
 

 

Kommentarer til budsjett 2020 i lys av Corona situasjonen: 

 

BU Fotball: 

BU-styret er av den oppfatning at NIL-cup ikke kan gjennomføres som ordinært i 2020. Det er fortsatt 
svært usikkert om arrangementet vil være mulig å gjennomføre, og om det ville vært åpning for dette 
så er områdets størrelse såpass begrenset at smittevernstiltak vil være en betydelig utfordring. 
Arbeid med NIL-cup starter vanligvis senest april og det legges ned en betydelig mengde arbeid for at 
denne cupen skal kunne funke på sømløst vis. Det har ikke vært mulig å planlegge for dette i 
perioden. Andre, større cuper, som vanligvis er på våren har nå flyttet cupene sine til høsten, noe 
som medfører større konkurranse. Det vil også være vanskelig å oppdrive sponsorer i samme grad 
som tidligere. NIL Cup blir derfor ikke arrangert i år, men i takt med koronautviklingen håper vi på at 
vi kan arrangere spontane mini-turneringer når det er åpning for dette. 

Den økonomiske konsekvensen av dette er et bortfall av inntekter for BU Fotball i 2020. I lys av 
korona har vi også betydelig reduserte utgifter: 

Utstyr/drakter (60.000) vil nærmest halveres pga promopakke med Hummel og mange 
søknadstilslag. Dommerhonorarer blir minst halvert, og enda lavere om høstsesongen ikke kommer i 
gang som planlagt. Kompetansehevingsposten vil også være lavere pga bortfall av en god del kurs i 
perioden. Turneringsavgifter vil også reduseres betraktelig da det har blitt minimalt med aktivitet på 
vårhalvåret. Mulig denne vil halveres, men vi har fortsatt et lite håp om reisecup på høsten. 

Totalt sett vil nok bortfallet av inntekter fra NIL-cup veid opp mot kostnadsreduksjonene nærmest gå 
opp i opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BU Håndball: 

Inntekter 
Vi hadde kun 2 arrangementer igjen i hallen da vi måtte stenge ned. Disse utgjør et estimert bortfall 
av inntekt på rundt 6.000 kroner 
Totalt: 6.000 kroner 
 
Kostnader 
Det var kun et fåtall seriekamper igjen, så ingen kompensasjon eller bortfall av utgift her. 
RM i beach utgår, så posten Ekstratilbud fra regionen reduseres med cirka 7.000 kroner 
Turneringer reduseres til 1/3, fra 72' til 24' da de fleste cuper arrangeres på våren. Vi ønsker å reise 
til høsten isteden, men det blir nok kun en turnering. 
Tilskudd reduseres fra 55' til 25' da det blir færre spillere vi skal gi tilskudd til og NM avlyses. 
Dommerutgifter anslås at vi reduserer med 3.000 kroner (få kamper igjen). 
Totalt: 88.000 kroner  
 
Dette anslaget viser at håndballgruppen vil ha behov for rundt 80' mindre i 2020 enn budsjettet per 
medio mars viser. 
 


