
Lørdag 29. oktober 

Søknad for november 
 
FIFI: Fotballforeningen ved institutt for informatikk 
Gaustadalléen 23b 0316 Oslo  
Kontonummer: 1503.34.93859  
Org.nr.: 998088062 
fifivedifi@hotmail.com 
 
 
Høsten har lagt seg over oss og FIFI beveger seg fra og med 1. november inn i Blinderhallen. 
Siden sist har vi arrangert linjeturnering der Prosa stakk av med vandrepokalen for ute-
turneringer. Vi syntes det var så god s, at vi ønsker å gjenta suksessen med en inne-turnering 
i midten av november! 
 

  
 Hva Pris 

 Cageball 
 
Leie av bane 
 
Premie til linjeturnering 
 
Utstyr 
 

1200,- 
 
2310,- (3.5 * 660,-) 
 
700,- 
 
1568,- 

 Totalt 5778,- 

   

 
 

1. Cageball – 1200kr 
Søndag 30. oktober avholdt FIFI cageball på Nydalen for flere av sine medlemmer. 
Plassene rant unna, og vi ønsker derfor å arrangere en ny runde i november. På den 
måten kan medlemmer som ikke fikk plass denne gangen, få mulighet neste gang. 
Dersom plassene går unna like fort som forrige gang, vil vi vurdere å tilby to cageball-
økter i måneden (selvfølgelig dersom vi får støtte til det). 
 

2. Leie av bane til linjeturnering – 2310kr 
FIFI arrangerte nettopp linjeturnering hører jeg du sier! Men! Vi ønsker også å 
arrangere en linjeturnering for de som ikke våger seg ut på kunstgressmatta, men som 
liker å holde seg inni en varm gymsal med tett luft og begrenset plass. FIFI arrangerer 
linjeturnering i futsal lørdag 12. november 13:00-16:30, og søker dermed om støtte til 
leie av bane. 
 
 
 

Kontakt: Hedda Foslie  
Økonomiansvarlig  
974 15 272  
hnfoslie@uio.no 
 



Lørdag 29. oktober 

3. Premie til linjeturnering – 700kr 
Vi ønsker å kjøpe inn en vandrepokal for inne-turneringer i likhet med den vi har for 
ute-turneringer. Denne vil stå i linjerommet til vinnerne av inne-turneringen frem til 
neste inne-turnering avholdes. Vi estimerer rundt 500,- for en pokal av god kvalitet 
som vil tåle å bli flyttet mellom linjerommene i mange år fremover! Vi søker også 
200,- til litt snacks for pokalbærerne. 
 

4. Utstyr – 1568kr 
Etter å ha begynt med Spond har vi fått svært godt oppmøte på treningene våre. For å 
kunne tilfredsstille denne veksten søker vi 1568,- til kvalitetsutstyr. Dette består av to 
futsal-baller for til sammen 798,- og 14 markeringsvester for til sammen 770,-.  
 
 

 
 


