Bli med å støtte tur for Sotra
United til Hardanger i 2022
2022

Sotra United – hvem er vi?
Sotra United er et tilrettelagt fotballag for
gutter og jenter i alderen 16 år og oppover.
Laget teller 24 spillere og 10 trenere/
lagledere. Laget trener ukentlig i
Sotrahallen/Bildøyhallen og deltar i
Stjerneserien (NFF Hordaland sitt kamp- og
serietilbud).
I tillegg liker laget å reise på tur sammen.
Aktivitetsturer styrker samholdet på laget,
skaper gode felles opplevelser og gir
spillerne noe kjekt å se frem til. I disse
korona-tider med mange avlysninger har
turene vært ekstra kjærkomne.

Alle med! – lagbilde fra aktivitetstur til Eidfjord i 2021.

Alle med!
Laget filosofi er enkel: Alle skal med!
Med det menes at turen tilrettelegges slik at
absolutt alle spillerne gis mulighet til å delta.
Aktivitetene tilpasses deltakeren, nødvendig
antall ledsagere organiseres med og
økonomiske barrierer reduseres.

Sotra United på fottur – godt samhold og mangfold
kjennetegner laget.

Hva går støtten til?
For å kunne realisere turen trenger vi
økonomisk støtte til å dekke utgifter til
trenere/ledsagere. Det gjør vi for at den
enkelte spiller ikke skal måtte dekke utgifter til
ledsager selv. Spillerne betaler egen egenandel.
Trener/ledsager er med uten noen form for
lønn, men får dekket sine utgifter til transport,
kost og losji. For å kunne gjennomføre turen
trenger vi derfor hjelp fra dere ☺

Budsjett
Utgifter
Egenandel 24 spillere a 4000,- 96.000,Egenandel 10 ledsager a 4000,- 40.000,Egenandel inkl.
transport, overnatting og måltider
Sosial sammenkomst
4.000,Støtte til spillere
fra lavinntekts familier.
8.000,Totalt
148.000,-

Tusen takk for hjelpen
– det betyr mye for oss!

Inntekter
Egenandel spiller
Klubben dekker 2 trenere
Støtte fra næringslivet
Totalt

96.000,8.000,44.000,148.000,-

Målet er å samle inn kr 44.000,Lagspill har lært oss at om alle bidrar litt,
kan vi oppnå store ting sammen.
Derfor ber vi våre gode støttespillere om
kr 1.000,- - kr 2.000,- i støtte til turen.
i støtte til turen.
Støtten til laget overføres til kontonummer 3628.07.16450
og merkes med Sotra United/lagskonto 1029

