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HIF er en breddeklubb som skal inkludere alle uansett sosial status. Det skal være en lav
inngangsterskel for å få være med i HIF Fotball. Vi har derfor lave treningsavgifter slik at «flest mulig
skal få være med lengst mulig». Det koster mye å drifte en klubb. Lave treningsavgifter gjør at vi må
ha alternative inntektskilder. Inntekter gjennom dugnad er en effektiv kilde til inntekter. Derfor er vi
avhengige av en dugnadsinnsats fra alle.
HIF Fotball driftes av frivillighet og det er mange som bidrar. Ressurspersoner i alle former for utvalg,
trenere, lagledere og foreldrekontakter er alle med og bidrar til at Fotballgruppa skal kunne driftes.
Likevel må vi jobbe målrettet for å synliggjøre at denne jobben ikke gjør seg selv. Dette er dugnad.
Fotballgruppa har etablerte dugnadsregler. All form for sponsing eller dugnadsarbeid skal skje
gjennom klubben, via kasserer.
Det stilles krav til foreldrene i Fotballen som i alle andre idrettslag.
Foreldrene har i tillegg til Kioskvakt, som er ca. 2 gang i året, pålagt å stille på dugnad på HIF sitt
årlige arrangement - Holmestrand Maraton.
Kiosk:
Hvert lag får ansvar for hver sin periode med Kioskvakt i året. Dette avhenger av start og slutt på
kampsesong, antall spillere på lag, etc. Her skal foreldrene til barna, som ikke er trenere/ lagledere,
hovedsakelig utføre dugnaden. Inntekter i kiosken er ca. 130.000 kr pr sesong!
Holmestrand Maraton:
Holmestrand Maraton er felles for alle i HIF. Her deltar alle på vegne av HIF Hovedforening.
Hovedforeningen fordeler tilskudd til gruppene ut fra hvor stort overskuddet er. Overskuddet vil
selvfølgelig variere fra år til år, men i 2017 fikk fotballen overført over 40.000 kr etter Maraton. Det
er fantastisk!
HIF Fotball jobber kontinuerlig med å se på alternative inntektskilder. Det er etablert et utvalg som
skal jobbe med dette fremover.
Du kan også støtte HIF med å gi bort din Grasrotandel gjennom Norsk tipping nr.:
3606644032263085
Styret har et mandat, på vegne av alle ca. 320 medlemmene, til å lage et budsjett som stimulerer til
best mulig og mest mulig aktivitet for alle barn og unge i fotballen. Budsjettet blir lagt frem og
godkjent på Årsmøte hvert år. Her kan alle delta, men for å ha stemmerett må du være medlem.
All informasjon rundt dugnad ligger på HIF sine hjemmesider: www.holmestrandif.no.
Vi inviterer hvert år til foreldremøter for lag og storforeldremøte. Vi sender ut skriftlige informasjon
der vi oppfordrer våre medlemmer om å være med å påvirke klubben gjennom deltagelse i
forskjellige verv i klubben vår. Klubbhåndboka og Sportsplan har klare definisjoner på hva de ulike
vervene innebærer. Velkommen med på laget. Velkommen til Fotballen!

