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Informasjon om kontingent i barnefotballen 2017 
 
Nordhordland Ballklubb (NBK) er en sammenslåing av fotballgruppene i IL Alvidra, Knarvik IL, og Seim IL. 
NBK Alvidra, NBK Knarvik, og NBK Seim representerer barnefotballen i NBK. I forbindelse med skjerpede 
krav til idrettsregistrering og aktivitetsmidler fra sentralt hold, ble ny samarbeidsavtale mellom lagene 
formalisert på tampen av 2016. De nye kravene fra idrettsforbundet innebærer at bare faktisk betalende 
medlemmer i de ulike idrettsaktivitetene gir støtte fra sentralt - som LAM (Lokale Aktivitetsmidler) og 
kulturmidler. Selv om NBK er fotballklubben til de tre idrettslagene, oppfyller ikke den gamle modellen for 
medlemskap nye krav for midler. 
   
Kort fortalt er det nå kun betalende medlemmer under organisasjonsleddet til Norges Fotballforbund (NFF) 
som genererer midler til fotballaktivitet. Kravene innebærer elektronisk sporbarhet på kontingent tilknyttet 
organisasjonsnummer, og aktivitetstall fra fotball kan ikke lenger rapporteres manuelt fra moderlagene. IL 
Alvidra, Knarvik IL, og Seim IL har ikke link til NFF -  fotballaktiviteten i barnefotballen har helt siden 
sammenslåingen blitt registret i NFF gjennom NBK, basert på aktivitetstall oppgitt av moderlagene. Ny 
minstesats for kontingent er 100 kr i året for å være tellende medlem og oppnå støttemidler.  
 
Gjennom prosessen som førte til ny avtale var alle parter enige om at barnefotballen skal utøves lokalt i 
moderlagene som i dag - med sterk forankring i lokalmiljøene og i godt samspill med de andre idrettene 
som tilbys. Vi ønsker at det skal være enklest mulig å drive med flere idretter i barne – og ungdomsårene, 
til lavest mulig pris. På bakgrunn av det som er skissert over, er den konkrete løsningen på utfordringen 
mellom idrettslagene følgende:  
 

- Alle aktive fotballspillere i moderlagene IL Alvidra, Knarvik IL, Seim IL får i 2017 en årlig kontingent 
fra NBK på 100 kr i tillegg til kontingent fra idrettslaget (altså to kontingenter). Dersom man 
betaler begge kan man både drive med fotball og de andre idrettene som tilbys, til et påslag i pris 
på 100 kr. NBK utfører allerede mange administrative oppgaver for barnefotballen - lagspåmelding, 
FIKS, fakturaer, søknader, idrettsregistrering, trenerkurs, treningsøkta.no, cuper/arrangement, etc.  

 
- Dersom man spiller barnefotball og ikke er medlem i ett av moderlagene, faktureres det i tillegg en 

årlig treningsavgift på kr. 1000,- fra NBK. Dette er en vesentlig dyrere løsning, og begrenser 
aktiviteten til kun fotball. Vi håper ikke at noen velger denne løsningen.  

 
NBK er sertifisert som NFF Kvalitetsklubb, og arbeider daglig for å være en helhetlig styrt klubb.  Vi ønsker å 
skape flere møteplasser og legge mer ressurser i barnefotballen, med mål om å bygge kompetanse, 
relasjoner, og tilhørighet til de involverte fra første møte med fotballen i grunntrinnet. Gjennom prosessen 
som førte til ny avtale med moderlagene er også linjer i organisasjonen (ansvar og myndighet) formalisert. 
Årsmøtet til NBK er høyeste organ – med plikter og rettigheter til å organisere fotballaktiviteten.  
 
Mvh 
Erlend Andås (sign)  
Daglig leder NBK 

http://www.nbksport.no/

