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1 ORGANISASJONSKART OG ROLLEBESKRIVELSER 

 

Fotballstyret 

Rolle Fornavn Etternavn Telefon E-post 

Leder Richard Nerland Aarø 48494900 richardaaro@hotmail.com 

Nestleder Lars Olav Havnen 99458843 lohavnen@gmail.com 

Medlem Lisa Nagel Pedersen 40066802 lisamarienagel@hotmail.no 

Medlem Stine Bjerkeset 41224754 stine.bjerkeset@gmail.com 

Medlem Oddmund Bjerkeset 93240210 oddmund_bj@hotmail.com 

Medlem Håvard Kvendseth 91545023 haavard.kvendseth@gmail.com 

Varamedlem Nina Fostervold 92451546 ninafost@hotmail.com 

Husstyret 

Rolle Fornavn Etternavn Telefon E-post 

Ansvarlig Klubbhuset Elin Eikemo 90163887 elin.eikemo@outlook.com 

mailto:richardaaro@hotmail.com
mailto:lohavnen@gmail.com
mailto:lisamarienagel@
mailto:stine.bjerkeset@gmail.com
mailto:oddmund_bj@hotmail.com
mailto:elin.eikemo@outlook.com
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2 ROLLEBESKRIVELSER 

2.1 Styret:  

 Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.  
 Visjon- og verdiarbeid.  
 Økonomisk kontroll med drift. 
 Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.  
 Følge idrettens lover og representere klubben utad.  

Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over 
tid, samt utvikle gode fotballspillere.  

 Oppnevne ansvarlig for politiattester.  

Sportslig Utvalg 

Rolle Fornavn Etternavn Telefon E-post 

Sportslig Leder Håvard Kvendseth 91545023 haavard.kvendseth@gmail.com 

Ansv. Jenter/Dame Stine Rødsand 92464373 stine_rosand@hotmail.com 

Keepertreneransvarlig Jo Vilnes Opdahl 90938865 jonernno@gmail.com 

Spillerutvikler Arne  Kvendseth 98443056 arne.kvendseth.ak@gmail.com 

Trenerkoordinator Alf Jarle Y. Adolfsen 99494443 alf.yttervik@gmail.com 

Andre Kontakter 

Rolle Fornavn Etternavn Telefon E-post 

Økonomiansvarlig Marianne Kvendseth 45203695 marianne_kvendseth@hotmail.com 

Materialforvalter Svein Arild Punnerud 90167671 
svein.punnerud@norsk- 
laasservice.no 

Banekomitèsjef Sissel Rød 98858140 sisselrod@gmail.com 

FIKS-ansvarlig Oddmund  Bjerkeset 93240210 oddmund_bj@hotmail.com 

Oppstartsansvarlig Stine Bjerkeset 41224754 stine.bjerkeset@gmail.com 

Fair-Play-ansvarlig Lisa Nagel Pedersen 40066802 lisamarienagel@hotmail.no 

Dommerkoordinator Trond Skar 92657418 trondsk2@online.no 

Ansv. Barn og ungdom Stine Bjerkeset 41224754 stine.bjerkeset@gmail.com 

Politiattest ansvarlig Else Brit Gaupset 98653789 elsebritgaupset@hotmail.com 

Ans. utd. og frivillighet  Oddmund  Bjerkeset 93240210 oddmund_bj@hotmail.com 

Kvalitetsklubbansvarlig Richard Aarø 4849490 richardaao@hotmail.com 

mailto:marianne_kvendseth@hotmail.com
mailto:svein.punnerud@norsk-
mailto:sisselrod@gmail.com
mailto:stine.bjerkeset@gmail.com
mailto:lisamarienagel@
mailto:stine.bjerkeset@gmail.com
mailto:elsebritgaupset@hotmail.com
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2.2 Leder:  

 Fastsette agenda for styremøter, innkalling og lede møtene.  
 Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i 

klubben.  
 Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver under 

Kvalitetsklubbansvarlig).  
 Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.  
  
 Klubbens pressekontakt.  
 Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.  
 Ansvar for å følge opp innbetalinger av trenings- og medlemsavgifter. 

Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).  
Ansettelse av trenere og personer (som hever lønn) i andre sentrale  
(og sportslige) verv.    

 Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).   
 

2.3 Nestleder:  

 Stedfortreder for leder.  
 Ansvarlig for «sosiale media» og Hjemmeside BIL Fotball.  
 Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært 

styremedlem.  
 

2.4 Sekretær  

 Referat styremøter, føre protokoll.  
 Ajourføre klubbhåndboken. 
 Søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm).  
 Koordinering av salgsaktiviteter. 
 Mottak og distribusjon av e-post.  
 Informere Politiattest-ansvarlig om nye lagledere og trenere. 
  

 

2.5 Økonomiansvarlig:  

 Lede og koordinere økonomiarbeidet, og lede et evt. økonomiutvalg.  
 Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og 

årsmøtevedtak.  



  
 

7 
 

 Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra 
budsjettet.  

 Følge opp regnskapsfører.  
 Sørge for at medlemslister blir ajourført, og at utfaktureringer og 

utbetalinger foretas. 

 

2.6 Sportslig leder:  

Utvikling, implementering og ajourføre sportsplanen og andre retningslinjer for 
sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt. Endringer i sportsplan koordineres i 
styret. 
Påse at alle lag har trenere og lagledere. 
Utvikling av sportslig kompetanse i klubben, i samarbeid med 
utdanningsansvarlig. 
Leder av Sportslig Utvalg.  
 

2.7 Spillerutvikler:  

Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag.  
Bistå spillere med råd og veiledning vedrørende egentrening, individuelle 
utviklingsmål og planlegging.  
Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med 
treneransvarlig/trenerkoordinator og lagenes trenere.  
Bistå ved valg om hospitering.  
Bistå/hjelpe til på trening ved behov.  
Utarbeide rød tråd, sammen med trenerkoordinator, aktuelle trenere og 
fotballstyre (sportsplan).  
 

2.8 Utdanningsansvarlig:  

Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningsbrosjyre.  
Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb.  
Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om 
utdanningstilbud.  
Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for 
deltakelse.  
Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-
/kurskartotek.  
Være kontaktledd mellom klubb og krets.  
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Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for klubben 
krets og forbund.  
Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber om 
utdanningstiltak.  
Ansvarlig for «Prosjekt Tilhørighet». 
 
 

2.9 Frivillighetskoordinator:  

Ansvaret for denne rollen ligger inn under «Anlegg» i klubben. Leder p.t er 

Endre Dahlen. 

Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, 
formell/uformell kompetanse og kontaktopplysninger. 
Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben.  
Ha oversikt over de kurs og utdanningstilbud som tilbys fra krets og forbund og 
sørge for at invitasjoner sendes aktuelle deltakere.  
Kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de frivillige. Tett samarbeid med 
trener- og dommerkoordinator. Bindeledd mellom styret i klubben og de 
frivillige. Koordinatoren bør sitte i hovedstyret.  
Skape møteplasser for de frivillige samt planlegge og gjennomføre sosiale 
aktiviteter. Kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til klubben.   
 

2.10   Kvalitetsklubbansvarlig 

1. Være klubbens hovedansvarlige for implementering av tiltak som ivaretar 

kravene som stilles til Kvalitetsklubb. 

2. Være klubbens kvalitets sikrer og kontaktperson mot Fotballkretsen.  

3. Sette opp handlingsplan og årsplan. 

4. Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og 

verdiarbeid i klubben.   

5. Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges 
Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.   

6. Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om 
det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.   

7. Sørge for at det kontinuerlige arbeidet med kvalitetsklubb til enhver tid 
evalueres. 
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2.11    FIKS-ansvarlig 

FIKS står for Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem, og eies av 
NFF. I FIKS registreres alle spillere, trenere, lagledere og personer med roller og 
oppgaver i driften av klubben.  
Følgende personer har FIKS har klubbrukertilgang: lagledere og trenere i 
ungdomsfotballen, sportslig leder, overgangsansvarlig.  
 
Følgende personer har utvidet tilgang til FIKS: Fiks ansvarlig, leder i 
fotballgruppa, ansvarlige for kvalitetsklubb. 
 
FIKS-ansvarlig har følgende oppgaver:  
 

• Sørge for at alle spillere er registrert i FIKS. 

• Registrere alle nyinnmeldte spillere. 

• Administrere overganger i samarbeid med overgangsansvarlig.  

• Registrere alle tillitsvalgte med dedikerte nødvendige roller.  

• Oppdatere baneinformasjon i samarbeid med kretsen  

gi brukertilgang til de som har behov for det. 

• Være kommunikasjonsledd med Nordmøre og Romsdal fotballkrets FIKS-
ansvarlige.  

• Sørge for å holde seg oppdatert i FIKS om endringer som skjer. 

• Melde på lag etter informasjon og ønske fra de ulike lagene i klubben.  

• Være kontaktpunkt og veileder for å påse at andre brukere er oppdatert 
og opplærte. 

 
 
Link til brukermanual: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-

support 

 

2.12    Fair Play-Ansvarlig 

Fair Play-ansvarlig skal: 

• I samarbeid med styret i Batnfjord IL, arbeide for at Fair Play ligger som 
et fundament i hele klubbens virksomhet. 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support
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• Fremme Fair Play arbeidet i klubben generelt. 

• I samarbeid med styret i Batnfjord IL, sørge for at Fair Play settes på 
agendaen i arbeidet som styret gjør. Fair Play skal være et eget punkt i 
alle klubbens styremøter. 

• Arbeide for at klubbens Fair Play arbeid implementeres i alle klubbens 
lag. 

• Arbeide for at Fair Play settes på dagsorden i alle møter med trenere og 
lagledere i klubbens regi. 
 

• Informere og påse at alle lag har en eget Fair Play samtale i forkant av 
sesongen. Det er et krav at dette settes på dagsorden både blant 
spillerne, og som et eget tema på foreldremøter. Her skal spillere og 
foresatte bevisstgjøres om temaet, og hva vi som klubb ønsker å ha fokus 
på. 

• Skal informere lagledere og trenere på de ulike lag, og sørge for at alle 
lag signerer og leverer inn NFF Fair Play kontrakt. 

• Påse at alle klubbens lag arrangerer hjemmekamper i tråd med NFF sine 

anbefalinger og regelverk.  

• Sørge for at alle lag har kampvert på hjemmekampene. Videreformidle 

informasjon til trenere og lagledere om kampvertoppgaven. Lagledere 

skal delegere denne oppgave mellom foreldre på lagene. 

• Ha ansvar for at klubben har Fair Play utstyr tilgjengelig: Fair Play 

kapteins bånd, Fair Play bannere og annet nødvendig Fair Play utstyr. 

Dersom klubben mangler noe av dette så skal Fair Play ansvarlig be om at 

dette blir kjøpt inn. 

• Arbeide for at klubben skal ha et årlig Fair Play arrangement. Dette skal 

gjøres i samarbeid med fotballstyret. 

• Sørge for at fotballstyret årlig gjennomgår og vurderer det arbeidet som 

til enhver tid blir gjort mht. temaet Fair Play. Hva er vi som klubb gode 

på? Hva kan vi gjøre bedre? Hvilke tiltak kan vi gjøre for å bli bedre på å 

formidle gode holdninger og verdier? 

• Sørge for at saker vedr brudd på Fair Play verdier blir tatt opp i styret. 

Det er viktig at styret blir enige om hvordan det skal reageres, og at det 

kommuniseres direkte til den eller de dette angår. 
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• I samarbeid med styret sørge for å belønne lag og personer som gjør en 

særlig god innsats for å fremme Fair Play i lag og klubb. Styret må 

diskutere hvordan dette skal gjøres. 

• Bidra til å fremme klubbens Fair play holdninger og verdier gjennom 

f.eks. Facebook og hjemmeside. 

 

 

2.13    Rekrutteringsansvarlig 

1. Rekrutteringsansvarlig skal som et minimum inneha kompetanse og 
erfaring innen barnefotball. Det er også fordelaktig med pedagogisk 
utdannelse. 

2. Klubben fokuserer på at nevnte rekrutteringstiltak skal være både 
gjennomtenkte og helhetlige, der det skal ivaretas en god balanse og 
oppmerksomhet mellom jenter og gutter, ta nødvendig hensyn til 
flerkulturelle og funksjonshemmede. 

3.  Rekrutteringsplattformer kan være: 
 

• Lekegrupper, SFO/FFO, skoler (valgfag) osv. 

• Nybegynnerskoler, fotballskoler. 

• Fargerik fotball, diverse integreringstiltak. 

• Rekrutteringsdager/kvelder/helger (jentetiltak). 

• Egne prosjekt rettet mot rekruttering av spes. grupperinger. 

• Rekruttering gjennom sosiale medier. 

• Gjennom synlighet i nærmiljøet. 
 

4. Fotballtreninger for 1. klassingene starter i august samme året de 
begynner på skolen. For å rekruttere spillere til klubben, jobber 
rekrutteringsansvarlig tett sammen med skolen og foreldregruppene.   

5. Det skal avholdes et møte med foreldre og trenere i oppstartsfasen. Der 
presenterer man Batnfjord I.L`s plan for oppstart av nye lag, og jobber 
aktivt for å rekruttere flest mulig foreldre til forskjellige funksjoner rundt 
laget. Klubbens verdier, mål og retningslinjer skal også presenteres, i 
tillegg til andre praktiske opplysninger om dugnader, kontingenter, 
turneringer etc. 
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6. Den første måneden av oppstartsperioden skal rekrutteringsansvarlig 
være til stede på så mange treninger som mulig og kvalitetssikre det 
fotballfaglige innholdet, samt at spillere og foreldregruppen kommer i 
gang med sine oppgaver. Rekrutteringsansvarlig kan gjerne bidra til 
gjennomføring av treningene i denne perioden. Batnfjord I.L`s sportsplan 
skal være retningsgivende i det praktiske arbeidet til de nye trenerne. 

7. Rekrutteringsansvarlig skal sørge for at man rekrutterer en 
hovedansvarlig trener til hvert lag, og at man får med flest mulig foreldre 
til å være hjelpetrenere.  

8. Rekrutteringsansvarlig skal sørge for at hovedtreneren på de nye lagene 
tilfredsstiller kravene for trenerkompetanse i aldersgruppen, så langt som 
er mulig. I samarbeid med trenerutvikler i klubben skal 
rekrutteringsansvarlig oppfordre trenerne som har behov for det, de 
delene av UEFA C-lisenskurset som er nødvendig i løpet av sesongen.   

9. Etter det første fotballåret skal rekrutteringsansvarlig og trenerutvikler i 
fellesskap evaluere Batnfjord I.L plan for oppstart av nye lag.   

10. Alle nye lag som startes opp vil få tildelt nødvendig utstyr og mulighet til å 
benytte klubbens kleskolleksjon. 
 
 

2.14   Trenerkoordinator 

1. Treneransvarlig har ansvaret for trenerutviklingen i klubben, samt at 

sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 

Fokus skal være å motivere og være hovedtrener for våre trenere. 

2. Ansvar for å planlegge minimum 3 trenerforum i løpet av året, som er iht. 

sportsplan. 

3. Ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben 

skal organiseres.   

4. Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir 

gjennomført iht. sportsplan.   

5. Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en 

trener for trenerne. 

6. Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig 

utdanning.   

7. Rekruttering av nye trenere. 

8. Sende brukernavn og passord på e-post til brukere av Treningsøkta.no 
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2.15    Dommeransvarlig 

Dommeransvarliges viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid 

med:   

- Klubbens dommere   

- Klubbens styre og administrasjon   

- Lagledere og trenere   

- Fotballkretsen    

 

1. Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok 
dommere i forhold til antall lag.  

2. Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og 
veilede disse i kamper, samt sørge for at dommerne trives og har det bra. 

3. Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og 
etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.   

4. Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje 
med spillerne.   

5. Ha oversikt over til enhver tid relevante kurs og sørge for at øvrige 
dommere har nødvendig kompetanse. 

6. Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.   

 

 

2.16    Politiattestansvarlig 

RETNINGSLINJER FOR POLITIATTESTER I BATNFJORD IDRETTSLAG 

Batnfjord idrettslag krever at alle som har tillitsverv i klubben, eller 

ansvarsforhold for mindreårige, skal ha politiattest. Hovedsakelig gjelder 

dette trenere, lagledere, styremedlemmer og andre som har roller i 

klubben. 

Dette gjelder også ansvarspersoner på cuper, samlinger m.m, der det er 

overnatting. 
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Informasjon om politiattester, lenke til søknad og kontaktinformasjon til 

ansvarlig i klubben skal til enhver tid være tilgjengelig på klubbens 

nettsted.  

 

Klubben har til enhver tid oppnevnt en person som er ansvarlig for 

oppfølging av politiattester. I tillegg har Hovedstyret, styret for den 

enkelte undergruppe og den tillitsvalgte selv ansvar som spesifisert 

under:  

Styret i den enkelte undergruppe skal: 

- Informere den nye tillitsvalgte om kravet til politiattest 

- Følge opp at den nye tillitsvalgte søker om politiattest innen 14 dager 

etter å ha mottatt nødvendig dokumentasjon for søknad. 

- Utveksle informasjon med politiattestansvarlig slik at de som mangler 

attest kan følges opp av styret. 

 

Den tillitsvalgte skal: 

- 14 dager etter å ha mottatt nødvendig dokumentasjon for søknad, 

skal det søkes om politiattest online på www.politiet.no  

- Politiattest skal enten vises personlig, pr post til politiattestansvarlig, 

som vedlegg pr epost eller som MMS på telefon.  

Ansvarlig for politiattester skal: 

- Sørge for at oversikt over personer med tillitsverv som har/ikke har 

politiattester til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for 

hovedstyret. 

- Sørge for at de ulike styre for de enkelte undergrupper har 

nødvendige dokumenter for søknad til politiattest, slik at de kan 

leveres ut når avtale om tillitsverv blir inngått. 

- Sørge for å følge opp personer som ikke har søkt om attest eller ikke 

vist frem attest etter innsendt søknad, og holde hovedstyret orientert 

om dette. 

Hovedstyret skal: 

- Frata personer som etter gjentatte forespørsler ikke sørger for å søke 

om/vise mottatt politiattest verv i Batnfjord idrettslag. 

http://www.politiet.no/
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3 KOMMUNIKASJONSPROSESS 

• Sportslig utvalg er bindeledd mellom klubb og lag. 

• Alle henvendelser skal være skriftlige og sendes på e-post til 

bilfotball@gmail.com  

• Henvendelser angående utstyr skal gå gjennom 

utstyrsansvarlig/materialforvalter. 

• Henvendelser angående saker aldersbestemt skal gå gjennom Barne- og 

ungdomsleder. 

• Henvendelser angående saker junior og senior skal gå gjennom Sportslig 

Leder. 

• Henvendelser som gjelder økonomi tas til fotballstyret. 

• Henvendelser og saker vil bli behandlet på det månedlige styremøte.  

 
 

4 FOTBALLSTYRET 

4.1 Generelt: 

• Fotballstyret skal bestå av 6 medlemmer og 1 varamedlem. 

• Disse skal velges for 2 år av gangen, leder velges for 1 år av gangen. 

• Det skal avholdes årsmøte 1 gang i året, felles med hovedstyret. 

• Det skal avholdes styremøte 1 gang i måneden. 

• Ved behov skal det kalles inn til ekstraordinært styremøte for å løse 

spesielle eller vanskelige saker. 

4.2 Økonomi: 

• Fotballstyret er ansvarlig for Fotballgruppas økonomi. 

• Styret skal sette de økonomiske begrensningene rundt innkjøp av utstyr. 

• Alle bestillinger av materiell og utstyr skal være skriftlige og sendes på e-

post til materialforvalter, med kopi til bilfotball@gmail.com 

• Styret skal sette de økonomiske begrensningene rundt cuper. 

mailto:bilfotball@gmail.com
mailto:bilfotball@gmail.com
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• Styret kan pålegge spillere til å selge produkter som en del av 

dugnadsforpliktelsene. 

 

4.3 Saker 

• Fotballstyret behandler kun skriftlige saker. 

• Styret behandler saker på styremøte 1 gang i måneden. 

• Mindre saker som skal videre fra Sportslig Leder kan behandles uten 

møte. 

• Spesielle og krevende saker kan bli behandlet på ekstraordinært 

styremøte. 

 

5 SPORTSLIG UTVALG 

5.1 Generelt: 

• Ansvarlig for det sportslige i klubben. 

• Ansvarlig for at alt nødvendig utstyr leveres ut til lagene ved sesongstart. 

• Kontakt med materialforvalter. 

• Alle økonomiske saker skal bringes videre opp i fotballstyret. 

 

5.2 Medlemmer  

 

 

 

 

Sportslig Utvalg 

Rolle Fornavn Etternavn Telefon E-post 

Sportslig Leder Håvard Kvendseth 91545023 haavard.kvendseth@gmail.com 

Ansv. Jenter/Dame Stine Rødsand 92464373 stine_rosand@hotmail.com 

Keepertreneransvarlig Jo Vilnes Opdahl 90938865 jonernno@gmail.com 

Spillerutvikler Arne  Kvendseth 98443056 arne.kvendseth.ak@gmail.com 

Trenerkoordinator Alf Jarle Y. Adolfsen 99494443 alf.yttervik@gmail.com 
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5.3 Valg av lagledere og trenere 

• Ved sesongslutt / i forkant av ny sesong skal Barne- og Ungdomsansvarlig 

(6-16 år) koordinere med lagledere og trenere for lagene. 

▪ Lagleder må kalle inn til et foreldremøte etter sesongslutt. 

▪ Barnefotball 6-12 år hentes det gjerne inn foreldre. 

▪ Ungdomsfotball 13-16 år må det stilles krav til kunnskapen til 

trenerne. 

▪ Lagleder inneværende sesong har frist til 30. november med å 

melde inn hvem som blir trener og lagleder neste sesong. 

• Ved sesongslutt / i forkant av ny sesong skal lagleder i samarbeid med 

sportslig leder og styreleder hente inn lagleder og trener til seniorlag. 
 

5.4 Saker 

• Alle sakshenvendelser skal være skriftlige. 

• Alle saker som gjelder enighet om framtidige avtaler skal nedskrives. 

• Utvalget skal etter beste evne behandle saker så raskt som mulig. 

 

5.5 Sportsplan 

• Utvalget er ansvarlig for å lage sportsplan for klubben, sammen med 

fotballstyret. 

• Sportsplan er et «levende dokument», som skal være spesifikk og 

konkret og tilgjengelig på klubbens hjemmeside. 
 

5.6 Plan for utdanning og kompetanse 

Utdanning og kompetanse er sentralt for å bli godkjent som kvalitetsklubb. Det 

er viktig for Batnfjord IL at vi har trenere og ledere som god kompetanse og 

gode ferdigheter i de rollene de skal fylle.  
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Treningsøkta.no er Norges Fotballforbund sin digitale veileder og database for 
utdanning og utvikling av spillere og trenere. Vi oppfordrer klubbens trenere til 
å ta i bruk treningsøkta.no.  
Alle trenere skal få tilgang til www.treningsøkta.no og få tilsendt brukernavn og 
passord på e-post.  
 
Kompetansekartlegging skal utføres ved å se på oversikt over styremedlemmer, 
trenere og lagledere i FIKS, og spørre våre trenere og lagledere hva de ønsker 
seg av videre utdanning og kursing. 
 

5.6.2 Utdanning av trenere 

• Intern Barnefotballkveld for alle i barnefotballen. 
• Intern Ungdomsfotballkveld for alle i ungdomsfotballen. 
• Grasrottrenerkurs (tidligere C-lisens). 
• UEFA B-lisens kurs – minimum en deltaker. 
• Etablere Trenerforum og arrangere minimum 3 trenerforum samlinger. 

 

5.6.3 Utdanning av ledere 

• Leder 1 kurs, minimum 5 deltakere. 
• Leder 2 kurs, minimum 2 deltakere. 
• Leder 3 kurs, minimum 2 deltakere. 
• Delta aktivt i alle lederfora og samlinger i regi av NFF Nordmøre og 

Romsdal. 
• Delta aktivt i samarbeid med andre klubber. 
• Alle i styret bør ha minimum Leder 1 kompetanse. 
• Lagledere oppfordres også til å ta Leder 1 kurset. 
• Leder og nest-leder bør ha Leder 3 kompetanse. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.treningsøkta.no/


  
 

19 
 

6 LAGLEDER I BATNFJORD I.L 

6.1 Sesongstart: 

• Politiattest må være godkjent. 

• Skrive kontrakt med klubb. 

• Registrere politiattest på internett. 

• Sende ut møteinnkallelse til spiller- og foreldremøte. 

• Lage program for møtet i samarbeid med trener. 

• Senior: Velge tillitsvalgt, hvor det legges vekt på ærlighet og 

rettskaffenhet. 

• Oppsett av spillerliste i bestemt Excel skjema. 

• Sjekke at alle spillere over 12 år er registrert i FIKS 

(Spillere og trenere må være registrert i FIKS for at forsikring skal være 

godkjent). 

• Spillere som er 15 år eller eldre skal skrive under på standard kontrakt i 

Batnfjord IL. 

• Opprette kontaktliste for foreldre med navn, e-post og telefon dersom 

spillerne er under 18 år gamle. 

• Uttak av lagsutstyr og ansvarlig for dette. 

• Sette opp ønskede treningstider i samarbeid med trener, og få avklart 

dette med baneansvarlig. 

• Spillere skal ha ansvar for egen drakt på aldersbestemte lag 

Lagleder samler inn draktsett ved sesongslutt og leverer disse til 

materialforvalter. 

• Senior: lagleder/trener samler inn og vaske draktene mellom hver kamp. 

 

6.2 Generelt: 

• Oppdatere spillerlister gjennom hele sesongen. Endringer sendes 

umiddelbart til ansvarlig for oppfølging av trenings- og medlemsavgifter 

(p.t. Kia Rosèn, kia.rosen@kristiansund.kommune.no). 

• Gi beskjed til materialforvalter om forsvunnet/ødelagt utstyr. 

• Ansvarlig for medisinsk utstyr. 
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6.3 Overganger (FIKS ansvarlig) 

Generelt: 

• Lagleder må melde fra til FIKS ansvarlig. 

• Alle spillere over 12 år som ønsker å skifte klubb skal bruke 

overgangsskjema fra NFF. 
 

 

6.4 Treningskamper: 

• Kontakt baneansvarlig for avklaring av mulige kamptidspunkter på 

hjemmebane. 

• Kontakte aktuelle motstandere. Kontaktopplysninger på andre lag ligger 

på www.fotball.no 

• Avtale kamp. 

• Skaffe dommer dersom det er hjemmekamp. 

• Det bes om at interne dommere kontaktes først, se dommerkontaktliste. 

 

6.5 Seriekamper: 

Generelt: 

• Ansvarlig for omberamming av kamper. Dersom en kamp må flyttes må 

dette avtales med motstanderne og avklares med kretsen. Husk å 

informere dommer om omberammingen. 

• Kontaktperson dersom bortelaget må omberamme kamper. 

• Påse at laget følger fair-play reglene. 

• Påse at foreldre følger foreldrevett reglene. 

• Dommerregning sendes til bilfotball@gmail.com  

• Fra 13 år og eldre skal lagleder fylle ut kamprapport før kamp og skrive ut 

og levere den til dommer før kampen. 

 

http://www.fotball.no/
mailto:bilfotball@gmail.com
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Lagleder har ansvar for å oppnevne kampvert under hjemmekamp og følgende 
gjelder:  
Henviser til NFF sine kampvertregler og rutiner. 
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/kampvert.pdf 

 
Bortekamper:  

• Sette opp kjøreplan til bortekamper. 

• Utfylling av kamprapport.  

• Få utlevert fergekort til aktuelle bortekamper og levere inn skjema, 

kvittering og fergekort etter kamp. Se mer informasjon under punkt 9 i 

Klubbhåndboken. 

 

6.6 Miniturneringer 

• For aldersbestemte lag fra 6-8 år arrangeres det miniturneringer. 

• Turneringene starter i mai, og hvert lag skal gjennom året arrangere en 

miniturnering. 

• Oppsettet og kjøreregler ligger ute på www.fotball.no 

• Kontakter dommere iht. dommeroversiktsliste. 

 

6.7 Sesongslutt: 

• Innlevering av utstyr. 

• Skrive årsberetning for det gitte laget i samarbeid med trener. 
 

 

7 TRENER I BATNFJORD I.L 

7.1 Sesongstart: 

• Politiattest må være godkjent. 

• Skrive kontrakt med Batnfjord IL. 

• Lage program for spiller- og foreldremøte sammen med lagleder. 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/kampvert.pdf
http://www.fotball.no/
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• Sette opp ønskede treningstider i samarbeid med lagleder, og få avklart 

dette med baneansvarlig. 

 

7.2 Generelt: 

• Om ønskelig vil du få brukertilgang til www.treningsokta.no.  

Dette må avtales med Trenerkoordinator  

 

7.3 Treninger: 

• Oppmøteplikt på treninger. 

• Ansvarlig for å skaffe erstatter ved forhindret oppmøte. 

• Ansvarlig for å skaffe assistenttrener dersom dette er ønskelig. 

 

7.4 Seriekamper 

Generelt: 

• Oppmøteplikt på alle kamper. 

• Ansvarlig for å skaffe erstatter ved forhindret oppmøte. 

• Påse at laget følger fair-play reglene. 

• Påse at foreldre følger foreldrevett reglene. 

 

7.5 Sesongslutt: 

• Skrive årsberetning for det gitte laget i samarbeid med lagleder. 

 
 

8 FAIR PLAY I BATNFJORD I.L 

8.1 Generelt: 

• Fair Play er verdier for spillere, trenere/ledere, foresatte, og andre 

aktører i Batnfjord IL. 

http://www.treningsokta.no/
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• Målsetningen med Fair Play er at alle involverte i norsk fotball skal ha et 

bevisst forhold til fotballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair 

Play. 

• Batnfjord IL tar avstand fra mobbing, både i fotballmiljøene og utenfor. 

• Fotball skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. 

• Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i Batnfjord IL. 

• Fotball skal være åpen og inkluderende for alle, også lagledere, trenere 

og foreldre. 

• Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og 

utenfor banen. 

• Alle har et ansvar for å bidra til et godt fotballmiljø. 

 

8.2 Spillere: 

• Ta vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater. 

• Unngå stygt spill og filming. 

• Skap trygghet og god lagånd både på og utenfor banen. 

Fair Play skal vokse fram ved: 

• Å trene og spille kamper med godt humør. 

• Behandle medspillere, motspillere og dommere med respekt. 

• Hjelpe skadet spiller uansett lag. 

• Hilse på motstander før kamp. 

• Takke motstander etter kamp. 

• Ikke kjeft på andre. 

 

8.3 Foreldrevettreglene 

• Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres 

fotballens og klubbens verdisyn. 

• Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og 

miljøet. 
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• Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, 

trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 

• Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode 

prestasjoner og Fair Play. 

• Respekter trenernes kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring 

tas med trener og klubb i etterkant. 

• Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig. 

• Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er 

du en medspiller. 

 

8.4 Lagledere og trenere 

• Fotball skal være morsomt og utøves i trygge og inkluderende 

omgivelser. 

• Resultatkrav skal ikke overskygge den naturlige gleden ved å spille 

fotball. 

• Som lagleder eller trener har du et ansvar for at spillet utøves i den rette 

Fair Play – ånd. 

• Trygghet + Mestring = Trivsel 

• Dere skal sørge for at spillere har god kjennskap til regler og 

retningslinjer, og at disse blir fulgt. 

• Det er ditt ansvar at spillere forstår: 

▪ Betydningen av dommerens situasjon og funksjon. 

▪ At dommer må ta hurtige valg og dermed umulig kan være feilfrie. 

▪ Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser. 

▪ Dommeren avgjørelse blir stående – respekter denne. Ha fokus på 

spill og prestasjoner. 

▪ Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter og 

dermed også spillet. 
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9 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FERGEKORT 

Generelt: 

• Batnfjord IL dekker utgifter for obligatoriske serie- cupkamper og 

miniturneringer, treningskamper etter avtale. Lagledere setter opp lister 

for vår- og høstsesong med datoer når de trenger fergekort, som sendes 

til kasserer. 

• Batnfjord IL fotball dekker utgifter til følgende: 

▪ For 5-er og 7-er lag dekkes inntil 4 biler, 12 spillere samt trener og 

lagleder. 

▪ For 11-er lag dekkes inntil 5 biler, 18 spillere samt trenere og lagleder. 

Regler for bruk av ferjekort: 

• Fergekortene distribueres av Fergekortansvarlig og som skal ha kontroll 

på hvem som har kortene. 

• Kortet hentes hos Fergekortansvarlig senest dagen før det skal brukes. 

• De som låner fergekort skal ikke levere det til noen andre, dersom dette 

ikke er spesiell avtalt med Fergekortansvarlig. 

• Kortene skal leveres tilbake til Fergekortansvarlig senest dagen etter det 

er brukt. 

• Brukes det ikke fergekort, dekkes ikke tapt rabatt. 

 

Utfylt skjema med kvitteringer skal leveres for hver gang fergekortet er brukt. 

Dato 
 
 

Batnfjord IL lag Motstander 

Fergestrekning 
 
 

 

Underskrift 
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10   DUGNAD OG SALG 

10.1   Generelt: 

• Det er dugnadsplikt i Batnfjord IL. 

• Dette skal nedfelles i kontrakt som alle spillere etter fylte 15 år skal 

signere. 

• For yngre lag er det foreldre som er pliktige til å være med på dugnad. 

• I tillegg plikter spillere til følgende: 

▪ å stille opp på Dyregod dugnad eller Batnfjord Cup for å utføre 

nødvendige oppgaver som dømming, kiosksalg, rigging og riving. 

▪ å stille på 1 stk. miniturnering for å dømme de yngre lagene i 

klubben. 

▪ å utføre inntektsbringende arbeid for klubben dersom dette er 

nødvendig. 

 

10.2   Kioskdrift 

• Kan drive enkel kioskdrift på kamper. 

• Foreldre på aldersbestemte lag er ansvarlig for å eventuelt drive kiosk 

under egne kamper. 

Supporterklubben er ansvarlig for kioskdrift for seniorlag. 

• Inntekter går til lagskasse og kan brukes til deltakelse på cuper og sosiale 

arrangementer, og eventuelt utstyr som ikke dekkes direkte av klubben. 

 


