
Søknad om reisestøtte til seriespill 

IL Norild er en frivillig-/dugnadsdreven fotballklubb med godt over 2000 medlemmer. 

Hovedvekten av klubbens aktivitet er basert rundt barne- og ungdomsfotball, i tillegg til to seniorlag 

som deltar i henholdsvis 4. og 5.-divisjonsspill i Finnmark. 

Utviklingen i fotballen i Finnmark har de siste årene dessverre vært negativ, med tanke på antall 

spillere og lag i alle aldersgrupper. Dette har spesielt gitt utslag i Øst-Finnmark hvor lagene på 

ungdoms- og seniornivå har få andre lag som de kan matches mot. 

Mangelen på lag i Øst-Finnmark fører til at en rekke lag i aldersbestemt fotball i IL Norild i år vil delta i 

rene Finnmarks-serier, hvor 50-66% av kampene skjer i Vest-Finnmark. Dette i kombinasjon med at 

logistikken hos Finnmark fotballkrets ikke planlegges slik at flest mulig lag fra samme klubb kan reise 

sammen til samme destinasjon i løpet av en helg medfører at reisebudsjettet til IL Norild øker kraftig. 

For 2023 vil klubben budsjettere med om lag 400.000 kr i kostnader til reiser i forbindelse med 

seriespill. 

For en klubb som IL Norild vil en hver krone i økte reisekostnader medføre et større behov for å 

skaffe til veie finansiering, noe som i stor grad må skje gjennom dugnadsaktivitet. Klubben ser på 

dugnadsaktivitet innenfor et visst volum som en god mulighet til å sveise klubben sammen, 

utfordringen er når dette øker betydelig i omfang – som vi ser nå. Da vil dette i stedet bidra til å tære 

på de verdifulle ressursene klubben har i frivillig innsats fra trenere, foreldrekontakter og foreldre. 

Dette kan igjen påvirke klubbens evne til å tilby gode aktiviteter for barn og unge i Vadsø. 

IL Norild vil derfor med dette søke om reisestøtte fra Heia Vadsø, for å få dekket inntil 200.000 kr, 

tilsvarende 50% av budsjetterte kostnader ved å drive seriefotball for alle nivåer. 

Kostnadene fremkommer sådan: 

  Senior Barn/ungdom Totalt 

Transport sone- og 
kretslagssamlinger Leie av transport  20,000 20,000 

Transport seriespill og 
turneringer 

Leie av transport, samt 
hjemhenting av spillere 120,000 120,000 240,000 

Sum leie av transport  120,000 140,000 260,000 

     

Reiseutlegg, ikke 
oppg.pliktig 

Bilgodtgjørelse/reiser, 
talentutvikling, aldersbestemt 5,000 5,000 10,000 

Reiseutlegg, ikke 
oppg.pliktig 

Bilgordtgjørelse/reiser seriespill, 
turneringer 5,000 55,000 60,000 

Hotell/Overnatting Seriespill og turnering 55,000 15,000 70,000 

Sum overnatting og 
bilgodtgjørelse  65,000 75,000 140,000 

Totalt  185,000 215,000 400,000 

Finansiering planlegges med en eventuell støtte fra Heia Vadsø som følger 

 Totalt 

Heia Vadsø 200,000 

IL Norild 200,000 

Totalt 400,000 

 


