
Økonomi & forventninger om dugnad 
 

Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben, i tillegg til 

betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved sommerturneringer.  

 

 

Dugnad 

 

Det forventes at alle spillere/foresatte til spillere bistår klubben med inntil to dugnadsvakter 

årlig. 1 dugnad i forbindelse med cup/event klubben arrangerer. 

 

Kontingent og treningsavgift  

 

Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes av Årsmøtet. Betalingsoppfordring sendes 

registrerte medlemmer i løpet mars. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og 

purringer, har ingen rett til å trene eller spille kamper. 

 

 

Medlemskontingent for medlemskap i hovedlaget Nesodden IF: 400,-   

Familiemedlemsskap 900,- 

 

Treningsavgift:  

 

Gruppe Kategori 2020 2021 

2015-2013 Mini 2200 2200 

2012-2009 Barnefotball 2800 2800 

2008-2007 Ungdom 1 3000 3000 

2006-2005 Ungdom 2 3410 3410 

JR- 1 (04-02 Junior 1 4000 4000 

JR-2 (04-02) Junior 2 3410 3410 

Old boys/girls Veteran kamp 2000 2000 

Old boys/girls Veteran trening 900 900 

NIF 3 Funfotball 1500 1500 

 

Satsningsavgifter kommer i tillegg for kullene: 2008, 2007, 2006, 2005 og junior 1 

Mini = de som spiller miniserie på Nesodden.  

Barnefotballsats = alle som spiller Oslo-serie barnefotball. 

 

Treningsavgiftene i NIF Fotball går med til å dekke flere typer utgifter. En del av dette er 

direkte utgifter for den enkelte spiller og lag. I tillegg er treningsavgiftene med på å dekke en 

betydelig del av felleskostnadene i Nesodden IF Fotball. Hovedpostene er listet nedenfor. 

 

Treningsavgiftene er skalert i forhold til alder fordi det er dyrere å drifte lag etterhvert som 

spillerne blir eldre. Treningsavgiftene i barne- og ungdomsfotballen brukes ikke til å dekke 

lønn eller kjøregodtgjørelse for spillere på A-lagene våre. 

 

Av helt konkrete områder som treningsavgiften dekker nevnes følgende: 

 

• Utstyr til trening – som f eks baller, kjegler, vester osv. 

• Drakter og siffer til disse 



• Førstehjelpsutstyr og påfyll av denne gjennom sesongen 

• Fellesutstyr på banene (baller, småmål osv) 

• Dommerutgifter 

• Serieavgifter 

• Forsikringer og lisenser 

• Talentutvikling og -forvaltning (bl.a tiltak på sone og krets) 

• Trener- og dommerutdanning (kurs, samlinger osv) 

• Administrasjon av alle lagene (kompoppsett, banefordeling osv) 

• Lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger for ansatte (ikke spillere) 

• Møter og kurs  

• Betaling for administrative tjenester fra NIF hovedlaget. 

 

 

 

1) Oversikt over hvilke arrangementer klubben har 

 

 

Arrangement Dato Dugnad 

Synsam Cup Siste helg Januar Barn 2014 – 2011 (2021) 

Obos Mini Liga Første helg Mai Menn Senior + Junior 

Enga-Land --- Styret + Ressursgruppe 

Obos Cup  Tredje helg Oktober G12 og G13 

Altibox cup Fjerde helg oktober G14 og G15 

Obos Jentecup Første helg November Jenter 13 – 15  

Romjulscup   

 


