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Intro

Det er mange smarte måter for hvordan idrettslag kan øke
omsetningen på. Her deler vi våre 8 beste tips til hvordan ditt

idrettslag kan få økte inntekter til klubbkassen.



Tips 1: Salg av tjenester

En god måte å skaffe inntekter på er ved å selge enkle tjenester og småjobber. Det kan
være alt fra bilvask til raking av løv. 

 
Dette kan for eksempel være en ypperlig jobb for en spiller og en foresatt. De får tilbrakt

kvalitetstid sammen, tjent penger til laget sitt og spilleren får praktisk erfaring. På de
neste sidene har vi listet opp noen forslag til forskjellige tjenester dere kan tilby.
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Dekkskifte
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En tjeneste som kan egne seg til å skape inntekter er skifting av dekk. Vanligvis kunne
man ha samlet hele laget på et sted, og satt av en dag eller noen timer til dekkskifting -
men i disse koronatider, hvor sosial distansering er nødvendig, kan man heller spre små
grupper rundt i nærmiljøet.
 
To spillere med hver sin foresatt kan stå for seg selv og skifte dekk. Ved å ta nødvendige
forhåndsregler, kan dekkskifte foregå selv under disse koronatider, og man kan skape
inntekter til laget sitt.
 
Spre nyhetene om tjenesten rundt i nærområde og digitalt på sosiale medier. Man må ta
med seg egne dekk for å få de skiftet. Når man sprer grupper rundt må det
kommuniseres tydelig på forhånd, hvor og når tjenesten tilbys. Det anbefales også sterkt
at kundene kan melde seg på og avtale tidspunkt i forkant, da det gjerne ikke hjelper å
se tjenesten på vei hjem fra butikken, du må ha blitt informert og planlagt å stikke
innom dekkskiftet.

Bilvask
I motsetning til dekkskifte, trenger man ikke å ta med seg noe for å få bilen sin vasket.
Man kan derfor ta en spontan avgjørelse i det man ser idrettslaget står og tilbyr vask.
Ellers fungerer bilvask svært likt som dekkskift, man behøver bare litt annet utstyr og
tilgang på vann. 
 
For å få mange kunder, er det viktig at man kommuniserer og sprer ordet om at
tjenesten blir tilbudt i forkant. Det er selvsagt også mulig å kombinere bilvask og
dekkskifte, da kan man ta en dyrere pris og sette opp to stasjoner. Første stasjon blir
dekkskift, deretter videre til bilvask. Folk liker å støtte det lokale laget, og det er utrolig
behagelig å få både dekkskift og vask i samme slengen.



Hjemlevering
En annen tjeneste idrettslag kan tilby er handling og hjemlevering av matvarer.
Hjemmeværende barn og unge har nå masse ekstra tid til å yte tjenester som hjelper de
trengende i nærmiljøet og som fører til økt inntekt til klubben sin.
 
Dette er en annen fin måte for folk å støtte den lokale klubben, og samtidig få en nyttig
tjeneste i gjengjeld. Under koronakrisen vil behovet være enda større enn vanlig. Vi vil ha
økt behov for å unngå å fysisk gå til matbutikken. Vi kan på denne måten også hjelpe å
beskytte de i risikogruppen mot smitte. Betaling kan forekomme over vipps, og
handleren kan legge fra seg matposer ved inngangspartiet - videre kan kunden gå ut å
hente posene selv; dette for å redusere smittefare. I tillegg bør andre smittereduserende
tiltak selvsagt følges.
 
Dette kan gjøres på bestilling fra privatpersoner, men også fra butikker; flere butikker
trenger hjelp til å kjøre varer ut til kunder.

Hagearbeid
Små hagejobber er enda en tjeneste som kan gi økte inntekter for klubben. På våren og
ut mot sommeren har de aller fleste hager behov for stell og vedlikehold. Dette kan være
alt fra å rense takrenner, klippe gresset til å rake løv og blader. Spillere kan for eksempel
gå rundt i sine nabolag og forhøre seg om noen trenger hjelp med hagearbeid, eller så
kan dette kommuniseres digitalt på sosiale medier og enklere spres til flere.
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Annet
Andre tjenester kan være vindusvask, snørydding, varetelling, maling av hus m.m.



Tips 2: Pengeinnsamling

En pengeinnsamling er en ypperlig måte man kan få økonomisk støtte på, særlig under
vanskelige tider. Supportere av klubben din har forståelse for at klubbdrift kan være

krevende, og under koronatider vil en pengeinnsamling kunne gi enda bedre resultater,
helt uten risiko.

 
Spleis er en tjeneste som tilbyr nettopp dette. Gjennom dem kan man lett sette opp en

«spleis» slik at hvem som helst enkelt kan donere penger. Man kan også sette
tidsperiode og mål for hvor mye man ønsker å få innsamlet, i tillegg til en visuell

progresjon som gjør det mer givende å donere.

1. Lag godt innhold til klubbens Spleis-
side: en fengende overskrift, hva
formålet med pengene er og en god
historie som beskriver deres hensikt.
 
2. Del spleisen din! Bruk alle tenkelige
måter til å informere folk om klubbens
spleis, om det er e-maillister, Facebook-
grupper eller plakater på lokalbutikken.
 
3. Få alle medlemmer i klubben til å dele
og informere om innsamlingen på sine
sosiale medier.
 
 

Noen steg for å sikre en god innsamling:

4. Oppdater spleisen og del underveis.
Ettersom en pengeinnsamling vanligvis
foregår i ca. 30 dager er det nødvendig å
informere givere og potensielle givere
underveis. Fortell litt om progresjonen,
legg til bilde eller video og del i vei!
 
5. Avslutt med et stort takk! Gjerne når
målet er nådd og alle de givende har
nådd målet- klubbens mål.

Sjekk ut Spleis ved å trykke her
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https://www.spleis.no/


Tips 3: Salg av supporterprodukter

Neste tips er salg av supporterutstyr! Hvem har sagt at idrettsklubber ikke kan selge
produkter? 

 
Det er ingen hemmelighet at nettsalg har eksplodert de siste årene, og akkurat nå er det
enklere enn noen gang å opprette nettbutikk for salg av supporter-effekter og produkter

til sine tilhengere, fans og støttemedlemmer.

Har dere lyst til å opprette en nettbutikk
fra scratch - og har tid og teknisk
kompetanse til å lære dere hvordan å
gjøre dette - kan f.eks. plattformen
Shopify være et godt alternativ. For en
månedlig fast pris får dere mye
valgfrihet og mange muligheter, men
dog også mye å lære.
 
Et annet alternativ kan være vår
plattform. 
 
Nettbutikkplattformen Supporter.no
gjør det enkelt for alle typer idrettslag å
opprette sin egen nettbutikk - helt
gratis. 
 
 

Dette er det flere måter å gjennomføre på;

Her kan idrettslaget selge et utvalg av
supporterutstyr med idrettslagets farge
og logo på, og samtidig få inntekter på
alt salg. Vi sørger for lager, trykking og
utsending av produkter direkte hjem til
de som handler i deres nettbutikk. Det er
ingen krav til innkjøp fra idrettslaget,
noe som betyr ingen økonomisk risiko
eller jobb for idrettslaget.
 
Sjekk ut Supporter.no ved å trykke her.
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https://shopify.com/
https://supporter.no/r/getresults
https://supporter.no/r/getresults


Tips 4: Dugnad

Det finnes mange muligheter for klubber å tjene penger/utstyr gjennom en
dugnadsinnsats. Det kan være alt fra en engangsjobb til å gjøre distribusjon av

toalettpapir. 
 

Et enkelt google-søk på dugnad for idrettslag returnerer mange forskjellige portaler
med dugnadstilbud. 

Under lister vi opp noen av de beste portalene:
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Dugnadsportalen

Nordkak

Salvia

 

 

Trykk på linkene ovenfor for å lese
om hver enkelt portal

https://www.dugnadsportalen.no/
https://www.nordkak.no/
https://salva.no/


Tips 5: E-lotteri

Vanligvis ville kakelotteri utenfor den lokale matbutikken en lørdag, ha vært ypperlig for
å skaffe en ekstra inntekt til klubben. Dessverre må klubber nå se etter andre måter å

arrangere et slikt lotteri på. Heldigvis, ved hjelp av sosiale medier og vipps, kan det
enkelt gjøres digitalt.

Det første du må gjøre for å ha et lotteri,
er å registrere dette hos Lotteritilsynet.
Det kan du gjøre her.
 
Videre er det bare å begynne å samle inn
premier fra næringslivet eller
privatpersoner, og ta et lekkert bilde av
dem. Legg ut på sosiale medier at
lotteriet er i full rulle. Informer om pris
per lodd, vippskonto og når
loddtrekningen foregår. På denne måten
kan man selge ut alle loddene og så
kjøre en felles trekning. Prøv å få mange
som mulig til å dele lotteriposten slik at
den når ut til flere.
 
Det kan være lurt å kommentere
underveis slik at posten holder seg
relevant.

Når lotteriet er avsluttes, må dette også
registreres hos Lotteritilsynet senest en
måned etter at perioden for loddsalg er
over. Det kan du gjøre her. Det er viktig å
ta vare på nummeret som blir generert
ved innmeldingen av lotteriet. Dette skal
brukes når det skal rapporteres
regnskapsopplysninger om lotteriet.
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https://friv.lottstift.no/smaalotteri/
https://friv.lottstift.no/smaalotteri/rapporterferdiglotteri


Tips 6: Sponsoravtaler

Sponsoravtaler er en ypperlig måte å skaffe litt ekstra inntekt for idrettsklubber.
Idrettslagene består av målgruppen til svært mange bedrifter, altså kjernefamilien, og er
i tillegg assosiert med gode og sunne verdier. Sponsorinntekter har lenge vært en viktig

inntektskilde for de fleste idrettslag, men det er også mange som har et stort uforløst
potensial.

Vi anbefaler å lage en liste over bedrifter,
og rett og slett ta en ringerunde – det
skader ikke å prøve! Det kan være lurt å
starte med bedrifter i kjente kretser, eller
som allerede er tilhengere av ditt
idrettslag, før man sprer seg ut til andre
typer virksomheter.
 
Som regel vil penger være den mest
ettertraktede formen å bli sponset ved.
Allikevel hender det at bedrifter og
organisasjoner ikke direkte stiller med
penger, men heller lagdrakter, utstyr
eller annet. 
 
Når man oppsøker potensielle sponsorer
og organisasjoner, bør man legge en god
slagplan for hvordan man skal forhandle
frem avtalen. Hvilke goder vil bedriften
få mot at de sponser ditt idrettslag, og
hva vil de få ut av å gjøre det? 

Logo printet på lagdrakten
Logo på banen der det spilles 
Link og logo på hjemmeside 
Inkludere logo på alle typer
trykksaker 
Vise frem logoen på Facebook og
andre sosiale medier 
Promotere bedriften i et gitt antall
poster i sosiale medier 
Tilby egne utstillerplasser under
kamper og arrangementer 
Distribuere sponsede “giveaways”

Eksempler på goder sponsoren kan få i
bytte mot at de sponser idrettslaget:
 

- Gratis nettbutikk for idrettslag 
av alle slag Side 11



Tips 7: Cashback-avtaler

Dette er enda en god måte å få litt ekstra penger i kassa på. Be alle foreldre og
slektninger om å registrere laget på cashback-avtaler gjennom Grasrotandelen, Spond

m.m.

Grasrotandelen er nok de fleste kjent med. Dette er en ordning som gjør at de som
spiller lotto og andre spill hos Norsk Tipping, kan gi 7% av det de spiller for direkte til en
klubb de velger. Oppfordre alle - enten det er nære og kjære, eller fjerne og ikke fullt så
kjære - til å velge deres klubb!
 
Videre har vi tjenester som Spond. Når et medlem handler hos en av partnerne til Spond,
får gruppen din en prosentandel av kjøpesummen. Dere kan bruke pengene til å kjøpe
nytt utstyr, finansiere turer eller hva som helst annet som gruppen din behøver.
 
Alle kan bidra; alt medlemmer trenger å gjøre er å legge inn bankkontonummer i Spond.
Gruppen får da penger hver gang medlemmer handler.
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Tips 8: Andre offentlige tilskudd og
kompensasjoner

Det finnes mange tilskuddsordninger for idrettslag, både via kommunale idrettsråd og
NIF. Tilskuddene fra idrettsrådene kan variere litt fra kommune til kommune.

Finn idrettsrådet ditt her. 

Finn NIFs egen liste over støtte- og
tilskuddsordninger her. 

I tillegg er det nå opprettet
støtteordninger for idrettslag i
forbindelse med koronasituasjonen. Disse
finner du en oversikt over her.
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På neste side ser du noen av de andre viktigste tilskuddsordningene, 
med linker til mer informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/finn-ditt-idrettsrad/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/disse-stotteordningene-kan-idrettslagene-soke-pa-na/
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Allidrett for barn Oppstart og utviklingsstøtte

Allidrett for ungdom Oppstart og utviklingsstøtte

Gjensidigestiftelsen Støtter prosjekter som bidrar til et tryggere, sunnere
og mer aktivt samfunn

Mva-kompensasjon For varer og tjenester

Sparebankstiftelsen

Spillemidler til anlegg Tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og
friluftslivsanlegg

Spillemidler til utstyr Tilskudd til utstyr

Viktige tilskuddsordninger

Lokale Aktivitetsmidler Til lokale lag og foreningers arbeid for barn og/eller
ungdom

For idrettslag på Østlandet

Stiftelsen Dam Midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk
helse for utsatte grupper

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/allidrett-for-ungdom/
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/
https://www.sparebankstiftelsen.no/no
https://www.anleggsregisteret.no/
https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/
https://www.dam.no/sok/


Produsert av
Supporter.no AS

Trykk her for å lage
nettbutikk nå

På under 30 sekunder

Trykk her for å få en
demonstrasjon

Se hvilke muligheter som finnes

https://supporter.no/r/getresults
https://calendly.com/supporterpost/15-min-demonstrasjon-getresults
https://supporter.no/r/getresults
https://supporter.no/r/getresults
https://calendly.com/supporterpost/15-min-demonstrasjon-getresults
https://calendly.com/supporterpost/15-min-demonstrasjon-getresults


Et utvalg idrettslag som benytter nettbutikk fra Supporter.no

(Trykk på logoene for å se nettbutikkene)

Eksempler på idrettslag som bruker
Supporter.no

Supporter.no har over 200 idrettslag i Norge som benytter plattformen for å selge
produkter til alle sine supportere. Plattformen er egnet for ALLE typer idrettslag. Det

gjelder alt fra fotball- og håndball-lag, til dans, turn og rideklubber. Selv musikere,
eSport-lag og bedriftslag benytter plattformen for å øke omsetningen.

https://supporter.no/lynfotball
https://supporter.no/luscos
https://supporter.no/lyngstuva
https://supporter.no/fart
https://supporter.no/LSKdans
https://supporter.no/LorenskogHK
https://supporter.no/geeksesport
https://supporter.no/holmlia

