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Søknad om prosjektstøtte for IFI-skitur 2020 
 
Som de 10 siste årene ønsker CYB igjen å arrangere IFI-skitur for studentene på IFI, og vi vil 
med dette søke om prosjektstøtte fra FU. 
 
Skituren vil bli avholdt i februar 2020, i Hemsedal. Alle IFI-studenter vil ha anledning til å 
melde seg på, etter førstemann til mølla-prinsippet. Påmeldingen begrenses til 96 personer, 
som er mest gunstig i forhold til antall plasser på busser og hytter. Påmelding vil inkludere 
transport, losji og heiskort til alpinanlegget. Turen vil vare over tre dager, med avreise 
fredag og hjemreise søndag, slik som tidligere år.  
 
Den faktiske kostnaden per person for turen i 2020 er 2256,25 kr, og etter eventuelt 
innvilget prosjektstøtte vil egenandelen for studenter ligge på 1300 kr. I 2019 lå den faktiske 
kostnaden per person på 2203 kr (inkl. heiskort), som er noe lavere enn årets kostnad. Dette 
er på grunn av høyere pris i Hemsedal enn Hafjell hvor turen gikk til sist. Forrige tur var det 
anledning for å melde seg på turen uten heiskort til en lavere pris (1418 kr). For neste tur 
velger vi å ikke åpne for påmelding uten heiskort, etter vi i kontakt med fjorårets arrangører 
kom frem til at det er tungvint å administrere både for oss og Skistar. Alumni vil ha 
muligheten til å melde seg på, og vil måtte betale full pris som da er den faktiske prisen på 
2256,25 kr.  
 
Vi søker i år FU om 100600 kr, som vil gå til å subsidiere billettprisen for studentene. Dette 
er 33932,86 kr mer enn hva det ble søkt om sist, og skyldes at Hemsedal er et mer populært 
og derfor dyrere reisemål enn Hafjell. Hemsedal har vært en tradisjon å reise til i alle år, 
men turen gikk ikke dit sist grunnet utfordringer med CYB50 og sen planlegging. Vi velger å 
fortsette tradisjonen med å reise til Hemsedal tross dyrere pris. 
 
Som tidligere år søker vi også Ifi om 20000 kr i støtte. Dette har vi fått innvilget tidligere år, 
men dersom det ikke blir innvilget vil vi søke FU om disse midlene også.  
 
Dersom vi ikke får fylt alle de 96 plassene vil vi gå i underskudd. Dette har ikke vært et 
problem de foregående årene, så vi regner med at det ikke vil være et problem denne 
gangen heller. For å være på den sikre siden søker vi likevel om underskuddsgaranti. 
 
 
 



 
Med vennlig hilsen, 
 
Anna Finstad og Hanna Kongshem, ansvarlige IFI-skitur 2020 
Fredrik Magnussen, Leder CYB 
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Cybernetisk selskab (CYB) 
PB 1080 Blindern 
0316 Oslo 

 
25. august 2019 

Fordelingsutvalget (FU) 
v/Institutt for informatikk (Ifi) 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 

 
 
Kontonummer: 6039.06.57423 
 
 

Søknad om prosjektstøtte for IFI-skitur 2020 
 
 
 
Cybernetisk selskab søker utbetalt kr 100600 i prosjektstøtte til Ifi-skitur 2020. For 
utbetaling kan CYB sin konto hos Nordea benyttes. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Anna Finstad og Hanna Kongshem, ansvarlige IFI-skitur 2020 
Fredrik Magnussen, Leder CYB 


