
 

RAUFOSS FOTBALL 
Liten blant de store Dette er Raufoss Fotball  - 2019 

 

Raufoss IL Fotball 
Adresse: Badelandveien 42, 2830 Raufoss           Telefon: 61198700       Org.nr.: 971 013 109  
Internett: www.raufossfotball.no  E-post:post@raufossfotball.no  
 

Til spillere, foreldre og foresatte for spillere i Raufoss fotball.     
  
Fotballen ruller videre!   
 
Det nærmer seg en ny fotballsesong i Raufoss Fotball og det er igjen tid for litt informasjon om hva vi som 
klubb kan tilby, og hva dette innebærer for den enkelte utøver. 
Først må vi få si at vi setter stor pris på at du, eller din sønn/datter har valgt å være aktiv i nettopp fotball.   
 
Raufoss Fotball tilbyr lek /trening og organiserte konkurranser for en aldersgruppe fra 6 til 18 år, samt et 
voksentilbud i form av junior- og seniorfotball for både damer og herrer.  
 
Raufoss Fotballs overordnede mål er å gi et best mulig tilpasset tilbud med kvalifiserte trenere og ledere til 
alle nivåer og årsklasser i klubben. Vi hadde i 2018 ca 500 deltagere og tillitsvalgte i Raufoss Fotball. Mange 
lag deltok i forskjellige serier og cup`er på aldersbestemte nivåer. Klubben er for øvrig flaggskipet i 
seniorfotball både på herre- og damesiden i vårt distrikt.  
Det er en klar målsetting om at Raufoss Fotball skal fortsette å være den ledende klubben på dame og 
herresiden i årene som kommer og at vi skal være førstevalget til lokale talenter med ambisjoner om å ta nye 
skritt i utviklingstrappa for å bli en toppspiller. 
 
Administrasjonen ved Raufoss Fotball legger ned masse arbeid for at vi skal gi det beste tilbudet til våre 
barn, ungdom og senior spillere. Vi har lykkes i enkelte grupper og ikke vært så heldige i andre grupper – det 
er ren fakta som alle (administrasjon, jr utvalg etc) er klar over.  
Engasjement i foreldregrupper er særdeles viktig og noe klubben er helt avhengig av – både inn mot de 
yngste gruppene og de eldste 
 
I dette skrivet ønsker vi å informere litt om hva det betyr å delta i organisert aktivitet i fotballmiljøet vårt. 
 
Dugnadsarbeid 
 
Vi vil gjerne rose alle dere som stiller opp på dugnad for klubben, uten dere så hadde ikke Raufoss fotball 
vært en så bra klubb å være i. Og for å komme i land i 2019 trenger vi også i år hjelp fra frivillige. 
 
Det som forventes av dugnad av alle lag i 2019 er følgende:  
 
- Kamparrangement senior Herre (fra 10 år) Det vil si kioskvakter, ballhentere, parkeringsvakter og gylne 

sekund. 
- Kioskvakter under kamparrangement i junioravdeling 
- Søppeldugnad (fra 8 år) 
- Loddsalg billotteri 
- Raufossturneringen 
- Salg av julekalendere 
- Romjulscupen 

 
Flere arrangementer kan komme til utover året! 
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Treningsavgift. 
 
På tross av mye gratis og frivillig arbeid, sponsorinntekter og billettinntekter, kommer vi ikke bort fra at det 
likevel koster penger å delta i organisert fotball. En helt avgjørende inntekt kommer fra treningsavgiften som 
alle aktive spillere på aldersbestemt nivå i Raufoss Fotball, uansett nivå, må betale.  
 
Treningsavgift dekker en stor del av utgiftene til aktivitetene vi har i lagene, slik som: 
 
- Treningsutstyr og kamputstyr til lagene: 

o F.eks: Drakter, Baller, Ballnett, kjegler, vester, medisin mappe, isposer etc  
- Påmeldingsavgifter for lagene til seriespill. 
- Deltakelse på cuper (se sportsplanen for satser i 2019) 
- Dommerregninger (fra knøtt til senior) 
- Sosiale arrangementer som kick-off osv.  
- Raufoss Fotball eier og drifter egne anlegg (Raufoss Storhall og Nammo Stadion). 

 
Bidrag fra treningsavgiften dekker deler av disse kostnadene. 
 
- Lagsforsikringer (medlemskap dekker forsikring opp til og med 12 år) 

 
- Trenerkostnader 

Raufoss fotball har foran 2019 sesongen hatt stort fokus på å få på plass gode (utdannede) trenere på 
alle nivåer i klubben. Dette er gode lokale og eksterne trenere som «brenner» for vår klubb ønsker å 
være med å forme fremtiden til Raufoss fotball.  

 
- Administrasjon  

o Daglig drift av klubben  
o Betaling av dommer regninger (alle nivåer) 
o Trenerlogistikk (ansettelser, kontrakter etc) 
o Baneorganisering 

 
Den største kostnaden i Raufoss Fotball er driften av Storhallen. Denne eies og drives av oss, og det er derfor 
vi som må bære kostnaden ved å holde denne i drift. Selv om Hallen leies ut noe til andre klubber og 
benyttes til andre aktiviteter, vil det gjenstå et betydelig beløp som vi selv må dekke – blant annet gjennom 
treningsavgiften. Driftskostnader til administrasjon og Nammo Stadion utgjør også betydelige summer som 
jr avdeling er med og tar sin del av. 
 
 
Styret i Raufoss Fotball har besluttet å øke treningsavgift med 5% 
 
Det var ingen indeksregulering på treningsavgiften i fjor, men vi avsluttet toalett- og tørkepapir salg da salget 
i egen klubb ikke innfridde forventede inntekter. Budsjettert sum på toalett- og tørkepapir ble da lagt inn i 
treningsavgiften for 2018. Grasrotandelen økte sine satser fra 01.01.18. Deler av denne økningen (100 000 
kr.) ble lagt inn for å redusere treningsavgiften. Etter en helhetsvurdering for sesongen 2018 og 2019 har 
Raufoss Fotball besluttet å øke treningsavgiften med 5% for 2019. 
 
  
 

http://www.raufossfotball.no/
mailto:post@raufossfotball.no


 

RAUFOSS FOTBALL 
Liten blant de store Dette er Raufoss Fotball  - 2019 

 

Raufoss IL Fotball 
Adresse: Badelandveien 42, 2830 Raufoss           Telefon: 61198700       Org.nr.: 971 013 109  
Internett: www.raufossfotball.no  E-post:post@raufossfotball.no  
 

Gruppe U16 og U19: 
Raufoss fotball har definert U16 og U19 som satsningsgrupper for 2019 og økt ressurstilgangen på disse 
gruppene vesentlig. Treningsavgift er høyere på disse to gruppene, da disse reflekterer utgiftene vi har mot 
gruppene. 
Reelle kostnader er vesentlig høyere enn treningsavgift, men holdes nede grunnet gode store 
breddesponsorer som Eidsiva Energi, Nammo, Toten Sparebank og flere andre.   
 
Det er for øvrig viktig å merke seg at uten våre gode sponsorer og samarbeidspartnere så ville vi sett høyere 
treningsavgifter enn det vi gjør i dag på stort sett alle nivåer. 
 
For sesongen 2019 vil Treningsavgiften være som følger;   
 

Lag Aldersgruppe Treningsavgift 2019  Endringer ift 2018 

Lekegruppe 6 åringer kr. 520,- Kr. 20,- 

Spillere på sonelag 7-10år kr. 1.570,- Kr. 70,- 

Spillere i lille klassen 11-12 år kr. 3.990,- Kr. 190,- 

Spillere i små klassen 13-14 år kr. 5.040,- Kr. 240,- 

Spillere i jenteklassen 15-16 år kr. 5.670,- Kr. 270,- 

Spillere på U16 15-16 år Kr. 6.610,- Kr. 345,- 

Spillere på U19  17-19 år kr. 8.400,- Kr. 400,- 

Damer Rekrutt  kr. 5.670,- Kr. 270,- 
   
Betaling av Treningsavgift 
Vi bruker også i år SuperInvite. Her vil hver spiller (foresatt) motta en mail fra SuperInvite med en link for 
betaling. Der kan hver enkelt klikke seg inn og følge instruksene som gis.  
Betaling skjer direkte med VISA eller Kredittkort. 
 
Slik gjør du det: 
1. Trykk på linken i mailen fra SuperInvite 
2. Gå videre til Registrering 
3. Trykk på laget spilleren/spillerne tilhører 
4. Trykk på Handlekurv 
5. Gå videre til Registrering, Fyll ut info om spilleren/spillerne 
6. Gå til Betaling med VISA/Kredittkort 
7. Kvittering for betaling mottas da på din mail 
 
Treningsavgiften deles i to avdrag for de fleste, men for G19 deles treningsavgiften i tre avdrag. 
Lekegruppe/Sonelag betales en gang, sammen med Treningsavgift del 2. 
 
Datoer for utsending: 
 
- 18.02.2019  Treningsavgift Del 1 

- 15.06.2019  Treningsavgift Del 2 (Lekegruppe / Sonelag) 

- 01.09.2019  Treningsavgift Del 3 (U19) 
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Nye Raufoss Storhall. 
Vi er i gang med utredelse om muligheten for ny Storhall i fast konstruksjon. Dette arbeidet i en startfase, 
men håper det vil bli en realisme i framtiden. En gruppe fra Raufoss Fotball jobber her tett med Vestre Toten 
kommune og andre samarbeidspartnere rundt prosjektet.  
 
 
Lykke til med årets sesong! 
 
 
 
 
Raufoss, 13.Februar 2019. 
 
 
 
Siv Hege Aspelien     Fredrik Greve Monsen 
Styremedlem fra Jr.Avd.     Adm.Leder Jr.Avd. 
(sign.)        (sign.) 
 
 
 
Kjetil Sangnes      Bent Dalby 
Styremedlem fra Jr.Avd     Daglig Leder 
 (sign.)        (sign.) 
 

http://www.raufossfotball.no/
mailto:post@raufossfotball.no

