
ØHIL Fotball
- Fordi det er gøy!

- Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor



Situasjonen vi står i med Korona-utbruddet preger hele verden, også 
ØHIL Fotball. På dagen ble all aktivitet satt på hold, og med aktivitet 
som hele vårt driftsgrunnlag, står vi i en svært usikker situasjon for 
framtiden. ØHIL Fotball har et stort behov for økonomisk støtte på 
kort sikt (likviditet) og et tilsvarende behov for å sikre framtidig drift. 

I ØHIL har vi et sterkt fokus på å holde avgiftene for å drive med idrett 
så lave som mulig. Økonomi skal IKKE være en barriere for å delta. Vi 
ser derfor etter løsninger som sikrer: 

- Likviditet på kort sikt
- Stabile støttespillere i årene som kommer
- Motiverte foreldre og foresatte som sikrer klubbens drift gjennom 

dugnadsinnsats

Bakgrunn, ØHIL



Ferd ønsker å «skape varige verdier og sette tydelige spor», og ta del i 
den nasjonale dugnaden som pågår. 

Ferd er svært opptatt av at idrettslagets funksjon skal starte opp igjen 
snarest mulig, og uten å ha fått varige skader av Korona-utbruddet. 

Idretten er svært viktig for mange barn og unge, og det å kunne bidra 
for i sikre at tilbudet til barn og unge er en viktig sak for Ferd som en 
samfunnsaktør i denne situasjonen. 

Bakgrunn, Ferd



Ferd ønsker å bidra i en svært krevende periode, og sikre videre drift 
ved å gi ØHIL fotball inntil 500.000,- som en engangsstøtte på følgende 
vilkår:

• Det gis 1.000,- pr person som melder seg til en dugnadsoppgave i 
løpet av sommeren/høsten 2020 (registreringsskjema via ØHIL 
fotball)

• Det gis 20.000,- for hvert nye reklameskilt som selges til Ferd arena 
Hosle

Beløpene utbetales umiddelbart, ved registrering til 
dugnadsoppgaver og samarbeidsavtaler. 

Ferds dugnadsbidrag til ØHIL fotball

• 3-års-avtaler (på kr. 7.500,- pr år)
• Øvrige av klubbens samarbeidspartnere sørger for grafisk 

arbeid, trykk av reklameskilt og montering uten kostnad.


