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Søknad om økonomisk støtte

På vegne av Nessegutten FFU, fotballaget for utviklingshemmede,
støtte for 2012.

søker vi om økonomisk

Dette er det eneste fotballaget for funksjonshemmede i Levanger og laget består av aktive
gutter og jenter fra hele Levanger (Åsen, Skogn, Frol, Halsan, Nesset, Mule og Ytterøy), fra
Inderøy og fra Frosta.
Laget har 15 aktive spillere i aldre aldersgrupper, med den eldste på 69 år.
På reisene er det nødvendig å ha med 1-2 ledere i tillegg til treneren.
Følgelig er et budsjettert med 20 personer på alle reiser.
Laget etablert allerede 1989, som et av de første lagene for psykisk utviklingshemmet i landet,
og som det første i Trøndelag.
Laget trener 1 gang pr uke hele året og har enkelte innendørs samlinger i vinterhalvåret.
Treningsopplegget er basert på at alle skal ha glede av fotball - uansett funksjonsnivå. Derfor
må vi tilpasse treningen til den enkelte, noen trenger kondisjonstrening, andre må ha
spesialtrening for å lære seg å treffe ballen ete.
Vi er med i den trønderske serien for FFIJ-lag, sammen med Flatås, Ranheim, Prima og
Rosenborg i Trondheim, og Leksvik, Vinne og Stjørdal i Nord-Trøndelag.
IIvert år arrangerer hver klubb spillekvelder eller spilledager i helgene hvor lagene møtes, og
der kampene er tilpasset at ferdighetsnivået er veldig ujevnt - men målet er FAIR PLAY. Dvs.
jevne kamper, uten at laget toppes med de beste spilleme, men at alle far anledning 111å delta,
uavhengig av ferdighetsnivå.
På Landstumeringen i Drammen i 2011 stilte vi med 2 lag. Dette for å sikre at alle fikk
spilletid, uavhengig av ferdighetsnivå.
Laget deltar også hvert år på Landsturneringen i fothall.
I 2012 arrangeres landsturneringen for 22. gang, denne gang i Kristiansand fra 31. august til 2.
september
For aktivitetene vi skal være med på i 2012 har vi et budsjett på kr 164 780,00
Alle aktive på dette laget er uføretrygdet som "minstepensjonister.
Følgelig er kostnadene som denne idretten fører med seg en relativt stor utgiftspost for disse
ungdommene som de ikke klarcr å dekke med egne midler.

For de aller fleste av disse ungdommene er dette den eneste organiserte fritidsaktiviteten de
deltar på, og følgelig er det viktig å kunne opprettholde dette tilbudet til dem
Vi har en sponsortavle ved Nessegutt banen hvor vi markedsfører de av våre sponsorer som
ønsker slik markedsføring på denne tavlen.
Ved å gi oss økonomisk støtte oss i 2012, kan vi tilby dere plass på denne tavlen med Deres
logo.
Maks størrelse på logoen er 60 x 15 cm.
Vi håper på en positiv behandling av denne henvendelsen, og vil veldig gjeme ha Dere med
på laget i fortsettelsen, og vil be om at eventuelt tilskudd overføres til lagets konto nr
4202.25.01369
Levanger, 300112
økonomiutvalget for fotballaget for psykisk utviklingshemmede:
Nessegutten FF1J
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Budsjett 2012 Nessegutten FFU
Utgifter:

Antall

Enhetspris

Landsturneringen i Kristiansand
31. august - 1. september:

Flyreise
Tog til og fra Værnes
Transport til / fra Kjevik
Hotell,Bespisning,
festmiddag og
delta erav ift

Høstturnering

i hht

Totalt

2959
200
380
2400

Grand total
118780

59180
4000
7600
48000

10000

10000

11000

11000

20 stk
20 stk

500
50

10000
1000

500 km /
bil

4 biler a
2,50 kr /
km

5000

Verdal, Flatåsen, Ranheim
og Stjørdal.
Reiser

Administrasjon

20 stk
20 stk
20 stk
20 stk

Verdal

Opphold
Reise
6ommerserien
terminlisten

118780

Premiering, annonser og
lignende

Høstturnering
Nesseguttbanen
Trøndersk
mesterskap

Totalt

5000

20000
164780

