
 

1 
 

Klubbhåndbok Lyngdal IL 

 

siste oppdatering 26.09.19 

 

Lyngdal Idrettslag 

Stiftet: 1934 

Postadresse: Stadionveien 16, 4580 Lyngdal 

E-postadresse: leder@lyngdalil.no 

Internettadresse:  Lyngdal IL 

Organisasjonsnummer: 974 246 783 

Bankforbindelse: Sparebanken sør Bankkonto: 3085 30 09152 

Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 

Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Agder Fotballkrets 

 

Klubbhåndboka skal svare 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. 

Klubbhåndboka er laget av styret. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, 

foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. 

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

målgrupper vi er til for. 

 

Lyngdal IL Fotball er en avdeling, kalt «gruppa» i Klubbhåndboka, i Lyngdal Idrettslag som for øvrig 

består av Friidrett, håndball, svømming og cricket. Fotballgruppa følger også Idrettslagets mål og 

visjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lyngdal-il.spoortz.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=177
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Lyngdal Idrettslags mål heter: 

” Viktigste tilrettelegger av aktivitet for alle i Lyngdal, med vekt på barn og unge” 
 
 

Lyngdal Idrettslags visjon er: 

Vi skal gi barn og unge de beste oppvekstsvilkår: 

• Trivsel, trygghet og et sunt idrettsmiljø 
• Sosial mestring og personlig utvikling 
• Lykkes i overgangen til voksenlivet 

• Respekt for hverandre 
• Gode holdninger og sunne verdier 

• Integrering på tvers av rase, religion og legning 

 

 

 

Fotballavdelingens visjon: 

Lyngdal IL Fotball vil være en klubb der den enkelte spiller opplever sportslige utfordringer, utvikling, 

sosial ivaretakelse og trygg tilhørighet. 

Lyngdal IL Fotball ønsker å være et naturlig førstevalg for barn og unge 
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Fair play ansvarlig: 

Katarina Tasic: Lyngdal-fair-play@outlook.com 

Overordnete ansvarsområder:  

• Implementere klubbens strategi ut i praksis. 

• Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.  

• Kommunikasjon med krets og forbund.  

• Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter). 

Praktiske ansvarsområder:  

• Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.  

• Påse at anlegget har et Fair play-preg.  

• Bestille Fair play-effekter.  

• Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.  

• Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.  

• Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.  

• Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper. 

Link til Fotballens verdier: https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/ 

 

Klubbens lover: Klubbens lover 

 

Klubbens organisering: 

Årsmøtet: 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i Mars måned. 

Gruppa avholder sitt «årsmøte» i februar mnd. Innkalling til årsmøte annonseres på 
hjemmeside og lokalpresse samt Facebook.  

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme 
hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet 

Stemmerett: 

Alle «godkjente betalte medlemmer som er over 15 år og har minst 1mnd medlemskap i 
henhold til  NIF og NFF sitt lovverk 

Protokoll: 

mailto:Lyngdal-fair-play@outlook.com
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/
file:///C:/Users/Lyngdal%20IL/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Klubbens%20lover%20(1).pdf
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Protokollen fra årsmøtet Lyngdal IL legges på idrettslagets internettside.  

Link: Lyngdalil.no – Her ligger mal for innkalling, årsberetning og protokoll 

 

 

ORGANISASJONSPLAN: 

  

Lyngdal IL fotball (F/G) 

sitt styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter.  

  

Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i 

lovheftet fra NIF.   

  

Klubbens vedtekter er vedtatt på årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. Alle endringer av 

vedtekter skal gjøres iht de lover og regler som til enhver tid er gjeldene  

  

Beskrivelse:  

  

I en klubb er det viktig å skape en organisering og struktur som sikrer god funksjonalitet. 
Dette gjøres gjennom kommunikasjon, involvering og delegering av ansvar.  

   

Enhver klubb er tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser av de oppgaver som skal 
utøves. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til roller rundt det enkelte lag.  

Da vil personene som innehar disse funksjonene, vite hvilket ansvar de har og hva klubben 

forventer at de skal gjøre.   

  

Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som 

skal utøves, er dokumentert. Den som skal rekrutteres, kan da ta et reelt valg på en klart 
avgrenset oppgave. Det er alltid lettere å si ja til et verv i en klubb dersom rollen er klart 

definiert, konkret og ikke alt for omfattende.  

  

Fotballgruppa har bestemt å lage et enkelt organisasjonskart hvor det etableres utvalg 

under styret, som tar seg av konkrete oppgaver ut ifra klubbens visjon, mål, planverk, 

arrangementer og aktiviteter.  

  

Det er utarbeidet oppgavebeskrivelser/mandat for hvert enkelt utvalg slik at det er lett å ta 

tak i oppgaven som skal løses, og at det sikres fremdrift og ryddighet rundt driften og 
klubbens aktiviteter.  

 Det er viktig at utvalgene på en eller annen måte er knyttet opp mot styret slik at man hele tiden 

sikrer en helhetlig klubb – klubben som sjef!  

 

Lyngdal IL fotball 

Styret 

Leder 
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Varamedlem Rebecca Bjørnstøl, Kiosk 

 

Barn og løkkeutvalg: 

Leder, Helge Ege 

Medlemmer, Lena Larsen og Rebecca Bjørnstøl 

 

Ungdomsutvalg: 

Leder, Linda Nissen 

Medlemmer, Siv Andreassen og Leif Kåre Hindersland 

 

Sennior og Juniorutvalg: 

Leder, Marianne Bjørnstøl 

Medlemmer, Janne Reiersen Risnes og Tore Dragland 
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STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER:  

Styret har det overordnede ansvaret for det sportslige arbeidet i Gruppa.  
Dette omfatter årlig gjennomgang og oppdatering av mål- og strategiske arbeider ifb med  
Vedtatte hovedstrategier i F/G sportsplan og klubbens handlingsplaner  
Vedtatte sportslige retningslinjer  
Kvalitetsklubbprosjektet og klubbhåndbok  
 
 

Styret skal ha møte minst 8 gang pr. år.og bør gjennomgå følgende saker på hvert møte:   

– Protokoll fra sist møte   

– Økonomi   

– Rapport fra utvalg, sportslig leder og evt andre aktuelle  

– Planlegge den nærmeste fremtid  

– Aktuelle saker  

– Nye saker   

I tillegg har styret ansvaret for og i samarbeid med utarbeidelse /videreutvikle strategi og 
handlingsplaner og jobbe med disse kontinuerlig som beskrevet i klubbens styreinstruks.  

Styret skal minst bestå av:   

– Styreleder   

– Nestleder   

– Seniorleder  

– Ungdomsleder   

            Barneleder  
            Data og KX ansvarlig 

 

STYRELEDER:  

Styreleders arbeidsinstruks:  

– Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i 

klubben.  

– Fastsette agenda for styremøter og lede møtene  

– Hovedansvarlig for kontakten med NFF og Krets  

– Klubbens pressekontakt, og anonser (kann delegeres) 

– Representerer i H-Styret  

Representere klubben ved offisielle tilstelninger og tiltak – Leder har møterett i alle 
utvalgsmøter og avdelingsmøter (med fulle rettigheter) 
Kvalitetsklubb 
Lyngdals Trippelen 
Årsavsluttning 
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NESTLEDER:  

Nestleders arbeids instruks:  

– H-styre medlem 

– Fiks  

– Cup / turneringer /fotballskoler (i samarbeid) 

– Kiosk drift  

– Lotterier 

– Dommerkontakt 

– Leders stedfortreder  

SENIOR – JUNIOR UTVALG. 

Overordnet målsetning:  

– I samrabeid med Sportslig leder etablere senior og juniorlagene   

  

– Avdelingen skal gi et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille senior fotball 

ut i fra   ferdigheter/holdninger.  

– Medvirke til utvikling spillere til norsk toppfotball på gutt / jente siden 

  

– Oprretholde og etablere gode kontakter med klubber i Norsk topp fotball -
for om mulig få til hospiterings- og treningsopphold  

Organisering:  

– Avdelingen skal ledes av seniorleder, med sportslig utvalg som et veiledende 
organ og bestå av minst 3 andre medlemmer  

  

– Seniorleder skal arbeide innenfor målsettinger og retningslinjer som til en 

hver tid er gitt i handlingsplan  

  

Utvalgsleder  

Arbeidsinstruks:  

– Lede senioravdelingen 

– Utarbeide avdelingens kostnadsbudsjett neste år 

– Tilrettelegge for senioravsluttning  

– Overordnet ansvar for at medlemslister oppdateres for avdelingen  

– Ansvar for utført påmelding av alle lag til serie og turneringer   

– Ansvar for etablering av komité for gjennomføring av kamper for A-lag 

Damer/Herre  
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– Holde jevnlige møter med medlemmene i senioravdelingen (minst to før 
seriestart, en i fotballsesongen og en etter serieslutt), der også Klubbhåndboken 
gjennomgås på første møte  

– Skrive årsrapport for avdelingen Grovt 

– Se til at ”Årshjul” aktiviteter blir planlagt, organisert og gjennomført.  

– Sørge for at avdelingen forholder seg til gjeldende lover, budsjetter og 
retningslinjer som styret har vedtatt  

 

UNGDOMS-UTVALG:  

Overordnet målsetning:  

– Avdelingen skal gi trenings- og kamptilbud både for lavterskel- og 

spillerutviklingsgrupper i ungdomsfotballen Organisering:  

– Avdelingen skal ledes av ungdomsleder, med sportslig utvalg som et 

veiledende organ og bestå av minst 4 andre medlemmer  

  

– Ungdomsleder skal arbeide innenfor målsettinger og retningslinjer som til en 
hver tid er gitt i Såportsplan  

Ungdomsleders arbeidsinstruks:  

– Lede ungdomsavdelingen (Smågutt/jente 11år til Gutt/jente 16   

– Utarbeide avdelingens kostnadsbudsjett 

– Ansvar for Jr. avsluttning etter endt sesong  

– Overordnet ansvar for at medlemslister oppdateres for seksjonen  

– Ansvar for utført påmelding av alle lag til serie og turneringer. 

– Ansvar for etablering av dugnadskomité for gjennomføring av og 
Jentefotballens dag  

– Samarbeide med styrets anvarlig for egne Cup og turneringer 

– Holde jevnlige møter med foreldregruppen i ungdomsavdelingen (minst 1. 

før seriestart, en i fotballsesongen og en etter serieslutt), der også Klubbhåndboken 
gjennomgås på første møte  

– Skrive årsrapport for avdelingen  

– Se til at ”Årshjul” aktiviteter blir planlagt, organisert og gjennomført.  

– Sørge for at avdelingen forholder seg til gjeldende lover, budsjetter og 
retningslinjer som styret har vedtatt  
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BARN og Løkke - utvalg:  

Overordnet målsetning:  

– Avdelingen skal observere trenings- og kamptilbud som ivaretar spillernes 

modnings- og ferdighetsnivå i barneavdelingen ihenhold til Sportsplan.  

– Avdelingen skal ledes av utvalgsleder, med sportslig leder som veileder og 
bestå av minst 3. andre medlemmer  

  

– Utvalgsleder skal arbeide innenfor målsettinger og retningslinjer som til en 

hver tid er gitt i Spportsplan 

 Arbeidsinstruks for barne og Løkke utvalg 

– Lede barneavdelingen (Lag opp til og med 12år)  

– Utarbeide avdelingens kostnadsbudsjett  

– Overordnet ansvar for at medlemslister oppdateres for seksjonen  

– Ansvar for utført påmelding av alle lag til serie og turneringer.  

– Ansvar for etablering dugnads- og planleggingskomité for gjennomføring av 
Løkke turneringen.  

– Holde jevnlige møter med foreldre i barneavdelingen (minst 1. før seriestart, 

en i fotballsesongen og en etter serieslutt), der også Klubbhåndboken gjennomgås 
på første møte  

– Skrive årsrapport for avdelingen  

– Se til at ”Årshjul” aktiviteter blir planlagt, organisert og gjennomført.  

– Sørge for at avdelingen forholder seg til gjeldende lover, budsjetter og 

retningslinjer.   

  

Alle i Styret: 

Organisering:  

 Er det tiltenkt andre tiltak og oppgaver som ikke inngår i resterende avdelingers vanlige 
oppgaver og organiseres som prosjekter.    

Alle prosjekter skal beskrives med et mandat eller en målsetting og det skal settes en 

startdato og en sluttdato fra prosjektet.  

Sportslig leder skal sammen med styre bemanne prosjekter med ressurser fra alle 
avdelingene, samtidig skal det settes mål, mandat og tidsplan for prosjektene  

Sportslig leder skal rapportere til styre om fremdrift i prosjektene i hvert styremøte  

Utvalgets arbeidsinstruks:  

Overordnet ansvar for tiltak og oppgaver som klubben velger å sette i gang og stå for 

planlegging og gjennomføring av disse. 
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SPORTSLIG UTVALG:  

 

Sportslig utvalg Lyngdal IL fotball – organisering, mandat og oppgaver. 

Organisering: 

Sportslig utvalg oppnevnes av styret og medlemmene har en funksjonstid på ett år.  

Ledes av klubbens Sportslig leder. 

Utvalgets medlemmer skal settes sammen med basis i kompetanse og representativitet. Med 

kompetanse menes sportsfaglig relevant bakgrunn (trener/leder) og representativitet betyr å 

reflektere klubbens aktiviteter (jente/gutt og ulike aldersgrupperinger).  

Fotballstyret skal ha en representant med: tale-forslag og stemmerett i utvalget. 

Utvalget bør bestå av en kjernegruppe på 4-6 personer som ivaretar løpende beslutninger.  

I mer prinsipielle saker skal utvalget utvides med relevant kompetanse slik som 

trenerkoordinator og /eller trenere ledere fra større deler av klubben.  

Mandat 

Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det faglige og sportslige 

utviklingsansvaret i klubben.  

Utvalget skal sørge for at klubbens til enhver tid gjeldende H-plan / planer og NFFs reglement 

og rammer implementeres i lagene.   

Det skal gjennomføres jevnlige trenerforum og faglig oppfølging av trenerne på alle nivå.  

Beslutninger knyttet til det løpende sportslige opplegget rundt klubbens A-lagene tas i aksen 

hovedtrener /styret.  

(2) 

Oppgaver: 

Sportslig utvalg skal: 

1. Planlegge og bidra til gjennomføring av 2-4 trenerforum hvert år. Fordelt på 

aldersklassene - (6-12) og (13 >) 

2. Gjennomføre nødvendig oppfølging av aktuelle lag og bidra til å avklare eventuelle 

sportslige uoverensstemmelser. (som og kan omfatte ledere / foreldre) 

3. Bidra til å utforme budsjettforslag for utviklingsdelen (unntatt A-lagssatsingen) 

overfor klubbens styre. 

4. Være rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål etter behov 
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5. Økonomiske konsekvenser av tiltak / vedtak, skal forelegges styret for godkjenning 

6. Referat føres og oversendes styret innen 2-dager etter avholdte møter 

7. Det utarbeides et «års hjul» over planlagt aktivitet 

I tillegg gjelder følgende prioriterte strategiske oppgaver: 

8. Bidra til å bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsdeling. 

9. Sikre utvikling av programmer for ferdighetsutvikling og spillestil. 

10. Bedre strukturen og oppfølgingen av enkeltspillere (de ivrigste og mest motiverte), 

vurdere ekstratreninger og utviklingsgrupper. (13-16 år) 

11. Kartlegge trenerkompetansen i klubben, og sikre at klubbens trenere minimum 

oppfyller kravene som stilles til Kvalitetsklubb nivå 1. 

12. Oppfølgning mot samarbeidsklubber 

13. Medvirke til utarbeidelse av sportslig H-Plan – planverk for utvikling av sportslig 

aktivitet 

14. Bidra til fordeling av treningstider 

15. Anbefaling av deltagelse i cuper 

16. Utvalget skal ha fokus på Fair Play i samarbeid med Fair Play ansvarlig 

Styret vedtatt 2018 
  

 

Oppstartansvarlig/rekrutteringsansvarlig: 

Helge Ege 

Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. 
Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 

Funksjonsbeskrivelse for rekrutteringsansvarlig i Lyngdal IL: 

1. Kompetansekrav –Grasrottrener, minst del 1 og 2 og minst fotballederkurs 1 eller annen 
relevant utdannelse. 

2. Sette tidspunkt for oppstart av nye årganger. Klubben skal ha ett eller flere «faste» tidspunkt 
for oppstart av nye årganger. 

3. Antall tiltak –rekrutteringsansvarlig har ansvaret for oppstart og oppfølging på treningene i 
begynnelsen, minst de 3 første, for disse nye gruppene.  

4. Rekrutteringsansvarlig har også ansvaret for innholdet i disse tiltakene for på den måten 
bidra til at alle får mest mulig lik inngang til klubben. 

5. Rekrutteringsansvarlig har en sentral rolle i laginndelingen, basert på retningslinjene fra 
klubbens sportsplan. 
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6. Rekrutteringsansvarlig har et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til 
de nye årskullene. Funksjonsbeskrivelsen i Barnefotballheftet sier hvordan dette ansvaret 
skal ivaretas. 

7. Rekrutteringsansvarlig har et ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene 
og ha en mal på når og hvordan disse kan organiseres og gjennomføres. Klubbens verdier, 
mål og retningslinjer skal presenteres, samt kontingenter og annen nyttig informasjon. 

8. Rekrutteringsansvarlig har et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens 
rekrutteringsplan. 

 

Lagets organisering  
  

a. Trener  

  

o Har ansvaret for det sportslige tilbudet   

o Treningsopplegg  

o Treninger  

o Laguttak  

o Kampledelse  

o Deltar på klubbens trener - og oppmannsmøter  

o Spillersamtaler/-møter  

o Følger opp hver enkelt spiller best mulig  

o Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget   

o Ta trenerkurs  

o Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/traneransvarlig  

  

b.  Lagleder / oppmann   

  

o Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt 

laget. Oppmann/lagleder - har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.  

o Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) på 

«www.klubben.no»  

o Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter  

o Arrangere foreldremøter  

o Samarbeide med trenerne om spillermøter  

o Være kjent med Sportsplanen  

o Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside  

o Ansvarlig for påmelding til cuper 

o Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert o Ansvarlig for bestilling av utstyr  

o Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp   

o Sørge for at dommeren får betaling  

o Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over 

pga. karantene.  

o Ansvarlig for omberamming av kamper  

o Logistikkansvarlig ved bortekamper  

o Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter  
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o Delta på kretsens ABC- laglederkurs  

 

c.  Økonomiansvarlig (Oppgaven kan fordeles til lagleder/foreldrekontakt) 

  

o har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)  

o Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte  

o Levere forenklet regnskap til styret  

o Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagkassen blir gjennomført  

o Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagkassen)  

o Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben  

o Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv  

  

d. Foreldrekontakt   

 

o Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale 

miljøet i spiller-/foreldregruppa  

o Bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen  

o Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp  

o Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på 

laget  

o Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke 

klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg  

o Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere  

 

Dommeransvarlig/Koordinator: 

Svein Bråthen robinho@online.no 

Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:  

• Klubbens dommere  

• Klubbens styre og administrasjon  

• Lagledere og trenere  

• Fotballkretsen  

• Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til 

antall lag.  

• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.  

• Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært 

samarbeid med kretsen.  

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

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

• Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også 

deltakelse på treningsleir.  

• Heve dommerens status i klubben 

 

 

mailto:robinho@online.no
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FIKS ansvarlig: 
 

Øyvind Berntsen 

 

Instrukser: 

• Registrere nye personer, roller, spillere og gir nødvendig opplærling i bruken av FIKS.  
o Registering av spillere, hvor dupplettkontroll blir brukt 
o Opplærling av klubbrukere i hvordan man bruker kamprapport og 

resultatregistrering 
o Opplærling av klubbrukere i godkjenning av overganger dersom kompetansen er der 

hos klubbadmin. 
• Følge opp og bistå klubbrukerne, hvis registering (har vært litt problemer tidligere pga ulike 

typer nettlesere) og kamprapporter ikke blir levert el registrert. 
• Administrere klubbopplysninger ved behov. 
• Administrere klubbens anlegg ved behov mot krets som må foreta justeringer i systemet 
• Sender ut informasjon til lagene om når fristene for påmelding til sesongen er og følger opp 

at disse blir overholdt. 
• Informere i februar hvert år på trenere/lagleder/styremøte på hva FIKS er og hvilke lag som 

skal bruke det. 
• Sender ut info til alle trenere/lagledere når kampene for sesongen ligger ute til gjennomsyn 

før sesongstart. 
• FIKS ansvarlig melder på alle klubbens lag i serien og godkjenner påmeldingene.  

o Melder av lag til serien innen fristen, hvis det viser seg at det er nødvendig. 
o FIKS ansvarlig melder på yngre lag til Bendit cup., samt andre turneringer som krever 

FIKS- påmelding 
o Påser at alle lagene har hovednavn og evt et lags navn i serien. 
o Melder på antilag, der det er behov 
o Bistår og henviser videre, hvis noen trenere/lagledere er usikker på hvilket nivå de 

skal melde på laget i kommende sesong 
o Aktivisere og passivisere forsikringer på spillere 
o Flytting av kamper i barnefotball i FIKS 
o Foreta endringer på personer og roller eller bl.a årsmøte 
o Rydde og holde orden på lagsporteføljen 
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Sportslig leder: 
 

Jan Ove Pedersen  lyngdalil.sportslig.leder@gmail.com Tel 90811782 

 

Instrukser: 

 

1. Leder av sportslig utvalg 

2. Kartlegging og påmelding til krets i henhold til gitte tidsfrister 

3. Oppfølging og utvikling av trenere/støtteapparat. Ajourføring av klubbens 

trenerkompetanse og inspirere trenere til personlig utvikling og kompetanseheving. 

4. Oppfølging av spillere i lag og i samarbeid følge opp hospiteringsrutiner i henhold til 

sportsplanen, samt nominering til sone og krets. 

5. Utarbeide klubbens røde tråd og oppfølging på treningsfeltet. 

6. I samarbeid med SU utarbeide treningstider og vurdere oppstart av utviklingsgruppe. 

7. Oppfølging og kontakt med samarbeidsklubb. 

8. Være klubbens talsperson utad i sportslige spørsmål samt delta i sportslig samling 

som naturlig berører stillings beskrivelse. 

9. Medvirke i klubbens fotballskoler og cuparrangementer. 

10. Sportslig leder rapporterer til styreansvarlig for løkke, Jr og senior avdeling 

11. Sportslig leder møter i styremøter etter behov. 

 

 

Kvalitetsklubbansvarlig: 
 

Jan Ove Pedersen lyngdalil.sportslig.leder@gmail.com Tel 90811782 

Instrukser: 

• Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.  

• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.  

• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i 

god kvalitet i klubbens planverk og praksis.  

• Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med 

verdi- og utviklingsarbeidet. 

 

 

Overgangsansvarlig: 
 

Jan Ove Pedersen lyngdalil.sportslig.leder@gmail.com Tel 90811782 

 

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs 

«Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er det viktig at 

lederen kjenner til rutinene i slike saker, eller eventuelt delegerer slike saker til en annen person i 

styret.  

• En overgang krever at en del formalia skal være på plass.  

• Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.  

mailto:lyngdalil.sportslig.leder@gmail.com
mailto:lyngdalil.sportslig.leder@gmail.com
mailto:lyngdalil.sportslig.leder@gmail.com
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• Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte 

forpliktelser til klubben.  

• Overgangen gjennomføres elektroniske i FIKS.  

• Disse gis ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen 

klubb.  

• Norges fotballforbund og Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som 

av klubbstyret gis tilgang til FIKS. 

 

 

Politiattester: 
 

-Roger Abusland   leder@lyngdalil.no 

 

Det er Daglig leder i Lyngdal IL som er ansvarlig for klubbens politiattester: Gruppa medvirker til 
innkreving av attest. 

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og reiseledere.  

Politiattest skal avkreves av personer som utfører oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  

 Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Vi skal ha attest fra trenere, styremedlemmer, 
reiseledere og de som ofte kjører andre sine barn.  

Link: Veiledning – Politiattest Link: Informasjon om politiattestordningen www.idrett.no/politiattest 

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

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

mindreårige, skal ha politiattest.  

 

Ordningen i korte trekk:  

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

ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal 

avkreves politiattest.  

• Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.  

• Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.  

• Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den 

for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.  

• Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.  

• Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver 

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

utviklingshemming.  

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post: 

politiattest@idrettsforbundet.no - telefon: 800 30 630. 

 

https://lyngdal-il.spoortz.no/portal/public/showContentCategory.do?id=23559 

mailto:leder@lyngdalil.no
https://lyngdal-il.spoortz.no/portal/public/showContentCategory.do?id=23559
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Forsikring   
 

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.   For spillere under 12 år er det et krav om at 

spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges 

Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige 

idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.    

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under 

grunnforsikringen.    

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende 

sesong for å være dekket av forsikringsordningen.  

  

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring 

 

 

ØKONOMISTYRING Lyngdal IL fotball (Gruppa) 

Lyngdal IL har tilsatt daglig leder i 60% stilling. 

Lyngdal Il har hovedansvar for Klubbens økonomistyring. 

Knt nr: 3085 30 09152 

Fotballgruppa:3085 30 07796 

Gruppa vedtar sine «egne budsjetter på gruppas årsmøte, sammen med regnskap og 

revisjonsberetning. 

Gruppas budsjetter sendes over til H-lag for årsmøtegodkjenning. 

Fotballgruppa har styret som økonomiansvarlig og rapporterer til Hovedlags ved H-styret og følger 

opp «avvik» i form av «nødvendige vedtak» 

Fotballgruppa styrer etter årsmøtets vedtatte budsjett og retningslinjer for bruk av midler. 

Gruppa har jevnlig oppfølgning av økonomi på styremøter 

Gruppa vurderer å ha eget «likviditetsbudsjett» 

Gruppa har egen kasserer som utfører faktureringer i samarbeid med klubbens regnskapsfirma. (Jan 

Leksbø) 

Gruppa har egen «rådgiver» i utarbeidelse av budsjett og Konto avstemming 

Regnskap / bilag administreres og følges opp ved kasserer og Klubbens regnskapsbyrå: Wisma  

Kontanthåndtering skjer i liten grad, men i forbindelse med hjemmekamper, attesteres de av 

kampansvarlig (styremedlem) og legges i safe for levering til bank. 
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Revisjon: Gruppa har egne revisorer valgt på årsmøte og H-Lag har sitt eget profesjonelle 

revisorfirma «Team Revisor AS Mandal. 

Lagskasse: Er plassert på egne kontoer i Klubbens Bank (Sparebank Sør) og konto opprettes av daglig 

leder. Lagene rapporterer med bilag til H-Lag og fotballgruppa 2.ganger pr år 

H-lag står for innkreving av medlemskontingent og treningsavgifter som er vedtatt på klubbens 

årsmøter (gruppe /H-lag) 

Lyngdal IL fotball 
Fotballstyret. 15092-019 
 
 

Kontingenter, avgifter, medlemskap   

Det Lyngdal IL som innkrever medlemskontingent og treningsavgift for gruppa. 

Beløpene som fremkommer, er spesifisert. 

*Medlemskap i Lyngdal IL er Kr.300 + Klespakke kr:780 totalt: Kr.1080 

*Gruppas Treningsavgiften varierer for barn / unge og voksne, 

*Klubben benytter Klubb Admin som er et elektronisk medlemssystem.  

Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over 
utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.   

Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.    

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og 
treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene.  

Alle medlemmer har en egen sin personlige idrettsside på Min Idrett. Denne må hvert enkelt 
medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller 
administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, samt endre dine 
personopplysninger.  

https://lyngdal-il.spoortz.no/portal/public/showContentCategory.do?id=8803 

 

               Medlemskontingenten:  

               Fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  

Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben vedtar ulike typer kontingenter, 
for eksempel for barn, ungdom, voksne.  

Familiekontingent i klubben.  

Dette regnes som en rabattordning. Det er ikke hele familien som har et medlemskap, men 
hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap.  

Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere 
medlemslister mot regnskap.  

https://lyngdal-il.spoortz.no/portal/public/showContentCategory.do?id=8803
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a. Øvrige avgifter:   

*Treningsavgiften: 

Denne dekker «løpende utgifter» til gruppa. 

Til eks: Utstyr – klespakker – trenere – anlegg – NFF avgifter – dommerutgifter – påmeldinger 
– lagstilskudd m.m. 

 
 

Informasjon/kommunikasjon  

  

• *Trenerforum arr. jevnlig (minst 3 ganger pr år) 
 

• *Foreldremøter arr ved opptak av «knøtte elever» og ved behov 
 

• *Lagledermøter. Arr. 2.g pr år (og etter behov) 
 

• *Klubbens Web-side: Egne ansvarlige for gruppa og H-Lag 
 

• *Fotball.no og Treningsøkta.no refereres i trener / lagledermøter. samt at det er 
henvisninger i Gruppas H-Plan 

 

• *Sosiale medier: Egen «forskrift» for bruk av sosiale medier, ved aktivitet i klubbens regi. 

• Presse kontakt er delegert til de enkelt ansvar / utvalgs områder 
 
 

Bruk av klubbhus og anlegg  

Klubben tilrettelegge for at barn og ungdom møter fotballhverdagen uke etter uke med gode 
opplevelser.  

En tilrettelagt aktivitet tar hensyn til spillerens ståsted og ønske om aktivitetsnivå.  

Mer aktivitet betyr at klubben tilbyr mye aktivitet for de spillerne som ønsker det.  

Bedre aktivitet handler om å heve kvaliteten på tilbudet vi gir til både spillere som vil trene 
mye og de som vil ha lavere aktivitetsnivå 

 

KLUBBHUS: 

• *Lyngdal IL har eget «stort» klubbhus med alle fasiliteter, til bruk for sine 
medlemmer! 

• *Vi har TV «stue» med kanaler for bl.a. Premie League 

• *Egen kafe – kiosk – og «myldre rom» 

• *Møterom og kjøkken 

• *Inne fasiliteter for publikum 
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• *Overbygd tribune med plass til ca.800 personer 

• *Egen speaker bu 

• *Kontorer og spiseplass 

Ansvar: 

Det er H-lag som er ansvarlig for drift og vedlikehold 

*Det er en innleid vaktmestertjeneste som foretar daglig rutiner og vedlikehold. Ellers så er 
alle gruppene medansvarlig for bruk av anlegg. 

Anlegg stadion: https://lyngdal-
il.spoortz.no/portal/public/showContentCategory.do?id=8798 

 
 
 

Gjennomføring av klubbens hjemmekamper   

• *Gruppa har en «egne kamp ansvarlige, som i hovedsak er gruppas styre. 

• *Vi har egne billettører og vakter 

• *Vi har egen speaker  

• *Vi har egen person som server dommere 

• *Kampansvarlig er og «pressehjelp» 

• *Kafe og kiosk er tilgjengelig og stryres via lag i aldersbestemte klasser (foreldre) med en 
hovedansvarlig for kioskdrift. 

• *Hjertestarter og båre finnes på stadionområdet og er gjort kjent gjennom Klubbens 
HMS kurs. 

 

Oversikt over arrangementer: 

• *Gruppa arr. årlig Lyngdal Cup i August (egen oppnevnt komite)  

• *Gruppa arr. årlig «vintercuper for barn og unge» i fra (januar til ut mars)  

• *Gruppa arr. i samarbeid med NFF Agder «jentefotballens dag 

• *Gruppa arr. årlig «Mygg cup» (for de aller yngste) 

• *Gruppa arr. Årlig «Fibo Cup» for barn / unge (høst) 

• *Gruppa arr. årlig «Kiwi Camp» for barn / unge (vår / høst) 

• *Gruppa har egen FFO tilbud (helårlig) 

• *Gruppa har egne keepertrenere for barn og unge og seniorer 

• *Gruppa arr. «ekstra trening» for unge - høst /vinter 

• *Gruppa har egne års avslutninger for Jr. og senior samt ledere og trenere. 

• *Lagene deltar i Lokale og «distanse» cup / turneringer 

 

 

 

 

https://lyngdal-il.spoortz.no/portal/public/showContentCategory.do?id=8798
https://lyngdal-il.spoortz.no/portal/public/showContentCategory.do?id=8798


 

22 
 

Utstyr: 

• *Klubben har en innendørshall for fotball og friidrett samt klatring 

• *Klubben har 3.-tre kunstgress baner i «full størrelse» 

• *Klubben har 6 – seks ball binger 

• *Klubben har egen «Kleskode / klespakke» for aktive og trenere / ledere 

• *Klubben har 6 garderober + dommergarderobe 

• *Klubben har eget styrkerom 

• *Klubben har flombelysning godkjent for TV? 

• Klubben har egen materialforvalter 

Utstyr til utlåning: 

*Utstyr kan lånes ut til uorganisert aktivitet på forespørsel 

 

 

Retningslinjer knyttet til materiell 

 

• Klubben har 2-4 års kontrakter med leverandør (Scan Trade) 

• Klubben har egen «Kleskode» 

• Hver spiller har sin drakt (som utleveres etter innbetalt medlemskap og 
treningsavgift) og skal vare i 2.år. 

• Klubben har hjemme / borte drakter for seniorer 

• Alle lag har førstehjelp skrin 

• Alle lag har sine baller – nett – kjegler og markerings vester 

• Materiell kvitteres ut av material forvalter 

• Annet utstyr som «stiger – kamera – hekker – Nett og utstyr for fotball tennis 
og fotballgolf. m.m. kan lånes. 

• Drakter vaskes selv av alle spillere 
• Vimpler kan fås utlevert ved deltagelse i cup. 

 

 

Arbeidsgiveransvar   

• Klubben har ansatt Daglig Leder i Lyngdal IL 

• Gruppa har en midlertidig ansatt: (Sportslig leder – FFO ansvarlig og A-trener herrer) 

• Styret har arbeidsgiveransvaret.  

• Ansvar for å følge opp daglig leder kan delegeres til ett av styremedlemmene.  
 

Klubben:  

• *Er ikke medlem av arbeidsgiverforening 

• *Det er ikke opprettet tariffavtale 
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• *Lyngdal IL utlyser ledig «stilling» gjennom: annonser – media - hjemmeside  

• Velger eget ansettelse utvalg – innhenter ekstern hjelp - H-styret foretar den 
endelige ansettelse etter innstilling i fra ansettelse utvalg 

• *Styret har Personalansvar  

• *Arbeidsavtaler er opprettet med de ansatte 
 

 

Utmerkelser: 
 

H-Lag har «Erkjentlighets pris» og *Æresmedlemskap 

• Gruppa har «årets trener / og leder 

• Gruppa har Årets Dugdøl» 

• Hvert lag kårer «Årets spiller»  

• Mathias stipend» 

• Gruppa har et Jr- stipend på kr.5000.- til en spiller som utmerker seg 
«kvalitativt» som spiller og person. 

 
 
  

Under etablering:  

Lyngdals Trippelen (Logo) 
 

• Gruppa ønsker å styrke muligheten for ungdommen til å fortsette sitt engasjement 
etter 

at de eventuelt har «gått lei» av fotballen m.a.o. et alternativt tilbud eller et supplement 
for aktivitet i gruppa. 
 
Lyngdal Trippelen 

• Du blir «trippel kandidat» ved å fullføre 

• Dommerkurs (13-14 år) 

• Trener kurs / delkurs av grasrøttene - 15 år 

• Lederkurs (styre og komite innføring» -16år > 

• Ved aktiv deltagelse innenfor over nevnte områder, vil de bli uniformert med egen  
T-skjorte.  
 

 

 

 

 

 

 

 


