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Hva klubben dekker: 
1. Klubben holder spillertrøye til junior, senior og barnefotball 

13-16 år holder spillerdrakt selv, med eller uten navnetrykk 

2. Klubben holder trenerjakker. Maks 2 trenerjakker pr. lag, trengs flere 

trenerjakker pr. lag kontaktes styret på forhånd.  

3. Klubben holder alt annet utstyr som fordres for gjennomføring av trening 

og kamp, hjemme som borte. 

 
Reisekostnader: 
En forutsetter at alle er kostnadsbevisste. 

All påmelding til serier, cuper evt. annet gjøres gjennom BIL Fotballstyre.  

Dette for avklaring av transportbehov og økonomikontroll. Gjennomføres 

annen løsning, uten styrets godkjenning, refunderes intet fra BIL fotball. 

 

For sesongen 2018 kan det tilstås følgende beløp ved bruk av egen bil til og 

fra kamper (basert på avstand i kilometer): 

 

Kampsted Refusjonsbeløp 

Mosjøen 300 

Mo i Rana 500 

Hemnes 450 

Sandnessjøen 200 

Dønna/Herøy 250 

Kolvereid 250 

Namsos 400 

Rørvik 300 

Steinkjer 500 

Trondheim 750 

 

BIL Fotball har egne fergekort som kan lånes ut der ferge er nødvendig. 

 

Annen transport som bl.a. minibusser fra Ivar og Trygve faktureres BIL Fotball 

Reiseregning fylles ut og leveres/sendes (på epost) til kasserer i BIL Fotball 
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Klubben dekker påmeldingsgebyr til en cup årlig til hvert lag. 

Transport til cuper dekkes ikke av klubben. Leies BIL ifm cuper betales dette 

direkte og ikke gjennom klubben 

Kostnader ifm. overgangsplan dekkes av klubbenes respektive spillere 

Kostnader ifm. overgangsplan kommer i tillegg til ovenstående. 

 

Støtte til større cuper skal styrebehandles før påmelding  

 

Krav om refusjon av utlegg skal fremmes for klubben innen 14 dager.  

Regninger som kommer etter disse 14 dagene, uten fornuftig forklaring, vil ikke 

bli utbetalt. 

 

 

Hjemhenting av spillere som er borte på skole eller militæret. 

Søknader om hjemhenting sendes Sportslig Utvalg for vurdering og innstilling 

sendes styret i BIL Fotball. 

 

Spillere som jobber utenbys betales det ikke hjemreise for. 

 

Utviklingstiltak 
Utviklingstiltak i regi av NFK (Nordland Fotballkrets) og/eller NFF (Norges 

Fotballforbund). 

Klubben finansierer følgende sum for spillere: 

 
▪ Sonesamlinger: 50% 

▪ Områdesamling: 100% (også spillerens trener) 

▪ Kretssamling: 100% (også spillerens trener) 

▪ Regionsamling: 100% 

▪ Landslag og andre samlinger i regi av NFF: 100% 



Andre utviklingstiltak skal styrebehandles (i utgangspunktet dekkes dette av spiller selv) 



Fotballgruppen              

Økonomi. 

Til klubben: 

Treningsavgiften betales i 2 terminer – vår og høst. 

60 % av total treningsavgift betales til vårterminen 

 

Ingen kan tas ut til seriespill som ikke har betalt sin treningsavgift, gjelder alle 

nivå. 

Treningsavgiften sendes ut ultimo februar hvert år. 

 

Trenere og styremedlemmer har fritak for treningsavgift for ett barn 

Andre kan søke fritak. Søknad sendes BILs fotballstyre. 

 

Sponsor, dugnad, støtte/gave 

Alt av klær Drakter og treningstøy som brukes i regi av klubben, samt klær og 

utstyr som brukes i kamper/reiser og annen representasjon for klubben, er 

forbehold klubbens sponsorer.   

Sponsorgensere eller annet utstyr ifm treningsleir kan det selges sponsorplass 

til, samt at hovedsponsorene skal ha plass på disse plaggene. 10 % av 

sponsorinntekter til laget tilfaller klubben. Søknad om lagsponsing sendes 

styret. Regnskap sendes styret. 

 

 

Fellesdugnader der inntekten går til klubben 

▪ Dopapir  

▪ Sponsortiltak 

▪ Cuper  

▪ Turneringer  

▪ Utleie Torghatten Arena  

▪ TINE Fotballskole (alle som har anledning fra 15 år og oppover.)  

▪ Torghattmessen og aktivitet rundt messen (foreldre og alle aktive i BIL 

Fotball)  

▪ Adventskalendere/loddsalg, betales ved avhenting 
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▪ Vaktliste hjemmekamper (hvert enkelt lag selv) 

Det er viktig å holde kiosken åpen for kaffe og kake salg under 

hjemmekamper.  Styret skal legge til rette for dette med vekslepenger og 

utstyr tilgjengelig i salgsbod. Hvert enkelt lag må selv sette opp en vaktliste til 

sine hjemmekamper og organisere dette, samt varsle styret om når salgsbod 

skal være tilgjengelig og åpnes opp.  Salgsinntekter går til BIL Fotball. 

• Telt.  

Teltgjengen kan be om dugnadsgjeng ved behov. Telt- og dugnadsgjeng 

kan gis en godtgjørelse som betales gjennom klubben. 

Forespurte dugnadstiltak som ikke kan gjennomføres av BIL Fotball kan 

overføres til lag innenfor egen klubb og videre til andre undergrupper i BIL. 

Til laget: 
BIL fotball har ingen ting imot at laget jobber inn penger for eget bruk. 

Det forutsettes at dugnadsjobbing for eget lag ikke kommer i konflikt med det 

som er planlagt/gjøres av klubben. 

 

• Dugnadsjobbing – 10% går til klubben  

• Laget kan motta støtte og gaver. 10 %går til klubben 
 

BIL fotball ønsker å bli en kvalitetsklubb. Dette forutsetter at alle forslag ligger 

innenfor disse retningslinjer. Se https://www.fotball.no/klubb-og-

leder/kvalitetsklubb/ 

 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

