
DUGNADSORNINGEN TIL REMYRA ILs FOTBALLGRUPPE 
 
Formålet med dugnadsordningen er å fordele betjeningen av banklånet på kunstgressbanen 
likt mellom alle fotballfamiliene i Remyra IL. Ordningen ble startet opp i 2008, samtidig med 
byggingen av kunstgresset, og 8 år seinere lever ordningen i beste velgående. Underveis har 
ordningen virket som en sikring mot høye lånerenter og mot store kostnader forbundet med 
å delta på fotballen på Remyra IL, og den har også bidratt til å holde banken trygg på 
klubbens økonomi i turbulente tider ellers i samfunnet. Den har også gitt medlemmene en 
mulighet til å betale mange av de andre fotballregningene til klubben gjennom å delta med 
ekstra dugnadsinnsats ut over de forventede timene.  
 
Ordningen er som sagt basert på at Remyra IL tar på seg betalte dugnadsoppdrag for ulike 
ideelle arrangementer og organisasjoner i nærområdet. Klubben bruker medlemmene som 
frivillige mannskap til diverse oppdrag mot at klubben får en økonomisk kompensasjon som 
takk for innsatsen. Denne kompensasjonen fordeles så på de enkelte familienes 
dugnadskonto etter innsats. Det forventes at hver familie bidrar med årlig innsats verdt 
minst 1.200 kroner i denne ordningen.  
 
Hver vår sender klubben ut et detaljert dugnadsregnskap til hver fotballfamilie, samtidig som 
de årlige 1.200 kronene trekkes fra familienes dugnadskonto. Medlemmer som ikke har hatt 
anledning til å delta fullt ut, får en regning sammen med regnskapet, og betaler inn det som 
mangler for å nå de årlige 1.200 kronene.  
 
Klubben tar inn rundt 200.000 kr i året på denne ordningen, og alle disse pengene brukes til 
betaling av renter og lån på klubbens kunstgressbane. Klubben balanserer alltid mengde og 
størrelse på dugnadsoppdragene opp mot antatt dugnadsvilje i medlemsgruppa, basert på 
tidligere års erfaringer. For å være helt sikker på å ha nok mannskap hver gang, ønsker 
klubben at medlemmene bidrar med innsats fremfor betaling så langt det er mulig. 
 
Alle nye fotballfamilier på Remyra IL er med i ordningen fra første dag i klubben, og selv om 
forpliktelsene til ordningen kommer noe seinere, oppfordrer klubben også alle nye foreldre 
til å delta i ordningen så tidlig som mulig. Det ligger ingen forpliktelser til deltagelse den 
første sesongen man er medlem i klubben, bare oppfordringer. I spillerens andre sesong 
starter forpliktelsen, og det er ønskelig at fotballfamilien deltar tilstrekkelig til at familiens 
dugnadskonto har en saldo på minst 1.200 kr idet spilleren starter på sin tredje sesong i 
klubben. I starten av tredje sesong vil klubben trekke 1.200 kroner fra dugnadskontoen, og 
familien vil da få en regning på det som eventuelt mangler idet den tredje sesongen starter.  
 
Førsteklassinger får en startbonus i form av en ekstra sesong før dugnadsplikten starter. 
Foreldrene må delta seinest den sesongen spilleren starter i tredje klasse, og foreldrene får 
en regning det året spilleren starter i fjerde klasse dersom kontoen ikke inneholder 1.200 
dugnadskroner. 
 
Dersom spilleren slutter på fotballgruppa, bortfaller også forventningene om videre 
deltagelse på inntektsdugnadene. Her er det likevel verdt å merke seg at når en spiller 
ønsker overgang til annen klubb, så må alle økonomiske forpliktelser til Remyra IL være gjort 
opp før en overgang kan godkjennes, inklusive regninger for eventuelt manglende 



dugnadsinnsats. Alle regninger må være betalt før bytte av klubb er mulig. Står det derimot 
et overskudd igjen på dugnadskontoen når spilleren slutter, blir dette overskuddet stående i 
dugnadsordningen så lenge ordningen eksisterer, og dette overskuddet vil bli godskrevet 
familien igjen dersom spilleren på nytt starter opp i Remyra IL, eller et søsken starter opp.     
 
Hver families dugnadsplikt er som sagt 1200 kr i året, uansett hvor mange søsken familien 
har med i fotballgruppa. Summen har stått uforandret siden 2008 takket være lave renter i 
hele perioden, og det er ingenting som tyder på at summen vil bli økt med det første. 
  
Medlemmer som deltar på mer inntektsbringende dugnad enn det som er forventet, kan 
benytte overskudd til å betale alle andre regninger innad i klubben (unntatt loddboka). 
Overskudd når året er omme overføres til det neste dugnadsåret. 
  
Håndballfamilier har like samme mulighet til å delta på dugnadsordningen som 
fotballfamilier, men i motsetning til fotballen, har ikke håndballen noe ansvar for lånet på 
kunstgressbanen. Håndballfamilier kan i stedet benytte inntekten som dugnadsinnsatsen 
genererer til å betale sine Remyra-regninger med (unntatt loddboka), eventuelt overføre 
den til håndballaget spilleren er med på til fri bruk for det enkelte laget.  
 
Alle de enkelte fotball- og håndballagene kan også delta på dugnadsordningen mot at 
inntekten overføres til den enkelte lagskontoen i stedet for den enkelte familiekonto. 
Lagleder melder i så fall inn mannskap på vegne av laget sitt til dugnadskoordinatoren. 
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Noen vanlige spørsmål: 
 
Hvordan vet jeg hvor mye jeg har på dugnadskontoen min? 
Klubbens dugnadskoordinator sender ut en kontooversikt til alle familiene i april/mai hvert 
år. Medlemmene kan ellers når som helst spørre koordinatoren og status gjennom en e-
post, og svar vil komme innen rimelig tid med hva som er registrert på familiens konto. 
 
Hvilke jobber tar klubben? 
Klubbens dugnadsspesialiteter er å bidra med frivillig arbeidsinnsats til vakthold, salg av 
billetter eller mat og drikke på vegne av en arrangør, og enkel rigging av scener og 
lys/lydutstyr. Noen eksempler er at klubben har  

 levert vakthold for vår lokale opera hver sommer i ti-tolv år, og at vi vil få tilbud om å 
gjøre det samme neste sommer.  

 levert billettsalg og -kontroll for Agrisjå i 2011 og 2014, og at vi allerede har fått 
tilbud om å gjøre det samme i 2017.   

 levert salg av mat og drikke og trafikkdirigering for VM Rallycross i 2015 og 2016, og 
at mye tyder på at vi vil få tilbud om å gjøre det samme i 2017.   

 Trondheim Lyd og Lysverker ringer Remyra IL hver gang de trenger litt bærehjelp i 
Stjørdal.  

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på disse dugnadsjobbene, og ansvaret for jobben 
og resultatet ligger alltid hos arrangøren. Remyra IL har et veldig godt dugnadsrenomme i 
dalføret. Standardsatsen for dugnadsarbeid ligger i området 100-130 kr pr utført time.  



Klubben forholder seg kun til andre lokale frivillighetsprosjekter, og det er ikke aktuelt å ta 
oppdrag i direkte konkurranse med ordinære arbeidstakere.  
 
Teller annen dugnad for klubben i denne ordningen, som for eksempel jobbing som trener 
eller andre verv for klubben? 
Nei den gjør dessverre ikke det, men spørsmålet er helt naturlig, og det har blitt vurdert 
mange ganger. Her må vi skille mellom den innsatsen som alltid må kreves av foreldrene for 
å drive ordinær drift av en klubb, og innsats utenfor ordinær drift, som i dette tilfellet er en 
langsiktig betjening av en ekstern forpliktelse, banklånet. 
Ordinær drift av klubben må alltid basere seg på frivillighet, og det vil alltid være slik at noen 
foreldre i perioden gjør litt mer for klubben enn andre, og så skal man over tid bytte på å ha 
de forskjellige vervene i klubben slik at belastningen med å drive klubben over tid fordeles 
mellom foreldrene. 
For banklånet derimot, var det et stort poeng at betjeningen av lånet ikke skulle gå av 
klubbens ordinære driftsmidler. Banklånet på 3 millioner kroner måtte betjenes ved siden av 
klubbens ordinære frivillighetsbaserte drift, og det måtte skapes en betalingsdyktighet som 
var langsiktig og uavhengig av den sesongbetonte tilgangen på ordinære driftsmidler. Det var 
da dugnadsordningen ble født, som en egen økonomi inne i klubben øvrige økonomi. 
Ordningen har vært en ubetinget suksess siden oppstarten, den har ved siden av spillemidler 
fra Norsk Tipping bidratt til at klubben har gått fra en gjeld på rundt 4,8 millioner høsten 
2009 til en restgjeld på rundt 950.000 nå sommeren 2016.   
Så selv om treneroppgaven og de andre vervene vi har i klubben selvfølgelig er ekstremt 
viktige for klubben, så må klubben dessverre holde fast på at disse vervene aldri vil kunne 
brukes til å betale ned på lånet med. 
 
Hvilke inntekter har klubben egentlig? 
Det er mange som bidrar med inntekter og driftsmidler til at klubben Remyra IL, mens 
medlemmene selv også alltid vil måtte bidrar med sitt. For klubben Remyra IL har 
medlemmene tre forpliktelser: 

1. Medlemskontingent på kr 200 for enkeltmedlemmer eller 400 for familier som går til 
generell drift. 

2. Treningsavgift fra rundt 450 kr i året for de yngste til rundt 3.000 for seniorspillere 
som går til banedrift for fotballen eller hall-leie for håndballen. (Nye satser fra 2016 
er ikke fullstendig fastsatt ennå) 

3. Dugnadskontoen på 1200 kr i året for fotballfamilier, som går til betjening av lånet. 
Det enkelte fotball- eller håndballag har også ofte en liten treningsavgift til seg selv for å 
kjøpe seg utstyr eller reise på cup for, eller til å betale dommere med.  
Andre bidragsytere til klubbens økonomi er klubbens hovedlotteri, sponsorer på 
kunstgressbanen og på drakter, Idrettsbingoen, Grasrotandelen, G-sportavtalen, Stjørdal 
kommune, Norges Idrettsforbund med flere.   
 
 
   
 


