
Søknad om reisestøtte til turneringsspill 

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. 

Erfaringen er at ungdomsårene er særdeles sårbare i forhold til barn og deltakelse i idrettslivet. Ved å 

beholde flere barn og unge i idretten over lengre tid så sikrer vi at flere holder seg fysisk aktive, med 

de positive folkehelsemessige perspektiv dette medfører. 

Erfaringsmessig så er deltakelse på turneringsspill en av de største motivatorene for ungdommer til å 

fortsett i klubben over tid. 

Samtidig så medfører deltakelse i turneringer en stor kostnad, som må samles inn gjennom 

dugnader, loddsalg og inntektsbringende aktivitet for lagene. Dette krever til dels store ressurser for 

de enkelte lag. 

Reisestøtte til deltakelse i turneringer vil derfor kunne motivere de enkelte lag til i større grad å delta 

på turneringer, samt gjøre hver turnering til en best mulig opplevelse for barna /ungdommene som 

deltar. Dette vil igjen kunne bidra til å øke barn og unges involvering i fotballen over tid. 

De aldersbestemte lagene i IL Norild har planlagt følgende turneringsspill i 2023 (Gutter 15 og jenter 

15 er samarbeidslag Norild/Polarstjernen) 

 

Kostnadene som forventes ved de enkelte turneringene er som følger: 

Deltakelse på turneringer Totalt antall Kostnad 

  Voksne Spillere   

Helsinki Cup 6 23 150 000 

Altaturneringen 26 81 100 000 

FEFO-cup Kirkenes 26 81 30 000 

Barents Cup (Kirkenes) 7 27 15 000 

Pasvik international 16 50 20 000 

Nordkyn-turneringa 9 23 45 000 

Totalt     360 000 

 

IL Norild ønsker derfor å søke om 180.000 (inntil 50%) finansiering av turneringsspill som våre lag skal 

delta på i 2023. 

  

Deltakelse på turneringer

Voksne Spillere Voksne Spillere Voksne Spillere Voksne Spillere Voksne Spillere

Helsinki Cup 6 23 6 23

Altaturneringen 6 23 4 13 7 27 9 23 26 86

FEFO-cup Kirkenes 6 23 4 13 7 27 9 23 26 86

Barents Cup (Kirkenes) 7 27 7 27

Pasvik international 7 27 9 23 16 50

Nordkyn-turneringa 9 23 9 23

TotaltG15 J15 G13 G11



Finansiering planlegges som følger: 

Finansiering Beløp 

 Heia Vadsø 180 000 

IL Norild 180 000 

Totalt 360 000 

 

All finansiering som utgjør IL Norild sine beløp i forhold til deltakelse på turnering fremskaffes 

gjennom at barn, ungdom og foreldre på de respektive lag gjennomfører inntektsbringende aktivitet i 

form av dugnader eller lignende.  


