Avtale om SPONSING, del A
Mellom
Oppdal idrettslag, heretter kalt OIL
og
Oppdalsbanken
er det i dag inngått slik avtale:

1.

Avtalens formål
Oppdal Idrettslag (OIL) søker gavegivere som vil bidra til å realisere bygging av fotballhall i
Oppdal. Gjennom avtalen forpliktelser gavegiver å bidra med et fastlagt kronebeløp og/eller
med nærmere beskrevne ytelser (vare, arbeid og tjenester) av en avtalt verdi.
OIL skal medvirke til at Oppdalsbanken blir profilert som et firma som støtter den barne- og
ungdoms-aktiviteten OIL står for i lokalmiljøet samt på andre konkrete områder som man
gjennom forhandlinger og avtale blir enige om.

2.

Beskrivelse av hall
Planen er å bygge en 9-erhall isolert fotballhall i sandwichelement/duk. Leverandør av løsning
vil etter all sannsynlighet bli BestHall som er et velrenommert og erfarent firma på denne typen
konstruksjoner. VI tar sikte på å engasjere lokale entreprenører og jobber med fasadeløsninger
som inkluderer ny bruk av skifer.
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Hallen til drøyt 19 millioner kroner finansieres gjennom spillemidler, kommunalt bidrag, bidrag
fra bank/næringsliv og lokalt andelssalg. Resten finansieres gjennom låneopptak av klubben.

Bildet gir en indikasjon på aktuell
løsning. Som nevnt jobbes det med en
fasadeløsning som innebære bruk av
skiferprodukter.

3.

Vederlag
Oppdalsbanken betaler til OIL kr 500.000 eks. mva. som er knyttet til profilering i forbindelse
med bygging av ny fotballhall. OIL utsteder faktura til Oppdalsbanken hvor mva. spesifiseres.
Hele beløpet forfaller til betaling den 31. august 2021. Alternativt kan beløpet deles opp i flere
terminer i løpet av en nærmere avtalt periode.
Dersom planlagt fremdriftsplan med byggestart våren 2021 ikke kan overholdes, forhandler
partene om endret betalingsplan. Sponsingen forutsetter fullfinansiering av fotballhallprosjektet
innen 2022.

4.

Gjenytelser til gavegiver
Fotballhallen får navnet Oppdalsbanken Arena. Det står banken fritt til å endre navn.
Navnet registreres hos Norges Fotballforbund og vil være det offisielle navnet på hallen.
Navnet preges inn i mønebuen både på øst- og vestside av bygget. Banken står fritt til å bruke
bankens farger i egen logo. Øvrig bruk av bankens farger på fasade og staffasje kan diskuteres
nærmere i fbm byggeplanlegging og hensynet til økonomiske, praktiske og estetiske sider. Dette
både med utgangspunkt i hallen sjøl, men også sett i sammenheng med omgivelser og andre
nærliggende bygg.
Ekstra omkostninger for å male om prefabrikerte elementer, må banken være beredt på å
dekke. Klubben har ansvar for det løpende vedlikeholdet, bl.a. maling.
Oppdalsbanken disponerer hele kortveggen på motsatt side av hovedinngang til logo og
plakater/seil uten størrelsesrestriksjoner. Banken er sjøl ansvarlig for fremstilling og montering
og tilhørende kostnader i fbm dette.
Som en del av denne gaven vil Oppdalsbanken også være fotballgruppas hovedsponsor fom
2021. Det utformes en egen avtale på dette.

5.

Andre gavegivere
Andre gavegivere vil kunne henge opp plakater og seil inne i hallen. Det skjer fortrinnsvis langs
den ene langsiden som ikke har tribuner samt på kortside ved hovedinngang. Max størrelse på
logoseil vil være h=2m og b=5 m.
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6.

Avtalens varighet
Det presiseres at denne avtalen ser på Oppdalsbankens bidrag som en engangs ytelse.
Oppdalsbanken Arena med de beskrevne gjenytelser gjelder for 30-tretti år, 2021-2050.
Oppdalsbanken har ansvar for å følge opp de forhold som denne avtalen omhandler, og se til at
de ulike tiltak løpende vedlikeholdes og fornyes. Begge parter har ansvar for å følge opp dette.

7.

Enerett
Avtalen innebærer enerett for Oppdalsbanken når det kommer til profilering i hall.
OIL kan inngå avtaler med andre firma i samme bransje (bank, finansiering, forsikring) for å sikre
finansiering av fotballhall.
OIL kan ikke inngå avtaler med andre firma i samme bransje (bank, finansiering, forsikring) om
profilering i hall, uten at dette er avklart med Oppdalsbanken.
Det skal uansett være tydelig at Oppdalsbanken er hovedsponsor. Det påligger OIL å følge opp
dette.

8.

Overføring av rettigheter
Partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtale kan ikke overføres til annen part,
avdeling eller seksjon uten skriftlig samtykke.

9.

Mislighold av avtalen
Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser i h.t. denne avtale skal dette tas opp
skriftlig av den annen part når denne blir klar over forholdet. Det skal gis mulighet til skriftlig å
redegjøre for grunnen til mislighold og partene skal bli enig om en frist for når dette
misligholdet skal være korrigert.
Dersom misligholdet ikke er opphørt inne denne frist skal partene komme sammen for å bli enig
om eventuelle økonomiske konsekvenser av misligholdet, subsidiært heve avtalen.

10.

Partenes kontaktpersoner
Oppdal IL
Styreleder Bjarne Brattbakk

468 19 300 - bb@aktiv.no

Oppdal IL Fotball
Styreleder Inge Lauritzen

418 46 435 - ingelaur@oppdal.com

Oppdalsbanken
Daglig leder Gro Furunes Skårsmoen

928 99 517 - gfs@oppdalsbanken.no

Oppdalsbanken
Markedsansvarlig Stig Magne Høiberg

917 17 979 - sh@oppdalsbanken.no
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Denne avtalen er utstedt i 2 - to - likelydende eksemplarer hvorav partene har fått hvert sitt.

Vedlegg til denne avtale;
- Avtale om sponsing
- Avtale om gave, del B

Oppdal, 15. juni 2020

________________________________________
styreleder, Oppdal IL

Oppdal, 15. juni 2020

________________________________________
styreleder, Oppdal IL Fotball

Oppdal, 15. juni 2020

________________________________________
markedsansvarlig, Oppdalsbanken

Oppdal, 15. juni 2020

________________________________________
banksjef, Oppdalsbanken
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