, 16.10.08 
 
 

Vi vil støtte barne- og ungdomsarbeidet i laget ditt: 

Velkommen til Norsk Frilynt Ungdomsforbund! 
 

Norsk Frilynt Ungdomsforbund (Frilynt) har nærmere 10.000 medlemmer blant landets 
teatergrupper, ungdomslag, fritidsklubber, kor, musikkverksteder og skolerevyer! Nå åpner vi 
for opptak av flere lag og foreninger i Norge.  
 
Frilynt er en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur, barn og unge. Vi er 
politisk, religiøst og språklig nøytale. Revy og teater, klubbarbeid og dans med fokus på barn 
og unge er blant våre største aktiviteter. Men i Frilynt er det plass til medlemmer i alle aldre. 
Her finnes medlemmer fra 0 - 100 år. Frivillig arbeid på tvers av aldersgrupper er av stor verdi. 
Vi er en moderne organisasjon i vekst som satser på nyskapning, utvikling - og en tett dialog 
med medlemmene.  
 
Organisasjonen er svært attraktiv med en rekke medlemsfordeler, støtteordninger og 
aktiviteter man ikke får tilbud om som frittstående lag eller forening. 
 
Denne høsten fordeler vi rundt en million kroner i frifondmidler (søknadsfrist 1. november). Her 
er det normalt å få mellom 10.000 og 40.000 til ulike prosjekter.  
 
I tillegg kan våre lag søke VO-midler. Her har særlig teatergrupper og skolerevyer mye å 
hente! Ikke uvanlig at en gruppe mottar 20.000 – 100.000 årlig gjennom denne ordningen. Les 
mer om ordningen på våre nettsider www.frilynt.no.  
 
Medlemsfordelene er mange. I og med at vi er mange har vi gode rabattavtaler på 
trykksaker/reklamemateriell, nettsider, teatersminke, lyd, lys, biljardutstyr. Vi yter også service 
overfor fritidsklubber som ønsker å få laget plakater. Ellers er vi tilgjengelig for våre 
medlemmer om det skulle være noe man lurer på i forbindelse med teater, klubbarbeid m.m. 
 
Hvert år samler vi flere hundre deltagere på kurs. Det er alt fra ungdomslederkurs og DJ-kurs 
for ungdommene i klubbstyret, PR, skuespillerteknikk, lys/lyd, teatersminke, musikal, skrivekurs 
for revy, stagefight, instruktørkurs og mye mer. 
  
Les mer om oss på www.frilynt.no. Ring oss gjerne på 33 44 26 60 (kontoret), 988 99 430 
(Joachim) eller 916 92 412 (Frode A.). Du kan også sende en mail til post@frilynt.no.  
  
Ha en fin dag! 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Frilynt Ungdomsforbund 
 
Joachim S. Nordby        Frode A. Rismyhr 
Organisasjonskonsulent       Generalsekretær 


