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Levanger kommune
v/ Finn.Christiansen

Søknad om økonomisk støtte
Viser til retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler jfr. F-sak nr.
32/08 hvor lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap.
Levanger Fotballklubb junior 1-lag søker herved om tilskuddsmidler til drift og baneleie ved Moan
fritidspark A/S.
Levanger Junior-1 har mål om å gi unge fotballspillere i hele Levanger kommune et utviklende
sportslig tilbud og et godt sosialt miljø. Laget spiller i 1.divisjon i Trøndelag Fotballkrets sin regionserie.
Levanger FK sitt juniorlag har de siste sesongene oppnådd gode sportslige resultater. I 2011 var laget
det klart beste i Nord-Trøndelag, og ble nummer to i 1. divisjon region Trøndelag. Laget oppnådde en
sølvplass i en internasjonal turnering i Barcelona sommeren 2011 og vant Malvikcup høsten 2011.
Laget vant Vinterserien 2012 hvor juniorlaget stilte i klassen for 4.divisjon senior.
For å oppnå disse resultatene er krever store kostnader og mye frivillig arbeid. Vår største utgiftspost
er baneleie på vårt kommunale anlegg, Moan Fritidspark. Baneleien i løpet av et år kommer på 70.000
kroner.
Det har en positiv betydning for kommunens innbyggere at vi har et i fotballag på høyt nivå. Dette er
med på å bygge identitet, tilhørighet og fremmer bolyst. Flere lokale spillere som har vært en del av
juniorlaget er nå i spillerstallen på Levanger Fotballklubbs A-lag og lokale juniorspillere hospiterer
regelmessig på Levanger Fotballklubbs A-lag. Vi tror flere lokale spillere gir større lokalt engasjement.
For å oppnå at unge lokale spillere tar steget til A-laget trengs det mye trening og derved store utgifter
til baneleie.
Organisert aktivitet i aldersgruppen 15-19, attraktivt miljø og sosialt samhold er viktige faktorer i
forebyggende arbeid. Levanger Fotballklubbs juniorlag er et naturlig mål for unge fotballspillere i hele
Levanger kommune. Det skapes et godt sosialt miljø bestående av unge gutter på tvers av
”bygdegrensene”.
Kunstgressbanen på Moan fungerer i dag som den lokale balløkka for mange unge i alle aldre.
Kombinasjonen av organiserte treninger og uorganiserte ballaktiviteter og en møteplass for unge i alle
aldre og på tvers av kulturer kan fremme kommunens forebyggende arbeid. Vi er glade for å kunne
støtte bruken av Moan fritidspark og mener økonomisk støtte til baneleie er i tråd med kriteriene for
forebyggende arbeid.
For å kunne videreføre arbeidet med junior1-laget søkes det derfor om økonomisk støtte til
Levanger FK junior 1 med kr 20.000,-

Med vennlig hilsen
Ingemar Bredeli
Sportslig leder jr-1
Levanger Fotballklubb

