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Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball 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 etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og
foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre,
styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i Freidig Fotball.

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

Klubbens- og avdelingens navn:
Klubbens navn er:   Sportsklubben Freidig 
Korrekt forkortet navn er:  Sp.kl. Freidig
Avdelingenes navn forkortet  Freidig Fotball 

Stiftet: 17. oktober 1903

Klubbens adresse
Sportsklubben Freidigs adresse er: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim

Klubbhus 
Sportsklubben Freidigs klubbhus ligger i Sigurd Jorsalfarsveg 31, 7052 Trondheim.
Kontoret er normalt betjent mandag – torsdag 0900-1500. Fredag 0900-1200
Kontortelefon 7390 0755

Kontakt oss: Hovedklubb  Freidig Fotball
Hjemmeside  www.freidig.idrett.no  www.freidigfotball.no
e-post freidig@freidig.idrett.no      medlem@freidigfotball.no                            

Organisasjonsnummer
Sportsklubben Freidig er registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret)
Lagets organisasjonsnr.: 937 450 761

Bankforbindelse 
Sportsklubben Freidigs bankforbindelse er Sparebank1 SMN

Bankkonto: 4200 35 73790

Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Trøndelag Fotballkrets

Norges Fotballforbund  |  Ullevaal Stadion  |  N-0840 Oslo  |  tlf: 04 420  |  www.fotball.no
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KLUBBPROFIL
Hele vår Adidas-kolleksjon er å få kjøpt hos G-Sport Lefstad i Munkegata.
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UTFORDRINGER

VI SKAL...

være best på                                              Utfordringer
• Miljø som gir minst mulig frafall
• Trenere og sportslig støtteapparat
• Sportslige arrangementer 
   som vi velger å satse på
• Foreldreinvolvering

være gode nok på
• Kommunikasjon innad i klubben, 
   mellom lag og årsklasser, og utad
• Fysiske fasiliteter 
• Økonomistyring og oppfølging

ikke
• subsidiere eldre lag på bekostning av yngre 
• ha skoledelte lag i noen årsklasser

KJERNE-
VERDIENE 

VåRE:

Inkluderende

Utviklende

Artig

1. Skaffe nok engasjerte resurspersoner som virkelig ønsker
  å være primus motor for å realisere det vi skal bli best på
2. Få på plass en engasjert ansvarlig for sportslig plan
 og utvalg
3. Mulige konflikter mellom klubbens mål 
 og individuelle ambisjonsnivå

4. At noen tar ansvar for kommunikasjon og informasjon
5. Oppnå forståelse internt i Freidig for at behov og krav 
 til bane og fasiliteter har endret seg, og fortsatt endrer 
 seg (kiosk, garderobe)

6. Trygghet i de yngste og eldste årsklassene
7. Freidig ønsker mer av det gode til alle alltid

VISJON OG MåL
Som en av Trøndelags ledende breddeklubber 
skal Freidig Fotball være et naturlig valg i vårt nærmiljø. 

Med et tilrettelagt tilbud for alle skal Freidig Fotball 
skape utvikling og idrettsglede for barn og voksne.

HOVEDMåLENE 
Vi skal være best på
 • Miljø som gir minst mulig frafall
 • Trenere og sportslig støtteapparat
 • Sportslige arrangementer som vi velger å satse på
 • Foreldreinvolvering

Vi skal være gode nok på
 • Kommunikasjon innad i klubben, mellom lag og årsklasser, og utad
 • Fysiske fasiliteter 
 • Økonomistyring og oppfølging

Vi skal ikke
 • subsidiere eldre lag på bekostning av yngre 
 • ha skoledelte lag

En samlet strategigruppe 
står bak visjonen, kjerne-

verdiene og hoved-
målene etter samlinger 

på Fjellsætra:

06.11. 2013
05.12. 2013
11.01. 2014
27.01. 2014



LøSNINGER

Utfordringer «Best på»                             Tiltak
1. Skaffe nok engasjerte resurspersoner 
 som virkelig ønsker
 å være primus motor for å 
 realisere det vi skal bli best på

2. Få på plass en engasjert 
 ansvarlig for sportslig plan
 og utvalg

3. Mulige konflikter mellom 
 klubbens mål 
 og individuelle ambisjonsnivå

4. At noen tar ansvar for 
 kommunikasjon og informasjon

5. Oppnå forståelse internt i Freidig 
 for at behov og krav 
 til bane og fasiliteter har endret seg, 
 og fortsatt endrer seg
 (kiosk, garderobe)

Utfordringer «Ikke gjøre» 

6. Trygghet i de yngste og eldste årsklassene

7. Freidig ønsker mer av det gode til alle 
 alltid  * Link: 

 http://freidigfotball.no/
 samfunns-og-verdiarbeid/
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•  Godt kompetent engasjert styre med vilje evne og motivasjon 
 til å realisere målene
•  Flere sosiale aktiviteter i Freidigregi som bygger klubbfølelsen,  
 vårfest og høstfest
• Involvering og oppfølging av foreldre
•  Gi engasjerende utfordringer til alle
• Arrangere fotballens dager på tvers av lagene med fokus på 
 klubb-følelse (kamper, merker, diplomer)
• Oppstartsmøte som informerer og motiverer nye foreldre og 
 spillere til å engasjere seg i klubben.
• Motiverende opplegg slik at min 4 foreldre på hvert startende 
 årskull har lyst til å bli trenere for laget.
• Opplegg som gjør det artig og givende for foreldre å engasjere 
 seg i trener/oppmanns/drifts/dugnads og tillitsvalgt funksjoner 
 i klubben gjennom hele «fotballivet». 

• Få på plass sportslig leder/sportslig utvalg som legger sportslig 
 plan og sikrer kompetanseutvikling av trenere og støtteapparat
• Trenerutvikling og –kursing
• Trener- og lagshåndbok for de ulike årgangene
• Treninger på tvers av årganger (talent, keeper)
• Treningsinformasjon til foreldrene

• Motivere og holde på trenere
• Freidig blir Kvalitetsklubb-pilot (NFF)
• Samarbeid med andre klubber 

•  Tydelig kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsansvarlig 
 (med bl.a. målretta tematisk informasjon 

•  Få aksept for oppgraderingsbehov av klubbens fasiliteter
• Få Are inn i hus-styret
• Oppgradering av baner (blir konge!) kiosk, garderober, 
 klubbhus (så det blir samlingssted/kafé)



3. KLUBBENS LOV
Sportsklubben Freidig har en egen lov basert på lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra 
NIF. Klubbens lov vedtas på årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Se www.freidigfotball.no - Fil:  Klubbens lov

4. KLUBBENS MåLGRUPPER
• Barn 6-12 år     • Ungdom 13-19 år     • Voksne

Se www.freidigfotball.no - Fil: Freidig Fotball Sportslig Plan – komplett v1.1

5. FREIDIG FOTBALLs ORGANISERING
Årsmøtet i februar, 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. 
Alle faktisk betalende medlemmer har stemmerett.
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  * Link: http://hoved.freidig.idrett.no/hovedstyre/klubbens-lov/

 * Link: http://freidigfotball.no/aktivitet/

FUNKSJONSKART FREIDIG FOTBALLSTYRE

© 2012 Deloitte AS 

Funksjonskart Styret i Freidig Fotball 

Styreleder 

Nestleder Sportslig leder Materialforvalter Informasjon/web Baneansvarlig Dugnadsansvarlig Sponsoransvarlig 

Skandia Cup 
Sekretær til styret 

Daglig leder 
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KONTAKT-INFO:

Are Bergquist are.bergquist@gmail.com 90592636 Leder

Morten Handberg Nielsen mohani@online.no 92037460 Nestleder

Gunnar Hovland gunnar.hovland@bnbank.no 90520035 Baneansvarlig

Øyvind Riiber oyvind.riiber@evry.com 93059576 Dugnad/Spons

Tor Grande tor.grande@ntnu.no 97616918 Dugnad/Spons

Einar Staven einstav@gmail.com 90939549 Materialforvalter

Arve Vorland Pedersen arve.pedersen@hist.no 73936825 Sportslig leder

Peter Ibsen peter.ibsen@dnbnor.no 91661520 Info, web

Brynjar Aune brynjar@skandiacup.no 95748100 Skandia Cup

Rune Lium rulium@gmail.com 91858501 BANEPLAN

Torgeir Berg Lunder torgeirbl@gmail.com 99594304 Kubbdommeransv

Mona Østgård medlem@freidigfotball.no 73900755 Kontoret. 9-15

VERV ANSVAR OG HOVEDOPPGAVE

Styreleder: Are Bergquist. 2014 -2016 
 - Ansvarlig for avdelingens utvikling, økonomisk og sportslig
 - Forberede og lede styremøter, representere avdelingen i hovedstyret (HS) 
  og overfor andre avdelinger
 - Løpende kontakt med daglig leder og HS etter behov
 - Representere avdelingen overfor hovedsamarbeidspartnere og sponsorer
 - vareta avdelingens og klubbens interesser overfor eksterne parter på en best mulig måte 
  for avdelingen og Freidig
 -  Kontrakt- og avtaleansvarlig på vegne av avdelingen

Nestleder: Morten Handberg Nielsen. 2014 – 2016
 -  Stedfortreder for styreleder, internt i avdelingen, overfor andre avdelinger, HS og eksterne
 -  Ansvarlig for aktiviteter mot skoler, så som å arrangere allidrett, oppstart syvårsfotball o.l.
 -  Ansvarlig for årsberetninger fra avdelingens lag og funksjoner
 -  Initiere og ivareta budsjettprosessen for avdelingen forut for årsmøtet
 -  Politiattester

Baneansvarlig: Gunnar Hovland 2014 – 
 - Ansvarlig for banens beskaffenhet og tilgjengelighet, herunder blant annet
 -  Kvalitet på gressmatte og banenære fasiliteter
 - Kontakt med kommune, fylke, krets og eventuelt andre hva gjelder banerelaterte problemstillinger
 -  Ivareta banemannskaper, og sørge for at banen er tilgjengelig i de perioder styret beslutter
 -  Utskifting, vedlikehold og eventuelt kapasitetsøkning

  * Link: http://freidigfotball.no/kontaktoversikt/
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VERV ANSVAR OG HOVEDOPPGAVE

Baneplanansvarlig: Tillegges adm fra 2015
 -  Ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av baneplan for Freidigbanen
 -  Løpende kontakt med lag, krets o.l.
 -  Utleie av bane til andre klubber og lag

Sportslig leder: Arve V. Pedersen 2014-2016
 -  Ansvarlig for sportslig innhold og kvalitet på tvers av alle lag og aldersgrupper, herunder
 -  Utarbeidelse, forankring, implementering , etterlevelse og justering av sportslig plan
 -  Etablering og drift av sportslig utvalg
 -  Løpende kontakt med lagledere og trenere
 -  Sørge for at klubben har god kvalitet på trenere på alle nivåer gjennom blant annet å
 -  Bistå lag i å skaffe til veie dyktige trenere i forkant av sesongstart, dersom det er ønskelig
 -  Tilby videre- og etterutdanning for å sikre at trenere på alle nivåer oppfyller ønsket
  kvalifikasjonsnivå

Materialforvalter: Einar Staven 2014 – 2016
 - Ansvarlig for innkjøp av lags- og klubbutstyr i henhold til inngåtte avtaler med utstyrsleverandører 
  og forhandler
 - Sikre tilstrekkelig utstyr til alle lag, plassere ordre hos forhandler når dette er nødvendig og føre
  oversikter over varer/utstyr på lager
 - Ivareta dialog med utstyrsleverandør/forhandler og sikre at avdelingen opptrer optimalt mht avtalte
  betingelser hos utstyrsleverandør/forhandler
 - Ivareta dialog med håndballavdelingen og innebandyavdelingen mht felles innkjøp av lagsutstyr

Kommunikasjon/web: Peter Ibsen 2014 – 2015
 -  Ansvarlig for hensiktsmessig, relevant og brukervennlig kommunikasjonsplattform/-teknologi 
  overfor medlemmer, utøvere og omverden
 - Ivareta webløsning og sikre at denne oppfyller de behov avdelingen har

Sponsoransvarlig: øyvind Riiber - Tor Grande 2014 – 2015
 - Ansvarlig for all sponsor- og reklameaktiviteter utenom hovedsponsorer, herunder
 - Banereklame, annonser i medlemsblad
 - Bistå lag med lagspesifikk sponsing

Dugnadsansvarlig - Tor Grande 2014 - 2015
 -  Ansvarlig overfor eksterne interessenter, så som kommune, fylke, veldedige lag og organisasjoner
  hva gjelder tilfang og avvikling av dugnader: Tilsynsvakter Blussuvoll, Fotball-Lotteriet, Enjoy
 -  Ansvarlig for å arrangere dugnader i avdelingen, herunder unntatt Skandia Cup
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FREIDIG FOTBALL HAR TO FAST ANSATT I 100% STILLINGER:

Leder Skandia Cup - Brynjar Aune
 - Overordnet økonomisk, sportslig, markedsmessig og omdømmemessig ansvar for Skandia Cup
 -  Lede hovedkomiteen i planlegging og gjennomføring av SC
 -  Ansvarlig for markedsføring, salg og kommunikasjon eksternt og internt
 -  Ansvarlig for å ivareta og videreutvikle sponsorrelasjoner der dette er hensiktsmessig
 -  Ivareta relasjoner mot kommune, fylke, samarbeidspartnere og andre eksterne parter 
  på en best mulig måte for SC og Freidig
 -  Utarbeide og sikre godkjennelse av budsjett før årsmøtet i cupåret
 -  Sikre forankring og holde styret i Freidig Fotball løpende orientert om status i arrangementet
 -  Opptre i henhold til de føringer og beslutninger som fattes av styret

Daglig leder: Mona østgård
 - Daglig drift av Fotballavdelingen, herunder Ivareta og følge opp medlemsregister – ajourhold 
 - Være kontaktpunkt mot sponsorer og samarbeidspartnere 
 - Være kontaktpunkt for styrets medlemmer, samt ansvarlige for funksjoner som materialforvalter, 
    sportslig leder, sponsor-/dugnadsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, baneansvarlig, dommeransvarlig, 
    og bistå disse i utøvelsen av sine verv.
 - Etablere og ivareta støtte/sekretærfunksjonen for styret.
 - Forberede, arrangere og følge opp styremøter og evt. prosjektmøter.
 - Utarbeide, innføre og følge opp administrative rutiner.
 - Identifisere og iverksette administrative forbedrings- og effektiviseringstiltak.
 - Være pådriver for, utarbeide og implementere endringer i prosesser, rutiner og systemer, 
    der det er hensiktsmessig, for effektiv drift av avdelingen og klubben som sådan. 
 - Følge opp Fotballavdelingens økonomi. Være pådriver for, og ha det overordnete ansvaret for:
 - Budsjettering og regnskapsrapportering (periode og årsavslutninger).
 - Fakturering av kontingenter, aktivitetsavgifter og lignende.
 - Refusjoner og godtgjørelser overfor trenere, oppmenn, medlemmer.
 - Generell oppfølging av medlemmer og leverandører/samarbeidspartnere.
 - Utbetalinger på vegne av avdelingen
 - Ivareta sekretariat ansvaret for Skandia Cup, herunder
 - Direkte- og massemarkedsføring. Utarbeidelse og distribusjon av materiell.
 - Bistå prosjektgruppen i gjennomføringen av arrangementet.

Arbeidsgiveransvar 
Det er Freidig Fotball sitt styret som har arbeidsgiveransvaret. 
Ansvar for å følge opp daglig leder samt prosjektleder i Skandia Cup 
er delegert til fotballstyreformannen. 

- Pr i dag er ikke Sportsklubben Freidig medlem av noen arbeidsgiverforening. 
- Vi har ikke opprettet tariffavtale
- Ansettelsesavtaler er signert alle parter
- Personalansvar underligger Fotballstyret samt Hovedstyret
- Arbeidsavtaler er utarbeidet

 * Link: http://freidigfotball.no/organisasjon/



øVRIGE FUNKSJONER I  FREIDIG FOTBALL
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OPPSTARTSANSVARLIG 
OPPGAVeR OG ANSVAR SOm LIGGeR TIL ROLLeN: 

I Freidig Fotball er nestleder i styret ansvarlig for oppstart av de yngste barna. Dette er årets skole-
startere.
Klubbens krav til kompetanse for oppstartsansvarlig: Formell trenerkompetanse og/eller NFF Leder 1.
Kontakt med skolestarterne og deres foresatte oppnås ved at FF henger opp godt synlig informasjon 
om oppstart av aktiviteter i klubben på skolene Berg og Eberg. Dette er på forhånd avtalt med og 
godkjent av skolene.
Informasjonsplakaten inneholder opplysninger om klubben, dens aktiviteter (fotball og all-idrett), vis-
joner, samt invitasjon til et oppstartsmøte for foresatte i klubbens lokaler.
Dette tiltaket iverksettes ved skolestart hvert år.

På oppstartsmøtet informeres det om hvilke verdier klubben ønsker de første treningene skal innehol-
de. Det informeres også om klubbens mål og retningslinjer for aktiviteten og klubbens kontingenter.
Klubben hjelper foreldregruppen med å finne lagledere/trenere som er best egnet til å lede trenin-
gene. Det informeres samtidig om krav til godkjent Politiattest for alle i støtteapparatet rundt laget, 
og hvordan det søkes om en slik attest.
Klubben informerer om aktivitetskurs og trenerutdanning og anbefaler at noen i gruppen gjennom-
fører dette.
Klubben sørger for at navneliste med nødvendig kontaktinformasjon fylles ut både for barn og støt-
teapparat. Denne listen følges opp i samarbeid med lagets oppmann i tiden fremover.

Oppstartsansvarlig er deltar på treningene de 2 første ukene for å bistå både foreldre og barn, 
gjerne i samarbeid med klubbens sportslige leder.
Oppstartsansvarlig stiller ellers opp etter ønske og behov.
Oppstartsansvarlig initierer overfor støtteapparatet at foreldrene innkalles til et foreldremøte for laget 
ved endt høstsesong. En evaluering av høstens aktiviteter og en plan for våren. Deretter anbefales 
foreldremøter minst 1 gang hvert halvår.
En representant fra klubbens styre kan stille på foreldremøte ved ønske/behov.

Oppstartsansvarlig skal alltid evaluere høstens rekruttering for å se etter mulighet for forbedringer i 
prosessen.

Se www.freidigfotball.no - Fil: Instruks OPPSTARTSANSVARLIG    Oppstartmøte

 * Link: http://freidigfotball.no/organisasjon/

KoNTAKT:

Morten Handberg Nielsen mohani@online.no 92037460 Nestleder



Sportsplan: 
•  Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 

Trenerforum: 
•  Planlegging 
 – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.

• Gjennomføring 
 – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan. 

Klubbens trenere: 
•  Oppfølging 
 – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!

• Utdanning 
 – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning. 

• Rekruttering av nye trenere. 

TReNeRANSVARLIG 

OPPGAVeR OG ANSVAR SOm LIGGeR TIL ROLLeN:

ÅRShjuL fOR TReNeRuTVIKLeReN/TReNeRfORum: 

Feb./mars: Trenerforum 1: 
- Gjennomgang av klubbens sportsplan.
- Nye trenere er på plass. 
- Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen. 

Juni: Trenerforum 2:
- Evaluering av vårsesongen.
- Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.
- Påmelding til kurs. 

Nov./des.: Trenerforum 3: 
- Evaluering av sesongen. 
- Planlegging av ny sesong. 
- Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben. 
- Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong. 

Flere trenerforum knyttet til konkrete temaer i klubbens sportsplan kan gjennomføres, men tre trenerforum 
skal gjennomføres for at klubben skal kunne være en kvalitetsklubb.

 * Link: http://freidigfotball.no/aktivitet/
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DOmmeRANSVARLIG 
OPPGAVeR OG ANSVAR SOm LIGGeR TIL ROLLeN: 

1. Ha god kontakt og samarbeid med:

 Klubbens dommere
 Klubbens styre og ledelse
 Klubbens lagledere og trenere
 Fotballkretsen

2. I samarbeid med styret rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag i klubben.

3. Arrangere klubbdommerkurs i forbindelse med Skandia Cup. 
 Videreformidle informasjon fra fotballkretsen til klubbens lag vedrørende rekrutterings-
 dommerkurs.

4. Sette dommere med ambisjoner i kontakt med fotballkretsen, 
 slik at det blir lagt til rette for kursing og videreutvikling.

5. Fremme dommernes plass i klubbmiljøet.

6. Påse at dommerne får nødvendig utstyr med hensyn til nivå og ambisjoner.

7. Videreformidle forespørsler om treningskamper fra klubbens lag til klubbens dommere.

Se www.freidigfotball.no - Fil: Instruks dommerkontakt FF     Dommer-koordinator

 * Link: http://freidigfotball.no/organisasjon/

KoNTAKT:

Torgeir Berg Lunder torgeirbl@gmail.com 99594304 Kubbdommeransv



f I K S - ANSVARLIG 
OPPGAVeR OG ANSVAR SOm LIGGeR TIL ROLLeN: 

FIKS-Koordinator
Freidig Fotball skal forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Dette er et viktig IT-verktøy 
som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige adminis-
trative arbeidsoppgaver.

Freidig Fotball skal derfor benytte FIKS for å sikre at spillere er forsikret, trenere har riktig kom-
petansenivå, kan melde på lag i serier, registrere kamprapporter, involvere frivillige til å påta 
seg nødvendige klubb- og lagroller og ikke minst skal FIKS være et styringsverktøy for å være en 
”Kvalitetsklubb”.

Vi skal til enhver tid ha èn person som er FIKS-ansvarlig med følgende hovedansvarsområder.

1.  Forankring
Påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben 
jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. 
Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir 
enklere.

2. Brukeradministrasjon – 
Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil 
variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:
a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”
b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som 
”Klubbruker”

Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a).
Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt 
b).

3. Brukeropplæring – 
Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette 
gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.

Se www.freidigfotball.no - Fil: FIKS ansvarlig   Instruks KLUBBENS FIKS

 * Link: http://freidigfotball.no/organisasjon/
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KoNTAKT:

Mona Østgård medlem@freidigfotball.no 73900755 Kontoret. 9-15
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ANSVARLIG POLITIATTeSTeR
Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og reiseledere. 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. Vi skal ha attest fra trenere, styremedlemmer, reiseledere og de som ofte kjører andre sine barn. Se: 
www.idrett.no/politiattest

Se www.freidigfotball.no
Fil: Instruks POLITIATTEST    Politiattest Arb bekreftelse      Politiattester Freidig Fotball

 * Link:  * Link: http://freidigfotball.no/samfunns-og-verdiarbeid/

KoNTAKT:

Morten Handberg Nielsen mohani@online.no 92037460 Nestleder

KoNTAKT:

Mona Østgård medlem@freidigfotball.no 73900755 Kontoret. 9-15

ANSVARLIG OVeRGANGeR
Ta kontakt med administrasjonen på Freidighuset for å få bistand.
Last ned skjema: 
http://www.fotball.no/Documents/Skjemaer/2015/Samtykkeskjema-Elektronisk_overgang-15.pdf

Fyll ut og send oss på mail.

Vi hendler saken derfra - betaler overgangsbegyret og varsler når spilleren er klar til å delta på trening 
og i kamp!

KoNTAKT:

Arve Vorland Pedersen arve.pedersen@hist.no 73936825

SPORTSLIG LeDeR



ANSV. BANeDISPONeRING 
Link: Veiledning – Org.kart med rollebeskrivelser

KoNTAKT:

SPILLeRuTVIKLeR 
 
Link: Veiledning – Org.kart med rollebeskrivelser

KoNTAKT:

fAIR PLAY ANSVARLIG 
Link: Veiledning – Org.kart med rollebeskrivelser

KoNTAKT:

uTDANNINGSANSVARLIG 
Link: Veiledning – Org.kart med rollebeskrivelser

KoNTAKT:

ANDRE VIKTIGE ROLLER I  FREIDIG FOTBALL

fRIVILLIGheTSKOORDINATOR 
Link: Veiledning – Org.kart med rollebeskrivelser

KoNTAKT:
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HER MÅ DET JOBBES....

ØNSKER MEG NAVN OG ROLLEBESKRIVELSER



  * Link: http://freidigfotball.no/kontaktoversikt/

KONTAKT-INFO TRENERE & LAGLEDELSE:

DAMER - JENTER
    
Damer Junior Arve Vorland Pedersen arvevp@broadpark.no; arve.pedersen@hist.no 73936825 
    
Jenter 99/00    Kjartan Floer floerkjartan@gmail.com 93036069 Trener / Lagleder
15-16 år        Kjell Olav Skjølsvik kosgos@online.no 48040479 Trener
              Øyvind Riiber oyvind.riiber@evry.com 93059576 Trener
 Jostein Brobakk  jostein.brobakk@bygdeforskning.no  41622134 Trener
 Hans Petter Rønning hans.petter.ronning@mersalg.no 95146699 Lagleder
 Kristin Nielsen kristin.nielsen@nav.no 92603365 Trener
    
Jenter 01      Jan Reidar Rørvik jan-reidar.rorvik@skanska.no 98221391 Lagleder
14 år Tommy Fjerstad tommfjer@online.no 92604681 Trener
 Bodil Berntsen Bodil.Berntsen@atmel.com  Lagleder
 Sæther, Siri Aa siri.saether@nina.no  
    
    
Jenter 02     Randi Boe randi.boe@dirnat.no 99748997 Lagleder
13 år Torunn Rottem Riiber torunn.riiber@trondheim.kommune.no 93006746 Trener
 Unni Ghislaine Sunnset unni.og.kjartan@gmail.com 99583937 Trener
 Heidi Størseth heidistoerseth@gmail.com 92628600 Trener
 Trond Flydal trofly@online.no  Trener
    
Jenter 03         Gorm S. Gunter gorm.stokbak.gunther@nrk.no 95837858 Trener
12 år Rolf Andre Bohne rolf.bohne@ntnu.no 99705363 Trener
 Øyvind Helland oyvind.hellan@gmail.com 41211815 Trener
 Ellinor Johansen mojohan@gmail.com 93621138 Oppmann
 Trine Riiber trine.riiber@honeywell.com  
    
Jenter 04   Thomas Galåen thoma@online.no 48169968 Trener
11 år Hilde Langaas Sve   47756737 Trener
 Gisle Woldseth gisle.woldseth@gjensidige.no 91859307 Trener
 Peter Ibsen peter.ibsen@dnbnor.no 91661520 Lagleder
 Ole Petter Bjørseth opb@kjeldsberg.no 99236405 Ressurs
    
Jenter 05         Jan Tore Klausen jtklausen@yahoo.no 92862073 Trener
10 år Kjetil Ollestad kjetil.ollestad@fylkesmannen.no 91750901 Trener
 Rune Svendsen rune.svendsen@dnb.no 91705277 Trener
 Eskild Westby eskild.westby@gmail.com 95773905 Lagleder
 Trine Riiber t-riiber@online.no  Trener
 M. T Andresen maialille@gmail.com 92013344 
    
Jenter 06         Kjetil Kvaal kjetil.h.kvaal@icloud.com  Oppmann
9 år Tor Haakon Bakken Tor.Haakon.Bakken@sintef.no 95156944 

    
Jenter 07         Stein Beyer stein.beyer@norbitech.com 97874257 Oppmann
8 år Myklebost Ketil  Ketil.Myklebost@implenia.no  

    
Jenter 08         Magnus Steigedal magnus.steigedal@ntnu.no 90552334 Trener/oppmann
7 år Hanne Weglo hanne.weglo@hotmail.com 91698338 Trener
 Trond Eide eidetrond@gmail.com 90363074 Trener
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HERRER - GUTTER    
    
Herrer Jr Ole Martin Winnem olemw@enableit.no 93058507 Trener
Herrer Jr Andreas Lien andreas.lien@siemens.com 92451022 Oppmann
    
Gutter 99/00   Jarl Tysnes ladejarl@online.no 92449194 Trener
15-16 år  Vibeke Moe vimoe65@gmail.com 98283982 Hjelpetrener
  Frank Robert Kjelsli frank.kjelsli@q-free.com 93218500 Oppmann
  Svein Erik Kristoffersen svenna@craft.no 90778847 Trener
  Bjarne Berg bjarne@rosenborgreklame.no 91189844 Trener
  Vegard Tingstad vegard.tingstad@telenor.com 90662488 Oppmann
    
Gutter 01  Knut Jarle Lysklett knuly@online.no 94156769 Hovedtrener
14 år  Jan Reimers reimerspost@gmail.com 91105830 Oppmann
  Trond Mølnå elimln@yahoo.com 98884454 Trener
  Morten Johansen mojohan@gmail.com 93621138 Trener
  Lars Levoll LEVOLLLARS@GMAIL.COM  91306376 Trener
    
Gutter 02  Anders Greiff anders.greiff@gmail.com 91547233 Trener
13 år  Einar Staven einstav@gmail.com 90939549 Hovedtrener
  Rune Lium rulium@gmail.com 91858501 Trener
  Bjørn Egil Asbjørnslett bjorn.e.asbjørnslett@ntnu.no 91,897,687 Oppmann
    
Gutter 03  Birgitte Johannessen johannessens@ntebb.no 95186512 Oppmann
12 år  Erlend Erland nygarde@gmail.com 93441828 Trener/kontakt
  Stian Bårdsen stianbaa@gmail.com 90205101 Trener/materiell
  Bjarte Kvarme bjarte.kvarme@telenor.com 48063040 Trener/nøkkelans
  Steinar Bjørlykke steinar@nrk.no 91513636 Trener/webside
  Roger Nielsen roger.9els1@gmail.com  92066331 Trener/sonecup
  Kjetil Ollestad fmstkol@fylkesmannen.no 91750901 Trener
  Trond Eide eidetrond@gmail.com 90363074 Trener
  Stig Esponlin Johnson stig-espolin.johnson@trondheim.kommune.no 98859962 Trener
    
Gutter 04  Baard Hoff beh@baardhoff.no 92480125 Lagleder/trener
11 år  Ketil Størseth kstoerseth@gmail.com 92857631 Hovedtrener
  Anders Olberg anolberg@hotmail.com 41265084 Trener
  Tor-Eirik Olsen tor.eirik.olsen@hist.no 93083679 Trener
  Vidar Figenschou vidar.figenschou@outlook.com 90504136 Trener
  Hans Petter Rønning hans.petter.ronning@mersalg.no 95146699 Trener
  Kåre Dahl   95284817 Trener
    
Gutter 05  Magnus Steigedal magnus.steigedal@ntnu.no 90552334 Oppmann
10 år   Eirin Skjøndal Bar eirin.marie.skjondal.bar@sintef.no 97706661 Oppmann
    
Gutter 06  Robert Ness robert.ness@smn.no  Kontakt
9 år  Hilde Alice Kvernrød Hilde.Alice.Kvernrod@radissonblu.com 911 29 300 Oppmann
  Tor Inge Vaage tor.inge.vage@hotmail.com 45636438 Trener
    
Gutter 07  Elisabeth Fagereng elisabeth.fagereng@tine.no 93030354 Trener
8 år - Eberg Tove Stavrum          tove.stavrum@tine.no  91309537 Oppmann
8 år - Berg Fride Dahl            fridedahl@gmail.com  Oppmann
  Tor-Eirik Olsen tor.eirik.olsen@hist.no 93083679 
  Petter Hegle     petterhegle@gmail.com 91103877 
  Tor-Henning Aalmo tor-henning.aalmo@danskebank.no 92686606 
  Carine Grossrieder  carine_grossrieder@hotmail.com 46789264 
  Rune Kristiansen        rune@trondheim.kvik.no 93251000   

Gutter 08 Christian Rørbakk crorbakk@gmail.com 936 44 887 
7 år  Espen Tapio tapioespen@hotmail.com 917 30 939 
 Rune Møllerløkken andreas.mollerlokken@ntnu.no 976 84 036 
 Fredrik Skoglund fredrik.skoglund@ntnu.no 944 86 474 
 Tor Henning Aalmo taal@danskebank.no 926 86 606 
 Håvar Johnsen havarjoh@hotmail.com 926 09 845 Ass.trener
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6. LAGETS ORGANISERING
For at et Freidig Fotball-lag skal fungere optimalt, bør laget minimum ha følgende roller i drift:

a. Trener
o Har ansvaret for det sportslige tilbudet
o Treningsopplegg
o Treninger
o Laguttak
o Kampledelse
o p - og oppmannsmøter
o Spillersamtaler/-møter
o Følger opp hver enkelt spiller best mulig
o Samarbeider med oppmann og trenerteamet for og 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) 
o Orientere adm fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter
o Arrangere foreldremøter
o Samarbeide med trenerne om spillermøter
o Være kjent med Sportslig plan
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 må stå over pga. karantene.
o Ansvarlig for omberamming av kamper
o Logistikkansvarlig ved bortekamper
o Sjekke garderober til hjemmekamper.
o Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
o Delta på kretsens ABC-laglederkurs

c. økonomiansvarlig
oHar ansvar for lagets økonomi
o Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
o Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler)
o Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben
o Samle inn lagets egenandeler ved cuper, busstransport, sosiale arrangement osv 

d. Foreldrekontakt
o Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i gruppa
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 Levere dommerkvitteringer til økonomiansvarlig i klubben
o Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
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7. KLUBBDRIFT/RUTINER

HVA KOSTER DET å DELTA?

a. Medlemskontigent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales for perioden mars 2015 - mars 2016.

Klubbenkontingenten koster i Sp.kl. Freidig: 
 Barn under 20 år .........................kr 250
 Ungdom/voksne over 20 år .........kr 350
 Pensjonist over 65 år ...................kr 250
 Familiekontingent  .......................kr 600    (Dette regnes som en rabattordning)

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

b. Aktivitetsavgift
Treningsavgiften dekker lagets baneleie, garderober, trenerutvikling, førstehjelpskurs, hjertestarter, lån 
spilletrøye, påmelding i seriespill, forsikringer.
Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. 
Spesifisert faktura utsendes i mars til alle lag. For de eldste deles avgiften i to - med nytt forfall i 
august. Klubben benytter AlphaReg som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske 
betalings-krav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving 
av kontingenter og avgifter.

MINSTEPRISER VEDTATT På  åRSMøTET

ÅRGANG Årsklasse PRIS 
2008 G & J 7 år 1200
2007 G & J 8 år 1200
2006 G & J 9 år 1400
2005 G & J 10 år 1400
  
2004 G11 år 2300
2003 G12 år 2300
2002 G13 år 3000
2001 G14 år 3100
00/99 G15-16 år 3700
98-97-96 Junior H 17-19 4400
  
2004 J11 år 2300
2003 J12 år 2300
2002 J13 år 3000
2001 J14 år 3100
00/99 J15-16 år 3700
98-97-96 Junior D 17-19 4400
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OBS: Lagledelsen står fritt til å kreve inn over denne 
satsen - om det er planlagt stor aktivitet internt i laget.

Andre egenandeler kan være inngangspenger 
på arrangementer eller i forbindelse med deltakelse 
i cup’er og turer. Slike avgifter trenger ikke årsmøte-
vedtak. Laget bestemer dette.

LAGSAVGIFTER	  seriespillet	  2015
pris pr lag kretskont

H	  jr 3300 3300 250 6850
D	  jr 3300 250 3550
G16 1999-‐2000 2000 2750 2750 2750 250 10500
J16 1999-‐2000 2750 2750 2750 250 8500
G14 2001 2200 2200 2200 250 6850
J14 2001 2200 2200 250 4650
G13 2002 1500 1500 1500 1500 250 6250
J13 2002 1500 1500 250 3250

50400



   

 
 
Norges Fotballforbund  
Ullevaal Stadion | N-0840 Oslo | tlf: 04 420 | www.fotball.no 

Til klubbene 

 
 
 
 
 
 
 
 
FOTBALLFORSIKRINGEN 2015 
 
Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. 
 
All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider http://www.fotballforsikring.no  
 
 
Generelt 
• Fotballforsikringen 2015 gjelder fra og med 1. mars 2015 til og med 29.februar 2016. 
• Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene. 
• All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk. 
• Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no 
• Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen 
 
 
Forsikring av barn 0-12 år 

• Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på 
Barneidrettsforsikringen. 

• Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år. 
• Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret. 
• Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. 

mars 2015).  
• Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der 

skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb. 
 
 
Lagsforsikring 13-19 år 
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.  
Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og 
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. 
 
 
Lagsforsikring senior 
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. 
Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være 
registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) 
inneværende sesong. 
 
Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned. 
 

• Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.  
• Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med 

virkning fra 1. mars 2015.  
• Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av 

spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.  
• Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte 

forsikringen ved skade. 
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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 / fot-
ballklubb 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
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Norges Fotballforbund  
Ullevaal Stadion | N-0840 Oslo | tlf: 04 420 | www.fotball.no 

Trener, leder og dommer 
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen. 
 
 
Utvidet forsikring 
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via 
www.fotballforsikring.no  
 
 
Norges Fotballforbund ønsker alle klubber, lag og spillere lykke til med årets sesong! 
 
 
 
Med hilsen 
NORGES FOTBALLFORBUND 
 
 
Stein Pedersen 
Fagsjef Forsikringer 
Arbeid/mobil:  958 16 722  
e-post: stein.pedersen@fotball.no  
 
 
 
 
 

Fotballforsikringen 2015  -  Priser 
 

	  	   Obligatorisk	  grunnforsikring	   Tillegg	  for	  frivillig	  utvidet	  forsikring	  

Toppfotballforsikring	  	   Individuell	  	   Pris	  pr	  spiller	  ved	  tegning	  	  
for	  hele	  spillertroppen	  

Tippeligaen	  	  
	  

	  1.600	  	  	  	   2.100	  	  	  	  	  
OBOS	  ligaen	   1.600	  	  	  	  	   2.100	  	  	  	  	  	  

Toppserien	  	   1.600	  	  	  	  	   1.600	  	  	  
Toppfotballforsikring	   Individuell	   Pris	  pr	  spiller	  ved	  tegning	  	  

av	  enkeltspiller	  
Tippeligaen	   1.600	  	  	  	  	   3.100	  	  	  	  	  	  

OBOS	  ligaen	   1.600	  	  	  	  	  	   3.100	  	  	  	  	  	  
Toppserien	   1.600	  	  	  	  	  	   2.600	  	  	  	  

SENIORFOTBALLEN	  (MENN	  OG	  KVINNER)	   Lagsforsikring	   Individuell	  forsikring	  
Oddsenligaen	   32.000	  	  	  	  	   1.300	  	  	  	  

1.	  divisjon	  kvinner	   20.000	  	  	  	  	   1.100	  	  	  	  	  

3.	  divisjon	  menn	   20.000	  	  	  	  	   1.100	  	  	  	  
4.	  divisjon	  menn	   17.000	  	  	  	  	   1.100	  	  	  	  

Lavere	  div	  -‐	  11-‐er	   10.600	  	  	  	   1.100	  	  	  	  	  
Lavere	  div	  -‐	  7-‐er	  og	  5-‐er	   5.300	  	  	  	  	   1.100	  	  	  	  	  

UNGDOMSFOTBALL	  (13	  -‐19	  ÅR)	   Lagsforsikring	   Individuell	  forsikring	  

Alle	  klasser,	  11'er,	  7'er	  og	  5'er	   Gratis	   1.000	  	  	  	  	  	  	  
BARNEFOTBALL	  (0	  -‐	  13	  ÅR)	   	   	  

Alle	  klasser	   NIFs	  Barneidrettsforsikring	   900	  	  	  	  	  	  	  
OLD	  BOYS/GIRLS	   Lagsforsikring	   Individuell	  forsikring	  

11'er	   8.500	  	  	  	  	   2.000	  	  	  	  
7'er	  og	  5'er	   6.400	  	  	  	  	   2.000	  	  	  	  
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Fotballforsikringen 2015  -  Ytelser 
 

BEHANDLINGSGARANTI	  
	   Grunnforsikring	   Utvidet	  forsikring	  
Frist	  for	  oppstart	  idrettsutredning	   3	  virkedager	   3	  virkedager	  
Frist	  for	  oppstart	  idrettsbehandling	  	  	   90	  virkedager	   3	  Virkedager	  

 
Idrettsutredning	  og	  Idrettsbehandling	   Faser	   Grunn-‐	  og	  

utvidet	  
forsikring	  

A	   Idrettens	  Skadetelefon	  -‐	  Meld	  skaden	  elektronisk	  
Telefon	  02033.	  kl.	  0900-‐2100	  alle	  dager	  	  

	  
	  

JA	  

B	   Akuttbehandling.	  (Offentlige	  egenandeler	  eller	  Idrettens	  legevakt	  før	  
skaden	  er	  meldt)	  

Akutt	  *	   2	  000	  

C	   Idrettsutredning	  i	  idrettens	  behandlernettverk	   	  
	  	   Vurdering	  av	  fysikalskmedisiner/idrettslege	  NIMF	  	  

(Obligatorisk	  før	  videre	  henvisning)	  
	  
	  
	  

Utredning	  *	  

	  
	  

4	  000	  	   Operasjonsutredning	  -‐	  Styrke-‐	  og	  funksjonstest,	  SFT	  før	  operasjon,	  
Ortose	  	  

	   Utredning	  av	  spiseforstyrrelser	  
	   Billeddiagnostikk	  (MR,	  CT,	  ultralyd,	  røntgen)	  

D	   Idrettsbehandling	  i	  Idrettens	  behandlernettverk	   	   	  
	   Behandling	  hos	  legespesialist,	  idrettslege	  NIMF,	  manuellterapeut,	  

kiropraktor,	  idrettsfysioterapeut	  	  
	  
	  

Behandling	  *	  
	  

3	  000	  

	   Operasjon	  (spesialist	  i	  kirurgi)	  Undersøkelse,	  kontroll,	  opptrening,	  
styrke-‐	  og	  funksjonstest	  SFT,	  ortose	  	  

100	  000	  

	   Behandling	  av	  spiseforstyrrelse	   10	  000	  
	   Utredning	  og	  behandling	  av	  sammensatte	  symptomer	   10	  000	  

5	   Tannskader	   	   50	  000	  
E	   Reiseutgifter	  (Dekker	  i	  tillegg	  reiser	  for	  en	  foresatt	  for	  barn)	   	   6	  000	  
F	   Ansvar	   	   3	  000	  000	  

EGENANDEL	   	   	  
	   Gruppe	  B,	  C,	  D,	  E	  

Gruppe	  F	  
	   1	  000	  

10	  000	  
G	   Ulykkesdødsfall	   	   	  
	   Ved	  forsikredes	  død	  

Utbetales	  til	  ektefelle/samboer/samt	  barn	  der	  avdøde	  var	  eneforsørger	  
Utbetales	  til	  forsikredes	  barn	  under	  20	  år	  

	   50	  000	  
150	  000	  

50	  000	  
H	   Progressiv	  invaliditetserstatning	  forsikringssum	  kr	  300	  000	   	   	  
	   Erstatning	  ved	  medisinsk	  invaliditet	  10	  %	  til	  50	  %	  	  

Erstatning	  ved	  medisinsk	  invaliditet	  51	  %	  til	  100	  %	  	  	  	  
Medisinsk	  invaliditet	  under	  10	  %	  gir	  ikke	  erstatning.	  Se	  vilkår	  punkt	  5.3	  

	   30	  000	  –	  150	  000	  
	  159	  000	  –	  600	  000	  	  
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FORBEREDELSE AV KLUBBENS HJEMMEKAMPER - BARN

1. Freidig skal gjennomføre kampene i henhold til Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
2. Alle lagene som har hjemmekamp skal ha en kampvert ved hver hjemmekamp
3. Fair play møtet før hver kamp starter
4. Kontakt med lagleder (og dommer) i forkant av hver kamp 

1. Retningslinjer for barnefotball
Spilletid 
Differensiering
Hospitering
Topping av lag
Jevnbyrdighet
Reisebestemmelser
Trenerrollen og trenervett
Foreldrevett

2. Kampvert
Vert som tar i mot gjester (bortelag og dommere) 
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. 
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. 
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort 
Spesifikke oppgaver FØR, UNDER og ETTER kamp

3. Fair play møtet før kampstart
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. 
Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:
1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.
2. Utspillsregelen skal benyttes.
3. Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina.
4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene:
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. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

4. Ta kontakt med lagleder og dommer i forkant av kamp
- for å ønske de velkommen til Freidig 
- for å informere om beliggenhet til bane og parkering
- for å informere om garderobemuligheter
- for å informere om når vil kampvert vil være tilstede før kamp
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Barnefotball 6–12 år:  
femmer og sjuer
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte  
mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom  
disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:
 1.  Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra  

motstanders keeper.
 2. Utspillsregelen skal benyttes.
 3.  Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer  

til at keeper bruker beina.
 4.  Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte  

for å få den jevnere? 

Rammene:
 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.  Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 4.  Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og  

vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet  
med «Handshake for Peace».

4 5 6

Trenervett i barnefotballen
 
«De viktigste ferdighetene til treneren min i barneåra var  
rett ferdighetssans, humør og evnen til å skape artige treninger.»
  – Oppsummering av svar fra 100 A-landslagsspillere

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine.  
Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2.  Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3.  Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både 

positiv og negativ – smitter over på andre.
 4.  Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min,  

dommeren, motstander laget og publikum gjennom  
positiv språkbruk og kroppsspråk.

 5.  Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine  
og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:
 1.  Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en  

god fotball opplevelse for alle.
 2.  Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om  

å skape jevn byrdighet i kampen.
 3.  Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 4.  Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste  

spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke  
opp i dommeravgjørelser.

 5.  Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men  
jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt  
og konstruktivt.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt  
rustet til å være barnefotballtrener.

Barnefotball

Fair play-møtet 
– gir oss en  
skikkelig fotballfest! 
 
I en fotballkamp skal glede, mestring,  
jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. 
Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant 
av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. 
Trenerne er de viktigste rollemodellene 
for god eller dårlig oppførsel på og rundt 
banen. Fair play-møtet skal både skape  
en felles forståelse og være forpliktende.

Trenervett i ungdomsfotballen
«De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var at 
treneren var der når det gikk tungt, satte krav når det gikk lett, hadde 
humør, var rettferdig og hadde peiling på fotball.» 
  – Oppsummering av svar fra 100 A-landslagsspillere
 
Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det 
viktig at jeg utviser trenervett:
 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2.  Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3.  Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både 

positiv og negativ – smitter over på andre.
 4.  Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min,  

dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom  
positiv språkbruk og kroppsspråk.

 5.  Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine  
og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:
 1.  Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en  

god fotball opplevelse for alle.
 2.  Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet,  

men er ikke autoritær. 
 3.  Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 4.  Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste  

spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke  
opp i dommeravgjørelser.

 5.  Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men  
jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt  
og konstruktivt.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt  
rustet til å være ungdomsfotballtrener.

Ungdomsfotball 13–19 år:  
sjuer, nier og ellever
Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er  
oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom  
dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet  
og gjør tydelige avtaler:
 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.
 6.  Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og  

kapteiner «Handshake for Peace».

Trenerne avslutter Fair play-møtet  
med «Handshake for Peace».

Ungdomsfotball

Fair play-møtet 
– gir oss en  
skikkelig fotballfest! 
 
I en fotballkamp skal glede, mestring,  
jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. 
Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant 
av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. 
Trenerne er de viktigste rollemodellene 
for god eller dårlig oppførsel på og rundt 
banen. Fair play-møtet skal både skape  
en felles forståelse og være forpliktende.

fairPlay utstyr 
henger klart til våre lag inne på materialrommene.

Reflex-vester med påtrykk “Kampvert” 
finner du der også
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FORBEREDELSE AV KLUBBENS HJEMMEKAMPER - UNGDOM

1. Freidig skal gjennomføre kampene i henhold til Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
2. Alle lagene som har hjemmekamp skal ha en kampvert ved hver hjemmekamp
3. Fair play møtet før hver kamp starter
4. Kontakt med lagleder (og dommer) i forkant av hver kamp 

1. Retningslinjer for ungdomsfotball
Spilletid 
Differensiering
Hospitering
Topping av lag
Jevnbyrdighet
Reisebestemmelser
Trenerrollen og trenervett
Foreldrevett

2. Kampvert
Vert som tar i mot gjester (bortelag og dommere) 
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. 
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. 
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort 
Spesifikke oppgaver FØR, UNDER og ETTER kamp

3. Fair play møtet før kampstart
Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte 
mellom dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
 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.
 6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace».

4. Ta kontakt med lagleder og dommer i forkant av kamp
- for å ønske de velkommen til Freidig 
- for å informere om beliggenhet til bane og parkering
- for å informere om garderobemuligheter
- for å informere om når vil kampvert vil være tilstede før kamp



En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å  
sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. 
Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en 
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.

InstruksKampvert

Før kampen: 
• Sørge for at garderober, bane 

og mål er i orden.
• Ønske velkommen begge lag 

og dommer. 
• Oppfordre til at tilskuere 

plasseres på motsatt side av 
lagene og står godt utenfor  
sidelinjen.

• Bistå hjemmelagets trener i å 
avholde Fair play-møtet.

• Bistå i å organisere Fair 
play-hilsen før kampstart.

• Ha kunnskap om hvor klub-
bens hjertestarter er og ha 
telefon for å ringe 113.

Under kampen:
• Støtte dommeren og påse at 

reaksjoner mot dommer er 
innen rimelighetens grenser. 

• Prate med dommer i pausen.
• Oppfordre til gode og  

positive tilrop fra foreldre, og 
ta kontakt hvis det går over 
streken. 

• Påse at alle tilskuere  
oppholder seg to meter unna  
sidelinjen

• Oppfordre til positivitet fra 
trenere/lagledere, både mot 
spillere og dommer. 

Etter kampen
• Bistå i å organisere Fair 

play-hilsen.
• Takker begge lag og dommer.
• Rydde rundt banen etter 

kampslutt.

Turneringer
NFFs handlingsplan 2012-2015 fastslår at ”Turneringsarrangører skal ha kampverter for å få godkjent 
turneringen.”
En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og implementere den i  
turneringen for å få den godkjent.

Før turneringen:
• Arrangør utnevner en  

kampvertansvarlig som setter 
opp en passende gruppe  
kampverter i forhold til antall 
baner og antall kamper.  
2-3 timers vakter kan være 
passende. 

• Kampvertvester og  
foreldrevettkort bestilles i god 
tid fra NFFs nettbutikk.

• Kampvertene samles i forkant 
av turneringen der ansvar og 
oppgaver gjøres tydelige –  
jfr. kampvertregler.

• Arrangør må kommunisere 
kampverter og deres rolle  
tydelig i invitasjon og i all  
senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:
• Kampvertansvarlig samler alle 

kampverter til et morgen- 
møte. Vester og kort deles ut 
og vaktliste gjennomgås.

• Kampvertene utfører sine  
gjøremål jfr. kampvertreglene.

• Arrangør kan bruke  
høyttaleranlegget til å gjøre 
alle oppmerksomme på  
kampvertene

• Kampvertene kan utgjøre  
juryen til kåring av  
Fair play-priser der det er  
aktuelt.

Etter turneringen:
• Kampvertansvarlig samler alle 

til et evalueringsmøte som 
gjerne har en liten  
påskjønnelse til kampvertene 
for god innsats. 

• Et notat fra møtet leveres  
arrangør. 
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FREIDIGBANEN og KLUBBHUSET på EBERG
Fredigibanen ble rehabilitert i 2014. Anlegget har adresse i Sigurd Jorsalfars vei 31.
Dette er et privat anlegg til en verdi av 3,3 millioner kroner. Hjelp oss å ta vare på det!

Banens vitale mål er 100x64 meter. Lysstyrken er 200W. Ferdig merket for spill: 5’er, 7’er, 9’er og 11’er.

Banekapasiteten er nærmest “Sprengt” - så vis hensyn og forlat banen når trenings-/kamptiden er 
over. Vår baneplan er tilenhver tid oppdatert på våre hjemmesider www.freidigfotball.no

Mål skal settes ved feltet i nedkant etter bruk - dette er SVÆRT VIKTIG siden vi har barn fra Eberg 
skole og SFO som brukere på dagtid.
Freidig Fotball leier garderober/toalett/lager av Sp.kl. Freidig klubbhus - eget foretak.
- VI har to hjertestartere tilgjengelig i garderobeanlegget.
Anlegget består forøvrig av en trippel koldgarasje samt egen garasje for privat traktur med utstyr.
P-plass for biler og sykler ble anlagt med støtte fra Trondheim kommune samt fra miljopakken.no

Vi har to nærliggende kunstgressanlegg:
Ebergbanen ble også anlagt i 2014. Den er eid av Trondheim kommune. 
Alt utleie skjer fra Trøndelag Fotballkrets representant Bjørn Langørgen.

Bedriftsbanen rett langsved vår egen bane består av 3 stk 7’erbaner. 
Den er eid av Sør Trøndelag Bedriftsidrett. 
Ansvarlig for utlån er Marius Koldgrov.

Klubbhuset eies av Sportsklubben Freidig - felles for alle våre fem avdelinger.

Freidighuset gir oss et sted for å skape miljø i klubben for ulike målgrupper.
- Våre lag kan holde sine interne møter her - booking skjer via mail: medlem@freidigfotball.no
Oppgi ønsket dato, og si fra hvor mange dere antas å bli. Nøkkel hentes på Freidighuset mellom 9-15.
Vi har 3 utleiedeler:
Storstua med plass til ca 60. Her har vi prosjektor og lerret samt tavle
Lillestua med plass til ca 24. Her har vi prosjektor og lerret 
Loftstua med plass til ca 15. Her har vi smarttavle



FELLES INNSATS På FELLES ANLEGG...
For å holde vårt anlegg i best mulig presentabel stand, innkalles det til to årlige ryddedugnader: 

i juni og september.

Ansvarsområdene er forøvrig inndelt slik:

• ALLE lag: Koster og rydder i garderober og i materialrom - hver gang de er på anlegget

• Jenter og gutter 10 år: Tømming av alle søppelbøtter. Lagledernøkkel funker på containeren

• Jenter og gutter 11 år: Oppsyn med parkering på anlegget - OBS: Ingen sykler inne på anlegget!

• Jenter og gutter 12 år: Rydding i skiftebodene

• Jenter og gutter 13 år: Kosting og rydding av tribunen

• Jenter og gutter 14 år: renhold av toalettene - påfyll av papir/såpe mm

• Jenter og Gutter 16 år: har ryddeansvar i garderobene

• Damer og herrer jr har ansvaret for å rydde søppel/plukke inn hittegods. Låse og slå av lys!

Det er foreldrekontaktene som koordinerer dugnadsinnsatsen innad i de enkelte lag gjennom året. 

OVERSIKT OVER VåRE FASTE ARRANGEMENT
• Vi starter året med budsjettmøter i januar. Årsberetning for lagene skal inn nå også.

• Årsmøte i februar

• Lagledermøter - oppdelt for barne og ungdomsfotballen i mars

• Miljøkveld med besøk av våre samarbeidspartnere i april

• Keepertrening på tvers av aldersgrupper og kjønn kjøres ved behov

• Sonekvelder for de mellom 7-10 år spilles på søndager fra april til oktober

• Tordenskioldsløpet arrangeres andre tirsdag i mai. Freidig Fotball stiller med 15 på dugnad

• Klubbdommerkurs gjennomføres medio mai

• Skandia Cup arrangeres ALLTID i uke 26 - Arrangør er Freidig Fotball!

• Tine Fotballskole for barn mellom 6-12 år arrangeres i månedsskiftet august/september

UTSTYR OG MATERIELL FOR FREIDIG FOTBALL
Klubbens kleskolleksjon fås kjøpt hos G-Sport Lefstad i Munkegata. Klubbavdelingen ligger i 2. etasje.

Når du fremviser klubbkortet gis du gode rabatter! Vår samarbeidsavtale løper frem til 31.12. 2016.

Overordnede retningslinjer knyttet til materiell for lagene våre
 - Alle lag skal ha tilgang til baller, kjegler, vester, førstehjelpsutstyr mm. 
   For rekvisisjon, ta kontakt med materialforvalter Einar Staven event med kontoret.
- Spillertrøyen lånes bort. 
- Shorts, strømper, overtrekksdress mm kjøper spiller selv
- Hovedtrener kan søke om å få komplett coachpakke. 
- Støtteapparatet tilbys coachpakken for kr 1000 i egenandel
- Hvit bortedrakt lånes ut ved behov

Alle lag har egen oppbevaringsskap i garderobeanlegget.
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SKANDIA CUP ER VåR HOVED-DUGNAD!!!

Freidig Fotball har tradisjon for å ha få dugnader i «offisiell» regi. De siste årene har vi lagt 
opp til salg av Fotball-lotteriet, samt NFF’s Adventskalender. Begge disse aktivitetene har 
generert en del misnøye blant medlemmene, og spørsmål om det ikke er mulig å løse dette 
behovet for inntekter på andre måter. 

Freidig Fotball ønsker å heve kvaliteten på Skandia Cup i 2015, og det antas at vi kommer til 
å trenge en plass mellom 4 – 5.000 dugnadstimer for å få til et arrangement i tråd med det 
ambisjonsnivå vi legger opp til. Dette representerer en mulig dugnadsinntekt på mellom 400’ 
– 600.000 som tilbakeføres lagene. Dette er den åpenbart viktigste dugnaden for Freidig 
Fotball som helhet, og det er derfor viktig at denne blir prioritert.

Dette gjør at vi ønsker å innføre et pliktig antall timer pr medlem/medlemsfamilie, samtidig 
som vi åpner for muligheten for å kjøpe seg fri fra dugnadsplikten. Vedtaket vil medføre en 
valgfrihet for den enkelte, samtidig som den vil sikre Freidig Fotball nødvendige inntekter  for 
fortsatt utvikling av Freidig som «NFF Kvalitetsklubb».

Dette ble derfor vedtatt på siste årsmøte:
Medlemmer som er aktive i et av Fotballavdelingens lag 

bidrar med minimum 10 timer dugnad hvert år. 
For familier med flere aktive medlemmer er minimumskravet 15 timer. 

Dersom man ikke oppfyller dette kravet, eller ønsker å kjøpe seg fri, 
settes prisen til 200,- pr time. 

For aktive medlemmer under 15 år, 
er det naturlig at foresatte utfører dugnaden. 

Hoveddelen av disse timene forutsettes lagt i forbindelse 
med Skandia Cup.

Arrangert av Freidig Fotball siden 1975!
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BUDSJETTGRUNNLAG	  LAG	  2015

LAG: __	  JENTER	  	  	  __GUTTER	  	  klasse____	  	  ved	  ________________
Antall	  spillere:

Kto Navn Aktivitetsavgift	  pr.	  spiller:
Felleskost	  pr.	  spiller:

Inntekter:
3210 Sponsorinntekter
3220 Inntekter	  dugnader
3222 Dugnad	  Skandia	  Cup
3240 Kiosksalg
3300 Aktivitetsavgift
3310 Egenandeler	  stevner
3330 Egenandeler	  samlinger
3331 Egenandeler	  Tine	  Fotballskole
3340 Egenandeler	  forsikring

Andre	  inntekter	  (spesifiseres)

SUM	  INNTEKTER

Utgifter:
4020 Påmelding	  serie
4021 Bøter
4030 Påmelding	  cuper
4060 Reiseutgifter	  kamp
4210 Trening	  og	  instruksjon
4212 Halleie
4213 Baneleie
4215 Lagsutstyr
4220 Samlinger
4331 Tine	  Fotballskole
4340 Innkjøp	  kioskvarer
4400 Dommerutgifter
4430 Overgangsgebyr
4700 Spillermøter
4710 Andel	  Felleskostn	  -‐	  baneleie/garderober
4712 Andel	  Felleskostn	  -‐	  lønn/utstyr/adm
5000 Lønn	  trenere	  etc
7100 Bilgodtgjørelse
7140 Reiseutgifter	  	  
7500 Forsikringspremier

Andre	  utgifter	  (spesifiseres) sosialt

SUM	  UTGIFTER

RESULTAT	  LAG

Mailes:	  medlem@freidigfotball.no	  innen	  15.01.
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8. øKONOMI – PLAN FOR øKONOMISTYRING 

Freidig Fotball har egen regnskapsfører som jobber på timebasis på Freidighuset. 
Martin Sæterhaug heter han. Vår revisor er Deloitte.

1. Budsjett 
 Innen 15. januar hver år ønskes skjemaet “budsjettgrunnlag” i retur.

2. Regnskap 
 Lagsregnskap mailes ut 2-4 ganger årlig. For god styring og kontroll!

3. Økonomistyring og kontanthåndtering 
 Alle lag må ta vare på kvitteringer for å få refusjon. Opptelling av kontanter etter arrangement/
 sonekvelder gjøres av to voksne i fellesskap. Begge signerer på regnskapet. 
 Pengene settes inn på vår felles konto i Sparebank Midt-Norge

4. Bruk av bankkonto 
 Alle våre lag har èn felles bankkonto for bruk: 4200 35 73790. 
 Merk derfor alle innbetalinger med lagets navn!

5. Lagskasse 
 Alle pengene til Freidig Fotballs egne lag skal settes på klubbens felles bankkonto,
 “Private” lagskontoer er forbudt.

Refusjons-skjema, kjøregodtgjørelse, dommeroppgjør mm sendes/mailes: medlem@freidigfotball.no
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9. INFORMASJON/KOMMUNIKASJON
Trenerforum
Foreldremøter
Lagledermøter
Klubbens Web-side
Fotball.no
Treningsøkta.no
Sosiale medier Link: Veiledning - Årlig møte

Se også Fotballederkurs 2 – modul 7 – Media/Kommunikasjon

10. REKRUTTERINGSPLAN 
Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører.
For å sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at klubbene har en 
beskrivelse av hvordan de rekrutterer nye spillere.
Link: Veiledning - Rekruttering

11. UTDANNING/KOMPETANSE
Norsk fotballs enorme aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike 
funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og 
ungdom, gutter som jenter. Kriteriene for utdanning/kompetanse på nivå 1 i kvalitetsklubbsystemet gir 
følgende føringer:
Styret
Lederkompetanse er et avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanningsstige sikrer fot-
ballspesifikk lederkompetanse til håndtering av utfordringer i styrevervet. En kvalitetsklubb har satt 
utdanning av styret i system.
Link: Beskrivelse - Lederkompetanse
Link: Beskrivelse av Lederkurs på fotball.no

Trenere
Trenerkompetanse er ett av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for 
kvaliteten på aktivitetene. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system.
Link: Beskrivelse – Trenerkompetanse
Link: Beskrivelse av Trenerkurs på fotball.no
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12. åRSHJUL/AKTIVITETSKALENDER
Fotballåret har sin egen syklus. Men da Sportsklubben Freidig er en klubb med 5 avdelinger, er det en 
del hensyn som må tas.

For å sikre ryddighet og oversikt har Sportsklubben utarbeide sitt eget årshjul. 
Alle avdelinger må i oktober hvert år, melde inn sine planer til: freidig@freidig.idrett.no
Hovedstyret utarbeider ut fra dette et Årshjul for kommende år.
Det er svært viktig av avdelingen som er i sesong/seriespill alltid har 1. prioritet!
Med god dialog skal vi løse dette bra =)

Samarbeidsavtale internt & Årshjul finner du på hovedklubbens hjemmesider: www.freidigidrett.no

  * Link: http://hoved.freidig.idrett.no/nyhet-1/



13. UTMERKELSER

ÆRESBEVISNINGER

Forslag om æresbevisning skal sendes hovedstyret minst 2 - to måneder før eventuell utdeling finner 
sted. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet. Stemmeberettiget medlemmer har forslagsrett.

Æresmedlem
Et medlem kan utnevnes til æresmedlem når det gjennom en årrekke har lagt ned et særlig stort og 
verdifullt arbeid til klubbens beste.
Medlemmet må tidligere være hedret med klubbens fortjenstmedalje. 
Aktive utøvere som har utført fremragende idrettslige prestasjoner kan utnevnes til æresmedlem uten 
å ha vært hedret tidligere med fortjenestmedalje.
Hovedstyret vedtar æresmedlemskap med 2/3 flertall. Det nye æresmedlem blir tildelt klubbens æres-
medalje (forgylt) med diplom. Slik utdeling bør fortrinnsvis finne sted på årsmøtet.

Fortjenstmedalje
Fortjenstmedalje kan tildeles et medlem som har gjort et særlig godt arbeid i klubben sportslig eller 
administrativt. En må ha vært medlem i minst 5 år for å kunne bli tildelt fortjenstmedaljen. Dersom 
hovedstyret med minst 2/3 flertall tiltrer forslaget, kan utdeling finne sted. Fortjenstmedaljen (forgylt) 
utdeles med diplom.
Årsmøtet skal orienteres.

Klubbens diplom
Klubbens diplom kan tildeles medlem for administrativ innsats og/eller gode idrettslige prestasjoner. 
Vedtak treffes med minst 2/3 flertall av hovedstyret.
Årsmøtet skal orienteres.

øvrige æresbevisninger
Avdelingene kan ha egne æresbevisninger. 
Kun medlemmer som har oppfyllt sine forpliktelser overfor klubben kan komme i betraktning 
ved tildeling av æresbevisninger.

Hovedstyret kan ellers tildele personer/eller andre særskilte æresbevisninger.

På vår hjemmeside finnes en oversikt over de som har fått en æresbevisning i klubben siden 1946. 
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  * Link: http://hoved.freidig.idrett.no/hyllkaka/utmerkelser/
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