Erbjudande för inköp av nya 5 mot 5 och 9 mot 9 mål
Nu kan föreningar med föreningsägda eller föreningsdrivna anläggningar ta del av ett
mycket förmånligt paketerbjudande för inköp av nya mål anpassade till spelformerna 5 mot 5
och 9 mot 9.
Ansök redan idag - antal paket är begränsat!
Paketerbjudandet för de nya målen möjliggörs genom ett samarbete mellan Svenska
Fotbollförbundet och deras samarbetspartner Tress samt via stöd från RF-SISU Uppland och
Upplands Fotbollförbund.
Paketerbjudande

4 st. 5 mot 5 mål inkl. nät
3 m x 1,5 m. Djup 50/150 cm
Kostnad: 37 500 kr inkl. moms

2 st. 9 mot 9 mål inkl. nät
6 m x 2,20 m. Djup 80/200 cm
Kostnad: 25 350 kr inkl. moms

Den totala kostnaden för målen är 62 850 kronor (37 500 + 25 350). Föreningen ansöker på
Idrott Online/Idrottsmedel under Projektstöd IF Anläggning från RF-SISU Uppland på 31 425
kr (50% av den totala kostnaden). Upplands Fotbollförbund ger dessutom ett stöd på 11 425
kr. (för 9 mot 9 mål)
Kvarvarande kostnad för föreningen blir 20 000 kr

Förutsättningar för godkänd ansökan
•
•
•

Föreningen intygar i ansökan att anläggningen är föreningsägd eller
föreningsdriven.
Föreningen bedriver barn- och ungdomsfotboll samt söker LOK-stöd.
Föreningen har ett utvecklat samarbete med RF-SISU Uppland.
Vid frågor om detta kontakta fotbollens RF-SISU-konsulent Tobias Andersson.
E-post: tobias.andersson@rfsisu.se
Telefon: 018-27 70 01

Ansökan
Kontakta Pär Englund, anläggningsansvarig på RF-SISU Uppland, innan ansökan. Ansökan
görs därefter i IdrottOnline/Idrottsmedel.
E-post: par.englund@rfsisu.se
Telefon: 018-27 70 03

Fakturering och leverans
Upplands Fotbollförbund ansvarar för beställningen av mål hos Tress. Leveranstiden av mål
är cirka en vecka. Tress kommer att fakturera föreningen den totala kostnaden.

Kontaktperson Upplands Fotbollförbund:
Anders Winberg
E-post: anders@upplandsff.se
Telefon: 018-470 30 71
Vid praktiska frågor om målen, kontakta Tress:
Kristoffer Brandt
E-post: kb@tress.se
Telefon: 0707-725 033

