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1. KLUBBHÅNDBOKA – KLUBBEN SOM SJEF 
Lånke Fotball skal tilrettelegge for alle som ønsker å spille fotball, uavhengig av 

ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. For å få til dette må 

klubben være klubbstyrt. Klubber som har gode administrative rutiner med operativ 

klubbhåndbok, sportsplan og sportslige nøkkelfunksjoner som fungerer godt i hverdagen, 

har de største forutsetningene for å viske ut tilfeldigheter og rekruttere frivilligheten i enda 

større grad. 

Klubbhåndboka er sammen med klubbens sportsplan de tre dokumenter som legger føringer 

for Lånke IL, avd. Fotball, heretter kalt Lånke Fotball. (Mål og strategiplan blir utarbeidet 

høsten 2019/vinteren 2020) 

Klubbhåndboka skal brukes til å forstå og kommunisere hvem vi er, hva vi står for, og gi en 

del praktisk informasjon om forhold som gjelder klubb og medlemmer. Klubbhåndboka skal 

være et arbeidsverktøy for klubbens ledere, trenere, lagledere, spillere og deres foresatte. 

Styret skal foran hver sesong revidere klubbhåndboka. Ta gjerne kontakt med styret dersom 

du har innspill.  Klubbhåndboka vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside 

 

 

2. GENERELL KLUBBINFORMASJON 

Lånke Fotball er en del av Lånke IL som ble stiftet 12 mai 1918. Lånke IL er en 

breddeidrettsklubb hvor foruten Fotball også inkluderer Idrettsskole, Håndball, Ski, Friidrett 

og Trim. Lånke Fotball har eget styre og eget regnskap, men rapporterer til hovedstyret i 

Lånke IL ved månedlige hovedstyremøter samt årsmelding. 

Lånke Fotball har i overkant av 270 aktive fotballspillere, gutter og jenter, og klubben er 

stadig i vekst. Vår arena er Tønsåsen Idrettspark i Lånke. 

Klubbnavn: Lånke IL 

Postadresse: 7517 HELL 

E-postadresse: laanke.fotball.leder@gmail.com 

Organisasjonsnummer: 918 383 417 

Bankforbindelse: Hegra Sparebank 

Bankkonto Lånke Fotball:  4465.24.73153 

VIPS Lånke Fotball: 129603 

Medlem av: Norges Idrettsforbund 

Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Trøndelag Fotballkrets 

 

LOGO 

Lånke IL sin offisielle logo er et skjold med gul sirkel. Her står det Lånke IL og 

årstallet idrettslaget ble stiftet. Lånke Fotball er en del av Lånke IL og benytter 

logoen på alt av utstyr og representasjon. 

  

 

mailto:laanke.fotball.leder@gmail.com
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ÅRSMØTE: 

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år i utgangen av mars 

måned. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som 

ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, 

bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har 

idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett. Eks valgkomiteen. Forslag 

som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes idrettslagets styre senest 14 dager før 

årsmøtet. Styret har ansvar for at alle ønskede saker fremmes for årsmøtet. For å ha 

stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og 

innbetalt medlemskontingent Lånke idrettslag. Medlemmer under 15 år har møte- og 

forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se 

idrettsforbundet.no 

 

3. LÅNKE FOTBALL 

 Klubben skal til enhver tid få optimalt ut av de tilgjengelige ressurser på alle områder 

 Lånke Fotball skal dyrke frivillighetskulturen. Dette skal være med å skape godt miljø og 

gode ambassadører for klubben 

 Lånke Fotball skal være en stor breddeklubb 

 Lånke Fotball skal gjennom systematisk utvikling av kompetanse for spillere, klubb og 

trenere være en viktig del av Stjørdalsfotballen 

 Tønsåsen skal være en åpen og inkluderende møteplass 

 

3.1.  BREDDEKLUBBEN LÅNKE FOTBALL 

 Lånke Fotball skal være en klubb der en kan utvikle seg som menneske og som 

fotballspiller 

  Lånke Fotball skal være en klubb med gode trenere og ledere (tilstrebe kompetanse i 

alle ledd) 

 Flest mulig skal spille fotball lengst mulig 

 Lånke Fotball skal legge til rette for godt fotballtilbud til barn allerede fra 5 års 

alderen via idrettskolen 

 Lånke Fotball skal legge til rette for å gi et tilpasset tilbud til gutter og jenter opp til 

19 års alderen 

 Lånke Fotball skal ha et tilbud for senior damer og herrer 

 Lånke Fotball skal ha et godt samarbeid med  

o Alle idrettsgrupper i Lånke IL 

o Andre klubber i nærområdet 

o Næringslivet  

o Kommunen 

o Skoler og barnehager 

 Stor grad av frivillige foreldre som trenere og ledere 

 Skape en trygg og god arena for alle som vil spille fotball 
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3.2. LÅNKE FOTBALL SITT VERDISETT 

3.2.1 Visjon:  

 

 

 

 

 

FLEST MULIG: Lånke Fotball skal gi alle som vokser opp og bor i nærmiljøet et godt samhold 
gjennom engasjerende sportslig og sosialt tilbud 

LENGST MULIG: Lånke Fotball skal tilby en livslang sportslig og sosial arena der det er 
attraktivt å engasjere seg 

BEST MULIG: Lånke Fotball skal gi et best mulig sportslig og utviklende tilbud til alle 
medlemmer utfra forutsetninger og eget potensial 

 

3.2.2 Verdier: 

 

 

 

 

 

 

 

SAMHOLD fordi: 

 Alle spillere skal bli godt mottatt og ivaretatt på treningsfeltet 

 Vi lar alle komme med egne utspill/ideer -Skaper engasjement  

 Trenermøter har fokus på samhold 

 Vi skaper engasjement hos foreldre – gir sosialt samhold  

 Vi skaper fellesskap på fritida 

 Vi har gode relasjoner i klubben 

 Vi fremsnakker klubben og gjør hverandre god 

 Vi gjør dugnad til en positiv aktivitet  

 

BREDDE fordi: 

 Vi skal tilby et like godt tilbud til alle spillere - uansett nivå 

 Vi skal være flinke til å tilrettelegge - ha et tilbud også til de som ønsker noe særskilt 

 Differensiering og samarbeid på tvers av lag. 

 Alle skal få spille fotball uansett nivå. De er velkommen i Lånke Fotball 

Vår visjon: 

Flest mulig, lengst mulig, best mulig
 

Våre verdier er: 
Samhold, Bredde, Inkluderende og 

Utviklende
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INKLUDERENDE fordi: 

 Vi skal se alle, både spillere, trenere og andre som ønsker å bidra 

 Ingen skal føle seg utenfor. Vi skal backe opp hverandre 

 Alle skal behandles likt – men likevel ulikt   

 Vi skal tilby trenere med kompetanse og som forstår vårt verdigrunnlag  

 Vi tilbyr trenermøter hvor fokus er inkludering 

 Vi tilbyr gode og effektive treninger tilpasset ferdigheter til hver enkelt spiller uavhengig av 

status 

 Vi er åpen for alle som ønsker å bidra  

 Vi skal tilby godt og nok utstyr til alle som ønsker å spille fotball 

 

UTVIKLENDE fordi: 

 Vi ønsker å utvikle spillere, trenere og dommere på alle nivå 

 Vi ønsker at alle skal få et kvalitetstilbud uansett ambisjon  

 Alle skal få utvikle seg både som spiller og menneske 

 For de som vil satse skal klubben ha et utviklingstilbud som gir de reelle sjanser til å bli 

fotballspillere på høyt nivå 

 

 

3.3. LÅNKE FOTBALL SIN SPORTSLIG MÅLSETTING 

3.3.1 Sportslige hovedmål: 

 Utvikle spillere og dommere for at de skal bli best mulig (jf visjon: best mulig) 

 Fokusere på sportslig og langsiktig utvikling fremfor kortsiktighet og enkeltresultater 

 Rekruttere spillere slik at Lånke Fotball innehar to lag på hvert års trinn i både gutte- 

og jentefotballen 

 Lånke Fotball bør tilstrebe 1 trener pr. 5 spiller fra 6-12 år 

 Lånke Fotball bør tilstrebe 1 trener pr. 10 spiller fra 13-19 år 

 Hvert år representerer Lånke Fotball spillere og trenere inn i BDO 

 Ivareta alle spillere på alle ferdighetsnivå slik at de holder på lenge med fotball  

(Jf visjon: flest mulig, lengst mulig) 

 

3.3.2 Sportslige delmål: 

 Alle lag i barne- og ungdomsfotballen skal ha et tilrettelagt og koordinert 

treningsopplegg med egne mål og planer for sesongen i tråd med Lånke Fotball sin 

sportsplan 

 Rekruttere og utvikle kvalifiserte trenere til lagene og som arbeider i forhold til 

sportsplan 

 Lånke Fotball skal være en klubb som lar seg inspirere av andre klubber og 

oppfordrer til samarbeid 
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4. ORGANISERING 

4.1. ORGANISERING LÅNKE IL 

 
 

4.2. ORGANISERING – LÅNKE FOTBALL 

 
 

 

Hovedstyret

Lånke IL

Idrettskolen Håndball Fotball Ski Trim

Valgkomite
Leder Lånke IL

m/arbeidsutalg
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5. KONTAKTINFORMASJON LÅNKE FOTBALL 

 

5.1 GRUPPESTYRE FOTBALL 2019 
 

Verv Navn Mobil E-postadresse 

Leder 

Kvalitetsklubb-
koordinator 

Brit Heidi Julseth 995 21 697 laanke.fotball.leder@gmail.com 

 

Nestleder/Sekretær 

Kvalitetsklubb-
koordinator 

Wenche S. Helgesplass 415 00 465 Laanke.fotball.nestleder@gmail.com 

Laanke.fotball.sekreter@gmail.com 

 

Økonomi/Kasserer 

 

Roar Overvik  

 

977 87 243 

 

Laanke.fotball.kasserer@gmail.com 

 

Sportslig utvalg Leder Tore Gylland 450 12 321 laanke.fotball.sportsligleder@gmail.com 

 

Materialforvalter Trond Woldseth 908 69 166 Laanke.fotball.materialforvalt@gmail.com 

 

Dugnadskoordinator Raimond Aamelfot 455 19 510 laanke.fotball.dugnad@gmail.com 

 

Sponsorkoordinator Brit Heidi Julseth 995 21 697 brit.julseth@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laanke.fotball.leder@gmail.com
mailto:Laanke.fotball.nestleder@gmail.com
mailto:Laanke.fotball.sekreter@gmail.com
mailto:Laanke.fotball.kasserer@gmail.com
mailto:laanke.fotball.sportsligleder@gmail.com
mailto:Laanke.fotball.materialforvalt@gmail.com
mailto:laanke.fotball.dugnad@gmail.com
mailto:brit.julseth@hotmail.com
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5.2 UNDERGRUPPER AV FOTBALLSTYRET 2019 
 

Verv Navn Mobil E-postadresse 

Valgkomite  

Lånke IL 

Bård Audun Sørli 465 35 630 baardsorli@outlook.com 

 

 

Valgkomite 

Monika Horten 93214484 Monica.horten@malvik.kommune.no 

 

Anne Lise Gjølga 952 09 774 annelise@gjolga.com 

 

   

   

 

 

 

Økonomigruppe  

Ingunn Jørstad 48 00 59 81 Laanke.fotball.kasserer@gmail.com 

kverneng1@gmail.com 

Tore Kulseth 90 73 38 35 
 

Laanke.fotball.kasserer@gmail.com 

torekulset@gmail.com 

Anne Lise Tiller Sætnan 412 05 710 Laanke.fotball.kasserer@gmail.com 

anntilsa@.com 

Roar Overvik 977 87 243 Laanke.fotball.kasserer@gmail.com 

 

 

 

 

 

Sponsor gruppe 

(Sponsorkoordinator) 

Brit Heidi Julseth 

 

995 21 697 

 

brit.julseth@hotmail.com 

 (Sponsor/søknader)   

Ida Hastad 

(Sponsor/søknader) 

930 50 972 idahhastad@gmail.com 

 

Bård Audun Sørli 

(Sponsor/plakater) 

465 35 630 baardsorli@outlook.com 

Espen Lund 

(sponsor/plakater) 

412 88 219 espen.lund@ntebb.no 

 

Anders Dybvad 

 (sponsor/plakater) 

A-lag Herrer 

404 84 793 Anders.dybvad@eneas.no 

Aud Synnøve Dybvad 

(sponsor/andeler) 

944 92 599  

Are Søreng 

(sponsor/andeler) 

  

Kvalitetsklubb 
koordinator 

 

Brit Heidi Julseth 

Wenche S Helgesplass 

995 21 697 

415 00 465 

Brit.julseth@hotmail.com 

whelgesplass@gmail.com 

Sportslig utvalg  

Leder 

Tore Gylland 450 12 321 laanke.fotball.sportsligleder@gmail.com 

gyllandtore@hotmail.com 

mailto:baardsorli@outlook.com
mailto:Monica.horten@malvik.kommune.no
mailto:annelise@gjolga.com
mailto:Laanke.fotball.kasserer@gmail.com
mailto:kverneng1@gmail.com
mailto:Laanke.fotball.kasserer@gmail.com
mailto:torekulset@gmail.com
mailto:Laanke.fotball.kasserer@gmail.com
mailto:Laanke.fotball.kasserer@gmail.com
mailto:brit.julseth@hotmail.com
mailto:idahhastad@gmail.com
mailto:baardsorli@outlook.com
mailto:espen.lund@ntebb.no
mailto:Brit.julseth@hotmail.com
mailto:whelgesplass@gmail.com
mailto:laanke.fotball.sportsligleder@gmail.com
mailto:gyllandtore@hotmail.com
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Sportslig utvalg  

Senior Herrer 

 

Anders Dybvad 

Fredrik Ingstad 

404 84 793 

936 18 344 

anders.dybvad@eneas.no 

fredrikingstad@gmail.com 

Sportslig utvalg  

Gutter/Jenter 

 13-19 år 

Utdannings- og 
rekrutterings-
koordinator jenter 

Bjørnar Sørli 993 02 937 totalsorli@hotmail.com 

 

Sportslig utvalg  

Barn 

Utdannings- og 
rekrutterings-
koordinator barn 

Arne Brucksch 966 89 968 arnebrucksch@gmail.com 

Sportslig utvalg 

Dommer 
koordinator 

Utdannings- og 
rekrutterings-
koordinator dommere 

Cathrine F. Overvik 934 56 861 Overvik.cathrine@gmail.com 

 

Sportslig utvalg  

Trenerveileder 

Utdannings- og 
rekrutterings-
koordinator trenere 

Geir Ståle Johnsen 416 32 778 oppmaaler@online.no 

 

Sportslig utvalg 

Keeperveileder 

Utdannings- og 
rekrutterings-
koordinator keeper 

Geir Ståle Johnsen 416 32 778 oppmaaler@online.no 

 

Sportslig utvalg 

FAIR PLAY 
koordinator  

FIX-ansvarlig 

Steinar Kjesbu 916 48 391 s-kjesbu@online.no 

 

Banefordelings 
koordinator 

Steinar Kjesbu 916 48 391 s-kjesbu@online.no 

 

Dugnads og 
arrangement 
gruppe 

(Kioskkoordinator) 

 

(Dugnadskoordinator) 

Raimond Aamelfot 
455 19 510 laanke.fotball.dugnad@gmail.com 

r.aamelfot@yahoo.no 

 

Jan Egil Hjelsvold 917 86 886  

Eva Anita Rømo 

 

934 19 016 Evan-ro@online.no 

 

Maiken Kristoffersen 957 58 531  

Jan Inge Aurheim 481 09 759  

 

mailto:anders.dybvad@eneas.no
mailto:fredrikingstad@gmail.com
mailto:totalsorli@hotmail.com
mailto:arnebrucksch@gmail.com
mailto:Overvik.cathrine@gmail.com
mailto:oppmaaler@online.no
mailto:oppmaaler@online.no
mailto:s-kjesbu@online.no
mailto:s-kjesbu@online.no
mailto:laanke.fotball.dugnad@gmail.com
mailto:r.aamelfot@yahoo.no
mailto:Evan-ro@online.no
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6. FUNKSJONSBESKRIVELSER LÅNKE FOTBALL 

 

6.1. LÅNKE FOTBALL STYRET 

Styreleder 
 Sette opp sakslister for styremøtene, - sende innkalling 

 Lede Lånke Fotball sine styremøter og følge opp prioriterte saker 

 Deltager på Lånke IL sine hovedstyremøter 

 Ansvar for utarbeidelse av årshjul 

 Holde oppsyn med Lånke Fotball sin aktivitet 

 Deltagelse klubbforum 

 Kontakt mellom fotballkrets og NFF 

 Fastsette tid og sted for årsmøte 

 Utarbeide styrets årsberetning 

 Utarbeide årsmøtedokument i samarbeid med sekretær 

 Oppfølging/revidering av klubbhåndbok og mål- og strategiplan sammen med resten 

av styret 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 og 2 

(Styrekurs) 

 

Nestleder 
 Deltar på styremøter i fotballstyret 

 Støtte opp om leders oppgaver/ansvarsoppgaver 

 Ansvarlig for Lånke Fotball’s hjemmeside og Facebook side (Web-ansvarlig) 

 Ansvar for samtykkeinnhenting bruk av bilder etc. 

 Deltagelse klubbforum 

 Utarbeide årsmøtedokument i samarbeid med leder 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 og 2 

(Styrekurs) 

 

Sekretær 

 Deltar på styremøter i fotballstyret 

 Skriver referat  

 Arkivering 

 Sende referat ut til styremedlemmene 

 Stiller seg til rådighet for andre administrative oppgaver  

 Sammenstiller alle årsmeldinger fra hvert lag som skal inn i årsmelding 

 Skriver og sammenfatter årsmelding som godkjennes på Lånke Fotball sitt årsmøte. 

Årsmelding leveres igjen til årsmøtet i Lånke IL. 

 Innhente politiattester hvor oversikt leveres leder Lånke IL 

 Innhente trenerkontrakter i samarbeid med sportslig utvalg 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 og 2 

(Styrekurs) 
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Kvalitetsklubbkoordinator 
 Ansvar for vedlikehold av kvalitetsklubb konseptet- Re-sertifisering  

 Sørge for at kvalitetsklubb systemet setter en standard på trener-, leder-, og 

verdiarbeid i klubben 

 Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges 

Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis 

 Synliggjøre internt i Lånke Fotball at systemet gir anerkjennelse til klubben om det 

arbeides bevist med verdi- og utviklingsarbeid 

 Sørge for at det rapporteres om kvalitetsklubb på styremøter i eget sakspunkt 

 Kvalitetsklubbkoordinator rapporterer til leder i Lånke Fotball. 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 og 2 

(Styrekurs) 

 

Kasserer/Økonomi 
 En representant fra økonomigruppa som deltar på styremøter i fotballstyret 

 Har ansvar for at pengene blir brukt på riktig måte 

 Bistå dersom utfordringer omkring det enkelte lags lagskasse og økonomi 

 Inngående og utgående faktura – løpende 

o Annonsere tid for innbetalt treningsavgift. Se til at lagledere samla betaler inn 

treningsavgift – purre på lagledere ved forsinkelse 

o Fakturere sponsorer 

o Betale dommerregninger 

 Koordinere eventuelle kontantinnbetalinger ved dugnader (safe på klubbloftet) 

 Bistå ved oppsett VIPS og kontantsalg/oppgjørsskjema i kiosk 

 Sørge for at det foreligger oppgjørsskjemaer til bruk i kiosken 

 Utarbeide utkast til budsjett som gjennomgås/vedtas i styremøte 

 Være kontaktledd opp mot regnskapskontoret – levere bilag til føring 

 Rapportere på styremøter den økonomiske situasjonen i Lånke Fotball 2-4 ganger i 

året 

 Fremlegge regnskapet for revisjon i god tid før årsmøtet 

 Fremlegge regnskap og budsjett på fotballgruppens årsmøte 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 (Styrekurs) 

 
 

Sportslig Utvalg Leder 
 Deltar på styremøter i fotballstyret 

 Kalle inn/lede møter i sportslig utvalg (SU) 

 Referat fra møter i SU skal skrives og forevises styret 

 Skal holdes oppdatert på alle lags aktiviteter gjennom sesongen 

 Lage sportslig årshjul og tilse at aktiviteter blir fulgt opp 

 Lede trenerforum i samarbeid med trenerveileder 
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 Koordinator for spillerutvikling sammen med trenerveileder 

 Koordinator for rekruttering av spillere, trenere, keepere.  

 Sammenstille rekrutteringsplan og kompetanseplan hvert år og tilse implementering 

 Tilse at alle trenere har underskrevet trenerkontrakt i samarbeid med trenerveileder 

 Tilse at differensierings- og evt. hospiteringsavtaler er i tråd med sportsplan 

 Ajourføre og korrigere sportsplan i samråd med SU 

 Stille opp ved behov (eks foreldremøter, trenermøter, lagledermøter) 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 (Styrekurs), 

HLR kurs 

 
Materialforvalter 

 Deltar på styremøter i fotballstyret 

 Har det overordna ansvar for hvilket fotballutstyr Lånke Fotball innehar til enhver tid 

 Med fotball-utstyr menes: draktsett hjemme og borte, treningsvester, baller, små 

treningsmål, kjegler, vaktvester og utstyr i akuttskrin.  

 Være kontaktledd mellom lagene og leverandør av utstyr 

 Alt utstyr hvert lag kjøper inn skal være i samråd med materialforvalter og i tråd med 

Lånke IL’s farger, sponsorer og vedtekter 

 Tar inn utstyr fra lagenes lagledere etter sesongslutt og deler ut før sesongstart 

 Deler ut nøkler til ball-bu til lagledere og trenere 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 (Styrekurs) 

 
Dugnadskoordinator 

 Deltar på styremøter i fotballstyret 

 Har det overordna ansvar for de ulike dugnads arrangement som er vedtatt i styret i 

Lånke Fotball. Per jan 2019 er følgende dugnader vedtatt: Kaffedugnad (vår), 

kioskdugnad (1 uke per lag i serie), RX uke 24 på Frigården, 5.dagsfest.  

Hver dugnad har ferdig utarbeidede maler til bruk til arbeidsfordeling. 

 Koordinerer de ulike oppgaver i samarbeid med dugnadsgruppa  

 Sørger for at de ulike HMS krav blir tilfredsstilt i henhold til regelverk 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 (Styrekurs), 

HLR kurs, HMS-kurs 

 
Sponsorkoordinator 

 Deltar på styremøter i fotballstyret 

 Har det overordna ansvar for alle sponsoravtaler som Lånke Fotball inngår 

 Tilser at alle sponsoravtaler som Lånke Fotball inngår er i samsvar med Lånke IL sine 

retningslinjer 

 Kalle inn til møter i sponsor gruppa 

 Holde styret fortløpende orientert i sponsorarbeidet 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 (Styrekurs) 
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6.2. UNDERGRUPPER AV STYRET LÅNKE FOTBALL 

Valgkomite hovedstyre Lånke IL 
Lånke Fotball har en representant inn i valgkomiteen til hovedstyret Lånke IL. Valgkomiteen 

skal komme med forslag til ny styresammensetning på årsmøtet i Lånke IL.  

 
Valgkomite 
Valgkomiteen skal komme med forslag til ny styresammensetning på årsmøtet i Lånke 

Fotball. De skal prøve å få til et styre med komplementær sammensetning, begge kjønn skal 

være representert, tenke på alderssammensetting og personlige relasjoner 

 
 

Økonomigruppe 
Økonomigruppa forvalter økonomien til fotballgruppa. Gruppa skal ha oversikt over klubben 

sin økonomi til enhver tid og fremlegger økonomistatus 2-4 ganger pr år for styret i fotball.  

 
Sponsorgruppe 

 Sponsorgruppa skal: 

o Søke nye tilskudd/midler og følge opp disse 

o Skaffe nye sponsorer og følge opp disse, evt med plakater 

o Fornye sponsoravtaler  

o Selge andeler til nytt kunstgress 

 Holde sponsorkoordinator og økonomi/kasserer fortløpende orientert i 

sponsorarbeidet 

 
 
Sportslig utvalg 

 Ledes av Sportslig leder 

 Her sitter trenerveileder, dommerkoordinator, keeperveileder, sportslig koordinator 

for senior, jenter, ungdom og barn, banefordelings koordinator, FIX ansvarlig, Fair 

Play koordinator  

 Definere og gjennomføre tiltak nødvendige for å oppnå de sportslige mål  

 Engasjere trenere og videreutvikle disse sammen med leder SU og 

utdanningskoordinator 

 Gjennom trenerforum, sørge for kompetanse- og erfaringsutveksling mellom 

klubbens trenere  

 Melde på lag til kretsens seriespill sammen med FIKS koordinator 

 Delta i klubbforum i regi av kretsen 

 Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og 

rettigheter til trenere, frivillige og foreldre 

 Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, 

slik at barneidrettsperspektivet og jenteperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og 

arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig 



15 
 

Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD -  BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE 
 

 Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent 

med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjon om hva det innebærer 

å være medlem i en fotballklubben 

 Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred 

deltagelse, også fra grupper med dårlig råd 

 Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn 

 
Sportslig Utvalg – Senior Herrer 

 Deltar på møter i regi av sportslig utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Hovedansvarlig for senior-gruppa 

 Være tilknyttet senior sine websider- lagsider (eks FB, Insta) - tilse sømmelig ordbruk 

 Fremlegge plan for godt samarbeid junior og senior  

 Ansvarlig for å innhente ajourføre lagslister i jan/febr. som videresendes til FIX-

ansvarlig 

 Innhente årsmeldinger, som samla sendes til styrets sekretær i november 

 Melde inn utstyrsbehov til materialforvalter 

 Utdannings- og rekrutterings-koordinator for senior 

o Ivareta rekruttering og kompetanse hevende tiltak i senior-gruppa 

o Har ansvar for Lånke Fotball sin rekrutteringsplan og kompetanseplan - 

sammenstilles i et felles planverk av sportslig leder og trenerveileder 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Trøndelag fotballkrets lederkurs 1 (Styrekurs) 

 
Sportslig Utvalg – Gutter/Jenter 13-19 år 

 Deltar på møter i regi av Sportslig Utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Hovedansvarlig for gutter og jenter fra 13-19 år 

 Ansvar for at gutter og jenter med minoritetsbakgrunn blir ivaretatt og inkludert 

både innad i spillergruppa og hos trenere og lagledere 

 Være tilknyttet foreldrenes websider- lagsider (eks FB, Insta) – tilse sømmelig 

ordbruk 

 Informere spillere, foreldre, lagledere og trenere om bruk av sosiale media 

 Fremlegge plan for godt samarbeid junior og senior 

 Innhente ajourførte lagslister fra alle lag i jan/febr. som videresendes til FIX-ansvarlig 

 Innhente årsmeldinger fra alle lag, som samla sendes til styrets sekretær i november 

 Melde inn utstyrsbehov til materialforvalter 

 Stille opp ved behov (eks foreldremøter, trenermøter, lagledermøter)  

 Utdannings- og rekrutterings-koordinator for gutter/jenter 13-19 år 

o Ivareta rekruttering og oppfølging av guttespillere 

o Har ansvar for Lånke Fotball sin rekrutteringsplan og kompetanseplan som 

omhandler guttespillere  

o Sammenstilles i et felles planverk av sportslig leder og trenerveileder 
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 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Grasrottrenerkurs 

 
Sportslig Utvalg - Barn  

 Deltar på møter i regi av Sportslig Utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Hovedansvarlig for gutter og jenter fra 6-9år sammen med idrettskola. 

Hovedansvarlig fra G/J10-12 i Lånke Fotball 

 Ansvar for at barn med minoritetsbakgrunn blir ivaretatt og inkludert både innad i 

spillergruppa og hos trenere og lagledere 

 Være tilknyttet foreldrene sine websider- lagsider (eks FB, Insta) – tilse sømmelig 

ordbruk 

 Informere spillere, foreldre, lagledere og trenere om bruk av sosiale media 

 Være tilstede sammen med representanter fra idrettskolen for oppstart 6-åringer 

høst 1.klasse – Fokus: politiattest, roller tilknyttet laget, kompetanse, dugnad  

o Liste over trenere fra 6-9 år overleveres FIX-ansvarlig  

 Innkalle til oppstartsmøte i mars/april året de fyller 10 år (se rekrutteringsplan) 

o Info sammen med en representant fra styret og dugnad  

o Presentere sportsplan og klubbhåndboka 

o Politiattest og holdningskontrakter 

o Dugnad og frivillighet 

o Roller tilknyttet laget og styret 

 Innhente ajourførte lagslister fra G/J 10-12 i mars/april som videresendes til FIX-

ansvarlig 

 Innhente årsmeldinger fra alle lag, som samla sendes til styrets sekretær 

 Melde inn utstyrsbehov til materialforvalter 

 Stille opp ved behov (eks foreldremøte, trenermøter, lagledermøter) 

 Utdannings- og rekrutterings-koordinator for barn 6-12 år 

o Ivareta rekruttering og oppfølging av barn  

o Har ansvar for Lånke Fotball sin rekrutteringsplan og kompetanseplan som 

omhandler barn - sammenstilles i et felles planverk av sportslig leder og 

trenerveileder 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Grasrottrenerkurs 

 
Sportslig Utvalg - Dommerkoordinator 

 Deltar på møter i regi av sportslig utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Ansvar for rekruttering av klubbens dommere 

 Sørge for god oppfølging av ungdommer som allerede er klubbens dommere 

(fadderordning) 

 Sørge for rettferdig fordeling av antall dømte kamper 

 Være en motivator og god samtalepartner 
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 Ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til regelverk og opprettholde kontakt med 

krets 

 Utdannings- og rekrutterings-koordinator for dommere 

o Har ansvar for rekruttering av dommere i Lånke Fotball 

o Holde seg oppdatert på hvilke kurs/kompetanse som trengs innad i klubben 

o Lage/oppdatere oversikt over de som ønsker å bli dommere samt har bestått 

dommerkurs 

o Tilby dommerkurs  

o Tilse at dommere med kompetanse blir prioritert 

o Ansvar for Lånke Fotball sin rekrutteringsplan og kompetanseplan som 

omhandler dommere - sammenstilles i et felles planverk av sportslig leder 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Egen dommererfaring 

 
Sportslig Utvalg - Trenerveileder 

 Deltar på møter i regi av sportslig utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Koordinator for oppfølging av klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål i hht 

Lånke Fotball sportsplan, mål- og strategiplan og klubbhåndbok 

 Organisere trenerkontrakter ut til hver gruppeleder i SU 

 Legge ut informasjon på Facebook-sida til trener forum 

 Være en veileder og samtalepartner for alle trenere i klubben 

 Særskilt ansvar for å følge opp klubbens nye trenere 

 Innkalle til trenerforum 2-3 ganger i året 

 Innkalle til barnefotballkveld X1 pr år 

 Ha ansvar for at utstyr på og omkring banen er i orden og bringe beskjed til 

banekoordinator i hovedstyret Lånke IL og styret i Lånke Fotball om ting som må 

utbedres. 

 Utdannings- og rekrutterings-koordinator for trenere 

o Har ansvar for Lånke Fotball sin rekrutteringsplan og kompetanseplan som 

omhandler trenere - Sammenstilles i et felles planverk av sportslig leder 

o Lage/oppdatere oversikt over de som har bestått trenerkurs 

o Tilse at trenere med kompetanse blir prioritert 

o Holde seg oppdatert på hvilke kurs/kompetanse som trengs innad i klubben 

og tilby kursing deretter. Eks grasrottrenerkurs 

o Motivere klubbens trenere til trenerutdanning og økt kompetanse  

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse NFF trenerveilederkurs  

 
Sportslig Utvalg - Keeperveileder 

 Deltar på møter i regi av sportslig utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Ansvar for rekruttering av klubbens keepre 

 Sammen med sportslig utvalg utvikle en god struktur på keeperoppfølging på tvers av 

årsklasser.  
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 Lage et årshjul for keepertreninger og samlinger som blir godt informert ut til trenere 

og lagledere 

 Gi tilbud til trening og samlinger i regi av andre klubber  

 Være en motivator og god samtalepartner til klubbens keepere. 

 Utdannings- og rekrutterings-koordinator for keepere 

o Har ansvar for Lånke Fotball sin rekrutteringsplan og kompetanseplan som 

omhandler barn/unge som ønsker å prøve seg som keeper - sammenstilles i 

et felles planverk av sportslig leder 

 Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Grasrottrenerkurs med keeper 

 

Sportslig Utvalg - FAIR PLAY - koordinator 
 Deltar på møter i regi av sportslig utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Ser til at FAIR PLAY blir praktisert på treningsfeltet 

 Sørge for at alle spillere, trenere og lagledere signerer på klubbens 

holdningskontrakter 

 Oversikt over alle som har signert holdningskontrakt 

 Sørge for at arrangement blir gjennomført med Fair Play som en viktig del av 

planlegging og gjennomføring. 

 Sørge for at alle lag selv organiserer og gjennomfører kampvertordning.  

 Sørge for at NFF’s foreldrevett regler er synlige for foreldrene på Lånke Fotball’s 

kamparena 

 Sørge for at alle spillere, trenere og lagledere er kjent med og etterlever NFF’s 

brosjyrer «Fair-Play-møtet» 

 Sørge for at Fair-Play har en viktig plass på klubbens hjemmeside/facebook-side, 

samt på lagenes egne grupper på sosiale medier 

 

Sportslig Utvalg - FIKS - ansvarlig 
 Deltar på møter i regi av sportslig utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

 Påse at Lånke Fotball til enhver tid kjenner til alle påkrevde oppgaver i FIKS 

 Påse at Lånke Fotball til enhver tid har personer med nødvendig tilganger til FIKS 

 Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse, sørge for opplæring, 

og sørge for å holde seg oppdatert i FIKS på endringer som skjer 

 Melde på lag til seriespill, NM, OBOS-cup i henhold til frister og retningslinjer 

 Registrere nye spillere i Lånke Fotball og sørge for at alle spillere er registrert 

(Lagslister) 

 Registrere personer i verv i klubben inn i FIKS 

 Administrere overganger inn og ut av klubben 

 Holde seg oppdatert på spilleroverganger hvor kontingent i forrige klubb ikke er 

betalt 
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Banefordelingskoordinator 
 Deltar på møter i regi av sportslig utvalg 

 Rapporterer til Sportslig leder 

Har ansvaret for oppsett av bane tid til de ulike lag og dette er ajourført til enhver tid på 

Lånke Fotball sin webside.  

Sportslig innkaller til oppstartsmøte i januar før påmelding serie og Obos-cup. Hvert lag kan 

komme med innspill til banekoordinator når treningstid ønskes. 

 

Trener Forum 
Trenerforum består av alle trenere i Lånke Fotball og ledes av trenerveileder/Sportslig 

utvalg. Forumet sin funksjon: 

 Trenerforumet møtes 2-3 ganger i året 

 Trenerveileder, i samarbeid med sportslig utvalg, legger agenda 

 Interne/eksterne trenerkurs, diskusjonsfora, informasjonsutveksling fra SU 

 

Trener 
 Skal forplikte seg til klubbens holdningskontrakt, klubbhåndbok, sportsplan og mål- 

og strategiplan 

 Bidra til å håndheve FAIR PLAY 

 Delta på trenerforum 

 Lede laget i trening og kamp 

 Lage en plan for aktiviteten i sesongen - årshjul 

 Delta på klubbens tilrettelagte kurs og arrangementer 

 Sørge for å inneha den kompetanse/utdanning klubben ønsker 

 Lage og levere årsmelding i god tid før årsmøtet i februar for hvert sitt lag. 

Årsmelding leveres som beskrevet i sportsplanen 

 

Lagleder 
 Ajourføre spilleliste for laget med fødselsdato, telefon og e-postadresser -sendes FIX- 

ansvarlig i jan-april 

 Sørge for at laget har det utstyret de trenger, og at det er klart til trening 

- mangler meldes til materialforvalter 

 Føre kontroll med drakter, medisinskrin og annet lagsutstyr 

 Dele ut drakter ved sesongstart, herunder holde liste over hvilken spiller som har 

hvilket draktnummer. Drakter leveres samlet til materialforvalter ved sesong slutt – 

vasket 

 Lage kjørelister, kioskliste og liste over kampverter 

 Påmelding til cuper og turneringer 

 Reisearrangør for turnering/cuper 

 Være bindeledd mellom foreldre og trenerteam 

 Sørger for at alle spillere og trenere har signert holdningskontrakter.  
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 Samler inn treningsavgift for alle spillere og betaler fra lagskassa samlet inn til Lånke 

Fotball`s hovedkonto 

 Økonomiansvar innad i laget og rapporterer saldo ved årsslutt 

 

Dugnadsgruppe 
 Organiserer og administrerer de ulike dugnader i samråd med dugnadskoordinator 

 Rapporterer til dugnadskoordinator underveis og ved dugnadens slutt 

 Leverer en evaluerings-rapport til dugnadskoordinator ved avslutta dugnad 

 Være med på oppstartsmøte av nye lag som kommer opp fra idrettskolen. Møtet 

avholdes sammen med sportslig utvalg barn. 

 
Kiosk koordinator 

 Eget verv innad i dugnadsgruppa 

 Har ansvaret for drift av kiosk  

 Sørger for varer bestilles og settes inn i kiosken 

 Har ansvar for kiosk nøkkel 

 Har ansvar for rutiner i henhold til renhold. Rundvask x1 pr år 

 Lager instrukser som er enkel å følge for hvert lag- ligger i perm i kiosken 

 
 

7. ØKONOMI 
Lånke IL’s hovedstyre har det overordna økonomiske ansvar for Lånke Fotball. Lånke Fotball 

har fått delegert myndighet for daglig drift.  Lånke Fotball fremlegger driftsresultat og 

budsjett for neste år under årsmøte.  Lånke Fotball har sine største inntekter gjennom 

treningsavgift, ulike dugnader og sponsorinntekter. Lånke Fotball omsetter årlig for ca 2,5 

mill. 

 

7.1 FAKTURERING/ REGNSKAPSFØRING/ REGNSKAP 
Lånke Fotball har ei økonomi-gruppe bestående av fire personer. De har ansvar for ulike 

oppgaver omhandlet fakturering, regnskapsføring og årsregnskap. Lånke Fotball benytter 

programmet Visma accounting. 

 

7.2 HONORERING 
Honorering lagenes støtteapparat:  

Klubben dekker 2 stk trenerjakker per årskull. Ønskes flere betales en egenandel på kr 300,- 

per jakker. Trenere i Lånke Fotball skal bestrebe seg på å bruke klubbens bekledning både 

under kamp og trening.  

Treneravtaler:  

Utarbeides i samarbeid med styreleder og sportslig utvalg i henhold til standard avtale fra 

NFF. Disse signeres av leder Lånke IL. 
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7.3 MEDLEMSAVGIFT OG TRENINGSAVGIFT 
Alle aktive spillere i Lånke Fotball skal være medlemmer i Lånke IL. Medlems kontingenten 

betales til Lånke IL. Sjekk minidrett.nif.no for faktura og info. Innbetaling juni. 

Følgende medlemsavgift gjelder for 2019: 

Familiemedlemskap:   kr 300,- 

Enkeltmedlemskap:   kr 150,- 

Støttemedlemskap:   kr 250,- 

 
Alle aktive i Lånke Fotball skal betale treningsavgift. Treningsavgiften sendes ut i mars/april 
og utsendelsen organiseres av hvert lags lagledere som betaler samla inn til kasserer.  
 
Treningsåret starter 1/1. Innbetalt kontingent blir ikke refundert.  
Alle skal i utgangspunktet betale hele treningsavgiften.  
Unntak: 
Spillere som rapporterer at de melder seg ut før 15. juli betaler halv treningsavgift.  
Spillere som begynner i klubben etter 15. juli betaler halv treningsavgift. 
 

Følgende treningsavgifter gjelder for 2019: 

Senior    kr 4200,- 

Gutter/jenter 17-19   kr 3200,- 

Gutter/Jenter 15-16   kr 2700,- 

Gutter/Jenter 13 og 14 kr 1800,- 

Gutter/Jenter 10 og 12 kr 1100,- 

 

 Det er aldersklassen til laget spilleren deltar på som bestemmer treningsavgiften. Ikke 

spillerens alder. Dersom spilleren spiller på flere lag i ulike årsklasser bestemmes 

treningsavgiften ut ifra det laget han/hun naturlig hører hjemme på. 

 Spillere som er på etterskudd med betalingen, vil bli utestengt fra både trening og kamp. 

Trenerne blir varslet om dette. Hvis det er spesielle forhold som kan påvirke betalingen 

av treningsavgift eller noen ønsker en utsettelse, ta kontakt med lagleder som bringer 

evt. søknad opp til styret i Lånke Fotball 

 Det er ikke søskenmoderasjon 

 Treningsavgiften skal betales av alle. Unntak er: 

o Lag med inntil 20 spillere – fritak for 2 trenere + halv treningsavgift til 1 lagleder 

o Lag over 20 spillere – fritak for 3 trenere + halv treningsavgift til 2 lagledere 

(Gjelder alle sine barn på laget de er trenere/lagledere for) 

 Styreverv i fotballstyret gir fritak  

 

Ingen er spilleberettiget før treningsavgift og medlemskontingent er betalt. Herav ligger 

også evt. skyldig avgift fra tidligere år. 

Betalingsproblemer? Spillere (barn/ungdom) i familier med betalingsproblemer kan søke 

NAV om økonomisk støtte, evt. kan det søkes om fritak fra klubben hvis det gis avslag fra 

NAV. Innvilges fritaket fra klubben må det beregnes å bidra med noe tilbake i form av f.eks 

økt dugnad. Kontakt lagleder. 
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7.3.1 Hva dekker treningsavgiften 

Nedenfor ser du noen av utgiftene klubben dekker for lagene/spillerne i klubben.  

 Avgifter til Trøndelag Fotballkrets (lagspåmelding, dommerutgifter, manglende antall 

kretsdommere fra Lånke Fotball, bøter ved innmeldte endringer: trekk av lag/lag ikke 

møtt til kamp/endring av kamper). 

 Fotballforsikring 

 Klubbdommere 

 Baneleie 

 Leie klubbloft 

 Spillerdrakter  

 Lagsutstyr (baller, kjegler, vester etc) 

 Keeperutstyr 

 Førstehjelpsutstyr 

 Spillerutviklings tiltak 

 Kurs og samlinger for trenere/ledere 

 Trenere (for de lag som har lønnede trenere) 

 Bekledning til trenere 

 Overgang fra evt. tidligere klubb 

I tillegg kommer andre felleskostnader i henhold til drift av Lånke Fotball 

 

 

7.4 RUTINER BANKKONTI FOR DE ENKELTE LAG 
Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler. Alle 

klubbens lag har egen bankkonto i regi av Lånke IL i Hegra Sparebank. Lagenes lagledere er 

til enhver tid ansvarlig for sitt lags økonomi. 

Rutiner ved oppstart: 

1) Ansvarlig lagleder for laget tar kontakt med økonomiansvarlig pr e-post for 

opprettelse av bankkonto. Det skal være to personer i hvert lag som disponerer 

lagskontoen, og disse to er økonomiansvarlig for gjeldende lag. Send informasjon om 

følgende: 

a. Navn på «økonomiansvarlig» i laget som skal disponere laget 

b. Personnummer 

c. E-postadresse 

d. Telefonnummer 

2) Lagets økonomiansvarlig får tilbakemelding på e-post når konto er opprettet og 

tilgang er opprettet i bank 

3) Innsending av skjema med bilag gjøres ved årets slutt. Frist 31. desember. Viktig at 

dette overholdes.  

a. Alle bilag merkes med nummer, og starter med 1 for hvert år, for eksempel 

2019-1, 2019-2 osv. 

b. Alle bilag skal sendes inn til økonomigruppa sammen med skjema og mottatte 

fakturaer o.l med bankkontonummer og lag påført. 
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8. ANLEGG 
Lånke Fotball holder til på Tønsåsen idrettspark. Tønsåsen idrettspark er lokalisert i Lånke, 

nabo med Trudvang grendehus, Lånke barneskole, og Lånke kirke. Anlegget består av en 11’ 

er kunstgressbane og en 11’ er gressbane hvor Stjørdal kommune er grunneier. Lånke 

idrettslag har inngått langtidsavtale på drift av anlegget. Anlegget har tribune med plass til 

ca 40 personer og en kiosk som er godt utstyrt. Garderober benyttes Lånke skoles 

garderobeanlegg. Loftet på Lånke idrettshall benyttes som klubbens klubbhus, og må 

bookes.  

 

 
 

8.1 DRIFTING AV KUNSTGRESS 
Sommeren 2018 fikk 11’ er kunstgressbane nytt kunstgress. Høsten 2019 vil det bli lagt nytt 

kunstgress også på gressbanen. Vårt anlegg vil bli oppgradert betraktelig og vil gi gode 

treningsforhold i mange år frem i tid. 

Vedlikehold av kunstgresset innebærer blant annet slådding, rydding, etterfylling av gummi, 

lufting, rengjøring, kontroll av linjer/skjøter, snørydding og salting. Dette gjøres i samarbeid 

med Lånke Idrettslags baneutvalg.  
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8.2 KIOSK 
Kiosken eies av Lånke Idrettslag. Lånke Fotball har opparbeidet kiosken slik at den er 

brukervennlig for den som skal stå vakt på ulike arrangement. Den som skal stå vakt i 

kiosken tar kontakt med kioskkoordinator for utlevering av nøkkel og vekslepenger i god tid 

før kamp eller arrangement. Instrukser ligger laminert i perm inne i kiosken.  

KAMPVERT se egen instruks 

 

8.3 LAGBODER 
I 2018 har det blitt bygd nye lagboder til hvert lag, hvor alle boder kan låses. 

 

 

8.4 SPEAKERUTSTYR 
Speakerutstyret vi benytter i dag tilhører Roar Nygård. Ved bruk av dette avtales direkte 

med ham. Lånke Fotball har som målsetting å skaffe seg eget speakerutstyr i 2019 
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9. DOMMERE 
Det er kampvertens ansvar å sørge for at dommerregninger sendes kasserer/ 

økonomigruppa. Dommerregning sendes til: 

laanke.fotball.kasserer@gmail.com  

For klassene opp til og med 12 år er det ikke nødvendig med dommerregninger. Honorar 

kan utbetales kontant etter endt arrangement (eks Dalførecup). For de øvrige klassene 

skal dommerregninger fra NFF benyttes. Dommerregninger kan lastes ned fra sidene til 

NFF. Dommerregninger ligger også i papirform i kiosken.  

Elektronisk tilsendt dommerregning regnes signatur ved mailkorrespondanse via 

lagleder/trener/kasserer (to signaturer). Dersom dommerregning leveres i papirform må 

denne signeres av kampvert og legges i safe på klubbloftet til godkjenning av kasserer. 

Det fines ingen minstesats for kjøring. Gi beskjed til dommeren med en gang hvis det er 

noe tvil om regningen. 

 

Seriespill: 

9èr og 11èr serie: Kretsen setter opp dommere i alle 9èr og11èr-serier inklusiv også i 12 

årsklassen. Dersom det blir spilt 7èr kamper i 9èr- og 11èr serie setter kretsen også opp 

dommere her.  

7èr serie: Klubben må selv skaffe dommere. 

I de klassene det ikke settes opp dommere må Lånke Fotball bruke egne dommere. 

 

 

Utstyr:  

Klubbdommere får fløyte av Lånke Fotball. Kler seg i egne svarte klær under dømming. 

Kretsdommere får 2 stk dommerskjorter Nike, shorts, strømper, rødt/gult kort og 

stoppeklokke av Lånke Fotball 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laanke.fotball.kasserer@gmail.com
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10. UTSTYR 
Utstyret er kostbart og det er derfor viktig at alle passer på det utstyret som finnes. Det 

meste av utstyret tilhører det enkelte lag. Ta vare på utstyret, stort svinn vil medføre 

erstatnings plikt for laget. 

 

Hvert lag skal ha følgende utstyr: 

 Spillerdrakter + keeperdrakt 

 Vester 

 Egne matchballer blir levert ut før hver sesong 

 Medisinskrin med innhold 

 Keeperhansker 

 For å holde orden på spillerdrakter og shortser skal hver trener ha en liste med 

oversikt over hvilke drakter som er delt ut til de forskjellige spillerne 

 Utstyr til medisinskrin (isposer, plaster, bomull, og lignende) kan hentes gjennom 

materialforvalter.  

 Alt utlevert utstyr skal leveres inn etter endt sesong. Materialforvalter har ansvar for 

å koordinere dato for innlevering 

 

 Bortedrakter ligger på klubbloftet og administreres av materialforvalter 

Spillerdrakter og shortser: 

 Spillerdrakter er Lånke Fotball sin eiendom 

 Spilledrakter skal kun brukes i kamp 

 Det er ikke tillatt å sette navn på spillerdrakter 

 Hver spillerdrakt skal registreres på eget skjema med nr og navn på spiller 

 Shorts og sokker kjøper spillerne selv på Intersport Hellsenteret 

 Bortkomne spillerdrakter faktureres med henholdsvis Kr 500,- 

 Drakter skal vaskes i henhold til vaskeanvisning 

 

 

Slik skal en Lånke Fotball-spiller se ut under kamp: 

HJEMMEDRAKT:       BORTEDRAKT: 

 

 

 

 

 

 

NB! Leggskinner skal ALLTID benyttes både under trening og kamp,  
(ellers dekker ingen forsikring ved skade) 
 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://scantrade.no/klubb/klubbserier/ux-1&psig=AOvVaw2U9kbd5rjvDnR2JlH8usuT&ust=1541444544836950
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11. FAIR PLAY 
Lånke Fotball ønsker at våre trenere, lagledere og utøvere skal stå for holdninger og 

engasjement som på en positiv måte kommer hele Lånke til gode. I Lånke Fotball jobber vi 

med å få til et miljø basert på våre verdier: 

Lånke Fotball skal jobbe aktivt for å være en ledende klubb i Stjørdal på Fair Play. 

 Positive trenere/foreldre (barn gjør det voksne gjør/barn gjør det voksne sier) 

 DOMEREN ER DOMMEREN - UANSETT 

 Foreldremøter med fokus på Fair Play – Foreldrevettregler 

 Fair Play hilsen – Obligatorisk 

 Holdningskontrakter til spillere og trenere 

 Kampvert 

 Trenerforum 
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11.1 HOLDNINGSKONTRAKT 
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11.2 KAMPVERT 
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12. ARRANGEMENT LÅNKE FOTBALL 

 

Felles reisecup: 
STORSJØ-CUP (Sverige - Östersund) 

Lånke Fotball har Storsjøcup som felles reisecup for gutter og jenter 11-16 år. Cupen starter 

med reisedag mandag i uke 27 til Östersund. Der har Lånke Fotball de siste årene hatt 

tilholdssted ved Ljungvikskolan.  Spillerne ligger i klasserom sammen med en foreldre- 

representant for hvert lag. Camping for foreldre er like ved skolen. Kampene spilles på ulike 

fotballbaner over hele Östersund. Alle lag går enten til A eller B finale. Finalene spilles på 

fredag/lørdag. 

Lånke Fotball prøver å tilstrebe en sosial tilstelning på onsdag/torsdag i cupen. Da spanderer 

Lånke Fotball grillmat på alle, både spillere, trenere, lagledere og foreldre. Kvelden avsluttes 

med en uhøytidelig fotballkamp mellom foreldre og barn/unge. 

 

DANA-CUP (Danmark – Hjørring) 

Lånke Fotball junior (17-19 år) har tradisjon for felles reisecup til Hjørring i Danmark på 

Danacup. Cupen starter med reisedag søndag/mandag i uke 30. Ulike reisealternativer har 

vært benyttet. Tog/fly/bil til Oslo, deretter ferje fra Oslo/Fredrikshavn. Spillerne har vært 

innlosjert på skoler eller innlosjert i leide hytter i området. Kampene spilles på ulike 

fotballbaner over hele Hjørring. Alle lag starter med innledende gruppespill og går deretter 

enten til A eller B finale. Finalene spilles på fredag/lørdag. Hjemreise søndag. 

Muligheter for å søke styret i fotball om litt økonomisk støtte til å dra på denne cupen. 

 

Sponsorarrangement: 
Lånke Fotball er avhengig av inntekt og har tilegnet seg to store dugnadsarrangement:  

VM RALLYCROSS på Hell virker som blir et årlig arrangement hvor eliten av 

rallycross-kjørere inntar Frigården. Lånke Fotball har ansvar for drift av campingen 

samt stiller med vaktmannskap. 

 

 

Sesongavslutning  
Lånke Fotball arrangerer årlig årsavslutning for alle lag etter endt sesong. Et utvalgt lag får 

muligheten til å arrangere hvert år. Inntektene som kommer inn får laget disponere selv.  

Her kåres Fair Play spiller og Innsatspokal på hvert lag. Kriterier for å få de ulike pokalene er 

gjengitt på neste side. 
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13. FORSIKRING 

Generelt 
Fotballspillere er utsatte for å bli skadet både i kampsituasjoner og på trening. 
Skader på kne og ledd er mest vanlige. Riktig trening og skadeforebyggende arbeid er det 
viktigste en kan gjøre for å unngå skader og redusere konsekvensen av skader. 
 

Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen. 

Fotballforsikringen 2019 gjelder fra og med 1. mars 2019 til og med 29. februar 2020. 

 

NORGES IDRETTSFORBUNDS BARNEFORSIKRING 

 Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år 
 IF Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner 
 Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen 
 Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at 

tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb 
 Barneidrettsforsikringen gjelder ved innbetalt medlemskaps-kontigent og 

treningsavgift. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjør jeg ved fotballskade? 
1. Ved skade eller lidelse 
2. Utfør akutt skadebehandling 

o Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand 
3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no 
4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning 
5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i 

forsikringen 
6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret 

behandlingsnettverk 
7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling  

SKADE TELEFON: 987 02 033 

 Er en rådgivningstjeneste med kompetanse på idrettsmedisin 

 Sikrer tilgang til et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge 

 Gir råd om skadeforebygging og hva som bør gjøre ved akutte skader 

 Gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke 

 Betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister 

 Følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling 

 

http://www.idrettshelse.no/
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Barneidrettsforsikring 0-13 år 
Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år. Forsikringen er 
innlemmet i skadetelefonen og er gjeldende dersom skaden oppstår i regi av et 
idrettslag/klubb. 

Lagsforsikring 13-19 år 

Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring. 

*Gyldig forsikring 13-19 år 
Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og 
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong 

Lagsforsikring senior 

Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring. 

*Gyldig forsikring senior 
Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og 
spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og 
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. 

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars 
måned. Spillerne vil da være forsikret fra 1. mars. 

Trener, leder og dommer 
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av 
grunnforsikringen. 

Utvidet forsikring 
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bestilles 
elektronisk via www.fotballforsikring.no 

 

Spillere uten gyldig forsikring 
 ER IKKE FORSIKRET 
 ER IKKE SPILLEBERETTIGET 
 HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN 

 

 

 

 

 

http://www.fotballforsikring.no/
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14. POLITIATTEST I LÅNKE FOTBALL 

 

Bakgrunn 
Styret i Norges Idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009, plikter å 

innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både 

personer som skal påta seg nye oppdrag for laget, og personer som er i løpende oppdrags-

/ansettelsesforhold til laget. 

 

Lånke Fotball sitt ansvar 
 Lånke Fotball styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre 

oppgaver for Lånke Fotball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og 

unge under 18 år. Dette gjelder trenere, lagledere og foreldre som er med på turneringer 

som ledere. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 

år.  

 Lånke Fotball har utnevnt en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med 

politiattester i klubben. Dette er sekretær i styret i Fotball. 

 Sekretær lager seg lister over ansvarlige på hvert lag som skal fremlegge politiattest før 

sesongstart 

 En politiattest har varighet i 3 år dersom personen innehar samme verv i perioden 

 Sekretær lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest og dato for 

fremvisningen. Selve attesten beholder søkeren. 

 Sekretær overleverer årlig opplysninger til leder i Lånke IL som innehar den totale oversikt 

fra alle undergrupper. 

 Lånke Fotball skal ikke gi oppgaver som innebærer at tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 

politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 

 
FREMGANGSMÅTE: 
Fyll ut skjema «bekreftelse på formål med politiattest». Dette er et skjema som du får fra 

sekretær, og danner grunnlag for søknad om politiattest. Dette er signert leder i Lånke IL. 

 

1. Gå til internettside: https://attest.politi.no/ 

2. Logg inn med BankID, MinID eller lignende 

a. Legg inn kontaktinformasjon 

b. Velg formål med attesten: 

i. Kategori: «Frivillige organisasjoner» 

ii. Formål: «Frivillige organisasjoner» 

c. Bekreftelse fra Lånke IL legges ved som fil 

d. Send søknad 

3. Mottatt politiattest forevises styremedlem 2 som er ansvarlig for politiattester i Lånke 

Fotball (Det tar ca 1-3 dager før du får attesten) 

 

https://attest.politi.no/
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15. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER 

 

 

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av sosiale medier for klubbens trenere, ledere, 

foreldrekontakter, styret og styrets undergrupper. 

 

 Alle personer med et engasjement i Lånke Fotball skal utvise aktsomhet ved 

deltagelse på /i sosiale medier på nett. Dette gjelder også bruk av bilder 

 Ingen personer med engasjement i Lånke Fotball skal i sosiale medier uttrykke 

negative meninger om spillere, klubber, dommere eller andre knyttet til sitt 

engasjement i klubben 

 Er en sint, skuffa, misfornøyd eller gjort noe galt, kritiseres ikke dette via sosiale 

media. Ta da kontakt med den det gjelder og fortell det du har på hjertet. 

Eventuelt ta kontakt med noen i sportslig eller styret. 

 Taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre lover og regler 

gjelder også på sosiale medier 

 Grupper/sider opprettet i/på sosiale medier som benytter Lånke Fotball’s navn, 

eller sider, skal være opplyst til klubben. 

 Det gis ikke anledning til å opprette grupper for spillere som er under lovlig 

alder for sosiale medier 

 Lånke Fotball har egen side på Facebook. Administrator gir tilganger ved behov. 

Administrator har alle fullmakter til å slette innlegg på klubbens side som er 

upassende. 

 Ved opprettelse av lagsider på Facebook eller andre medier tilknyttet Lånke 

Fotball, skal en representant fra Sportslig utvalg være medlem for å påse at 

klubbens regler følges, og at brudd på retningslinjer ikke finner sted. 

 Klubbens styre vurderer eventuelle reaksjon ved brudd på disse retningslinjer 
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16. BRUK AV BILDER OG FILM 

 

I dagens samfunn er bilder og film blitt en naturlig del av vår hverdag. Veldig mange tar 
bilder og film hver eneste dag, og i den forbindelse er det viktige å vite at man har et stort 
ansvar når det kommer til deling og publisering av dette materialet. Som voksenperson, 
lagleder og klubb har man et felles ansvar at det ikke tas bilder og film av barn som ikke 
ønsker dette. Som lagleder er din oppgave å innhente samtykkeskjema fra samtlige spillere 
på ditt lag.  

 
Retningslinjer ved bruk av bilder og film 
Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen 
kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan 
bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig 
adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas, og uønsket publisering og 
deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og 
åndsverkloven. 
 
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på 
bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn 
både av barnet selv og foresatte. 
 
Idrettsforbundet retningslinjer: 

 Før bildet eller film skal publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på 
bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. 

 Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. 
Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 

 Dersom et barn ikke ønsker at bilder aller film skal publiseres skal dette overstyre 
foreldrenes ønske om publisering. 

 Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne 
personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av 
fullt navn på barn. 

 Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til 
medier. 

 Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, 
som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passord beskyttet. 

 Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 

 
For mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/
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17. REGLER FOR REISING 

 

Formålet er: 

 Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god 

og minnerik opplevelse for aktive, trenere og ledere  

 Å skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt  

 Å gi trygghet for våre trenere og lagledere om hva som forventes av dem 

 

Omfang og forutsetninger: 

 Disse reglene gjelder for alle som reiser i forbindelse med kamper, turneringer og 

treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar 

 Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive, 

trenere og ledere fra avreise til hjemkomst 

 På alle reiser i regi av Lånke Fotball, skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har 

overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst 

 Der hvor flere lag deltar skal hver lag ha med seg minimum to ledere inklusive 

trener/lagleder. Minimum en av lederne skal være av samme kjønn som lagets 

deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt lag eller gruppe.  

 

Hovedleder – ansvar 

 Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltagere og deres foresatte, eller 

på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt 

 Sørger for oppdatert deltagerliste med hjemmetelefon nr. på alle deltagere finnes 

tilgengelig for Lånke Fotball sitt styre 

 Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, 

og sørge for at lederne er kjent med denne instruksen 

 Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har 

bestemt, og skal sammen med de øvrige bidra til trivsel for alle deltakere 
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18. TRAFIKKSIKKERHET 

 

 Vi beregner alltid god kjøretid til kamper og turneringer 

 Erfarne sjåfører skal foretrekkes – INGEN ØVELSESKJØRING 

 ALLE i bilen skal bruke bilbelte 

 Sjåføren skal være uthvilt og våken 

 Vi holder alltid fartsgrensen og avpasser farten etter forholdene 

19.  ALKOHOL 

 Lånke Fotball arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng 

 Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et 

trygt, alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som 

gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i 

denne alder 

 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfritt. På tribunene og 

i idrettsanleggene skal det ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranse- eller 

treningsaktiviteter 
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20.  MOBBING 

 

HVA ER MOBBING? 

Mobbing er en negativ handling fra en eller flere, retta mot en annen. Denne negative 

handlingen blir gjentatt, går for seg over tid, og kan på denne måten bli ei systematisk 

krenking. Det er den som blir mobba som har rett til å definere om en blir utsett for ei 

krenking, og det er trenere og lagledere sitt ansvar å ta denne opplevelsen på alvor. 

 

Hvordan skal du som trener/lagleder forholde deg til mobbing? 

 Mobbing kan skje over alt, også i vår klubb, også når du ikke legger merke til det 

 Når du ser eller får vite om mobbing, skal du reagere 

 Du kan ikke være nøytral til mobbing: Om du ikke reagerer når du ser det, så bidrar 

du til mobbing 

 Si tydelig til spillerne dine at mobbing ikke er akseptert i idretten 

 Spillerne skal føle seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som 

trener/lagleder 

 Trenere/lagledere kan også mobbe utøvere og hverandre 

 Diskuter med de andre trenerne og laglederne i klubben hvordan de kan forebygge 

mobbing 

 

Lånke Fotball skal ha nulltoleranse for mobbing 

Det betyr at du som trener/lagleder skal reagere med en gang du ser eller får høre om 

mobbing. Du har også et ansvar for at mobbing ikke skjer i laget/klubben/gruppa di uten at 

du merker det. 

 

Hvordan ta tak i en mobbesituasjon? 

Følgende er en rådgivende mal for hvordan ta opp konkrete tilfeller av mobbing i 

laget/klubben. 

1. Ta tak i mobbesituasjonen med en gang du blir oppmerksom på den 

2. Snakk med den som blir plaga, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som 

blir mobba som regel underdriver. 

3. Om det gjelder barn: snakk med foreldrene til den som blir plaga 

4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber snakk med dem en om 

gangen. Si i fra at mobbing er uakseptabelt og må stoppes umiddelbart. Si fra at du 

kjem til å ta en ny samtale om 2-4 uker, slik at du er tydelig på at dette blir fulgt opp 

fra din sin side. 

5. Oppfølging: Mobbesituasjonen må følges opp helt til den stopper 

6. Søk råd og hjelp dersom du føler du trenger bistand. Snakk gjerne med 

lærere/rektor hvor spillerne går på. 
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21. SEKSUELL TRAKASERING OG OVERGREP 

 

 Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom 

for den oppmerksomheten rammer. 

 Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet 

som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til 

 

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er 

nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 

seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle 

toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå 

diskriminering, trakassering og hets. 

 

Alle i idretten bør jobbe for å etablere tryggere miljøer og en trygg atmosfære for både 

barn, unge og voksne. 

Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel 

oppførsel 

 

FØLGENDE RETNINGSLINJER GJELDER FOR LÅNKE FOTBALL OG HELE NORSK 
IDRETT: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling 

eller behandling som kan oppleves som krenkende 

2. Unngå berøringer som oppleves som uønsket 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøvernes kjønn eller seksuell 

orientering på en negativ måte 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet 

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er 

avtalt med foresatte eller idrettsledelsen 

7. Vis respekt for utøvernes, trenerens og lederens privatliv 

8. Unngå doble reaksjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas 

opp og avklares åpent i miljøet 

9. Ikke tilby noen form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle 

tjenester i retur 

10. Gripe inn og varsle dersom det oppleves brudd på disse retningslinjene 

Styret i Lånke IL har ansvaret for at retningslinjene gjøres kjent i klubben, og har sammen 

med trenere, lagledere og foreldre ansvar for at de overholdes. 

 



43 
 

Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD -  BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. KONFLIKTHÅNDTERING 

  

I idrett som i all annen virksomhet, finnes det mange 

oppfatninger av hva som er gode løsninger på oppgaver 

som skal løses. Det skyldes at oppgavene skal løses i et 

samspill mellom personer med ulik bakgrunn, ulikt 

verdisyn, ulik kunnskap ol. Ulik sammensetting i en 

organisasjon kan gi grobunn for uenigheter av ulik 

styrke. Noen ganger fra tid til annen utvikle seg til 

konflikter. 

 

Typer konflikter: 

a) Interessekonflikt/Ressurskonflikt eks konflikt omhandlet midler som skal fordeles og 

brukes 

b) Verdikonflikt eks ulike verdigrunnlag. Respekt for barneidrettsbestemmelser sett 

oppimot «topping av lag» 

c) Samarbeidskonflikt eks rollekonflikt hvor uenighet om hvem gjør hva 

d) Personkonflikt har ofte opphav i en interessekonflikt, verdikonflikt eller 

samarbeidskonflikt 

 

 

Konfliktforebygging:   

a) Skap kultur for åpning for uenighet og klima for å fremme nyskapende og 

kontroversielle synspunkter 

b) Viktig med bred involvering i beslutningsprosesser eks budsjettforslag – vanskeligere 

å være uenig i en beslutning du selv ha vært med på enn informert om i ettertid 

c) God og oppdatert informasjonsflyt – god kommunikasjon 

d) Klare ansvarsforhold eks godt forklarte rollebeskrivelser med avgrensede 

arbeidsoppgaver 

e) Viktig at styreleder er orientert om og har oversikt over uenigheter som eksisterer på 

et tidlig stadium. På denne måten kan leder ta tak og forhindre at det utvikler seg til 

konflikter. Eks lag som begynner/har utviklet seg til «klubb i klubben». De etablerer 

egne normer for adferd oppretter egne sponsoravtaler osv.  

f) Valgkomiteen må i sin innstilling ta hensyn til sammensetting av medlemmer i de 

ulike organ i klubben for å forhindre mulige konflikter. 
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Det er ikke gitt at det finnes løsninger på alle konflikter. Prosessen i forbindelse med søken etter 

løsning er ofte det viktigste grepet. Lånke Fotball tar grep om konflikter – vi lukker ikke øynene 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikthåndtering: 

Uansett hvor mye arbeid som legges ned i konfliktforebygging, vil det på et eller annet nivå 

oppstå konflikter i alle klubber. Det er uansett et lederansvar både å identifisere konflikter, 

sette i gang gode prosesser for å håndtere konflikter og finne løsninger. 

 

Steg 1: Kartlegge konfliktsituasjonen 

Hva er konfliktgrunnlaget? Hvem er i konflikt med hvem? Hvor dyp er uenigheten? Hvor 

lenge har konflikten vart? Inngått allianser? Hvordan er personkjemien mellom partene? 

 

Steg 2: Finne løsning selv. Oppfordre partene til å prøve å finne en løsning selv 

 

Steg 3: Megling. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning prøves megling. Det er 

leders ansvar at megling finner sted, men andre kan foreta selve meglingen. Møtet avholdes 

på «nøytral grunn». Megler må fremstå som forståelsesfull og lyttende, og formidle til 

partene at hun/han har forventninger til at konflikten skal bli løst. Megler har en viktig 

oppgave med å få begge parter til å se det samme virkelighetsbilde. Dersom møtet leder til 

forsoning må løsninger formaliseres. Normalt blir også et oppfølgingsmøte avholdt i ettertid 

hvor partene har fått tid til å vurdere forslaget til løsning som kom fram i det første 

meglingsmøtet. I tillegg har megler fått anledning til å kartlegge muligheter for å gjøre 

endringer i klubben som kan bidra til løsning av konflikten. 

 

 

Eksempler på ulike løsninger: 

Interessekonflikt/Ressurskonflikt: Her tvinges klubben til å foreta vurderinger og 

gjennomgang av hvordan man fordeler de tilgjengelige ressurser. Fordelingsrutiner 

gjennomgås.  

Verdikonflikt: Den som ikke er villig til å rette seg etter overordnet eller klubbens 

verdigrunnlag ender med å få en anbefaling om å finne seg en annen klubb. 

Samarbeidskonflikt: Endring av rollefordeling eller endring i rolleinnhold. En av 

konfliktpartene velger å forlate sitt verv 

Personkonflikt: Gjøre endringer i rapporteringslinjer. En av konfliktpartene velger å forlate 

klubben, eller at vedkommende får slik anbefaling 
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23. KRISEPLAN FOR LÅNKE FOTBALL 

 

DEFENISJON AV «ALVORLIG ULYKKE» 

En alvorlig ulykke er: 

- En hendelse med en eller flere alvorlige skadede 

- Dødsfall grunnet tilfelle som oppstår i forbindelse med aktiviteter i regi av Lånke 

Fotball 

 

 

KRISELEDELSESTEAM 

I det tilfelle at en alvorlig ulykke rammer Lånke Fotball skal lagets kriseledelsesteam (KLT) 

tre i funksjon. KLT består av: 

- Lånke Fotball styreleder 

- Lånke Fotball nestleder 

- Lånke IL, leder 

Ved fravær skal andre tilgjengelige personer utnevnes/utkommanderes til å være med i 

(KLT). 

 

 

TRENERS/LAGLEDERS ANSVAR 

Hvis en alvorlig ulykke rammer under trening/kamp/aktiviteter i regi av Lånke Fotball er 

det trener /lagleders ansvar å organisere følgende: 

- Varsle Ambulanse, Legevakt evt Politi 

- Delta i, evt. Lede førstehjelps innsats 

- Være «skadestedsleder» inntil ambulanse, politi kan ta over 

- Varsle styreleder i henhold til varslingsinstruks 

- Holde løpende kontakt med (KLT) 

 

 
 

 

 
NÆRMESTE HJERTESTARTER 

ER I 

LÅNKEHALLEN 
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KRISELEDELSESTEAM (KLT) 

 (KLT) ledes av Lånke Fotballs styreleder med lagets nestleder som NK stedfortreder. Når 

det er varslet om en alvorlig ulykke skal (KLT) foreta en kritisk vurdering av 

alvorlighetsgrad av ulykke og deretter vurdere nødvendighet/hensikt av følgende punkter: 

 Kontroller at varsling av politi/redningstjenesten er foretatt 

 Skaff oversikt over involverte og pårørende 

 Skaff oversikt over hendelsen 

 Opprett logg og fortløpende registrere hendelsen 

 Opprette kontakt med politi/lensmannskontor 

 Opprette kontakt med kommunens kriseteam 

 Opprette kontakt med prest evt. Andre livssynsledere 

 Utnevne mediekontaktperson 

 Bemanne Lånke kontor og opprette «krisekontor» 

 Varsle pårørende (ved dødsfall er det politiets oppgave å varsle pårørende, men 

(KLT) må påse at dette faktisk er utført) 

 Opprette flere telefonlinjer (mobiler) og publisere disse på FB eller nettside 

 Oppdatere nettside eller FB med informasjon om ulykken og holde den løpende 

oppdatert 

 Opprette møtested for pårørende, lagkamerater 

 Ordne med servering på møtelokalet 

 Ordne med sykebesøk til involverte og evt. Pårørende 

 Ordne blomster til involverte og evt. Pårørende 

 

KONTAKTPERSONER LÅNKE FOTBALL 

ROLLE: NAVN TELEFON: 
Leder Lånke Fotball Brit Heidi Julseth 995 21 697 

Nestleder Lånke Fotball Wenche S. Helgesplass 514 00 465 

Leder Lånke Idrettslag Ann-Inger Leirtrø 916 29 701 

   

 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 

 

 
 

 

BRANN: 110 

POLITI: 112 

MEDISINSK NØDHJELP: 113 

GIFTINFORMASJON (døgnåpen): 22 59 13 00  

LEGEVAKT: 116117 
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24.  REKRUTTERINGSPLAN 

Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene Lånke Fotball utfører.  

Sportslig barn er rekrutteringsansvarlig for barn fra 5-12år.  Lånke idrettsskole og Lånke 

fotball samarbeider tett om rekrutteringsarbeidet for aldersgruppa 5-10år, og det arrangeres 

4 samarbeidsmøter hvert år. 

 

Spillerrekruttering fra 5 år 

Lånke idrettsskole, driver med allidrett fra 5-10 år.  

Idrettskola rekrutterer med flygeblad ut til de tre største barnehagene i Lånke og Elvran 

skolekrets og informasjon på hjemmesider og Facebook. Innkaller til første trening/møte 

sammen med foreldrene. Mens barna trener foretas det et foreldremøte med informasjon 

om:  

a) Presentasjon av klubb 

b) NFF retningslinjer og regler for barnefotballen (hovedlinjer) – Barnefotballkveld 

c) Fair Play 

d) Skader/forsikring 

e) Hva forventes av foreldre/foresatte og hva de kan bidra med  

f) Trenerutdanning 

g) Dalførecup 

 

Elvran er ei grend i Lånke. De arrangerer selv allidrett for sine barn fra 5-9 års alderen, 

overgang til Lånke IL er avhengig av kullstørrelse og muligheten for å stille egne lag. Ved ca. 

9-10 årsalderen ankommer barna fra Elvran IL samlet ned til Lånke Idrettsskole og blir en 

integrert del av tilbudet til Lånke IL.  

 

 

Mottagelse av nye spillere 10 år, Lånke Fotball 

Våren barnet fyller 10 år har de mulighet til å starte med særidrett i Lånke IL. I januar deles 

en ranselpost ut med invitasjon til elever på trinnet og alle i årsklassen på Idrettskolen. Det 

informeres også via epost og Facebook om oppstartsmøter og overgangen til særidrett.  

Sportslig-barn inviterer foreldrene til et oppstartsmøte.  
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Oppfølging av nyetablerte kull/lag 

Skal man lykkes med oppstarten er det helt avgjørende at nyetablerte lag, både for gutter og 

jenter, blir fulgt opp tett de 5-6 første treningene. 

Trenerveileder eller andre fra sportslig har et spesielt ansvar for at de nye trenerteamene får 

gode rammer og forutsetninger for å lykkes med organisering og gjennomføring av de første 

treningene. Lykkes Lånke Fotball med å gi lagene en god start er mye av det viktige 

grunnlaget for gode fotballopplevelser de neste årene lagt. 

● Lånke Fotball arrangerer Barnefotballkveld med treningsøkt på feltet og teori på 

våren hvert år 

● Implementerer treningsøkta.no fra første trening. Tilby kurs i bruk av treningsøkta.no 

Program for oppstartsmøte: 

- Registrering av frammøtte 

- Orientering om Lånke Fotball ved en styrerepresentant 

Klubben som sjef- sportsplan/ klubbhåndboka 

- Presentasjon av verdigrunnlaget og hvordan verdiene gjenspeiles i 

aktiviteten 

- Fair Play: Grunnleggende momenter og implementering i praksis-  

Foreldrevettregler, holdningskontrakter og politiattester 

- Skader og Forsikring 

- Bruk av mobile media 

- Hovedlinjer i barneidrett og NFF`s retningslinjer 

- Orientering om aktiviteter for spillerne/laget 

- Sørge for å få personer inn i de ulike rollene rundt spillergruppa 

- Kartlegge hva hver enkelt foreldre kan du bidra med? (Avkryssingsskjema) 

Eks: 
Navn: Laget Styreverv  

Trener Lagleder Ledelse Økonomi Sportslig Sponsor Dugnad Annet - beskriv 

Jeg kan 

bidra med 

for laget 

og Lånke 

Fotball 

(kryss av): 

        

 

- Viktigheten av trenerutdanning og muligheter omkring dette 

- Dugnad – hva kan forventes 

- Verv i styret i Lånke Fotball 

- Første trening vil være så fort banen er snøfri og klar til bruk, etter påske. 
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● Trenerveileder eller ansvarlig fra sportslig organiserer og gjennomfører de første 4-5 

treningene sammen med det nye trenerteamet 

● Trenerteamet tar selv gradvis over mer og mer av treningene 

● Lånke Fotball treneransvarlig er med på å følge opp de nye trenerteamene det første 

året etter behov. 

● Anbefalt at alle nye trenere tar Grasrottrenerkurset.  

● Viktigheten av å møte på Lånke Fotball sine Trenerforum 3-4 ganger i året på 

klubbloftet. Agenda er blant annet interne og eksterne trenerkurs, samt ulik 

erfaringsutveksling. 

 

Rekruttering av dommere 

Dommerkoordinator er rekrutteringsansvarlig for Lånke Fotball sine dommere. 

Dommerkoordinator innkaller til oppstartsmøte før sesong og evaluering etter sesong. 

 

Klubbdommere: Dommerkoordinator innkaller i mars/april hvert år til klubbdommerkurs for 

årsklassen 12 år og eldre. Kurset annonseres ut til de aktuelle lagene. Teoridelen holdes på 

klubbloftet og praksisen gjennomføres i forbindelse med årlig cup. Alle klubbdommere får 

hver sin fadder for oppfølging.  

 

Kretsdommerkurs: Alle klubbdommere tilbys kretsdommerkurs fra det året de blir 14 år. 

Følges opp av dommerkoordinator. 

 

Foreldrerekruttering 

Foreldrerekruttering er et viktig punkt i arbeidet med rekruttering av nye spillere. «Ingen 

foreldre, ingen Lånke IL». Viktig at foreldrene ser barna spille. Det er også en fin måte å bli 

kjent med andre foreldre. Foreldrene må få vite at det er de som driver klubben. 

Det er derfor viktig at foreldrene får kunnskap om hva pengene som betales inn i form av 

medlemsavgift går til drift av baner, drakter, baller osv. 

 

For å sikre god rekrutering av foreldrene til forskjellige roller i idrettslag, gjennomfører 

idrettsskolen en modell hvor alle foreldrene regelmessig må bistå som hjelpetrenere, dette 

gir trygghet til foreldre og øker engasjementet. Ei gruppe av hovedtrenere består av frivillige 

som har fått kursing og veiledning av klubben. (Grasrot, aktivitetsleder osv.)  

Gruppa bli ledet av kull-kontakt som har ansvar for informasjonsdeling og oppfølging av 

årshjul.  

Lånke fotball sportsutvalg bistår med veiledning på fotball treninger og treningsopplegg for å 

sikre etterfølgelse av sportsplanen og klubbhåndboka. 
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25. GENERELL INFORMASJON - IDRETT  

 

UTØVERE INNEN BARNEIDRETT 
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med året de fyller 12 år. Bestemmelser 

knyttet til barn rettigheter i barneidretten er vedtatt av Idrettstinget. 

 

Idrettens barnerettigheter 
Idrettens barnerettigheter skal bidra til at treings- og konkurranseaktiviterer tilpasses barns 

alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Alle barn skal inkluderes og sikres et tilbud uten 

forskjellsbehandling. Idrettens barnerettigheter kan oppsummeres i følgende punkter: 

 TRYGGHET: Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. 

Skader skal forebygges. 

 VENNSKAP OG TRIVSEL: Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der 

det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet 

 MESTRING: Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal 

også ha muligheter til variasjon, øving og samspill med andre. 

 PÅVIRKNING: Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være 

med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og 

foresatte. 

 FRIHET TIL Å VELGE: Barn har rett til å velge hvilken idrett, hvor mange idretter de vil 

delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene 

 KONKURRANSER FOR ALLE: Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller 

ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å 

delta i konkurranser for en ny klubb straks overgang er registrert 

 PÅ BARN PREMISSER: Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som 

er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå 

 

Bestemmelser i barneidretten 
For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 

 Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og 

idrettsarrangementer, først og fremst i egen klubb 

 Fra det barnet fyller 11 år kan det delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i 

Norge, Norden og Barentsregionen 

 Fra det året barnet fyller 11 kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i 

konkurranser, dersom dette er formålstjenlig 

 Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordisk 

mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, 

verdenscuper og tilsvarende mesterskap 

 Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement, dersom premiering skjer 
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UTØVERE INNENFOR UNGDOMSIDRETT 
Ungdomsidrett er idrettsaktiviteter for ungdommer fra og med fylte 13 år. Retningslinjer for 

ungdomsidrett ble vedtatt av idrettsstyret i 2011 

 
Aktivitet 
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom 

skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett 

Dette betyr: 

 Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil. De skal være med i 

planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne 

 Ungdom skal selv være med å sette sine egne sportslige mål. De skal selv bestemme 

om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med 

ungdommenes forutsetninger og ambisjoner 

 Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale 

mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatt og trenere 

 Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges 

til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap 

Utdanning 
Utdanning i Norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å 

delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner 

Dette betyr: 

 Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive 

utøvere 

 Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at 

grunnlaget for deltagelse som utøver, dommer, trener er best mulig 

 Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta 

 Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov 

 

 

Etiske retningslinjer for utøvere 

Ungdom skal aktivt bidra til å skape et positivt og godt idrettsmiljø for seg selv og andre 

 Idrettsgleden er det viktigste for både deg og andre 

 Gjør alltid ditt beste og oppfør deg med respekt 

 Overhold idrettens regler og normer for Fair Play i din idrett 

 Delta i idretten fordi det er gøy – ikke fordi du skal behage dine foreldre eller trener 

 Vis respekt for alle utøvere, både «medspillere og motspillere» 

 Oppfør deg ovenfor andre slik du vil de skal være overfor deg! 

 Vær særlig bevist din rolle som verdibærer og rollemodell for de som er yngre enn 

deg 
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FORELDRE/FORESATTE 

 
Foreldre/Foresatte som tilskuer/supporter 
Å være tilskuer innebærer et ansvar. 

 Gode tilskuere kjenner idrettens idealer og verdier og anerkjenner og støtter opp om 

gode prestasjoner uavhengig av hvem som presterer 

 Gode supportere støtter deres utøvere og lag med positiv patriotisme og stolthet og 

viser respekt for andre utøvere og lag 

 Gode prestasjoner og Fair-Play skal alltid bifalles for alle utøvere 

 Støtt dine utøvere og lag både i motgang og medgang 

 Uttrykk din støtte på en positiv og motiverende måte 

 Vis respekt for ditt lags eller utøvers konkurrenter 

 Vis respekt for dommerens avgjørelser 

 Ikke bruk hån eller skjellsord i forhold til utøvere av kjønn, seksuelle orientering, 

etnisk tilhørighet, politisk og religiøs tilhørighet 

 

Etiske retningslinjer for foreldre 

 Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg! 

 Motiver barn til deltagelse, ikke tving dem! Barn/ungdom trenger voksenkontakt og 

setter pris på at du er sammen med dem 

 Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan 

de skal takle konflikter 

 Støtt og oppmuntre alle barn som deltar – ikke bare egne barn 

 Vær positiv i både medgang og motgang 

 Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barns mestring. 

Mestringsbehovet til barn er grenseløst! 

 Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, 

dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken 

 Ha respekt for barn rettigheter, integritet og menneskeverd – hvert barn er unikt og 

fortjener din respekt 

 Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver 

unødig kjøpepress på barn 

 Si fra dersom du opplever mobbing og trakassering 
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 TRENER/OPPMANN/LAGLEDER 
Trenere, lagledere og oppmenn har en svært viktig rolle innenfor idrettslaget både i 

form av de ressurser som legges ned i klubben, samt i kraft av den påvirkningskraft de 

har for å skape et positivt idrettsmiljø for barn og ungdom i idrettslaget 

 

Etiske retningslinjer for trenere/oppmenn/lagledere 

 Vær et godt eksempel for dine utøvere 

 Skap muligheter for og motiver utøverne til å utvikle sitt individuelle talent og 

mestringsbehov 

 Tilpass trening og konkurranse etter utøvernes alder og utviklingstrinn 

 Overhold og respekter idrettens regler og prosedyrer og sørg for at utøverne gjør det 

samme 

 Lær dine utøvere å opptre med respekt overfor dommere og konkurrenter 

 Gi positiv respons ut fra individuelle behov og alder 

 Fordøm usportslig og nedlatende opptreden 

 Hold mer fokus på mestring enn prestasjon 

 Behandle alle utøvere likeverdig 

 Misbruk ikke din makt og autoritet. Det er nulltoleranse for seksuell tilnærming og 

intim kontakt med utøvere 

 Hold deg oppdatert kunnskapsmessig 

 Bidra til et godt fellesskap og sosialt miljø 

 Vis omsorg og interesse for utøvere som er skadet eller syke 

 Utnytt aldri din virksomhet som trener/oppmann/lagleder til å fremme egne 

interesser på bekostning av utøvernes interesser 

 

DOMMER 
Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket 

konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av 

kamper/konkurranser 

Etiske retningslinjer for dommere 

 Vær upartisk 

 Prioriter utøvernes sikkerhet og helse over alt annet 

 Vis respekt for utøvere, trenere og støtteapparat og vær åpen for å begrunne dine 

beslutninger 

 Ta alltid ansvar for dine beslutninger 

 Søk kunnskap og vær alltid oppdatert om din idretts utvikling 

 Unngå bruk av nedsettende språk og skjellsord i forhold til alle idrettens aktører 

 Behandle alle utøvere likeverdig uavhengig av kjønn, seksuelle orientering, etnisk 

tilhørighet, politisk og religiøs tilhørighet 

 Utnytt aldri din virksomhet som dommer til å fremme egne interesser på bekostning 

av utøvernes og/eller idrettens interesser 


