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Innkommende forslag
Differensiert treningsavgift sommer og vinter
Forslagsstiller : Erling Trahuag
Jeg ønsker å ta opp treningsavgiften for 06erne. Et argument som aldri kom fram i møtet om
treningsavgiften var spesialisering. En treningsavgift hvor alle må betale for fotball som
helårsidrett vil bidra til å presse flere til å ta et valg om spesialisering tidlig. Det vil og bidra til
at vi mister spillere fordi det blir for dyrt. Vi ønsker å la de som ønsker å drive med flere
idretter, få gjøre det. Jeg foreslår å differensiere treningsavgiften til en sommer og en
vinteravgift.
http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundet-hockeyakademin/dokum
ent/information/pdfer/vagen-till-elit-studier_-2-.pdf
https://www.fotballtreneren.no/fagartikler/barne-og-ungdomsfotball/landslagstrener-kritisk-til-t
idlig-spesialisering
https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Barn-skvises-ut-av-idretten-Jeg-hadde-al
dri-blitt-landslagsspiller-hvis-jeg-vokste-opp-i-dag-172895b.html

Styrets vurdering
●

●

●

Styret er helt enig med forslagsstiller at tidlig spesialisering ikke er ønskelig. KIF
fotball oppmuntrer til allsidighet og en bred motorisk erfaring. Det skal i KIF Fotball
ikke være slik at noen på noe vis blir ekskludert på basis av hva man trener på
vinteren.
Hvis forslagsstiller mener at dette forslaget kun skal gjelde 06 årgangen, mener styret
at det er helt i mot alle prinsipper for hvordan en klubb skal drives. Det kan ikke være
særlige regler for en årgang. Vi tar utgangspunkt i at forsklagsstiller ikke mener dette.
Styret er derimot ikke enige i premisset om at en like stor årlig treningsavgift for alle
tvinger noen til å spesialisere. De premissene styret legge til grunn er følgende:
○ Fotball er - på lik linje med de fleste alle andre idretter - blitt en helårsidrett.
○ Som den største idretten er fotball en viktig sosial arena - særlig i et
integreringsperspektiv.
○ Ved å differensiere treningsavgift vil man kunne ha en lavere avgift for de som
ikke trener på vinteren, men man må samtidig øke den for de som trener på
vinteren. Konsekvensene av dette er:
■ De som er dårligst bemidlet og ikke har andre idretter, vil velg bort
fotball av økonomiske årsaker. De vil henge etter resten av laget fordi
de ikke har hatt noen form for trening gjennom vinteren.

https://docs.google.com/document/d/1UwsdDHUs67CX2D4uKumrsIsf1W-S0zTwrOGxFMftV3g/edit#
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■

○
○

○
○

De som ønsker å trene fotball ved siden av sin andre idrett om
vinteren, kan bli tvunget til å ta et valg. På grunn av fotballens viktige
sosiale profil, er det sannsynlig at mange vil velge fotball. Dette vil i så
fall gå ut over idretter som basketball og håndball, hvor sårbarheten i
forhold til antall spillere er større enn i fotball.
■ I situasjoner hvor en som ikke betaler vintertreningsavgift ønsker å
være med på en trening (håndballkamp er avlyst eller snøforholdene
gjør at det ikke er mulig å gå på ski), hva gjør man da? Skal
vedkommende bortvises eller etterfaktureres? Hvem håndterer dette?
For hvilke aldersgrupper skal dette gjelde? Når setter man grensen?
Når man fastsetter de ulike avgiftsnivåene, hvor skal man sette grensen? Skal
man regne med at 10%, 25%, 50% eller 75% av et kull skal delta på
vinteraktiviteter?
Er det slik at andre idretter tar samme hensyn til dette?
KIF Fotball betaler leie for utendørsbaner i vinterhalvåret, definert av
kommunen til å være fra 15/10 - 15/4. Dette er innenfor det tidsrommet det er
kamper (høst) og oppkjøring til serien (vår). Hvordan skal de kostnadene
fordeles?

Styrets Konklusjon
Forslaget avvises.

Frikjøp fra dugnad
Forslagsstiller : Erling Trahuag
Kaffe og KIF kort er uavhengig av hvordan en vrir og vender på det en del av
treningsavgiften og det bør være mulig å kjøpe seg fri fra disse.
Et lite klipp av en som har lignende erfaringer fra ca 1000 til 1115;
https://www.youtube.com/watch?v=Kv3ZRiIy4HA

Styrets vurdering
KIF-kort genererer et overskudd på 285000. Salg av kaffe genererer et overskudd på
240000 kroner. Til sammen er dette 525000 kroner. Fordelt på alle aktive under 19 (900
spillere) er dette 583 kroner pr spiller. Hvis ikke vi får inn disse pengene går vi med
underskudd med det nåværende aktivitetsnivået.
Hvis man skal følge retningslinjene til NIF, bør man legge dette beløpet på treningsavgiften,
for så å tilby en frivillig dugnad hvor man selv beholder overskuddet fra salg av kaffe (eller
tilsvarende) og KIF-kort.
Styret mener at dugnader er en svært viktig del av den norske frivillgehtskulturen som er
grunnsteinen i idretten. Styret mener at den dugnadsbelastingen som er i KIF Fotball er
svært lav for de aller fleste.

https://docs.google.com/document/d/1UwsdDHUs67CX2D4uKumrsIsf1W-S0zTwrOGxFMftV3g/edit#
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Styret ønsker ikke å redusere aktivitetsnivået vi har i dag, snarere tvert imot.

Styrets Konklusjon
Hvis dette forslaget blir vedtatt medfører dette at treningsavgiften må økes tilsvarende, altså
ca 600 kroner.
Forslaget avvises.
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