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En 13 år gammel
fotballspiller
koster 8000
Fotball er en av de billigste
idrettene. Men hvor mye koster et
fotballsparkende barn i løpet av én
sesong? Jærbladet har spurt
lokale klubber.

Følgende spørsmål
ble stilt til klubber
på Jæren
1. Hvor høy er medlemskontingenten i de
ulike aldersbestemte klassene i fotball for
din klubb?
2. Hva inkluderer denne?

FOTBALL: I de siste ukene har debatten om høye medlemskontingenter
og treningsavgifter for barn ned til
12-årsalderen rast. Spesielt er det vestkant-klubber i Oslo som får gjennomgå
for sitt prisnivå. Argumentet mot de
høye prisene, som i enkelte klubber
dreier seg om femsifrede beløp, er at
stadig flere barn og unge ekskluderes fra idretten fordi foreldrene ikke
har råd.
Tilstanden i jærske fotballklubber
er ikke som i hovedstaden, men det

Orstad:
1. 0-6 år: 500 kr, 7-12 år: 800 kr,
13-17 år: 1100 kr, over 18 år: 1200,
a-lag: 1600 kr.
2. Medlemmene kan være med
på alle våre organiserte treninger i løpet av året. De kan delta
på så mange ulike idrettsgrener
de ønsker for samme kontigentsummen.
3. Nei.
4. Klubben dekker utgifter til tre
turneringer per lag hver sesong.
5. For fotballgruppa er det
17.mai-arrangement, med mat og
kiosksalg. Tilsynsvaktordning
rullerer på foresatte til 5. og 6.
klassinger i hele idrettslaget. Det
er mulig å betale 2000 kroner
for å slippe unna dugnadsarbeid.

Klebe:
1. 7-12 år: 850,-, 13-17 år: 1000,2. Drakter til kamper
3. Nei
4. To turneringer dekkes av
klubben.
5. Salg av to loddbøker, hver på
250,- og varetelling rundt nyttår.

koster også en del tusenlapper per
fotballspillende barn her i distriktet.
Tar man gjennomsnittet i klubbene
som har svart, koster det rundt 8000
kroner per barn for én sesong. Da
er turneringer og utstyr inkludert i
denne summen.

3. Kommer det treningsavgift i tillegg og i
tilfelle, hvor høy er denne?
4. Hvor mange turneringer får de aldersbestemte lagene delta på i løpet av én
sesong?
5. Hvor mye dugnad forventes det i løpet
av én sesong

Trude Håland
trude@jbl.no

Kåsen:

Klepp:
1. Opptil 6 år: 800 kr, 7-12 år: 1400 kr, fra og med 13 år: 1600

1. Til og med 17 år: 600 kr, over 18 år: 1200 kr, familiemedlemsskap. 2000 kr.
2. Rabattavtaler på diverse innkjøp av treningsklær og utstyr,
adgang til treningsrom på anlegget.
3. Nei.
4. Tre-fire turneringer per sesong.
5. Lite. Hvert lag må stille 3-5 vakter på Landstreffet i Kongeparken, og salg av én loddbok per familie i forbindelse med
årlig basar i idrettslaget hver høst.

Bryne:

2. Det inkluderer drakt og baller. Klubben kjøper inn utfra sentrale
midler. Medlemmene får tilgang til treningsfasiliteter, og de får også
trenere som har kurs (som klubben betaler for).
3. Til og med 12 år: 260 kr, 13-19 år, samt student/lærling/militæret:
670 kr, voksne: 990 kr.
4. I utgangspunktet dekker klubben to turneringsavgifter per lag,
men vi har bestemmelser om hvilke turneringer lag skal dra på i de
ulike aldersklassene. Dette fordi det ikke skal bli for dyrt med egenandeler når spillere er unge. Ingen spillere i Klepp, uansett alder,
skal måtte bli hjemme fra en turnering på grunn av familiens økonomi. Der skal vi alltid finne gode løsninger.
5. Det varierer ut ifra dugnadsbehovet og dugnadsarrangementene
fra år til år. På Tour des Fjords forventes det at medlemmene stiller
opp, men dette gjelder naturlig nok ikke alle, da vaktantallet ikke er
større enn det er. Det forventes, ved siden av enkeltarrangementer,
at medlemmer selger Kleppkort og loddbøker hvert år.

1. Under 7 år: 600 kr, 7-12 år: 1300 kr, 13-15 år: 1600 kr, over 17
år: 2000, familiekontingent: 2700 kr (inkluderer ikke spillere
over 17 år).
2. Medlemskontingent og treningsavgift bidrar til å dekke deler
av klubbens utgifter knyttet til anlegg, trenere (inkludert kursing), reiser, påmeldingsavgifter etc. I tillegg holder klubben
alle lag med drakter og diverse treningsutstyr.

Frøyland:

3. 5-12 år: Ingen treningsavgift, 13-19år: 1100 kr (1-2 treninger
per uke), 2200 (3 treninger eller flere per uke)

2. Klubben holder baller, kjegler, kampdrakter og annet utstyr til
laget.

4. Klubben dekker påmeldingsavgift, og to lagledere, til to turneringer per år. Resten dekkes over egenandel.

3. Nei.

5. Det forventes at alle lag/foresatte bidrar på klubbens dugnader. For eksempel dreier dette seg om julelotteri, vakthold på
Landstreffet i Kongeparken, rydding etter hjemmekamper, salg
av toalett- og tørkepapir (nytt fra 2017).

1. 6-12 år: 1000 kr og 13-18 år: 1200 kr. Medlemmene kan da delta i
alle idrettslagets grener.

4. Lagene får stort sett delta på de turneringer de ønsker. Egenandel
er knyttet til overnattingsturneringer, som Sør Cup i Kristiansand
(10-12 år) og Kattegat Cup i Danmark (13-17 år).
5. Hos oss er Grønt Gras-turneringen den store dugnaden.
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Fakta
Dette koster en 13 år gammel
fotballspiller
O Medlemskontingent: 1100 kr (gjennomsnittlig)
O Treningsavgift: 800 kr (gjennomsnittlig for
klubber som har denne)
O Turneringer: 3000 (gjennomsnittlig for to
turneringer med overnatting, lommepenger
i tillegg)
O Utstyr: Ball 200 kr, sko 1200 kr (to par per
sesong), klubbdrakt 1000 kr, og ellers øvrig
treningsutstyr, 600 kr - samlet 3000 kr.
O Totalt: 7900 kr
O Billigst medlemsavgift: Hognestad, 500 kr
O Dyrest medlemsavgift: Bryne, 2700 kr/
3800 kr (avhengig av nivå)
Dugnadsinnats kan redusere prisen.

Øvrige klubber
Jærbladet har via klubbenes hjemmeside,
hentet informasjon om medlemskontingent fra
følgende:
O Voll: 0-7 år: 700 kr, 8-12 år: 1000 kr, 13-17 år
(pluss studenter): 1200 kr, over 18 år: 1700 kr,
familiemedlemskap: 2700 kr
O Orre: 4-9 år: 200 kr, 10-17 år: 600 kr,
over 18 år: 1000 kr
O Lye: 0-15 år: 700 kr, over 16 år: 1000 kr,
familiemedlemskap: 2000 kr
O Hognestad: 5-18 år: 500 kr
O Undheim: Opp til 12 år: 750 kr, 13-14 år: 1000
kr, senior: 2150 kr
O Vigrestad: 3-7 år: 500 kr, 8-15 år: 800 kr,
16-19 år: 1100 kr, over 20 år: 1600 kr
O Matningsdal: 100 kr per medlemsskap,
pluss 450 kr i treningsavgift for fotballgruppa
O Brusands satser står ikke oppgitt på klubbens
hjemmeside.
INKUDERENDE: Fotball er en av de billigste idrettene, men som foresatte må man fort ut med 8000 kroner for et fotballsparkende
barn i familien. Illustrasjonsbildet viser Brynes J13-lag i aksjon.
FOTO: PRIVAT

Rosseland:
1. 5-6 år: 500 kr, 7-9 år: 600 kr, 10-12 år: 650 kr (12-årslag er
klubbens eldste).
2. Ball for 5-åringer, de eldre har egen ball. Treningsklær/
klubbgenser kjøper hver enkelt selv til reduserte priser.
Eksempelvis koster en klubbgenser 100 kr.
3. Nei.
4. Vår egen Team Bygg-cup, samt tre eksterne turneringer
dekkes av klubben. Spillere over 10 år, reiser til Lyngdal
som en av de eksterne turneringene
5. Det forventes én dugnad per barn per år i klubben, men
et tak på to dugnader per familie for de som har tre eller
flere barn med.

Lye:

Nærbø:
1. Vi har én medlemskontingent
som er lik for alle medlemmer i
Nærbø IL - aktive og støttemedlemmer, trenere og tillitsvalgte.
Alle betaler 600 kr i kontingent.
Da er du medlem av klubben og
har anledning til å spille håndball, fotball, ishockey, kunstløp
og benytte treningsrom/basisrom.
2. Fotballgruppa holder kampdrakter, i tillegg til baller og
treningsutstyr. Sko, overtrekksdrakt og annet personlig
treningsutstyr dekkes av hver
enkelt spiller.
3. I hver gruppe betales det en
treningsavgift i tillegg. 6-12 år:

1. 700 kr for aldersbestemte klasser. Den dekker så mange
idretter medlemmene har lyst til å delta på. .

Varhaug:

2. Nei, men medlemmer får rabatt på utstyr på en sportsbutikk.

1.0-3 år: 100 kr, 4-6 år: 500 kr,
7-13 år: 1000 kr, 14-18 år: 1400, fra
og med 19 år: 1800. Det er halv
pris dersom man melder seg inn i
idrettslaget etter sommerferien.

3. Nei.
4. Under 10 år: Tre turneringer i Rogaland, over 10 år: Tre
i Rogaland + en på Sørlandet, over 16 år: lokale turneringer
og Danmark eller Norway cup. Men lag som vil ha flere i
Rogaland, nektes ikke det.
5. For fotballavdelingen er det juletresalg og lotteri. Skal
lag på turneringer og foreldrene vil gå dugnader, bidrar
fotballavdelingen med å skaffe dugnader. Men trenden er at
foreldre vil betale og slippe dugnader.

2. Medlemmene kan delta på alle
idretter vi tilbyr i den aldersklassen de er.
3. Nei.
4. For å delta på en turnering må
en i god tid søke om tillatelse til
gruppestyrene. Her må budsjettet

350 kr, 13-19 år: 700. Denne
dekker fotballgruppas kostnader
til påmelding i seriesystemet,
forsikringer for spillerne, treningsutstyr, baller, drakter,
dommerutgifter, påmeldingsgebyr til turneringer.
4. Alle lag har anledning til å
delta på tre lokale turneringer
dekket av fotballgruppa. Det vil
si turneringer innenfor fylket,
uten overnattinger. Fra spillerne
er 11 år kan de delta i turnering
utenfor fylket med overnatting.
Her betaler spillerne egenandel
for deltakerkort, og denne varierer fra turnering til turnering.
Eksempelvis kan den variere fra

for turneringen legges ved. Idrettslaget dekker påmeldingsavgiften
og inntil 4000 kroner til turneringer for hvert årstrinn. I tillegg
dekker idrettslaget deltakerkort
til to ledere per lag. Dersom det er
et årstrinn der det er mange lag
og spillere, kan en avvike denne
regelen. Laget kan da søke til gruppestyret for å få dekket mer enn
grunnbeløpet.
Barn opp til og med 13 år kan
delta på opptil tre turneringer

350 til 1700 kroner utfra hvilken
overnattingsmåte som velges.
5. Det er lagt opp til at hvert lag
skla ha en dugnad til «fellesskapet» hvert år, det vil si en dugnad
der inntektene går til fotballgruppa. En slik dugnad kan være
vakthold på diverse arrangement.
I tillegg drives kiosken i idrettslaget på dugnad, og kioskdugnaden
fordeles på alle lag. Hver spiller
(foresatte) tar én vakt hver i løpet
av sesongen. Dersom et lag har
planer om å reise på turneringer
med høy egenandel, oppfordres
lagene til å gå ekstra dugnader,
de inntektene går direkte til laget
for å redusere egenandelen.

per sesong, hvorav to er lokale.
Ungdom fra 14 år og opp til senior
kan delta på opptil tre turneringer,
enten lokale, nasjonale eller utenlands. Dersom noen lag vil delta på
flere turneringer, må spillerne selv
dekke dette.
5. Alle medlemmene bidrar med
sin innsats både sportslig og på
dugnad. Vi arbeider sammen til det
beste for alle gruppene i klubben.
Vi arbeider sammen til det beste
for alle gruppene i klubben.

