
Fredag 20. januar   

Søknad for semesterstart 
 
FIFI: Fotballforeningen ved institutt for informatikk 
Gaustadalléen 23b 0316 Oslo  
Kontonummer: 1503.34.93859  
Org.nr.: 998088062 
fifivedifi@hotmail.com 
 
 
FIFI er godt i gang med preaseason etter en god og lat jul. Vi holder oss fremdeles inne i 
varmen noen måneder til, men ønsker også å opprettholde Cageball-tilbudet som har vært 
en stor suksess tidligere. Senere i semesteret kommer vi til å arrangere to linjeturneringer 
samt en åpen trening.  
 
 

  
 Hva Pris 

 Cageball 2400,- (2 x 1200,-) 

 Frukt til Cageball 200,- 

 Baneleie åpen trening 1320,- (2 x 660,-) 

 Styremiddag  3600,- (8 x 450,-) 

 Frie midler 1500,- 

   

 Totalt 9020,- 

 
 

1. Cageball – 1200kr 
Cageball er fremdeles vårt mest populære tilbud med maksimalt oppmøte hver gang. 
1200 kroner gir oss én bane for 1,5 time, men vi merket fort at 20 personer var litt vel 
mange på en bane. Vi ønsker derfor å gjennomføre dette to ganger i måneden for å 
garantere et tilbud for alle interesserte. Dersom interessen ikke er tilstrekkelig for to 
arrangementer, vil vi ved senere søknader kun søke om ett cageball-arrangement i 
måneden. 

 
2. Frukt til Cageball – 200kr 

Frukt er blitt ønsket av våre medlemmer ved arrangementer og derfor noe vi kunne 
tenke oss å servere.  
 
 

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



Fredag 20. januar   

 
3. Baneleie åpen trening– 1200kr 

Enn så lenge utsetter vi å gjennomføre åpen trening grunnet liten plass i 
Blindernhallen. Planen er uansett å invitere gamle og nye studenter på trening for å 
utforske den euforiske stemningen hos FIFI. Åpen trening tar plass så fort en større 
andel av styret kan melde shortsvær ved kunstgresset på Domus. 
 

4. Styrearrangement – 3600kr 
Forrige semester tilbrakte vi en vellykket ettermiddag/kveld sammen med både mat og 
fotballkamp. Vi ønsker derfor å gjenta styrearrangementet og skape nye minner. 

 
5. Frie midler– 1500kr 

Nytt semester, nye overtråkk. Vi ønsker å søke om midler som kommer til å brukes til 
blant annet sportsteip, isposer, osv.  

 
 


