
INFORMASJON  
– FORPLIKTELSER AKTIVE/FORESATTE I 
BLINDHEIM FOTBALL 
 
Bakgrunn 
Alle aktive i Blindheim idrettslag (Hovedlaget) må i tilegg 
til medlemskontingent til hovedlaget bidra til driften av 
sine respektive undergrupper (Håndball, Volleyball, 
Fotball, Idrettsskole) gjennom å betale aktivavgift, delta 
på lagsdugnader og bidra til inntekter i forbindelse med 
salgsaktiviteter. 
 
Medlemskontingenten til hovedlaget vedtas av årsmøtet 
i Blindheim idrettslag, og er pliktig i h.h.t. NIF’s 
reglement.  Aktivavgiften og øvrige forpliktelser vedtas 
av årsmøtet i undergruppene.   
 
Avgiftssatser i Blindheim Fotball 
Tabellen nedenfor viser de satsene som ble vedtatt på 
årsmøtet i Blindheim Fotball den 24.02.2014 for 
sesongen 2014. 

AKTIVAVGIFT OG SATSER FOR FOTBALLSESONGEN 2014 

  Alder Født   

Nivå (i l.a. 2014) (år) Aktivavgift 

Senior Menn 20-> år -> 1994 2 800 

Senior Dame 20-> år -> 1994 2 600 

Junior 17-19 år 1995-97 2 600 

Gutt/Jente 15-16 år 1998-99 2 300 

Smågutt/ -jente 13-14 år 2000-01 2 100 

Lillegutt/ -jente 11-12 år 2002-03 1 500 

Minigutt/ -jente 9-10 år 2004-05 1 350 

Minigutt/ -jente 7-8 år 2006-07 1 200 

Minigutt/ -jente 6 år 2008 600 

  
  

  

Familieavgift 6-16 år Ved flere enn 2 aktive i 

BIL Fotball opp t.o.m. 16 år betales aktivavgift kun for de 2 eldste 

Forsikring 
For å kunne spille kamper for A-laget må den aktive i 
tillegg ha betalt 600 kr til Blindheim Fotball for å dekke 
lagsforsikringen for A-laget. 
 
For barne- og ungdomsklassene er de aktive som har 
betalt medlemskontingent og aktivavgift automatisk 
omfattet av lagsforsikring, forutsatt at de er registrert 
som aktive i Fotballens Informasjons og 
kommunikasjonssystem (FIKS-klubben) inneværende 
sesong. For forsikringsdetaljer, se vilkår og polise på 
www.fotballforsikring.no 
 
Lagsdugnad 
Vi har arrangementer, høy sportslig aktivitet og et 
betydelig uteanlegg på Blindheim Idrettspark som krever 
vedlikehold. Foresatte for alle barna, samt spillere i 
junior og seniorklasser, er derfor forpliktet til å delta på 
dugnader som blir fordelt på lagene. Alle lag får tildelt 
arrangementer hvor en har dugnadsansvar. I tillegg vil 
lagene få fordelt ansvaret for åpen kiosk i 
fotballsesongen, samt ulike dugnadsoppgaver i 

forbindelse med vedlikehold og oppgradering av vårt 
uteanlegg, slik at det fremstår som rent og ryddig for de 
aktive og besøkende. Denne innsatsen er viktig for å 
kunne bygge og opprettholde et godt sportslig tilbud til 
barn og unge på Blindheim samt bidra til et godt 
nærmiljø. 
  
Obligatorisk kjøp sjømat og/eller ved 
Istedenfor loddsalg har årsmøtet i Blindheim Fotball 
vedtatt å innføre obligatorisk kjøp av sjømat og/eller ved. 
Denne ordningen er vedtatt videreført for 2014 og 
innebærer at det i 2014 skal være pliktig kjøp av sjømat 
og/eller ved for 2.000 kr for første aktiv født i 2007 eller 
tidligere, samt 1.000 kr for hvert søsken som er aktiv i 
fotballgruppa. Det vil bli gjennomført sjømatsalg i 
april/mai og i september 2014, samt vedsalg om høst og 
vinter. For de som ikke oppfyller kjøpsforpliktelsen vil det 
automatisk bli utsendt faktura ved årsslutt for 50% av 
kjøpsforpliktelsen, d.v.s. inntil 1.000 kr for første barn og 
ytterligere inntil 500 kr for overskytende barn. 
Hovedtrener og lagleder for hvert lag samt styret og 
utvalgsledere har kun frivillig kjøp av sjømat og/eller ved. 
 
Fakturering 
Aktivavgiften faktureres i en termin, med forfall 31.mars 
2014. Aktive som melder seg inn etter (slutter før) 1. mai 
betaler halv avgift og har halv kjøpsplikt. 
Faktura sendes til alle som er registrert i aktivregisteret 
til Blindheim Fotball. Dersom en ikke lenger er aktiv må 
en gi beskjed om dette til administrasjonen på tlf. 
70151075 eller på mail til regnskap@blindheim.idrett.no. 
 
For de som har flere aktive barn i alderen 6-16 år i 
Blindheim Fotball skal kun betale aktivavgift for de to 
eldste opp til og med 16 år. Dersom en mottar faktura for 
aktivavgift for flere, kan en informere på 
regnskap@blindheim.idrett.no om at aktivavgiften skal 
slettes på de yngste.  
Merk! I tillegg til vedlagt faktura for aktivavgift i 
Blindheim Fotball mottar dere også faktura på 
medlemskontingent for 2014 fra Hovedlaget. 
 
Merk at det i spesielle tilfeller er mulig å søke styret i 
Blindheim IL om fritak/betalingsutsettelse (ref. 
Hovedlagets vedtekter §4). For øvrig vil uoppgjort 
aktivavgifter og forpliktelser utelukke deltagelse i 
Blindheim Fotball samt eventuell overgang til annen 
klubb. 

 
Mer informasjon 
Utfyllende informasjon om Blindheim Idrettslag og 
Blindheim Fotball finnes på www.blindheim.idrett.no (se 
egen undermeny for fotball). Kontakt også gjerne 
administrasjonen i Blindheim idrettslag på tlf. 70151075 
eller post@blindheim.idrett.no  
 
Aksept av vilkår 
Betalt aktivavgift anses som en bekreftelse på at den 
aktive og evt. foresatte (for aktive under 18 år) har gjort 
seg kjent med, og aksepterer, de retningslinjer og 
forpliktelser som gjelder for medlemskapet i Blindheim 
Idrettslag og Blindheim Fotball. 
 
Hilsen: Styret i Blindheim Fotball

http://www.fotballforsikring.no/
mailto:regnskap@blindheim.idrett.no
mailto:regnskap@blindheim.idrett.no
http://www.blindheim.idrett.no/
mailto:post@blindheim.idrett.no


 


