Til klubbene i Post Nord ligaen og Norsk Tipping Ligaen
Kopi
Norsk Toppfotball
Divisjonsforeningen
11. mars 2019
Sponsorater og økonomiske bestemmelser sesongen 2019.
Norges Fotballforbund (NFF) viser til informasjon gitt på seminar 11 januar 2019
rundt økonomiske innretninger for klubbene i Post Nord og Norsk Tipping ligaene
2019.
Navnerettigheter
Post Nord fortsetter som sponsor på nivå tre og turneringen bære navnet Post Nord
ligaen. Norsk Tipping fortsetter sitt samarbeid med NFF, og nivå fire skal benevnes
som Norsk Tipping ligaen.
Klubbenes forpliktelser
Som del av avtalen med Post Nord og Norsk Tipping forplikter klubbene seg til å
bære synlig logo på høyre overarm spilledrakter. Logo vil sendes klubbene så snart
der er klare.
I tillegg til å bære logo, må klubbene i Post Nord forplikte seg til å sette av plass på
arenaen til ett reklameskilt på 10x1meter. Skiltet skal plasseres sentralt ift midten av
banen.
Klubbene i Norsk Tipping ligaen vil motta reklameskilt fra Norsk Tipping som skal
settes ut midt på banen etter anvist mal. Det er kun nye klubber på dette nivået som
vil motta dette. (øvrige mottatt tidligere)
Klubbene vil kontaktes om dette direkte fra NFF/samarbeidspartner.
Intervjuvegger:
Det vil produseres intervjuvegger hvor sentrale partnere har sine plasser. I tillegg er
det åpne plasser på veggen, som dere kan benytte til egne sponsorer. Disse sendes
direkte ut til klubbene.
Økonomi:
Den økonomiske innretning følger samme mønster som i 2018. I tillegg til
sponsoratene fra Post Nord og Norsk Tipping, har Forbundsstyret for budsjettet 2019
prioritert midler til klubbene som er tilsluttet Divisjonsforeningen.
Sponsorat
Klubbene, unntatt 2. lagene, skal også for 2019 fakturere NFF for godtgjørelse rundt
sponsorater. For 2019 gjelder følgende:
Klubber i Post Nord ligaen skal fakturere NFF for kr 53 500 + mva
Klubber i Norsk tipping ligaen skal fakturere NFF for kr 34 000 + mva
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Det understrekes at klubbene skal fakturere NFF for beløpet + mva og at dette ikke
gjelder 2. lagene. Klubbene og NFF vil ikke kunne motregne beløpene.
Reiseutgjevning
Ordningen med reiseutgjevning vil fortsette. Dette innebærer at alle klubber, betaler
inn et likt beløp til fellesskapet. Summen av dette, sammen med midler fra
forbundskassa, splittes og deles ut til klubber basert på faktisk reisebelastning. Hva
den enkelte klubb mottar i reisestøtte beregnes sentralt i et samarbeid mellom NFF
og Divisjonsforeningen. Halvparten av reisestøtten kommer til utbetaling 1. april,
resterende 1. august.
For 2019 vil klubbene bli fakturert for reiseutgjevning som følger:
Klubbene i Post Nord Ligaen
101 500.Klubbene i Norsk Tipping ligaen 50 750.Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften skal dekke utgifter til administrasjon og oppfølging av
turneringene. For 2019 vil klubbene bli fakturert som følger:
Klubbene i Post Nord ligaen
37 735.Klubbene i Norsk Tipping ligaen 27 239.Faktura er sendt ut, men det vil komme tilleggsfaktura hvor nevnte tall er
hensyntatt.
Spesielt for 2. lagene
Sponsorater inkluderer ikke 2. lagene. Innbetaling av beløp til reiseutgjevning gjelder
kun 2.lagene i Norsk Tipping ligaen og ikke Post Nord ligaen. Påmeldingsavgift
gjelder alle klubber.
Avslutning
Godtgjørelse for sponsoratet og eventuelt reisestøtte vil ikke bli utbetalt før klubbene
har innbetalt reiseutgjevning og påmeldingsavgift.
Klubbene ønskes lykke til med sesongen 2019.

Med hilsen
Norges Fotballforbund

Rune Pedersen
Arrangementssjef
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