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Forslag om lik treningsavgift og like treningsmuligheter for alle spillere 

omfattet av barneidrettsreglene i Frigg Oslo FK. 

FORMÅL 
Vedta treningsavgift for spillere i barnealder 

SAKSPRESENTASJON 
 

TIL PKT 7 Fastsette medlemskontingent.  
    

NR FORSLAGSSTILLER PARAGRAF/LINJE 
 

1 Anders Harboe og 
Gaute Andresen 

«Det innføres i 2017 lik treningsavgift og likt treningstilbud for alle spillere 
omfattet av barneidrettsreglene i Frigg Oslo FK. Avgiften settes til kroner 3 
023,- per år og inkluderer alle utgifter til medlemskap, treningsavgift og 
forsikring.» 

 

MOTIVASJON 

Fra januar 2017 har det blitt etablert et nytt trenings- og avgiftsregime for spillere født i 2007. For å 

delta på alle ordinære- og ekstratreninger(dvs «super») i 2017 for månedene januar til oktober vil det 

koste 12 301 kroner per spiller. I tillegg kommer eventuelle utgifter til Cage ball og futsal. Til 

sammenligning var samlet avgift i 2016 på 3 023 kroner. Vi er klar over at en mindre del av avgiften i 

2017 er fradragsberettiget, men til tross for dette er den samlede utgiften for 2017 for høy. Det er mulig 

at dette blir et veldig bra treningsopplegg for de som har råd, men vi mener at treningsregime og de 

økonomiske betingelsene bryter med helt sentrale prinsipper i barneidrettsreglene. Det finnes per nå 

ingen sentral regulering av medlems- og treningsavgifter i barnefotballen, men det finnes heldigvis 

retningslinjer, anbefalinger og sunn fornuft. 

Som grunnlag for å drive en fotballklubb bør og skal idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle 

ligge til grunn. I Norges fotballforbunds retningslinjer for barne- og ungdomsfotball står det at «flest 

mulig, best mulig, lengst mulig» er en av grunnverdiene. I barnefotballen (6-12 år) – skal alle ha likt 

tilbud: Alle skal ha tilbud om like mange treninger, like mange kamper, like mye spilletid og de samme 

trenerressursene. 



I barnefotballen er differensiering et viktig organisatorisk, pedagogisk og fotballfaglig verktøy. 

Differensieringsbegrepet gjelder imidlertid ikke antall treninger, antall kamper, spilletid og 

trenerressurser. Differensieringen gjelder organiseringen av hver enkelt treningsøkt og skal legge til 

rette i forhold til ønsker, modning og forutsetninger innenfor den gruppa som trenes. Hvis man 

konsekvent deler inn i grupper, og de samme gruppene hver gang – er det selektering.  

Vi mener at økonomi eller ferdigheter ikke skal avgjøre om du får tilbud om å trene 1 eller 4 ganger i 

uka. Alle skal ha tilbud om like mange treninger, like mange kamper, like mye spilletid og de samme 

trenerressursene. Hvis Frigg Oslo FK ønsker å sette opp treningsavgiften er det ingen som kan hindre 

dem i det, men i lys av retningslinjene for barnefotballen bør alle ha samme treningsavgift. At noen kan 

bli fritatt for den økonomiske belastningen, bl.a. ved at andre foreldre skal melde i fra om at de vet om 

noen som ikke har mulighet til å betale, tror vi fungerer dårlig i praksis. Det å ha dårlig råd er sosialt 

stigmatiserende og vi tror medlemmer har vanskelig for å tilkjennegi lav inntekt. Det bor om lag 20 000 

barn i Oslo i dag som har vedvarende lavinntekt. Disse er definert som å være i risiko for fattigdom, bl.a. 

ved at de ikke kan delta på organiserte fritidsaktiviteter på lik linje som andre barn. Disse barna finnes 

også i medlemsmassen til Frigg Oslo FK. 

 

STYRETS MERKNAD 
1) Styret er opptatt av temaet og ønsker innspill velkommen knyttet til hvordan man skal unngå at 

spillere slutter av økonomiske årsaker. 

2) Forslaget er stilet til årsmøtet, men vedtakskompetanse om treningsavgift ligger i styret og 

gruppestyrer.  

3) Forslaget er faktisk i tråd med gjeldende praksis. Dagens treningsavgift er på maksimalt 3023,- 

for barn i angitt aldersgruppe. I tillegg tilbys det ekstra aktiviteter mot betaling, som cageball, 

fotballskoler, cupdeltagelse og akademifotball (i 2017 kalt ekstra og super). Alle tilbud i Frigg-

regi er gitt på bakgrunn av etterspørsel fra medlemmene.  

4) Premisset er altså ikke korrekt. Det er ikke vedtatt eller gjennomført noen endringer i 

treningsavgifter siden 2012.  

5) Styret mener at å avvikle ethvert ekstratilbud for å ivareta hensynet om at aktiviteten i Frigg skal 

være økonomisk oppnåelig for alle, vil ha en rekke svært uheldige konsekvenser, som 

budsjettmessige og ikke minst gå ut over tilbudet som tross alt er ønsket av mange.  

6) Dette er et strukturelt og samfunnsmessig problem, som må ikke må overlates til enkeltklubber 

å løse alene. Frigg har likevel jobbet aktivt med problemstillingen og har flere alternative 

løsninger for å håndtere spilleres situasjon. Avkortning og fritak for avgifter, innsending av 

søknader om offentlige midler samt kontakt med NAV og bydeler om spillere er blant disse 

tiltakene. Likevel ønsker vi at alle gode krefter som kan bidra til å finne bedre løsninger skal 

melde seg til innsats. Dog, årsmøtevedtak i denne form er ikke rett metode, men kan være et 

viktig forum for å igangsette et arbeid som vil kunne gi bedre løsninger enn vi har i dag. 

Konklusjon: På bakgrunn av punkt 1 til 6 over anbefaler styret at det konkrete forslaget ikke tas til 

behandling under punkt 7, men styret og ansatte er synes det er et viktig tema og ønsker derfor 

velkommen en diskusjon om temaet. Ikke minst øsnkes alle gode forslag til hvordan man kan unngå at 

økonomiske rammer bestemmer hvilket tilbud barn kan delta på, velkommen. 


