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KLUBBHÅNDBOK 

  For 

Tillitsvalgte og trenere i 

FK Sparta Sarpsborg 

Revidert januar 2015 

  

  

 

Kjære tillitsvalgt, medlem og trener!  

  

FORORD  
  

FK Sparta Sarpsborg har utarbeidet en klubbhåndbok for klubbens tillitsvalgte, trenere og 

medlemmer. Håndboka skal være et oppslagsverk der alle medlemmer kan finne den informasjon som 

klubben anser viktig at medlemmene skal ha.   

 

Vi vil be deg om å lese igjennom permen, slik at du får et innblikk i våre tanker, og hvilke oppgaver 

du går til og har som tillitsvalgt. Har du merknader eller kommentarer til permen eller innholdet i 

permen, vær vennlig å ta kontakt med styret.   

  

Permen er inndelt i avsnitt for å gjøre det enkelt å finne frem, til det aktuelle emnet. Så langt er 

permen inndelt i ti forskjellige avsnitt.  

De forskjellige avsnitt er:  

  

• Avsnitt 1, Visjon, målsetning, verdigrunnlag, års hjul   

• Avsnitt 2. Økonomi, dugnader, kontingenter og treningsavgifter 

• Avsnitt 3, Klubbens lover  

• Avsnitt 4, Klubbens organisasjonsplan  

• Avsnitt 5, Arbeidsoppgaver for tillitsvalgte, trenere og rutiner klubb, lag  

• Avsnitt 6, Politiattester  

• Avsnitt 7, HMS dokument  

• Avsnitt 8, Kriseplan  

• Avsnitt 9, Sportsplan  

• Avsnitt 10, handlingsplan  
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Permen er lagt slik at det skal være enkelt og bytte ut de enkelte avsnitt. Disse vil være datomerket, 

sørg derfor alltid å ha siste utgave i permen din! Klubbhåndboken vil også bli lagt ut på vår 

hjemmeside (www.fkspartasarpsborg.no)  

  

  

Vi håper permen svarer til forventningene, lykke til!  

  

FK Sparta Sarpsborg, januar 2015 

Styret  

         

AVSNITT 1  

 

• VISJON  

• MÅLSETNING  

• VERDIGRUNNLAG  

• ÅRSHJUL  

  
  

Klubbens navn:     FK Sparta Sarpsborg 

Stiftet:      23 november 1928 

Postadresse:    Postboks 1097, 1705 Sarpsborg 

Besøksadresse:    Albert Moeskaus vei 46, 1711 Sarpsborg 

E-post adresse:    post@fkspartasarpsborg.no 

Internett adresse:  www.fkspartasarpsborg.no 

Telefon:      Se liste over tillitsvalgte  

Organisasjonsnummer:  980580679 

Bank forbindelse:    Eidsberg Sparebank 

Bankkontonr.    1020.28.67370 

Medlem av:    Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè. 

        Norges Fotballforbund og Østfold Fotballkrets 

mailto:post@fkspartasarpsborg.no
http://www.fkspartasarpsborg.no/
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Tilknyttet:      Sarpsborg Idrettsråd, IL Sparta 

 

  

  

 

 

INNLEDNING  

Denne klubbhåndboka er ment som et verktøy for alle tillitsvalgte i FK Sparta Sarpsborg. Boka skal gi 

svar på de viktigste spørsmålene om klubben, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i 

klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Boka skal 

benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper 

vi er til for. Boka bør også gjøres kjent i spillegruppene og til foresatte.  

Vi oppfordrer dere til å komme med – ros og ris – og ikke minst innspill som kan gjøre håndboka 

enda mer brukervennlig. Håndboka er tilgjengelig på hjemmesiden vår:  

Det er fotballstyret v/sekretær som har ansvaret for at klubbhåndboka blir ajourført. Styret har ansvar 

for at boken distribueres til de tillitsvalgte i FK Sparta Sarpsborg. 

  

  

1. KLUBBENS VISJONER OG MÅLSETTNINGER.  

  

VISJON: 

Fotball hvor barn, unge og voksne lykkes 

 

Målsetting:  

Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor muligheter og utfordringer er til stede for alle. 

Verdiene Inkludering, trygghet, samarbeid, mestring og trivsel skal prege klubben. 

 

FK Sparta Sarpsborg skal være en klubb med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like 

muligheter, rettigheter og plikter til å delta, og bruke sine ressurser på en positiv måte. Klubben vil 

etterstrebe å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut i fra sine ønsker, behov og ambisjoner - 

hvor trivsel og glede skal være det overordnede mål. FLEST MULIG, LENGST MULIG! 

 

FK Sparta Sarpsborg - skal ha som mål å være veldrevet og en vel ansett klubb.  

Klubben skal gi et attraktivt tilbud til, barn, ungdom og voksne.  

Klubben skal fremstå som ryddig, inkluderende, åpen og utadvendt. 

Klubben skal styrke tilhørigheten til lokalsamfunnet  

Beholde flest mulige aktive - lengst mulig  

Gi talentene våre de beste forutsetninger for å bli best mulig  

Alltid gi muligheter for å øke kompetansen på trener- og leder siden  

God kommunikasjon og en tett dialog internt i gruppa  

 
  

ARBEIDSMÅL:  

Gi positive opplevelser for den enkelte spiller, men hvor fellesskapet er det overordnede.  

Gjennom det skape en arena hvor lagånd, kameratskap, aksept, forståelse, samarbeid og samhold i 

forhold til lagbygging og samhandling.  

Skape en klubbtilhørighet og fellesskapsfølelse i et godt sosialt miljø, der både spillere, trenere 

lagledere og foreldre/ foresatte trives.   
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AKTIVITETSMÅL:  

Ut i fra involvering, kartlegging og medbestemmelse, tilpasse trenings- og kamptilbudet til klubbens 

ønsker og ambisjoner. Klubben skal tilstrebe og ha et tilpasset treningsopplegg slik at klubbens 

spillere får et godt tilpasset tilbud.   

 

  

 

 

UTVIKLINGSMÅL:  

Rekruttere flere aktive på alle plan. Beholde flere aktive i klubben over lengre tid. Utvikle gode 

fotballspillere. Søke samarbeid med andre klubber i de årsklasser vi ikke kan stille lag. Skape trivsel 

og fellesskap.  

  

VERDIGRUNNLAG:  

Klubben skal være et fellesskap der alle tillitsvalgte lojalt bidrar til å virkeliggjøre klubbens visjoner, 

mål og verdier. Vi skal sammen skape en klubb vi kan være stolte av og som blir vel ansett av andre.  

 

Våre mål, visjoner og strategier kan best utvikles og nås ved at klubben har et felles sett av verdier 

som skal danne grunnlaget for alle klubbens handlinger. Våre grunnleggende verdier kan uttrykkes i 

ord som demokrati, frihet, likhet, medmenneskelighet, solidaritet, ærlighet, tillit, åpenhet og 

langsiktighet.  

 

Vi skal være åpne og inkluderende. Vi skal tilstrebe at alle skal kunne få et tilbud tilpasset eget 

ferdighetsnivå, egne ønsker, egne ambisjoner og eget behov. Barn, ungdom og voksne skal kunne 

finne et positivt og stimulerende miljø preget av trygghet, trivsel, glede og følelse av mestring.   

 

Alkohol og narkotika hører ikke hjemme i noen sammenhenger i tilknytning til klubbens kamp- og 

treningsaktivitet og reiser til og fra kamper og under turneringer.  

  

 

ÅRSHJUL FOR FK SPARTA SARPSBORG  

  

Januar:  

Påmelding alle lag fra G-12 til senior.  

Styremøte – gjennomgå fjorårets regnskap, budsjett og årsplan.  

Møte med lagledere/trenere, treningstider.  

Lagledere sørger for navnelister for aktive spillere, sendes styret.  

  

Februar:  

Styremøte, status inntektsarbeid sesongen 

Sponsorer, dugnader, turneringer.  

Status sportslig aktivitet, alle lag  

  

Mars:  

Kretsting/ledermøte Østfold Fotballkrets (kretsting i år med oddetall, ledermøte i år med partall).  

Styremøte – vedta detaljplaner for sesongen – arrangementer og aktiviteter  

Status sportslig aktivitet, status økonomisk aktivitet  

Påmelding alle yngre lag fra G07 - G-12.  
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Sponsorarbeid: 

Lagledere/trenere, foreldre og spillermøte og peptalk før sesongen  

Delta på fordelingsmøter i regi av ØFK.  

  

April:  

Styremøte - Sesongstart, status og oppfølging . Status økonomi, status sportslig aktivitet, status 

sponsorer.  

Ekstraordinært årsmøte for å behandle klubbens regnskap 

  

 

Mai:  

Styremøte  

Status økonomi, status sportslig aktivitet, status  
  

Juni:  

Styremøte  

 

Juli: 

  

August:  

Styremøte - status økonomi, status sesongen, begynne planlegging neste sesong. 

  

September:  

Styremøte - status økonomi, ramme for neste sesong  

Treningskoordinator og styre, gjennomføre samtaler med trenere og lagledere 

Treningstider, bestilles i Østfoldhallen. (senior).  

Forberedelser til Årsmøte i Fotballgruppa i november  

Beretninger for alle lag, sendes styret (mal for dette sendes trenere/lagledere)  

  

Oktober:  

Styremøte - status økonomi, status så langt for neste sesong  

Forberedelser til Årsmøte i Fotballgruppa i november  

Sesongavslutninger for barn og ungdom 

  

November:  

Årsmøte i Fotballgruppa.  

Styremøte – konstituering nytt styre  

Planer neste år – budsjett, årshjul, handlingsplan  

  

Desember:  

Styremøte, sosialt  
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Innhold 
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Innkjøp av trenings-materiell og drakter til laget .................................................................................... 9 

Økonomirapporter til lagene ............................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Arbeidsrutiner for arrangement i Blomsterøyhallen ............................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Huskeliste for arrangement i Blomsterøyhallen .................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
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Vedlegg 2: Veiledning for kioskpersonell på klubbhuset ................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 3: Skjema Kasse Dagsoppgjør Kiosksalg ............................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 4: Månedsoppgjør skjema kioskkasse ................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 5: Skjema for sponsor/dugnadsinntekter. .............................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 6. Lagleders ansvar vedrørende kiosken ............................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 7. Skjema oppgjør arrangement i Blomsterøyhallen ............. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Økonomihåndbok  

FK Sparta Sarpsborg 

Økonomihåndboken inneholder beskrivelse av gjeldende økonomiske og 

administrative rutiner for FK Sparta Sarpsborg. Økonomihåndboken skal 

brukes som oppslagsverk for samtlige personer som er involvert i FK Sparta 

Sarpsborg når det gjelder økonomiske og administrative rutiner.  
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Vedlegg 8. Brukerveiledning klokke Blomsterøyhallen ..................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 9. Bilags mal oppgjør arrangement Blomsterøyhallen.......... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 10.  Internsalg i Kiosk – Klubbhus ....................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

 

 

 

Innledning og generell info 

Selv om regnskapsloven vanligvis ikke krever at frivillige organisasjoner fører regnskap etter 

regnskapsloven er det svært formålstjenlig at dette gjøres1. Dette med bakgrunn i at FK Sparta 

Sarpsborg har behov for totaloversikt over den økonomiske nåsituasjon, samt et realistisk bilde av den 

økonomiske utvikling. Det er også viktig at de ulike lag har oversikt over disponible midler i tillegg til 

periodens inntekter og utgifter.  Det er mange personer som er involvert i økonomien for idrettslaget, 

det er derfor svært viktig at alle tar ansvar for at samtlige bilag blir dokumentert med nødvendige 

informasjon, slik at regnskapet kan konteres og posteres korrekt. Alle bilag må påføres lag og navn, 

samt at det brukes årstall når det merkes for lag. Økonomihåndboken inneholder informasjon om de 

gjeldende økonomiske rutiner som må følges slik at kvaliteten på regnskapet opprettholdes på et godt 

og akseptabelt nivå.  

Pluss Oss regnskapsbyrå er engasjert som regnskapsfører for FK Sparta Sarpsborg. Fakturering foretas 

av Pluss Oss. Bilag som skal registreres leveres Styret som skanner bilagene og sender de deretter til 

Pluss Oss.  

 

KONTINGENTER OG TRENINGSAVGIFT:  

Klubben har to avgifter, kontingent og treningsavgift.  

Endring av Kontingenten kan kun skje på klubbens årsmøte.  

  

 

Informasjoner om kontingenter og aktivitetsavgifter henvises det til våre hjemmesider 

(www.fkspartasarpsborg.no), hvor det til en hver tid vil være oppdatert informasjon.  

 

Innbetaling av kontingent fra medlemmene 

Registrering av lagets medlemmer skjer ved at laglederne fører en fullstendig liste over alle 

deltagende spillere. Listen skal inneholde: 

- Fullstendig navn 

- Fødselsdato 

                                                           
1 Lov om Årsregnskap (Regnskapsloven) av 17.07.1998. nr 56. www.lovdata.no 
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- Korrekt adresse 

- Mobiltelefon og epostadresse 

- Foresattes navn, adresse, telefon og epostadresse. Hvis flere foresatte skal alle oppgis 

- Har spilleren søsken i FK Sparta Sarpsborg, i så fall hvem 

- Opplysninger om f.eks. astma/allergi, epilepsi, diabetes o.l. 

Denne listen skal så overleveres til styret. Lagleder har ansvaret for at medlemmene registreres på 

denne listen innen angitt tidsfrist. Faktura for medlemskontingenter faktureres deretter omgående av  

 

 

 

Pluss Oss i samarbeid med styret. Endringer i medlemslister inn-/ut-meldinger skal meldes skriftlig til 

lagleder som videreformidler dette til styret via e-mail til epost@fkspartasarpsborg.no 

Pluss Oss følger opp fortløpende at medlemskontingenter blir innbetalt. Pluss Oss følger opp med 1 

purring, deretter sendes rapport over ubetalte kontingenter til klubben som distribuerer videre til 

lagledere.    

 1.februar skal alle laglister for fotball være ajourført, og fakturering av medlems kontingenter 

foretas deretter omgående. 

 Endringer (adresse, inn og utmeldinger etc.) etter denne dato meldes skriftlig av lagleder til 

styret via e-mail til epost@fkspartasarpsborg.no 

 Passive medlemmer faktureres etter lister fra styret. Fakturering skjer ifm annen utfakturering. 

Treningsavgifter vil bli utfakturert første halvdel av mars måned med forfall 1. april. 

Treningsavgiftens størrelse følger de vedtak årsmøtet i klubben har bestemt.  

 

Sponsor/dugnads-inntekter 

Dersom en sponsor har sagt seg villig til å støtte FK Sparta Sarpsborg, så skal sponsoren motta faktura 

for dette innen rimelig tid. Rutinen er som følger 

 Den som skaffer slik støtte kontakter styret som oversender kontrakts skjema. 

Oversendt skjema for sponsor og dugnads inntekter fylles ut og sendes omgående til: 

epost@fkspartasarpsborg.no. Papirkopi legges i konvolutt og legges deretter i styrets 

postkasse i garderobegangen. 

 Følgende info skal fylles inn i skjemaet: 

o Navn og adresse på Sponsor 

o Kontaktperson hos Sponsor 

mailto:epost@fkspartasarpsborg.no
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o Beløpet størrelse eks. mva.  

o Lagsnavn, kontaktperson og årstall 

o Beskrivelse av eventuelle forpliktelser for FK Sparta Sarpsborg 

o Eventuell tidsperioden for støtte 

 Faktura til sponsor sendes innen 7 dager etter at skjema er oversendt styret via mail. 

 Kopi av sponsorskjema arkiveres av styret. 

 

 

Kontanter 

Kontanter skal settes inn på FK Sparta Sarpsborgs konto i Eidsberg Sparebank, kontonr. 

1020.28.67370.  Alle som skal sette inn penger må sørge for å ta ut en kvittering på innbetaling.  

 

Innskuddskvitteringen må merkes manuelt med følgende informasjon og overleveres direkte til styret 

eller skannes inn og sendes til klubben via mail: 

 

 Hvilket lag/årstall og hvem person som har innbetalt  

 Hva beløpet gjelder og kontaktperson 

Det er ikke tillatt å ha en egen konto eller kontanter oppbevart av lagets ledere. All pengestrøm skal 

settes inn på klubbens konto, men slike midler blir selvfølgelig en del av lagets lagkasse.   

 

Overførsel fra annen bankkonto 

Overførsel fra annen bankkonto overføres til FK Sparta Sarpsborgs konto i Eidsberg Sparebank, 

kontonr. 1020.28.67370.. Overførsel må merkes med følgende informasjon: 

 Hvilket lag/årstall. 

 Hva beløpet gjelder 

 Kontaktperson 

 

Innkjøp av trenings-materiell og drakter til laget 

FK Sparta Sarpsborg har en løpende avtale med Legea (treningsklær/drakter) og G-Sport på Amfi 

Borg på alt annet utstyr. Kjøp av Legea treningstøy tilbys klubbens medlemmer gjennom egne 

handlekvelder eller bestillinger etter avtale. 

Alt innkjøp av treningsmateriell i regi av FK Sparta Sarpsborg skal foretas på G-Sport, Amfi Borg.  

Innkjøp skal først godkjennes av styret. Styret vil foreta fellesinnkjøp der det er hensiktsmessig. 

Derfor er det viktig at alle lagledere melder inn behov til styret så raskt som mulig før sesongstart og 
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når behov melder seg. Når kjøp kan skje av den som melder behov skal styrets leder kontaktes for å gi 

fullmakt til å handle på vegne av klubben. Ved innkjøp skal det opplyses om og noteres følgende: 

 Hvem som har foretatt innkjøpet 

 Hvilket lag det gjelder med lagets årstall 

(F.eks. Ole Olsen, G 2004) 

 

 

 

Vedlegg 1: Kioskvaktens Ansvar 
 
Instruksjon vedr kioskvakt og veksel ligger i kiosken. Kassen skal etter vakt inneholde kr 500,-. 

Resterende beløp telles og skrives ned på oppgjørsskjema som ligger i kassaapparatet. 

Skjema” kasseoppgjør salg” fylles ut og legges sammen med oppgjøret i egen konvolutt. Følg så 

instruksjonen oppslått ved kassa.  

 

Koking av pølser, se eget skriv om fremgangsmåte i kiosken.  

Vaffelrøre skal de som har kioskvakt medbringe i henhold til egen rutine. Vafler skal stekes ved alle 

åpne kioskdager. Prisliste henger oppe i kiosken. 

 

Vask benker, kaffetrakter og pølsekoker. Gulv vaskes hver gang. 

 

Husk å dra ut alle kontakter!! 

Husk å sette opp lemmer foran kioskvinduene at kiosk døren er låst når du går. 

 

Hvis det begynner å bli tomt for varer, vær vennlig å ta kontakt med: 

Ulf Eriksen, Tlf: 413 13382,  

(Ikke vent til det er tomt;) 
 
Til deg som har kioskvakt: Prisene som står over kan du også få handle for. 

 

 

 HVA YTER KLUBBEN 

 

• flotte treningsforhold  

• Klubb relatert treningsutstyr  

• garderobe fasiliteter  

• Treninger med engasjerte og erfarne trenere, hvor alle blir sett  

• egen treningskoordinator  

• Flere treninger per uke, i alle årsklasser  

• Engasjerte lagledere  

• deltagelse i cuper  

• spilledrakter under kamper  

• Sosiale arrangementer  
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DUGNADER/FORESATTE   

 

Slike inntekter fordeles med 75 % til det respektive lag og 25 % til klubben. Styret skal alltid 

informeres ved slike avtaler. Slike avtaler må ikke inngås hvis de er i konkurranse med klubbens 

øvrige sponsorer.  

Når det gjelder utstyr til laget, er klubben er forpliktet igjennom våre egne utstyrsavtaler.  

  

 

 

 

 

 

 

 

FORSIKRINGER  

  

 

LAGFORSIKRING SENIORFOTBALL  

 

Gjelder alle våre seniorlag for menn og kvinner, herunder både 11'er og 7'er fotball og 5'er lag.   

  

Klubben er ansvarlig for at spillerne er korrekt registrert i FIKS.  

Alle spillere, som er korrekt registrert i gjennom FIKS, vil være forsikret med grunnforsikring så 

fremt klubben har betalt forsikringen innenfor betalingsfristen.  

Spillere som er skyldig kontingent og aktivitets avgift til FK Sparta Sarpsborg, vil ikke bli registrert i 

FIKS og er dermed ikke forsikret og de er heller ikke spilleberettiget.  

  

LAGFORSIKRING UNGDOMSFOTBALL  

 

Gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både 11'er og 7'er fotball og 5'er lag. 

Spillerne inngår i NFFs fotballforsikring og er dekket med grunnforsikring.  

  

Klubben er ansvarlig for at spillerne har gyldig forsikring ved at  spillerne er korrekt registrert i FIKS. 

Spillere som er skyldig kontingent og aktivitetsavgift til FK Sparta Sarpsborg, vil ikke bli registrert i 

FIKS og er dermed ikke forsikret og de er heller ikke spilleberettiget.  

  

FORSIKRING BARNEIDRETT  

 

Barneidretten er som tidligere, dekket gjennom Norges Idrettsforbund barnidrettsforsikring. 

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av Norges 

Idrettsforbund. For mer informasjon NIFs barnidrettsforsikring, se www.idrett.no.  

  

  

HVEM MÅ HA FORSIKRING?  

 

Alle fotballspillere må være forsikret gjennom NNF's fotballforsikring fra det året man fyller 13 år.  

  

http://www.idrett.no/
http://www.idrett.no/
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Alle spillere fra det året de fyller 12 år må være korrekt registrert gjennom Fotballens Informasjons- 

og Kommunikasjonssystem (FIKS).  

For mer informasjon om NFFs forsikring, utvidet forsikring se www.fotballforsikringer.no. eller 

telefon 04420, samme.   

  

For skader som skjer i kamp, se Idrettens skade telefon, 04420.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 3 

KLUBBENS LOV  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 

 

Lov for FK Sparta Sarpsborg, stiftet 23.11.1928, med senere endringer, senest av 26. november 

2014 

 

Godkjent av Østfold idrettskrets den 07. Januar 2013. 

  

  

  

LOV FOR FK SPARTA SARPSBORG 

 

Lov for FK Sparta Sarpsborg, stiftet 23. november 1928, vedtatt den 27.11.2003 med senere 

endringer senest av 26.11.2014 og godkjent av Østfold idrettskrets den 19.01.2004 

 

http://www.fotballforsikringer.no/
http://www.fotballforsikringer.no/
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I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1 Formål 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 A Organisasjon 

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.2 

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.3 

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets, hører hjemme i Sarpsborg kommune, 

og er medlem av Sarpsborg idrettsråd4. 

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder 

for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

 

§ 2 B Idrettslagsallianse 

(1) Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med IL Sparta allianseidrettslag. Lagets formål er å 

drive idrett organisert i NIF. 

(2) Idrettslaget kan ikke drive mer enn en særidrett. 

(3) Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av 

idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i 

idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i idrettslaget og plikter å 

opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget.  

                                                           
2 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel 

familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og 

har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.  
3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget 

utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette skal 

fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter 

idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer 

enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 
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(4) Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettlagsalliansen, eller vedta sammenslutning med 

idrettslag utenfor idrettlagsalliansen. 

(5) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og 

idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. 

Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av 

idrettlagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse 

har ikke adgang til å tre ut av idrettlagsalliansen. 

 

§ 3 Medlemmer 

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli 

tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske 

forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

 

 

 

 

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. 

Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til 

Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og 

vedtak. 

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i 

idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas 

opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.  

(8) Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med forskrift gitt av Idrettsstyret.5 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i 

idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

                                                           
5 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 
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§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 

mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 

personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 

Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende 

oppfyllelse av bestemmelsen.6  

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 

én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene7. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  

 

 

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære 

årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.  

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse.  

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.  

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i 

idrettslaget. 

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å 

fremme forslag under årsmøtet. 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. 

En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv 

i allianseidrettslaget eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får ansettelse i 

idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

                                                           
6 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
7 For eksempel skyldig kontingent.  
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(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget.  

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtalen som i omfang kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere 

medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i 

driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme 

gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med 

økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt 

av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  

 

 

 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.8 

 

§ 9 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

                                                           
8 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd 

eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 

innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 

personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 

standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter 

seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 

deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen 

av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 

ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før 

spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever 

det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 

vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av 

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling9 eller ved fjernmøte10. Ved skriftlig saksbehandling 

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig 

vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette 

treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 

kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

                                                           
9 For eksempel møte per e-post. 
10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som 

påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt 

arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar 

skal fremkomme av årsberetningen.  

 

III. ØKONOMI 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. 

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 

revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, 

og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital. 

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke låne eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i 

note til årsoppgjøret.  

 

 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 

størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et 

særskilt fullmakts reglement knyttet til slike disposisjoner.  
 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i november måned 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 

måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 

medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
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(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 

tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 

innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på 

årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

(1) Årsmøtet skal11: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er)12 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

 

 

 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker. 13 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.14 

10. Foreta følgende valg:15 

                                                           
11 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 

måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 

bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
12 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14. 
13 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle 

etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 
14 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. . 
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    a) Leder og nestleder 

    b) 5 styremedlemmer16 og 2 varamedlem 

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

    d) 2 revisorer17  

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte 

eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis 

det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det 

antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 

 

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 

halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 

avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

                                                                                                                                                                                 
15 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for. 
16 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 

1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.  
17Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og 

må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere 

idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité 

med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.» 
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§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel 

etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 

herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til 

at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 

som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet 

ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 

 

§ 18 Idrettslagets styre 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 18  mellom 

årsmøtene.  

(2) Styret skal:19 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

 

 

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 

som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, å sørge for at idrettslaget har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring. 

c)  Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d)  Behandle søknader om fritak fra årsmøtevalgte verv i idrettslaget å foreta nødvendige 

suppleringsvalg. 

                                                           
18 Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne 

høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette 

innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) 

som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk.  
19 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre 

styreoppgaver i bestemmelsen.  
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e)  Representere idrettslaget utad. 

f)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.20  

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 

det. 

 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å 

tre ut av valgkomiteen.  

(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer 

opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i 

forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan,  

jf. § 15 pkt. 9. 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger 

kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 19. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 21 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært 

oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de 

bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.  

 

 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 

                                                           
20 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige 

og/eller mennesker med utviklingshemming. 
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(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning 

skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. 21  Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal 

sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således 

sitt medlemskap i NIF.  

 

     

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 4  

ORGANISASJONSPLAN 

 

                                                           
21 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 
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Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nestleder 

Leder 

Styremedlem Styremedlem 

Styretsoppgaver 

 

 Ha det overordnete ansvar 

 Økonomi ansvar 

 Følge opp aktiviteter i klubben 

 Holde oversikt over antall medlemmer 

 Delegere oppgaver 

 Representere klubben utad 

 Bindeledd inn mot allianselaget 

 Føre protokoll på alle styremøter 

 Innkalling til klubbens årsmøte 

 Sørge for revidering av klubbens regnskap i god tid før årsmøte 

Sportslig utvalg 

Styre 
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 Ansvarlig for det sportslige oppgaver 

 Sørge for sportslig kompetanse heving 

 Ansvarlig for komplette lags deltagerliste 

 

Arrangement komite 

 

 Tilrettelegge på klubbens hjemmekamper 

 Drift av kiosk på klubbens hjemmekamper 
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Baneutvalg 

 

 Vedlikehold av baneanlegg 

 Snørydding 

 Feiing 

 Generell vedlikehold  

Hyttestyre 

 

 Bruk og utleie 

 Drift og vedlikehold 



   
 

  

  - 27 -  

FK Sparta Sarpsborg  

Håndbok for tillitsvalgte, trenere og medlemmer revidert januar 2015   

 

  

Valgkomite 

Markedsutvalg Sportsligleder Arrangementsutvalg Fiks-ansvarlig Dommer-

koordinator 

Styre 

Revisor Årsmøte 

Trenerkoordinator Trenere 
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AVSNITT 5   

    

• ARBEIDSOPPGAVER TILLITSVALGTE  

• ARBEIDSOPPGAVER TRENERE  

• KLUBBENS RUTINER   

• LAGETS RUTINER  

  

  

  

ARBEIDSOPPGAVER TILLITSVALGTE OG TRENERE 

 

 

OPPGAVER som TILLITSVALGT  

Felles for alle verv:  

 

• Alle tillitsvalgte som er trener eller lagleder (for barn under 18 år) må vise politiattest, se 

avsnitt 6 i denne håndbok.  

• Representere klubben på verdig måte og vise gode holdninger.   

• Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka, og informere spillere og foresatte om 

innholdet.  

• Har lest og satt seg inn i FK Sparta Sarpsborg sin kriseplan   

• Har lest og satt seg inn i FK Sparta Sarpsborg sitt HMS dokument  

• Uttalelser til media om utenomsportslige hendelser, henvises det til styreleder.  

• Ved alle overganger, skal Lisensansvarlig kontaktes/informeres.  

• Alle spørsmål om økonomi, stiles til styret.  

  

1 a, Styreleder  

Leders oppgaver og gjøremål:  

Lede styremøtene.  

Være klubbens representant i allianseidrettslaget IL Sparta.  

Representere klubben på møter i ØFK’s regi.  

Representere klubben på møter i NFF’s regi.  

Styreleder bør ha lederkurs 1 og 2.  

  

1 b, Nestleder 

Bistå styreleder i hans oppgaver. 

Styrets representant i sportslig utvalg. 

De oppgaver som styret delegerer. 

 

1 c, Styremedlemmer 

De oppgaver styret delegerer til styremedlemmene 

 

1 d, Sportslig leder  

Plikter å sette seg inn i innholdet i  
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klubbhåndboka  

Er bindeleddet mellom senioravdelingen og styret.  

Bør har leder kurs 1.  

 

 

Er ansvarlig for at dokumentet "arbeidsoppgaver" blir fulgt av lagledere.  

Følge laglederens oppgaver,   

Føre kamp og treningsstatistikk for seniorlagene.  

 

1 e, Ungdomskoordinator   

Ungdomsleders oppgaver og gjøremål:  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka  

Er bindeleddet mellom ungdomsavdelingen og styret.  

Ansvarlig for at påmeldinger for alle aldersbestemte lag til seriespill skjer innen frist. 

Sørge for å rapportere alt utstyrsbehov til de respektive lag i ungdomsavdelingen. 

Informasjonsspredning til ungdomsavdelingens ulike lag og lagledere. 

Sørge for å innhente komplette lister over alle deltagere på de respektive lag. 

Sørge for at alle spillere er registrert i FIKS. 

Oppfølging av at alle deltagere på de aldersbestemte lag har betalt kontingent og treningsavgift.   

Er ansvarlig for at dokumentet "arbeidsoppgaver" blir fulgt av lagledere i ungdomsavdelingen.   

Bør har leder kurs 1 og 2.  

  

Treningskoordinator   

Treningskoordinator oppgaver og gjøremål:  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka  

Utarbeide en enhetlig treningsplan for hele klubben i sammen med klubbens A-lag trenere.  

Samarbeide med alle trenere i klubben.  

Tilstedeværelse på treninger til det enkelte lag.  

Lede enkelte lags treninger i samarbeid og etter avtale med lagets trener.  

Være klubbens representant i samarbeidsprosjektene som klubben er en del av.  

Ansvarlig for utdannelse av klubbens trenere i forhold til Handlingsplanen.  

Skal sørge for at alle lagledere i ungdomsavdelingen får tilbud om og helst gjennomfører UEFA –C  

Skal via møter eller personlig kontakt informere alle nyvalgte lagledere om klubbens organisasjon og 

handlingsplan.  

Delta på sportslig utvalgsmøter,  

Representere klubben på verdig måte og vise gode holdninger.   

  

Lagleder (Oppmann) generelle oppgaver og gjøremål:  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka, og informere spillere og foresatte om innholdet. 

Rundt det enkelte lag anbefales det å ha flest mulig lagledere, et anbefalt minimum er:  

To lagledere, sportslige aktiviteter  

En lagleder, dugnadsaktiviteter  

En lagleder, sosiale aktiviteter  

  

Som tillitsvalgt vil din periode gå fra årsmøte til årsmøte (årsmøtet avholdes i november). Det betyr at 

den ikke er avgrenset til den perioden da det spilles seriekamper.   
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I samråd med trener, treningskoordinator og ungdomskoordinator å legge frem en aktivitetsplan for 

laget (serie/cuper og lignende).  

Ajourføre medlemslisten for laget (aktive spillere), informere ungdomskoordinator ved endringer.  

Levere lagets beretning til ungdomskoordinator i forkant av årsmøtet (november).  

 

Sørge for at spillere og foreldre får god informasjon om treningstider, kamptider, endring i planer o.l.   

Må kunne svare på spørsmål om kontingenter, dugnader, kioskvakter o.l.   

Sette opp og sende dugnadslister.   

Innkalle og lede foreldremøter.  

 

 

Arrangere foreldremøter, sammen med trener(e), slik at foresatte kan bli informert om hvilke 

oppgaver disse har i forhold til dugnader, sponsing og lignende.  

Sørge for liste over kioskvakter på Spartabanen.  

Arbeide med holdninger til spillere.  

Overlevere foreldrevettregler til de foresatte.  

Ha ansvar for lagets drakter.    

Drakter skal leveres rene og hele etter endt sesong. Oversiktsliste legges i bagen.  

 

TRENING  

Føre kamp og treningsstatistikk for laget.  

Holde orden i garderober og utstyr, la rydding av garderobe og dusj, gå på rundgang blant spillere.  

Passe på at lange dusjseanser unngås, det skal være varmt vann til alle!   

Ved kamper må også garderobene/dusj som våre gjester benytte også ryddes, benytter dommeren 

dommergarderoben, skal også denne ryddes.  

Før treningsfremmøte, sørge for at det er nok baller, og at antall baller før og etter trening er det 

samme.  

Finne frem overtrekk og eventuelt drikke.  

Ta imot nye spillere, varsle ungdomskoordinator om overganger.  

Bruk av mål, disse SKAL disse settes på plass etter bruk, riktig plass er bak kortlinjene i begge ender 

av banen. Dette for å lette arbeidet når banen skal brøytes/freses (vinter), sloddes (sommer)!  

  

Være støttespiller under trening og kamp.  

På alle lag hvor det er flere ledere kan det etter avtale dem imellom avtales en turnusordning slik at 

alle ikke behøver å være tilstede på alle treninger til enhver tid.  

  

KAMP  

Vær tidlig ute, både trener(e), ledere og spillere bør møte senest en time før kampstart.  

Ta imot dommere og bortelag, vise disse til rette.  

Tilrettelegge bane for kamp (5'er, 7'er eller 9'er kamper krever kjegler.   

Finne frem oppvarmingsballer (husk motstander) og matchballer.  

Det er hjemmelaget plikt å skaffe motstanderen overtrekks drakter dersom dommeren mener at 

drakter ligner/forveksles.  

Fair Play - møte går blant annet igjennom følgende punkter:   

1. Husk Fair Play - hilsen før og etter kampen.   

2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder - og spillersiden  

3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair Play - klima under kampen  

4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god  

5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner  
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6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner "Handshake for Peace» Trenerne avslutter 

møtet med "Handshake for Peace".   

  

Ved bortekamper må laglederen organisere kjøring, benytt kjøreliste.  

Ved kamper på” nye” steder, sørg for å orientere deg om hvor banen ligger.  

 

Husk ved draktlikhet, er bortelaget som skal benytte reservedrakter/overtrekk.  

Være støttespiller under kamp.  

  

Lagleder - Sosialt/klubbhus:  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka, og informere spillere og foresatte om innholdet. 

Klubbhuset står til disposisjon for klubbens medlemmer mandag og onsdag, men det må sjekkes med 

styret om det er ledig. Det er muligheter å arrangere bursdagsselskap og lignende i de nevnte dager, 

men ved slike arrangement vil det bli avkrevd en leie.   

Ønsker laget å lage en treningsleir en helg med overnatting må det sjekkes om klubbhuset er ledig, 

dette gjøres til styret. En slik leie vil være gratis.  Når det skal overnattes på klubbhuset, må 

Brannvesenet varsles i forkant, dette kan gjøres på telefon 69 12 36 56. Følgende opplysninger må 

gis:  

 Ansvarlig leder/trener, telefonnummer oppgis   

 Hvor mange brannvakter som er tilstede.  

 

For øvrig gjelder "husleie regler", som er oppslått i kjøkkenet i klubbhuset.  

  

 

Trenere:  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka, og informere spillere og foresatte om innholdet.  

Trener(e) oppgaver og gjøremål:  

Lede treninger og gjennomføring av kamper.  

Benytte seg av klubbens sportsplan.  

Utvikle treningsprogram i samarbeid med klubbens treningskoordinator.  

Ha en god dialog med lagledere og spillere.  

Har ansvar for at spillerne utvikler seg taktisk og teknisk.  

Det bør legges vekt både en variert og en fysisk trening.  

De spillere som ønsker det skal få tilbud om øket treningsmengde.  

Det skal også tas hensyn til de spillere som ikke har ønske om mer trening.  

Målsetning skal være i henhold til sportsplan/handlingsplanen.  

Velge spillere etter kvalitet og holdninger, rekruttering bør skje fra egen stall.  

Har ansvar for at spillerne utvikler seg taktisk, teknisk og fysisk. Videre en variert trening. 

Ta den trenerutdannelse som det er stilt krav til igjennom handlingsplanen.  

Trenere bør/skal ha trenerutdannelse i.h.h.t sportsplan/handlingsplanen    

  

Hospitering av spillere:  

Det kan i samarbeid med Sportslig utvalg, treningskoordinator og de respektive trenere hentes spillere 

opp fra ett lavere alderstrinn, men kamper på eget alderstrinn går foran hospiterings trening.   

Foresatte skal orienteres om hospitering. Spilleren må selv få velge om denne ønsker en slik ordning. 

Hospitering skal gjøres for utvikle spilleren, og bør ikke gjøres for å "toppe" laget. Det er heller ikke 

ønskelig at spillere blir "sittende" på benken grunnet hospitering. Treningskoordinator, trenere og 

lagledere på det aktuelle lag skal orienteres.  
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Dette gjelder under den forutsetning av at spilleren selv ønsker dette.  Foresatte 

skal også informeres.  

  

 

 

 

 

 

 

Dommere og dommerkoordinator   

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka.  

Alle klubbens dommere skal kunne benyttes vederlagsfritt av alle klubbens lag ved hjemmekamper. 

Klubbens dommere velger en talsmann som kalles dommerrepresentant.   

  

Dommerrepresentantens oppgaver og gjøremål:  

Ansvarlig for dommerne som representerer FK Sparta Sarpsborg.  

Ansvarlig for dommernes videreutvikling i samarbeid med klubbens utdanningskontakt.  

 

 

Ansvarlig for rekruttering av nye dommere i samarbeid med lagledere og utdanningskontakt. 

Dommerrepresentanten rapporter til styret.  

  

Lisensansvarlig  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka.  

Lisensansvarliges oppgaver og gjøremål:  

Holde Norges Fotballforbund sin lisensdatabase oppdatert til enhver tid.  

Motta spillelister fra laglederne for alle lag herrer og holde disse oppdatert.  

Gi tilbakemelding til laglederne/ungdomskoordinator om overganger.  

Opplæring av lagledere/trenere i utfylling av elektroniske dommerkort   

 

Banekomité - Anleggsansvarlig - Banemenn  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka. 

 

Banekomiteen består av:  

Anleggsansvarlig.  

En representant fra banemennene.  

En representant fra styret.  

Anleggsansvarlig er leder av banekomiteen.    

 

Banekomiteens oppgaver og gjøremål:  

Har ansvar for drift og vedlikehold av gruppas baner og anlegg.  

Generelt vedlikehold basert i hovedsak på dugnader.  

Ansvar for å stenge banen når dette er berettiget.  

Ved behov å forespørre styret om dugnadshjelp.  

Ansvar for at banen til enhver tid er en brukbar.  

Holde banens utstyr i orden til enhver tid.  

 

Materialforvalter  

Plikter å sette seg inn i innholdet i klubbhåndboka.  
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Materialforvalter er underlagt sportslig leder.  

Materialforvalters oppgaver og gjøremål:  

Sørge for en oversikt til alle lags utstyr.  

En slik oversikt skal ligge i lagenes draktvesker, og skal kvitteres ut av den respektive lagleder i 

forkant av fotballsesongen.   

Rom og skap til utstyr skal holdes i orden.  

I samarbeid med styret, supplere med utstyr før sesongstart.  

Innkjøp av utstyr skal godkjennes av styret.  

 

  

  

  

AVSNITT 6  

   

POLITIATTESTER 
 

 

Krav om politiattest i FK Sparta Sarpsborg Ungdom 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at 

hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle 

som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. 

 

I FK Sparta Sarpsborg Ungdom blir ordningen håndtert på følgende måte: 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe 

politiattest. 

Dette gjøres i samråd med: 

 

Geir Lilletvedt 
e-post: geir@nmfsport.no 

telefon: +47 913 01222 

 

Eller hans/hennes stedfortreder: Wivian Kollvangsnes 

e-post: telefon:  

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får 

kjennskap til.  

 

 

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt 

forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. 

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

Innhenting av politiattest er gratis. 

 

Innhenting på en-to-tre: 
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av 

begge. Geir Lilletvedt sender søknaden til politiet.  
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2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til 

idrettslaget.  

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Geir Lilletvedt.  

FK Sparta Sarpsborg skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer 

et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i FK Sparta Sarpsborg Ungdom 

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal idrettslaget gjøre? 
 

 Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for 

idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 

med utviklingshemming. 

 Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i 

idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. 

 Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og 

kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. 

 Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 

 Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha 

politiattest. 

 Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må 

undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte 

søker. 

 Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 

 Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at 

attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

 Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 

politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 

 Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF ved sin idrettskrets for råd og veiledning i disse 

sakene eller på 

e-post til politiattest@idrettsforbundet.no 

 

Politisk begrunnelse 

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn 

vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, 

og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen 

idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike 

overgrep.  

 

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for 

alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt 

tema.  

mailto:politiattest@idrettsforbundet.no
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Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste 

organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes 

primære oppgave - å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap. 

 

 

Bakgrunn 

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) 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 et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.  

 

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med 

utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet 

ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. 

 

Det er bare idrettslagets hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget. 

 

 

Hvilke opplysninger fremgår av politiattesten?  

Politiattesten inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt 

forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser.  

 

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

 

Hvem er omfattet av ordningen? 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 

eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige 

menes barn og unge under 18 år. Personen behøver ikke være ansatt eller skulle ansettes i idrettslaget. 

Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

 

Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig aktivitet omfattes også av 

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

 

Det er ikke enhver kontakt med mindreårige / mennesker med utviklingshemming som gir anledning 

til å avkreve politiattest. At personen har befatning med barn er ikke tilstrekkelig. Oppgaven må 

innebære et tillits- eller ansvarsforhold. Med dette menes normalt at: • oppgaven vil gi eller sette 

personen i en posisjon i forhold til mindreårige / mennesker med utviklingshemming som muliggjør 

overgrep, og at 

• oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere 

ganger med jevne mellomrom. 

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming vil være omfattet av ordningen. Det er alltid personens faktiske oppgaver og 

funksjon som må vurderes, og ikke tittelen. Dersom personen påtar seg andre oppgaver i samme 

idrettslag, f.eks. for et nytt lag etter en sesong, avkreves ikke ny politiattest. Påtar personen seg 

oppgaver for et annet idrettslag, må vedkommende søke på ny og fremvise politiattest hos det nye 

idrettslaget. Det samme gjelder dersom personen har vært borte fra idrettslaget i en periode og igjen 

påtar seg nye oppgaver for idrettslaget.  

 

Om en person er omfattet av ordningen eller ikke, må alltid vurderes fra gang til gang. Dersom 

idrettslaget er i tvil, bør det heller sjekke en gang for mye enn en gang for lite, men idrettslaget kan 
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ikke avkreve politiattest av enhver person idrettslaget måtte ønske. Det må foreligge et ansvars- eller 

tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Se nærmere om dette på 

NIFs hjemmeside www.idrett.no/tema/politiattest 

 

 

Hvordan innhentes politiattesten? Idrettslaget er pålagt å hente inn politiattest fra de som skal påta 

seg et oppdrag for idrettslaget. 

Den aktuelle personen må undertegne på et eget søknadsskjema som leveres til idrettslaget. 

Søknadsskjemaet kan lastes ned fra www.idrett.no/tema/politiattest. Idrettslaget må også undertegne 

på skjemaet før det sendes til det lokale politidistriktet. Idrettslaget bør sende flere søknader i en 

samlet bunke.  

 

Behandlingen av en søknad om politiattest kan ta noe tid. Søknad bør sendes i god tid før det aktuelle 

oppdraget starter. Idrettslaget har ikke anledning til å sette person til oppgaver som innebærer et tillits- 

eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før politiattest er 

blitt fremvist.  

 

Politiet sender attesten til den aktuelle personen som ordinær post. Når attesten er mottatt må 

vedkommende fremvise attesten for idrettslaget.  

 

Innhenting av politiattest er gratis. 

 

Idrettslagets håndtering av politiattester 

Idrettslagets informasjon til medlemmer, ansatte og frivillige. 

Idrettslaget skal informere om ordningen til alle medlemmer/foresatte. Det samme gjelder frivillige og 

ansatte. Idrettslaget skal også informere om ordningen på sin hjemmeside. NIF har utarbeidet et 

standardskriv og standardtekst til bruk på hjemmesiden som kan lastes ned fra NIFs hjemmeside 

www.idrett.no/tema/politiattest.  

 

Oppnevning av en person med vara 

som håndterer politiattester Idrettslagets styre må oppnevne en person som er ansvarlig for håndtering 

av saker knyttet til politiattester (den styreoppnevnte) samt en vararepresentant. Dette skal enten være 

to styremedlemmer i hovedstyret eller et styremedlem i hovedstyret og daglig leder. Begge kjønn skal 

være representert og begges navn og kontaktinfo skal fremgå på idrettslagets hjemmeside. Begge 

representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap 

til. Se nærmere om dette på NIFs hjemmeside www.idrett.no/tema/politiattest.  

 

Hvordan behandler idrettslaget en politiattest uten anmerkning?  

En attest uten anmerkninger skal fremvises for den styreoppnevnte, eventuelle vararepresentanten. 

Dersom verken den styreoppnevnte eller vararepresentanten er tilgjengelig, skal attesten fremvises for 

styrets leder. Attesten skal bare fremvises og skal aldri lagres hos idrettslaget. 

 

Dersom det ikke er mulig med en personlig fremvisning kan attesten sendes i posten, men bare etter 

en særskilt avtale med den styreoppnevnte. Etter at den styreoppnevnte har sett attesten, skal den 

makuleres. 

Den styreoppnevnte skal skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt 

har fremvist politiattester uten anmerkning. Disse opplysningene må lagres på en forsvarlig måte. 

 

Hvordan behandler idrettslaget en politiattest med anmerkning? En attest med anmerkninger 

betyr at den aktuelle personen har en dom eller for tiden er tiltalt/siktet for seksualforbrytelser. 

Vedkommende skal derfor ikke settes til oppgaver i idrettslaget som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

http://www.idrett.no/tema/politiattest
http://www.idrett.no/tema/politiattest
http://www.idrett.no/tema/politiattest
http://www.idrett.no/tema/politiattest
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En attest med anmerkninger skal fremvises for den styreoppnevnte, eventuelt vararepresentanten. 

Dersom verken den styreoppnevnte eller vararepresentanten er tilgjengelig, skal attesten fremvises for 

styrets leder. Attesten skal bare fremvises, og skal aldri lagres hos idrettslaget. 

Den styreoppnevnte skal ta kontakt med NIF sentralt på e-post politiattest@idrettsforbundet.no for 

veiledning. 

En politiattest med anmerkninger inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun den som 

har fått seg fremvist politiattesten som skal kjenne til innholdet i attesten. Informasjonen som finnes 

på politiattesten skal behandles helt konfidensielt. 

 

Hvordan behandler idrettslaget en person som ikke ønsker å innhente politiattest? Hvis 

idrettslaget ber om en politiattest, men den aktuelle personen ikke ønsker å innhente den, skal 

idrettslaget ikke benytte vedkommende til oppgaver i idrettslaget som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige / mennesker med utviklingshemming. Den styreoppnevnte skal 

notere ned at vedkommende har unnlatt å innlevere politiattest, og oppbevare opplysningene på 

forsvarlig måte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan behandler idrettslaget en person som er ansatt eller skal ansettes i idrettslaget? Forut 

for en ansettelse  

Det skal fremgå av stillingsannonsen at vedkommende stilling krever fremvisning av politiattest. Det  

Er bare den person som tilbys en stilling som kan avkreves politiattest, og ikke samtlige søkere til 

stillingen. 

 

I et løpende ansettelsesforhold 

Dersom en person allerede er i et løpende ansettelsesforhold med idrettslaget og vedkommende 

innhenter en politiattest med anmerkninger, kan dette få betydning for ansettelsesforholdet. Den 

styreoppnevnte skal umiddelbart ringe NIF sentralt for rådgivning i saken.  
 

Hvordan skal idrettslaget behandle opplysninger som fremgår av politiattesten?  

En politiattest uten anmerkninger inneholder personopplysninger. En attest med anmerkninger 

inneholder i tillegg sensitive personopplysninger. Behandling av personopplysninger er underlagt 

personopplysningsloven, og loven stiller krav til behandling (lagring, utlevering osv.) av slike 

opplysninger.  

- Se nærmere om dette på NIFs hjemmeside www.idrett.no/tema/politiattest. 

 

 

Idrettslag som ikke innhenter politiattester 
Alle idrettslag plikter å innhente politiattester fra personer som har eller får et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Idrettslag kan 

sanksjoneres etter NIFs lov kapittel 11 dersom de unnlater å følge dette pålegget. Idrettslaget har ikke 

rett til å omgå Idrettsstyrets krav om innhenting av politiattest, ved f.eks. å innhente en egenerklæring 

fra den aktuelle personen hvor vedkommende blir bedt om å erklære at han/hun har rent rulleblad. 

 

Rådgivning og informasjon hos NIF  
Alle idrettslag er velkomne til å kontakte NIF for råd om innhenting og håndtering av politiattester. 

NIF kontaktes per e-post til politiattest@idrettsforbundet.no eller  

 

mailto:politiattest@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/tema/politiattest
mailto:politiattest@idrettsforbundet.no
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Formålet med ordningen er å forhindre at personer som for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er 

straffet for seksualforbrytelser kommer i en posisjon der de kan begå nye overgrep. Innhenting av 

politiattest er aldri tilstrekkelig for å bidra til å fjerne faren for at mindreårige utsettes for uønskete 

handlinger fra andre. Det handler like mye om forebygging, åpenhet og praktiske ordninger i 

idrettslaget for å hindre seksuelle krenkelser. Denne veilederen kan lastes ned fra NIFs hjemmeside 

www.idrett.no/tema/politiattest. Der finner du også mer informasjon om ordningen med politiattester 

og kan blant annet få svar på ofte stilte spørsmål og informasjon om praktisk forebyggende arbeid i 

idrettslaget. På hjemmesiden finnes også en standardsøknad idrettslaget kan benytte for å innhente 

politiattest og standard informasjonsskriv m.m. 

 

Kontakt NIF for råd og veiledning: 

E-post: politiattest@idrettsforbundet.no 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 7  

HMS dokument  

  

Kjære tillitsvalgte, trenere og foresatte!  

  

  

Vi ønsker at idrett i laget vårt skal være morsom og trygg arena.   

Derfor har vi lagt vekt på at håndboken skal være handlings- og løsningsorientert, med praktiske råd 

til trenere og ledere for barne- og ungdomsidrett, både om forebygging og håndtering av uhell, 

ulykker og andre problemstillinger.   

  

Avsnittet inneholder et HMS - dokument.  

Med tanke på risiko. Vi har stilt spørsmålene:   

• Hva kan gå galt?   

• Hva kan vi gjøre for å forhindre det?   

• Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje?   

  

I boken finner du svarene vi tror kan være til nytte for alle som er tilknyttet FK Sparta Sarpsborg    

  

 

 

1. Til deg som har barn i FK Sparta Sarpsborg 

 

http://www.idrett.no/tema/politiattest
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• Husk at det er du som best kjenner barnet ditt.   

• Vær til stede for barnet ditt og treningskameratene.   

• Er du delaktig i barnets aktiviteter, vil du kjenne barnet ditt enda bedre! Våre mål for 

ditt og andres barn er å få dem til å føle seg gode.   

Idrett skal være synonymt med glede, og en forutsetning for den store idrettsgleden hos barn og unge 

er å bli sett av foreldre, søsken og venner.   

  

2. Til deg som er leder/trener i FK Sparta Sarpsborg.  

 

Klubben setter stor pris på at du vil bidra til å utvikle barn og unges glede og ferdigheter i idrett  

Ved å arbeide frivillig i laget vårt.   

Du har et viktig ansvar for den enkelte utøver og for fellesskapet i gruppen du leder/trener.   

Oppgavene dine innebærer også en plikt til å ivareta lagets visjoner og verdier.   

Norges Idrettsforbund har innført krav om politiattest for alle som har ansvar og tillitsforhold overfor 

personer under 18 år. Dette kravet etterleves av klubben 

  

3. Helse Miljø Sikkerhet   

 

FK Sparta Sarpsborg ønsker en god sikkerhetskultur. Vi tilstreber direkte kommunikasjon, grunnlagt 

på gjensidig tillit mellom lag, trenere, utøvere og foresatte. Om det oppstår feil, vil vi søke å forstå og 

fjerne årsakene til dem.   

   

Sikkerhet skal være en kritisk del av virksomheten i klubben og et personlig ansvar. En 

god sikkerhetskultur i klubben impliserer for alle i laget:   

 

 

• Respektfull årvåkenhet for å hindre ulykker   

• Positiv samarbeidsvilje   

• Fleksibilitet   

• Lærefokus, lær av egne og andres feil.   

 

Et godt miljø innebærer at alle holder det ryddig rundt seg under og etter trening. Eksempler på 

gode 

HMS-regler:   

• Husk at alle skader kan unngås   

• Vær rolig, ikke hiss deg opp   

• Finn ut hva som har skjedd, ikke hva du tror har skjedd  

• Lær av egne og andres feil   

• Selvdisiplin er den beste formen for disiplin   

  

4. Idrett og kosthold  
  

Spis variert hver dag. Begynn med en ordentlig frokost!   

En god idrettsutøver planlegger kostholdet sitt på samme måte som hun/han planlegger treningen sin. 

Maten man spiser er avgjørende for hvor mye energi kroppen har under trening og konkurranser.   

Idrettsutøvere trenger riktig og sunn mat. Godteri passer ikke som del av det daglige kostholdet for 

idrettsutøvere.   

Vann er den beste tørstedrikken. Utenom trening bør idrettsutøveren drikke minst 2 liter hver dag.   
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a) Før trening Spis et måltid 2-3 timer før trening.   

2-3 brødskiver med ost og kjøttpålegg og et glass melk eller juice, eventuelt kornblanding eller 

havregrøt med lettmelk og frukt. Alternativt en lett middag.   

Et lite måltid 1 time før trening kan bestå i fruktsalat med yoghurt, frukt eller fruktjuice.   

b) Under trening drikk, før du blir tørst. Vann er best. Hvis treningen varer mer enn en time, bør 

du ta inn karbohydrater, f.eks. banan, rosiner, svak fruktsaft eller sportsdrikker.  

c) Etter treningsøkten er det viktig at kroppen raskt får tilført mat og drikke. Musklene trenger nå 

næringsstoffer.   

Spis et måltid innen 1 time etter treningen, f.eks. en banan eller annen frukt, en yoghurt stort glass 

appelsinjuice, en brødskive med pålegg, eventuelt kornblanding med lettmelk. Små barn som trener, 

bør ha med seg nistepakke og avslutte treningsøkten med brødskiver/frukt.   

  

5. Forberedelser når laget skal på tur  

 

Alle som har arrangert utflukter og reiser til turneringer og andre arrangementer, vet at god 

planlegging gir det beste utbytte.   

Planer, regler og retningslinjer må være klare i god tid før reisen.   

Både utøvere, foreldre og foresatte må være kjent med planene og hvem som er 

turansvarlig(e).    

  

Husk:  

• Telefonlister til foresatte.   

• Detaljert utstyrsliste til utøvere og ledere.  

• Klare regler for oppførsel, ansvar og leggetider.   

• Transporten organiseres av en voksen. Hvem kjører hvem? Hvem sitter på med hvem?   

• Kjenn barna!   

 

 

Ha oversikt over om noen av gruppen har f.eks. allergi, astma eller andre kroniske sykdommer som 

krever spesiell oppmerksomhet fra turleder.  

 

• Klare regler i forhold til alkohol, andre rusmidler og dopingmidler.  

• Ansvarlig person organiserer tiltak ved skader  

• Hvordan er førstehjelpen organisert  

• Hos arrangøren, og hvem/hvor er nærmeste lege/legevakt?   

  

 

6. Forsvinninger   

 

God planlegging og fordeling av ansvar under transport og opphold er den beste forsikringen mot at 

noen i troppen/laget kommer bort.  

Dersom dette likevel hender, har lederen følgende handlingsplan:   

1. Bevar roen.   

2. Ring politiet på 112.   

3. Samle resten av barna. La en av de voksne ta hånd om dem og snakke med dem om 

 situasjonen.  

4. Kontakt foreldrene og klubbens leder. OBS! Telefonliste!  

5. Snakk om det som har skjedd i et oppfølgingsmøte med de involverte.     
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Førstehjelp  

  

Ulykker, skader og førstehjelp 

• Forebygg skader!  

• Varm opp, tøy ut!  

• Bruk beskyttelsesutstyr og riktig skotøy!   

• Tren individuelt og sørg for riktig treningsprogresjon.   

• Husk korrigeringer!   

• Trapp ned treningsøkten og sørg for restitusjon – hvile og evt. Mat   

•  

Ved skade / ulykke Viktige telefoner:   

o 113 Ambulanse   

o 69 11 61 17 Legevakt en i Sarpsborg 

• Ved ulykker er det viktig at trener/leder bevarer roen, sjekker situasjonen og gir førstehjelp, 

evt. hjerte og lungeredning (HLR).   

• Det henger HJERTESTARTER i gangen ved garderoben i klubbhuset   

• Sørg for at lege/ambulanse blir tilkalt på 113, også i tvilstilfelle.   

• Oppgi navn, sted, hva slags skade/ulykke.   

• Be om bekreftelse på at opplysningene er forstått riktig.   

o Få en annen voksen til å ta ansvaret for evt. barn som er til stede.   

o Ta dem bort fra ulykkesstedet. Snakk med dem om hva som er hendt.   

o Kontakt foreldrene. Obs! Telefonliste.   

o Snakk med de involverte om det som er hendt.   

  

Meld skaden så fort som mulig til forsikringsselskapet. Uansett skadens omfang er dette viktig av 

hensyn til eventuelle senskader.  Les mer om forsikring under lenger bak i håndboken.   

  

 

 

HJERTE-LUNGEREDNING(HLR)  

 

  For å få oksygen inn i personens lunger og brystkompresjoner, som erstatter hjerteslagene og 

bidrar til at noe blod når hjerne, lunger og hjerte. HLR skal utføres.  

• Når personen ikke puster   

• Når personen ikke puster og ikke har puls   

• Undersøk om personen reagerer på tilrop og forsiktig risting.   

 

 

• Rop om hjelp hvis personen ikke reagerer.   

• Legg personen på ryggen og åpne luftveiene. Bøy hodet hans/hennes varsomt bakover med en 

hånd på pannen. Løft haken med to fingre under hakespissen. Lytt og kjenn etter pust i inntil 

10 sekunder. Bruk fingrene til å rense ut oppkast, blod eller fremmedlegemer i munnen.   

• Legg personen i sideleie dersom pusten er normal etter ett minutt. Fortsett å overvåke pusten.   

• Hvis personen ikke puster normalt eller slutter å puste, er livet i fare!   

• Ring straks 113.   

• Start øyeblikkelig HLR med brystkompresjoner.   
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• Brystkompresjoner Legg hendene oppå hverandre, midt mellom brystvortene og trykk 30 

ganger loddrett ned ca. 4-5 cm, med strake armer og en takt på 100 kompresjoner i minuttet, 

tell høyt.   

• Gi annen hjelp: Sideleie, eller sjokkleie (på rygg, beina opp, hode bøyd bakover) for å 

forebygge sirkulasjonssvikt. Stans blødning, hold personen varm og gi omsorg.   

• Unngå om mulig sjokkleie ved epilepsi.   

• Overlever pasienten til ambulansen. Snakk om hendelsen og innsatsen med de andre 

hjelperne.   

  

BEHANDLING AV SKADER   

 Akutte skader, oppstår plutselig med klar årsak eller starttidspunkt   

 Belastningsskader – oppstår gradvis, ved overbelastning over tid   

  

Behandling av akutte skader etter PRICE-prinsippet:   

 

• P protection (beskytte)   

• R rest (hvile)   

• I ice (nedkjøling)   

• C compression (sammenpressing)   

• E elevation (heve skadestedet)   

  

Hodeskader   

Vurder skaden.   

La personen hvile.   

Ved hjernerystelse kontaktes lege   

Ved alvorlig hodeskade, sjekk bevissthet og pust, ring 113, start HLR om nødvendig. Ikke flytt på 

personen.   

  

Nakkeskader   

Skaden kan være alvorlig! Ring 113. Dersom det er brudd, kan det være ustabilt. Personen må ikke 

flyttes og må ikke bevege nakken. Stabiliser skaden på stedet.   

  

 

 

Skader i brystkasse og buk   

Ved smerter ved dyp innånding eller hosting, eller smerter i magen, sjekk bevissthet og pust, ring 113, 

start HLR om nødvendig.   

Vær oppmerksom på fare for sirkulasjonssvikt: Legg personen på rygg med beina høyt. (Sideleie ved 

epilepsi).   

  

Sår og kuttskader  

Skrubbsår rengjøres med renset vann.   

Dypere, sterkt blødende sår: Stans blødning ved å trykke lenge på såret. Hold kroppsdelen høyt. 

Personer som viser tegn på sirkulasjonssvikt/besvimelse, legges på rygg med beina høyt. (Sideleie ved 

epilepsi).   

Legg kompress/bandasje rett over sårområdet, slik at det presser mot blødningsstedet. Bandasjer 

rundt. Ved fortsatt blødning presses fingrene direkte og hardt på såret. Kontakt lege hvis såret er dypt, 

stort eller blør mye.   

  

Skader i øyet Ikke rør!!   
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Ring 113 for veiledning.   

  

Skader i armer og bein   

Forstuing og senestrekk Kroppsdelen holdes i ro. Bruk is og støttebandasje. Hold kroppsdelen høyt for 

å motvirke hevelse. Kontakt lege dersom du er usikker på om skaden kan være mer alvorlig.   

Lårhøne Bruk PRICE-prinsippet med muskel på lett strekk.   

Muskelbrist Behandles med ro, avlastning og smertestillende midler.   

Brudd Overvåk bevissthet og pust. Ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Stans ytre blødning ved 

å holde kroppsdelen høyt. Press hardt mot det blødende stedet. Legg trykkbandasje.   

Brudd i bekken og lår kan gi stor indre blødning. Personen må legges i sjokkleie. Stabiliser 

bruddstedet. Hold den skadde varm og stabiliser bruddet ved spjelking dersom personen må 

transporteres.   

Leddskader Kontakt lege for å få undersøkt om nerver og blodårer er uskadd og om det foreligger et 

brudd.   

  

Tannskader  

Om tann/tenner blir slått ut, må de gjenfinnes og behandles etter råd fra tannlegevakt.  

 

Fremmedlegemer   
La fremmedlegemer stå til personen har fått hjelp av lege/ambulansepersonell.   

  

Andre akutte tilstander   

Allergisk sjokk er livstruende blodtrykksfall som oppstår på grunn av en plutselig og kraftig allergisk 

reaksjon. Årsaken kan bl.a. være insektstikk eller matvarer.  

• Er personen ved bevissthet legges han/hun straks i sjokkleie med beina opp    

• Og gis rikelig med drikke.  

• Er personen bevisstløs, eller har epilepsi, må han legges i sideleie.  

• Ring 113 og overvåk bevissthet og pust. Start HLR om nødvendig.   

  

Besvimelse   

La personen ligge med beina høyt. Hvis den besvimte, ikke kommer raskt til seg selv, skyldes 

besvimelsen akutt sykdom. Sjekk bevissthet og pust. Ring 113, start HLR om nødvendig.   

Epilepsianfall kan være årsak til besvimelse. Personen blir stiv i kroppen og kan få rykninger.  

Ring 113 for hjelp. Personer med rykninger uten påvist epilepsi behandles tilsvarende.   

 

Diabetes kan gi bevisstløshet, både ved for lavt og forhøyet blodsukker.   

Overvåk personen, ring 113 og start HLR om nødvendig. Gi personen sukker når hun/han våkner.   

  

Behandling av belastningsskader  

Ved belastningsskader er det viktig og:   

• Endre belastningsmønsteret   

• Kartlegge og korrigere indre og ytre risikofaktorer   

• Motvirke inaktivitet   

• Rehabilitere   

  

Førstehjelpsutstyr  

Alle trenere har fått utlevert en førstehjelp-koffert.   
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Trener er ansvarlig for at lagets/gruppens førstehjelp-koffert til enhver tid er oppdatert og innholdet 

adekvat og fullstendig. Gruppelederen har ansvar for at det til enhver tid foreligger påfyll tilgjengelig 

for trener.   

  

Idrettsutøvere med spesielle behov   

Det er viktig for sikkerheten at foresatte – eller utøver selv – fyller ut og oppdaterer lagets 

registreringsskjema. 

Slik at trener har fått de nødvendige opplysningene om evt. Sykdommer eller andre forhold som tilsier 

at utøveren har spesielle behov som det må tas hensyn til under trening og reiser. Opplysninger om 

f.eks. astma/allergi, epilepsi, diabetes o.l. er av avgjørende betydning for riktig omsorg og behandling 

i tilfelle uhell eller skader.  

  

Skjema skal fylles ut av lagleder, helst ved starten av hver sesong.   

For trener/lagleder: mal for oversikt over kroniske sykdommer og andre forhold. Oversikten fylles ut 

av trener på bakgrunn av opplysninger fra utøver/foresatte.   

Da oversikten inneholder personlige opplysninger, må trener sørge for at den oppbevares og 

behandles konfidensielt.   

Gruppe: Ansvarlig leder/trener:   

NAVN SYKDOM MEDISINER ANDRE FORHOLD     

    

Krenkelser, mobbing og trakassering  

Mobbing og trakassering, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan foregå hvor som helst 

hvor mennesker er samlet.   

Vi i RIF har nulltoleranse for alle typer krenkelser og vold.   

  

Hvordan kan vi forebygge?   

Det er viktig at trenere og lagledere har en bevisst holdning til dette og går foran som et godt 

eksempel og gode rollemodeller. Vi må være tydelige på at «vi ser» og «vi bryr oss». Da kan vi 

unngå at noen av våre utøvere eller trenere/ledere havner i en slik situasjon, og vi forebygger mer 

alvorlige tilfeller av krenkelser, som også kan føre til vold.   

  

Hva gjør vi når noen mobber?   

Vi må vurdere alvorligheten i situasjonen og bruke sunn fornuft:   

Den voksen reagerer umiddelbart og prøver å løse situasjonen der og da. Gi beskjed til 

lagleder/voksen dersom situasjonen har vært veldig aggressiv, eventuelt gjentagende   

  

 

 

Fysisk vold   

Hva gjør vi når noen utøver fysisk vold? Vi må vurdere alvorligheten i situasjonene og handle 

deretter. Saken tas opp umiddelbart av trener/lagleder med klar beskjed om at dette ikke aksepteres.   

Kommer man ikke til enighet og graden av fysisk vold har gitt skader, tar to voksne seg av hendelsen 

og prøver å gripe inn i situasjonen for en oppklaring, mens eventuelt andre personer ledes vekk fra 

konflikten og området. 

Eventuelt varsles politiet på 112 slik at de kan gripe inn og ta seg av situasjonen.   

Offeret føres til lege for undersøkelse. Trener/lagleder skriver rapport til gruppens styre.   

Forholdet tas opp med de foresatte til partene i voldssituasjonen.   

Eventuelt melder gruppeleder forholdet til politiet.     

Barn og unge som er utsatt for vold, eller på annen måte har det vondt, kan også ringe alarmtelefonen 

116111.     
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RENT IDRETTSLAG    

  

Rent idrettslag   

I FK Sparta Sarpsborg er alle medlemmer forpliktet gjennom medlemskapet til å følge Norges  

Idrettsforbunds (NIF) lover og dopingbestemmelser. I vårt idrettslag står idrettens grunnverdier i 

fokus. Helse og ærlighet er viktige verdier. Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler og arbeider i 

tråd med vår verdiprofil 

Som et rent idrettslag.   

Les mer om Rent Idrettslag på www.rentidrettslag.no og www.antidoping.no.   

  

Doping og rus   

Doping Bruk av prestasjonsfremmende midler er forbudt når man driver idrett i regi av 

 Norges Idrettsforbund. Det er to svært gode grunner til at doping er ulovlig: doping 

gir konkurransefortrinn, og doping gir alvorlig helseskade.   

Forebyggende tiltak  

• Være aktivt med på å bygge holdninger mot juks og bruk av doping.  

• Gi alle barn og unge oppmuntring og rettferdig behandling.   

• Gi alle lik muligheter til å bli gode.   

  For å få vite mer, kontakt www.antidoping.no og www.rentidrettslag.no    

  

Rusmidler - rus og idrett hører ikke sammen.   

Rusmidler er alkohol, tobakk og alle narkotiske eller sentralstimulerende stoffer. De voksnes 

holdning til rusmidler har stor betydning. Barn arver i høy grad foreldrenes livsstil.   

  

Forebyggende tiltak   

• Diskutere rus med de unge.  

• Være aktivt med på å bygge holdninger mot rus. Lære de unge hvordan de kan stå imot 

ruspress.   

Vær oppmerksom på faresignaler Endringer i atferd og interesser og skifte av vennekrets.   

 For å få vite mer, kontakt RUS telefonen 08588 (ma-fre 11.00-19.00), www.blakors.no 

og www.rustiltak.no.   

  

Samarbeid mot rus og doping  

Foreldre, andre foresatte, trenere og lagledere bør alle arbeide med forebyggende tiltak, men samtidig 

ha oppmerksomheten rettet mot faresignaler.   

Ved mistanke om bruk av rusmidler eller doping, har trenere og ledere et ansvar for å ta tak i det og 

sette i gang tiltak i samarbeid med gruppeleder.   

  

  

AVSNITT 8  

 

KRISEHÅNDTERINGSPLAN 

 

 

 

Viktige telefonnummer 

http://www.rustiltak.no/
http://www.rustiltak.no/
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Politi 112 

Ambulanse 113 

Brann 110 

Legevakt 69 38 11 00 

 

FK Sparta Sarpsborg Ungdom 

Se siste side i dette avsnitt 
 

 

 

Innhold:   

  
1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke.    

2. Beredskapsgruppen   

2.1 FK Sparta Sarpsborgs faste beredskapsgruppe  

2.2 Beredskapskontor eller lignende.    

3. Forskjellige kriser og alvorlige ulykke     

3.1 Ulykke eller dødsfall blant klubbens medlemmer    

3.2 Overgrepssaker  

4. Oppfølgingsfasen  

4,1            Ovenfor pårørende  

4.2 Overfor den skadede   

4.3 Overfor klubbens medlemmer  

4.4 Overfor kommunen    

5. Vedlikehold av prosedyrer – krisehåndteringsplan    

6. Viktige telefonnummer  
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1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke.    

FK Sparta Sarpsborg definerer krise eller alvorlig ulykke som følger:     
a. Ulykke med personskader som oppstår i forbindelse med trening eller 

konkurranse i regi av Rolvsøy IF.  

b. Overgrepssaker.  

c. Dødsfall blant klubbens medlemmer som oppstår i forbindelse med trening 

eller konkurranse i regi av Rolvsøy IF.    

2. Beredskapsgruppen.  

Hovedstyret leder arbeidet inntil gruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra 

kjennskap til saken og sakens karakter.   

Gruppen velger også et av medlemmene som skal ha all kontakt med media.  

2.1 FK Sparta Sarpsborgs faste beredskapsgruppe  

Klubbens faste beredskapsgruppe består av følgende:  

 

 Leder av Hovedstyret 

 Nestleder 

 Ungdomsleder 

 Sportslig leder 

 Aktuell trener/lagleder 

 

  

     

   

   

 

 

2.2 Beredskapskontor eller lignende.     

FK Sparta Sarpsborg oppretter beredskapskontor på klubbhuset.     

Det må bemannes minst en telefon i nødssituasjoner.   

Gruppen må vurdere om det bør ha flere slik at Politiet og andre viktige telefonsamtaler 

kommer igjennom til klubben. Den andre kan være for pårørende eller andre samtaler.  

      

3. Forskjellige kriser og alvorlige ulykker.  

Det kan være mange forskjellige ulykker eller kriser foreningen kan komme opp i. De 

forskjellige krisene er beskrevet under og beredskapsgruppa velger selv hvilke punkter 

som er nødvendig å sette i gang.  

   

3.1 Ulykke eller dødsfall blant klubbens medlemmer 

a. Dødsfall blant klubbens medlemmer som oppstår i forbindelse med trening 

eller konkurranse i regi av FK Sparta Sarpsborg.  

b. Ulykke med personskader som oppstår i forbindelse med trening eller 

konkurranse i regi av FK Sparta Sarpsborg.   
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Lagleder eller trener som er til stede der ulykken har oppstått må umiddelbart bidra med 

førstehjelp der det er mulig. Vedkommende skal også sørge for følgende: 

- Kontakt Øyeblikkelig hjelp.   

 

- Få kontroll over situasjonen. 

- Kontakte Beredskapsleder. 

- Sørge for å skaffe informasjon om pårørende. 

- Skjerme andre deltagere fra klubben for utenforstående og presse. 

- Bli med i Beredskapsgruppen.    

 

Ved dødsfall: 

Alle spørsmål om evt. tilstand og omkomne, navn på omkomne, omstendighetene rundt 

ulykken, årsak til ulykken og redningsarbeid skal rettes direkte til politiet. Bortsett fra å 

uttrykke bekymring og sorg over det som har skjedd, bør man i de første timene etter at 

ulykken/dødsfallet har skjedd, henvise media og andre eksterne til politiet. Etter avtale 

med politiet kan media benyttes til å bekjentgjøre telefonnummer som et tilbud til 

pårørende.  

 

Ved ulykke med personskader: 

- Kontakt Øyeblikkelig hjelp.   

- Få kontroll over situasjonen. 

- Kontakte Beredskapsleder. 

- Sørge for å skaffe informasjon om pårørende.  

- Skjerme andre deltagere fra klubben for utenforstående og presse.  

- Bli med i Beredskapsgruppen.    

 

Beredskapsgruppen:  

Beredskapsgruppen skal raskt skaffe seg oversikt over omfang og forløp.    

 

En Check- og huskeliste for Beredskapsgruppen:    

- Åpning og betjening av telefon.  

- Organisering av arbeidsoppgaver.  

- Oppsøke ulykkesstedet.   

- Kontakt med politi/brannvesen.   

- Mediekontakt.   

- Kontakt med sykehus/lege.  

- Kontakt med psykiatri/prest.  

- Informasjon til pårørende  

- Kontakt med øvrige undergruppeledere.   

- Informasjon til klubbens medlemmer.  

- Informasjon til idrettskrets.   

- Informasjon til skoler.  

 

3.2 Overgrepssaker 

Lagleder, trener, spillere eller vitner må kontakte Beredskapsleder umiddelbart når de ser 

eller blir gjort kjent med en overgrepssak. 

Beredskapsgruppen kommer sammen og drøfter videre løp. I slike tilfeller er all 

informasjon underlagt streng konfidensialitet. Beredskapsgruppen bør ha samtale med 

partene umiddelbart en overgrepssak blir rapportert og deretter skal Politiet kontaktes og 

det er politiets oppgave å etterforske en slik sak. Personen som «beskyldes» for 

overgrepet skal permitteres fra verv/oppgave til saken er avgjort.    

I de tilfelle offeret er under myndighetsalder skal også dens foresatte varsles. Klubben 

skal alltid ha det syn at offeret skal rådes å anmelde forholdet.  
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4. Oppfølgingsfasen.    

Denne fasen koordineres av Beredskapsleder, Undergruppeleder og Leder Hovedstyret 

 

       

4.1 Oppfølgingsfasen overfor pårørende.     

Etter en ulykke er det et stort behov for informasjon overfor de pårørende. Disse har 

erfaringsmessig et øyeblikkelig behov for informasjon om ulykkessituasjonen og 

hendelsesforløpet.   

Sørg for et egnet sted å ta imot pårørende. Hvis nødvendig kontakt skolen for å 

frigjøre/beordre bruk av klubbhuset.   

Vær imøtekommende og gi de pårørende all mulig hjelp.  

 

Hvis bekreftede opplysninger foreligger, informer nøkternt om hendelsesforløpet. 

Spekuler ikke i årsak til ulykken.   

Politiet har ansvar for å varsle pårørende (direkte eller via prest) ved dødsfall.  Undersøk 

om det et ønske om å se ulykkesstedet og eventuelt tilby minnesamling ved 

ulykkesstedet. Pårørende har ofte ett stort behov for å se ulykkesstedet.  

Vurder avstand med tanke på organisering av fellestransport.   

Tilby støttetjenester/helsetjenester.   

Send blomster til pårørende med håndskrevet kort.   

Delta i begravelse. Krans og bårebukett fra idrettslaget.    

 

4.2 Oppfølgingsfasen overfor den skadede  

Denne aktiviteten koordineres av leder av den aktuelle undergruppe.  Besøk skadede på 

sykehus.  Send blomster til skadede og deres familie.    

 

4.3 Oppfølgingsfasen overfor klubbens medlemmer     

La klubbens deltagere i det aktuelle arrangementet få være sammen den første tiden etter 

ulykken. Legg til rette for at de kan snakke sammen om sine reaksjoner. Informer grundig 

om hva som har skjedd, og om hva som vil skje fremover.  Sjekk behovene for særlige 

tiltak ut over det som det tradisjonelle hjelpeapparatet stiller opp med. Dette kan være 

samtale med kvalifisert personale i forbindelse med sorg- og krisereaksjoner. Glem ikke 

at også andre enn de som er fysisk skadet, kan føle seg involvert i hendelsen, og derfor 

trenger oppmerksomhet og egnede tiltak.  Behov for minnestund vurderes og evt. 

planlegges med aktuelle parter og pårørende. Gi relevant informasjon via klubbens 

hjemmesider.  

 

4.4 Oppfølgingsfasen overfor kommunen    

Vurder omfang av hendelsen opp mot behov for å informere/varsle kommunen 

kriseberedskap.    

  

5. Vedlikehold av prosedyrer – krisehåndteringsplan.  

Intern-informasjon, opplæring og vedlikehold av prosedyre 

• Hovedstyre og alle styrer i undergrupper skal på første styremøte etter årsmøtene 

gjennomgå krisehåndteringsplanen    

• Krisehåndteringsplanen skal være tilgjengelig på klubbens hjemmesider    

• Krisehåndteringsplanen skal til enhver tid være tilgjengelig på klubbkontoret   

• Alle undergrupper/trenere skal alltid ha krisehåndteringsplan tilgjengelig   

 

 

6. Viktige telefonnummer  
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Telefonnummer til Beredskapsleder og øvrige i Hovedstyret.  

      

Geir Lilletvedt    913 01222   

   

Wivian Kollvangsnes 913 56 433     

Samir     

    

AVSNITT 9  

  

Sportsplan for FK Sparta Sarpsborg 
 

 

Hensikt med sportsplanen 

Hensikten med sportsplanen er å lage en samlet plan for fotballrelaterte aktiviteter i FK Sparta 

Sarpsborg både på barn –og ungdomsfotball og seniornivå. 

Sportsplanen skal fungere som en retningslinje for alle trenere/lagledere på de ulike nivåene i FK 

Sparta Sarpsborg. Planen skal være et verktøy for å kvalitetssikre all aktivitet. Det er en forutsetning 

at alle trenere og lagledere i FK Sparta Sarpsborg er gjort kjent med planen, og gjennomfører all 

aktivitet i tråd med denne. 

Sportsplanen vil ta for seg både en generell del med målsettinger for klubben og noen av de ulike 

trinnene, samt en spesifisert del med konkrete og målbare målsettinger og ulike treningsinstrukser 

for alle trinnene. 

Planen er utarbeidet av sportslig leder sammen med styret i FK Sparta Sarpsborg og klubbens trenere 

og lagledere. 

Planen skal være gjenstand for løpende diskusjon og eventuell revisjon. Trenere og lagledere er 

spesielt oppfordret til å kommentere elementer i planen som etter deres mening kan omformuleres, 

diskuteres eller fjernes. 

Dette skal kommuniseres til den enhver tid gjeldende sportslige leder som vil være ansvarlig for å 

bringe dette videre til styre og evt. fotballfaglig forum. 

Planen settes i verk fra januar 2015. 

Målsetting for FK Sparta Sarpsborg 

 Flest mulig – lengst mulig – best mulig 

 Gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne 

 Styrke tilhørigheten til lokalsamfunnet gjennom inkludering, trygghet, samarbeid og 

trivsel 
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Er under arbeid 
 

 
 

  


