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TIL IDRETTSLAG,  
KLUBBER OG FORENINGER

Coop har sammen med Røde Kors startet Coop-dugnaden, en støtteordning  
som skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i idrett  
eller andre fritidsaktiviteter.  
Det er ansatte i det offentlige hjelpeapparatet som søker om støtte på vegne av  
familier med behov. Hjelpeapparatet bistår deretter familien i å henvende seg til  
laget/klubben/foreningen de ønsker å delta i. 
 
Coop og Røde Kors ønsker at barn og unge skal få delta på lik linje med andre.  
Vi kan dekke deltakeravgifter og egenandeler (medlemskontingent, treningsavgift,  
lisens, kursavgift, cupdeltakelse o.l.) for barn og unge til og med 18 år. 
Vi dekker kostnader i utgangspunktet ut 2020. 
Det er laget/klubben/foreningen som skal fakturere oss direkte.  
Fakturaen(e) skal ikke sendes til familien.  
Vi kan motta samlefaktura eller faktura per sesong per deltaker.  
Navn på deltaker(ne) skal IKKE føres på faktura, på grunn av personvernhensyn. 
Hver faktura skal inneholde følgende informasjon: 

• Coop Norge SA, Pb 6153 Torgarden, 7435 Trondheim
• Coop-dugnaden, kostnadssted 10986
• Unik kode (hver deltaker har en unik kode som erstatning for navneopplysninger. 
   Koden fås av den aktuelle ansatte i hjelpeapparatet)
• Kort beskrivelse av utgiftene det gjelder.  
 
Fakturaer kan sendes i PDF-format til faktura@coop.no eller per post. 
Et tips for å få deltakeren meldt inn i lagets/klubbens/foreningens påmeldings- og  
betalingssystemer på vanlig vis er å legge ut for deltakerens utgifter via klubbkassen,  
og deretter sende oss faktura og få beløpet refundert.   
 
Les mer om støtteordningen her:  
https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/stotte-til-fritidsaktiviteter/
For hjelp, kontakt oss mandag-fredag 09:00 – 16:00.
• T: 93 42 44 30
• E: konstantinos.skenteris@redcross.no



TIL ANSATTE I HJELPEAPPARATET
Du/dere har krysset av for behov for støtte til deltakelse  
i fritidsaktiviteter på vegne av en familie. 

Det er viktig at du/dere bistår familien slik at de blir inkludert i den aktuelle  
aktiviteten på fullverdig vis, og bistår laget/klubben/foreningen med informasjon 
slik at de ansvarlige der vet hva støtteordningen kan dekke.  
 
Husk at familien kan få støtte til deltakelse i utgangspunktet ut 2020. Det er mulig 
å få støtte til én aktivitet per deltaker, men det er ingenting i veien for å bytte 
aktivitet etter en stund hvis man finner ut at man har lyst til det.
 
Husk også å formidle unik(e) kode(r) til lag/klubb/forening. Hver deltaker får tildelt 
en unik kode, ettersom vi ikke kan motta personopplysninger. Koden brukes av 
lag/klubb/forening når de fakturerer oss. Du/dere skal få koder tilsendt per e-post. 
 
Et tips for å få deltakeren meldt inn i lagets/klubbens/foreningens påmeldings-  
og betalingssystemer på vanlig vis er å legge ut for deltakerens utgifter via  
klubbkassen, og deretter sende oss faktura og få beløpet refundert.  
 
Les mer om støtteordningen her:  
https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/stotte-til-fritidsaktiviteter/
For hjelp, kontakt oss mandag-fredag 09:00 – 16:00.
• T: 93 42 44 30
• E: konstantinos.skenteris@redcross.no

coopdugnaden.no



HVORDAN FÅ MED  
FLERE BARN OG UNGE?

Ikke alle barn og unge har mulighet til å delta i idrett og andre fritidsaktivi-
teter på grunn av familiens økonomiske situasjon. Vi håper at ditt/din idretts-
lag/forening ønsker å gjøre en ekstra innsats for å få flere inkludert!  
Her er noen nyttige nettsider: 

• www.idrettsforbundet.no/tema/okonomi-som-barriere/ 
- en temaside om økonomi som barriere i idretten. 

• www.allemed.no 
- et gratis samtaleverktøy for å finne gode  
løsninger for inkludering. 

• www.bua.io  
- lån gratis idrettsutstyr.

• https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/ 
- Oversikt over tilskuddsordninger, gode 
eksempler på inkluderingsarbeid og samarbeid 
på tvers av sektorer. 
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