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Søknad om støtte fra Formannskapets tilskuddsmidler til Skogns
Herrelag i 2. Divisjon
1 Bakgrunn
Skogns herrelag spiller sesongen 2014/15 i 2. divisjon og deltar i Norgescupen. De aller fleste
spillerne på herrelaget kommer fra eller bor i Levanger kommune og ingen av disse mottar noen
som helst økonomisk kompensasjon for å spille for Skogn Handball. Laget figurerer aktivt i
media, består av unge lokale spillere og har trykt ”Levangerhesten” i stor utgave på alt av
trenings-og spillertøy. Skogn Il er den eneste klubben som satser på gutte- og herrehandball
mellom Steinkjer og Stjørdal, og vi håper at Levanger Kommune vil hjelpe oss med dette
arbeidet.

2 Drøfting
Vi i Skogn IL Handball er en satsingsklubb for gutte- og herrehandball på Innherred. De siste
årene har mange 16-18 åringer flyttet fra Innherred til Trondheim for å kunne fortsette satsingen
på handball. Innherred har ikke hatt et tilfredstillende treningstilbud for disse guttene og vi startet
for et par års tid tilbake arbeidet med å bygge opp et trenings- og spilletilbud som skulle få flere
av ung-guttene til å fortsette skolegang og trening på Innherred fremfor å flytte til Trondheim.
Dette arbeidet har begynt å gi resultater og har resultert i at vi nå har et 2.divisjonslag der
gjennomsnittsalderen ligger på ca 22 år.
Budsjettet for dette laget for sesongen 2014/15 er på 290.000,- kr. Dette er utgifter til hall-leie,
serieavgifter, dommerutgifter, reiseutgifter og lignende. Laget mottar ingen annen støtte fra
Levanger kommune og deltar aktivt på forskjellige dugnadsprosjekter for å skaffe inntekter til å
innfri de økonomiske forpliktelsene til laget.
Klubben har også et 3. divisjonslag som består av de mer ”godt voksne” spillerne og dette laget
brukes til å la de yngste spillerne utvikle seg til de blir modne nok til å spille på 2. divisjonslaget.
Støtten vi søker vil utelukkende gå til å innfri de økonomiske forpliktelse til 2. divisjonslaget slik
at laget kan driftes således at Levanger kommune også til neste år kan stille med et herrelag i
landets tredje øverste serie.
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3 Konklusjon
Skogns herrelag i 2. divisjon består av unge spillere fra nærområdet som profilerer Levanger
kommune i seriespill mot lag lag fra Ålesund til Steinkjer. Laget dro over 350 tilskuere i
Skognhallen i cupkamp i august og får positiv omtale både i Levangeravisa, Trønderavisa og
tidvis også i Adresseavisen. Vi har ”Levangerhesten” trykket i stor utgave på alt av trenings- og
spillertøy og profilerer således kommunen i alle kamper.
Vi har et budsjett på 290.000,- kr for å fullføre sesongen og søker herved Formannskapet om
støtte pålydende 30.000,- kr.
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