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1. INNLEDNING
1.1. Vi skaper gode folk!
Skreia IL fokuserer på mer enn fotball- og håndballferdigheter. Vi ønsker å bidra til å ta vare på og
utvikle hele mennesket. Dette skal være kjernen i Skreia IL.
Alle utøverne skal sitte igjen med noe verdifullt etter sin tid i Skreia IL, i tillegg til gode opplevelser
og en bedre helse. Det er viktig for Skreia IL å utvikle gode statsborgere.
Hvordan jobber vi med menneskeutvikling?
Sentralt i vår virksomhet er at fotball- og håndballspillet er et lagspill, hvor hver enkelt spiller på
laget må ta ansvar for å bidra til helheten, og hvor det å gjøre andre gode er like viktig som å utvikle
seg selv.
Menneskeutvikling er en integrert del av alle våre prosesser, men for å synliggjøre hvordan vi
fokuserer på dette kan vi eksemplifisere med fem punkter:
• treneransettelser
• trenerutvikling
• Skreiakoden
• spillerutvikling
Vi har skal som mål å bli en premissleverandør og en foregangsklubb i kommunen basert på måten
vi fokuserer på menneskeutvikling gjennom idretten.
Treneransettelser
I Skreia IL ser vi på trenerkandidatenes personlighet og egenskaper før vi ser på fotball- og
håndballteknisk kompetanse. Vi ønsker å være helt sikre på at våre trenere kjenner Skreia ILs
verdier før de kommer til oss. På denne måten kan vi sørge for at de mest riktige personene jobber/
tar verv som trenere i Skreia IL.
Trenerutvikling
I Skreia IL har vi et program for å utvikle våre fotballtrenere. Når man først blir ansatt går man
sammen med treneransvarlig gjennom hva det innebærer å være trener i Skreia, både når det gjelder
treningsmetodikk, spillestil, væremåte, lederskap og andre systemer man behøver å kjenne til.
Utviklingen skjer gjennom mange samlinger, såkalte "trenerforum" gjennom året.
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Skreiakoden
Vi har utarbeidet et dokument ved navn «Skreiakoden» som skisserer retningslinjen for orden og
oppførsel i Skreia IL. Disse reglene bruker vi aktivt på treningene og skal være en integrert del av
det vi formidler til barn og ungdom.
Spillerutvikling
Flere ganger i året har vi egen fotballskole og akademiøkter hvor vi holder kostholdsforedrag,
spillerutviklingsforedrag, gir hjemmeoppgaver som f.eks å lage familiemiddag eller strukturere
hverdagen slik at man rekker både kroppsøving, lekser, fotballtrening og fritid.
Menneskeutvikling og differensiering
I Skreia IL vet vi at barn og ungdom modnes i ulikt tempo. Den som er «barnestjerne» kan fort ha
blitt hentet igjen to år senere, og spillere som spilte på andrelaget for to år siden kan fort ha funnet
veien inn i startoppstillingen til førstelaget. For å sette alle spillerne i utvikling etterstreber vi å
følge Flytsonemodellen. Dette er en psykologisk modell som beskriver hvordan motivasjon og
utvikling påvirkes av forholdet mellom de utfordringene man opplever og de ferdighetene man
besitter. Vi vet at spillerne også motiveres av å være sammen med sine venner. Ferdighetsutvikling
som beskrevet i flytsonemodellen og det sosiale aspektet ved å trene med vennene sine i «klasselag/
kompislag» er noe vi forsøker å balansere så godt vi kan og noe vi vekter ulikt i ulike aldre og i
ulike treningstilbud.
Flytsonemodellen til høyre beskriver at for å
!
kunne trives og utvikle seg må alle oppleve at
man får utfordringer som er innenfor sine
ferdigheters rekkevidde, altså at man har
mulighet til å klare oppgaven hvis man
anstrenger seg. Dersom det blir for høy
vanskelighetsgrad på oppgavene vil dette
oppleves som stress og forringe både
motivasjon og utvikling. Tilsvarende vil det
oppleves kjedelig dersom oppgavene er for
enkle i forhold til ferdighetene man besitter,
noe som også kan forringe både motivasjon og
utvikling.
Alle mennesker starter helt nederst til venstre i modellen og målet er å få så mange som mulig til å
bevege seg gjennom flytsonen, den grønne korridoren, mot øverst til høyre i modellen.
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Vel vitende om at spillere utvikler seg i ulik takt og til ulik tid ønsker vi derfor å treffe spillerne der
de er nå hva gjelder ferdigheter og motivasjon. Derfor ønsker Skreia IL å gi ulike tilbud til ulike
spillere. For eksempel ønsker vi at spillere som har kommet kort i utviklingstrappa skal prøve ut
sine ferdigheter med og mot andre spillere som er på tilnærmet samme nivå som seg selv. Ved å
lykkes på dette nivået vil man kunne sette kursen oppover og mot høyre i modellen. Tilsvarende må
de som ligger lengst frem i utviklingstrappa oppleve utfordringer som er innenfor deres flytsone,
altså oppgaver med høyere vanskelighetsgrad enn de andre spillerne. Dette kan gjøres ved å la disse
spillerne spille sammen med spillere på sitt nivå og kanskje mot motstandere som krever at man
virkelig anstrenger seg for å kunne teste sine ferdigheter til det ytterste – og på denne måten flytte
både opplevelsen av sine ferdigheter og opplevelsen av hvilke utfordringer man er klar for neste
gang oppover mot høyre i modellen.
Oppsummering
Denne klubbhåndboka gir ikke et totalt bilde av hvordan vi jobber med å utvikle mennesker i Skreia
IL, men kanskje kom det frem et klarere bilde av hvordan vi skal jobbe, og jobber, for å utvikle
barn, unge, trenere og ledere i Skreia IL.
Oppfordring
Styret i Skreia IL ønsker å få på plass en arbeidsgruppe som jobber tettere og videre med
samfunnsprosjekter i Skreia Idrettslag, der utøvere benyttes i større grad tilbake mot sponsorer,
barnehager, skoler og medlemmer. En felles utviklingsarena som ikke nødvendigvis går på tekniske
ferdigheter i sporten vi utøver, men en viktig holdningsmessig kampanje i lokalsamfunnet. Gode
holdninger bidrar til gode borgere og lærevillig gode idrettsutøvere.
Kjenner dere personer som ønsker å ta prosjektene videre?
Kontakt daglig leder i Skreia Idrettslag.
Vi skaper gode folk!
Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Skreia 1. mai 2016
Styret
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1.2. Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Stiftet:
Postadresse:

E-post:
Internettadresse:
Organisasjonsnummer:
Bankforbindelse:

Medlem av:
Tilknyttet:

Daglig leder:

Skreia Idrettslag
1. juli 1915 på Torsetra
Skreia IL
Postboks 45
2848 Skreia
skreiail@gmail.com
www.skreiail.no
983624596
Totens Sparebank
Laget oppretter de konti som er nødvendig for gjennomføring av sine
bankforretninger.
Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske og Paralymiske komite.
Norges Fotballforbund og Indre Østland Fotballkrets,
Norges Håndballforbund og Region Innlandet,
Norges Bueskytterforbund, Norges Friidrettsforbund og
Norges Volleyballforbund.
Vidar Buflaten er ansatt 50 % som daglig leder i klubben.
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1.3. Klubbhåndboken
Klubbhåndboken beskriver alle administrative rutiner og sportslig drift av Skreia Idrettslag.
Målet:
• Skreia ILs klubbhåndbok skal være et praktisk oppslagsverk for alle tillitsvalgte, medlemmer,
trenere, lagledere og oppmenn i klubben.
• Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut
hva som gjelder internt i klubben.
• Styret ved leder og nestleder har ansvar for at håndboka holdes a jour. De har også ansvar for at
styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken.
• De respektive grenlederne har ansvaret vis à vis oppmenn/lagledere og trenere i hver enkelt
idrettsgren.
• Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet id et som bestemmes og gjøres i klubben.
Praktisk bruk:
• 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 vår klubb.
• Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hva som er
gjeldende praksis og regler, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.
• Håndboka er til enhver tid oppdatert og tilgjengelig på våre nettsider (i PDF-format).
• Håndboken er inndelt i 9 hovedkapitler for administrasjon og 6 hovedkapitler for sport, disse
kapitlene er igjen inndelt i underpunkter.
• Rutiner vedrørende arbeidsoppgaver er spesifisert med tekst, samt at det i enkelte tilfeller er
henvist til ytterligere opplysninger på vår hjemmeside www.skreiail.no
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1.4. Skreia ILs historie
Skreia IL ble offisielt stiftet 1. juli 1915 av David Rognlien, Arne Arnesen, Einar Skappel og
Kristoffer Nilsen.
I de aller første årene var aktiviteten i idrettslaget relativ lav, økonomien dårlig og det var som regel
formannen som betalte kostnadene av egen lomme. Perioden fra 1915 til 1930 var preget av
oppbyggingen og konsolideringen av organisasjonen, samtidig som fotball, friidrett og etterhvert
skøyter preget aktiviteten. Mens friidretten utgjorde et forholdsvis lite miljø, var det tidlig stor
aktivitet innen fotballen. Medlemsoversikten fra 1922 viser 15 aktive friidrettsutøvere og 74 aktive
fotballspillere. I denne tidlige perioden bekledde flere av de aktive også verv i idrettslaget. Dette ga
en stor nærhet mellom organisasjonen og den sportslige aktiviteten i idrettslaget. Mot slutten av
1920-tallet og gjennom 1930-årene ble det mer fasong på styrearbeidet, med rundt 15 styremøter
årlig.
Friidrett
Den første dokumentasjonen vi har av friidrettsaktivitet i klubben er fra 1922, da hadde Skreia IL to
deltagere i kretsmesterskapet for Oppland idrettskrets. Friidrettsgruppa ble offisielt stiftet som egen
gruppe i idrettslaget i 1934. Fra 1930 til 1950 blomstret friidrettsmiljøet opp i idrettslaget. Dette til
tross for avbrudd under krigsårene. Rudolf Hølstad og Herman Arvesen var de fremste drivkreftene
i mange år. Skreia IL var sammen med Lunner den ledende klubben i Vest-Oppland i 1930- og
1940-årene, og spesielt i stafett tok Skreia mange seire.Skreia-stafetten, som ble arrangert i pinsen,
var en stor begivenhet. Alf Taralrud var den fremste utløveren. Han ble nummer 2 i NM i 1939 på
1500 meter med tiden 3.57.2. Han var på landslaget og representerte Norge ved flere
anledninger.Hans personlige bestenotering ble 3.56.6 på 1500 meter, satt i en landskamp mot
Sverige på Bislett i 1939.
På 50- og 60-tallet var ikke aktiviteten i friidrettsgruppa spesielt stor, men dette tok seg opp igjen.
På 70-tallet kom det til en ny generasjon som hevdet seg bra på kretsnivå. verdt å nevne er det at
den samlede medaljehøsten i kretsmesterskapet i 1971 var 7 gullmedaljer, 6 sølv og 3 bronse. I de
følgende årene forsynte Skreia-utøverne seg godt av medaljene i kretsmesterskapene – fra 10 og
helt opptil 18 medaljer per år.
Etter 1979-sesongen opphørte aktiviteten i friidrettsgruppa.
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Håndball
I 1945 ble håndballgruppa startet, og denne hadde sitt utspring fra damegruppa. Interessen var stor,
og damene ble hjulpet i gang av Alf Taralrud som hadde kunnskaper om trening. Mange
treningskamper ble spilt den første høsten, mot lag fra Lena, Kapp, Kolbu, Dokka, Raufoss og
Fremad. I mars 1946 ble håndballgruppa tatt opp i håndballkretsen.
Utover 1960-tallet hadde Skreia IL et av de beste håndballagene i kretsen. Damelaget ble
kretsmestere for senior B i 1964, og flere av spillerne deltok på kretslaget. Utover på 1960-tallet
ble det satset sterkt, rekrutteringen tok seg opp og Skreia IL kunne stille lag i de aller fleste
klassene. I 1967 ble damelaget kretsmestere i B-serien, og småpikene fulgte opp med samme bragd
i sesongen 1971/72. Utover på 1980-tallet kom det til stadig flere lag, men det ble dyrere å drifte og
den sportslige suksessen varierte. Det ble en milepæl for håndballen da Skreiahallen stod ferdig i
1990. Aktiviteten eksploderte og lagene fikk mer treningstid.
Utover på 90-tallet ble rekrutteringen vanskeligere, og Skreia måtte søke samarbeid med andre
klubber innen aldersbestemte klasser. Damelaget gjorde det imidlertid bra gjennom 90-årene og tok
seg opp i 3. divisjon. Dette genererte ukentlig spalteplass i lokalavisene. Men i 2002 opphørte
håndball på seniornivå i idrettslaget, fram til 2012, da tiltaksrike håndballveteraner på nytt startet
damelag på Skreia. Nå kan idrettslaget skilte med damelag i både 3. og 4. divisjon! På jentesiden
kan vi vise til andreplass i Peter Wessel-cup og deltagelse i Norden Cup, så håndballen blomstrer
igjen i klubben.
Skøyter
På 1950- og 1960-tallet hadde skøyter sin storhetstid i idrettslaget, anført av 18-årige Alv
Gjestvang. Det var et eventyr da han tok OL-bronse på 500 meter i OL i Cortina! Alv Gjestvang tok
sine første hurtige skøytetak på en frossen vanndam på jordet i Totenvika, og endte opp som Skreia
ILs hittil største idrettshelt. Alv Gjestvang har både OL-sølv og -bronse på 500 meter. Hans bragder
var en stor inspirasjonskilde, og alle unge skulle bli skøyteløpere.
Utover i 1970-årene, da fotballen krevde stadig mer vintertrening, ble det en utfordring å ha både
fotball- og skøyteaktivitet sammen på idrettsplassen. Skøytesporten slet tungt i disse årene og et par
år var det nesten ingen aktivitet i det hele tatt. Fra 1976/77 var den imidlertid på vei opp igjen, og
rundt 100 løpere deltok på klubbløp gjennom året. I 1979 ble forslag om videre skøytebane på
idrettsplassen nedstemt, og arbeidet med skøytebane på Viken Travbane startet. Skreia Skøyteklubb
ble dannet. Sportslig suksess, gjennom blant andre søstrene Hølstad, og ildsjeler førte til en ny
oppsving for skøytesporten. Hølstad-søstrene, Anne, Tone Regine og Inger Lise, var landets beste i
hver sin klasse – før de var tenåringer!
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Fotball
Fotballen har alltid stått sterkt i Skreia Idrettslag, og mange pokaler er hentet hjem til plassen. I
1916 ble den første kampen spilt, mot Stange, og så tidlig som i 1919 ble Skreia kretsmestere i den
såkalte C-serien, som tilsvarte fotballens nivå 4. På 1970- og 1980-tallet fikk fotballen i idrettslaget
sin storhetstid. I 1979 rykket Skreia IL opp til 3. divisjon, og det er foreløpig den største oppturen. I
disse tiårene var det stor lokal interesse for Skreia-fotballen, både blant publikum og presse.
I 1995 ble samarbeidsklubben, FK Toten, stiftet, med Skreia IL som en av moderklubbene. Fra da
av ble spillere fra fjorten år og oppover samlet i denne satsingsklubben. Skreia IL har imidlertid
satset knallhardt på yngres fotball de siste årene, og rekrutteringen er god. Klubben kan blant annet
vise til seier i Skaw Cup i 2015 – både A- og B-finalen for gutter.
Bueskyting
Bueskyting er den yngste grenen i idrettslaget. I 2012 ble bueskyting offisielt en del av Skreia IL.Nå
er det en hard kjerne på 15-18 ersoner som trener flere ganger i uka, og representerer idrettslaget på
stevner innen- og utenlands. Under innendørs-NM i 2013 deltok åtte bueskyttere fra Skreia. Under
NM på Elverum i 2014 var antallet økt til 12. Da ble Thomas Rasmussen Norgesmester. Heidi Leira
Brodshaug sikret seg senere NM-gull i 3D-skyting. Høsten 2014 stod utendørsbanen ferdig på
idrettsplassen ferdig. Banen ble høytidelig åpnet av ordfører Hans Seierstad den 30. mai 2015.
Volleyball
Skreia Volleyballklubb ble stiftet den 1. juni 1994, og var et direkte resultat av at Skreia
Ungdomsskole hadde deltatt med lag i en skoleserie for Oppland og vunnet både jente- og
gutteklassen. I startetn stilte klubben herre- og damelag i 5. divisjon, og siden gikk det en vei –
oppover. På slutten av 1990-tallet ønsket Skreia IL at volleyballklubben skulle bli en del av
idrettslaget. I 2003 tok både jente- og guttelaget en femteplass i NM, og Skreia IL har vært en av få
klubber i landet som siden 2000 har deltatt med jenter 17 år i alle Norgesmesterskap.Da idrettslaget
rundet 90 år, kunne Skreia IL skilte med at volleyballgruppa var blant de ti beste i Norge på
juniorsiden. På seniorsiden spilte herrlaget om opprykk til 1. divisjon i både 2003 og 2004.
De siste årene har volleyballen blitt holdt i live ved at en gjeng har møttes for å spille for moro
skyld, men nå i 2016 ser det – gledelig nok – ut til at Skreia IL igjen får lag i seriesystemet!
Idrettsskole
Skreia Idrettslag arrangerer årlig idrettsskole for barn mellom 4 og 8 år. Dette er et aktivitetstilbud
som skal gi barn et positivt og godt møte med ulike idretter, stimulere til aktiv lek og være en sosial
møteplass. Barna møtes til idrettsskole en gang i uken fra oktober til mars. I 2014 deltok hele 40
barn på idrettsskolen, i 2015 var tallet noe mindre.
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Viktige milepæler for idrettslaget
• I 1922 ble det startet rydding av skog for å anlegge fotballbane på Skreia.
• I 1946 ble det lagt dekke av slagg på idrettsplassen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I 1957 ble den første gressbanen åpnet.
Klubbhuset (det nye) sto ferdig i 1964.
I 1979 fikk Skreia asfaltbane for håndball – utendørs.
Treningsbanen ble tatt i bruk i 1974.
I 1972 ble 100 meter løpebane for friidrett (rødstubb) åpnet.
I 1977 ble ny hovedbane åpnet.
I 1980 ble det satt opp tribune mot elva ved hovedbanen.
I 1982 ble ny kiosk innkjøpt og plassert ved tribunen mot elva.
I 1983 ble tribunen mot barneparken bygget.
I 1985 ble treningsbanen lagt om.
I 1990 stod den nye hallen ferdig.
I 2015 markerte Skreia IL 100 år gjennom familiedag på plassen, åpning av bueskytterbanen,
Oppvisning av Garden, to jubileumsshow i Østre Toten Kulturhus, stor jubileumsbok og en
storslått jubileumsfest med show i idrettshallen.

Æresmedlemmer
Laget har 22 æresmedlemmer:
Rudolf Hølstad, Helge Aaslund, Kasper Hølstad, Karl Larsen, Erling Alfstad, Hjørdis Pedersen,
Hermann Arvesen, Alfred Balke, Alf Buflaten, Paul Skramstad, Arne Arnesen, Paul Aas, Leif
Nilsen, Terje Laeskogen, Tonny Sundbakken, Torleif Sundbakken, Bjørg Skjelstad, Arvid Buflaten,
Svein Erik Rognlien, Torfinn Rødningsby, Odd Erik Sundbakken og Alv Gjestvang.
Vi viser videre til jubileumsboken fra 2015 og våre nettsider www.skreiail.no/historie
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1.5. Visjon og målsettinger
Skreia ILs målsetning er å være et idrettslag hvor våre medlemmer kan finne noe mer enn bare
idrett. Du skal kunne møte Skreia IL hver dag. I dette ligger at vi skal tilby mer enn bare idrettslige
aktiviteter. Dette klarer vi gjennom å være en møteplass hvor glede, vennskap og trygghet står
sentralt, sammen med sportslig utvikling. Skreia IL er et fleridrettslag som tar samfunnsrollen på
alvor.
Skreia IL skal tilrettelegge for idrett i et trygt og godt miljø. Vi skal gi lokalsamfunnet, spesielt barn
og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer,
trenere og foreldre. Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for glede og gode holdninger,
både under konkurranse, trening og i andre sammenhenger.
Visjon:
Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Målsettinger:
✓ Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

✓ All idrettslig aktivitet i Skreia IL skal bygge på grunnverdier som:
• idrettsglede gjennom mestring
• fellesskap gjennom utvikling sammen
• helse gjennom et helhetlig liv
• ærlighet gjennom synbare holdninger
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Glede
Glede med idretten er vårt aller viktigste mål. Det gir idrettsglede i det å mestre og sammen ha det
sosialt og gøy. Glede skal være en verdi som også er sentral for lagledere, trenere, foreldre og
publikum.
På trening og i kamp skal Skreia IL kjennetegnes av glade utøvere og tilhengere. Det skal fokuseres
på sosialt samhold og trivsel. Derfor må både trenere, tillitsvalgte og foreldre være seg bevisst
rollen som oppmuntrer og fremstår som en rollemodell slik at særlig de unge medlemmene føler at
det er både morsomt og utfordrende å være med i SIL. Vi skal ikke vinne for enhver pris, og fair
play skal alltid være første valg. Det viktigste for våre medlemmer skal være idrettsgleden.
Vi tror også at det enkelte medlem føler økt glede ved læring og mestring av nye ferdigheter, og at
man gjennom trening og deltakelse på stevner og kamper, vil oppleve en generell følelse av fysisk
og psykisk glede.
Utvikling
Skreia IL skal være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt. Vi skal legge
til rette for utvikling både som lag/gruppe og som enkeltindivid. Vi mener idrettslig aktivitet
påvirker positivt både den fysiske, psykiske og sosiale utvikling. SIL ønsker at medlemmene på
barne- og ungdomstrinnet skal kombinere ferdighetsutvikling og fri kroppsutfoldelse, med en
blanding av både konkurranse og lek. SIL skal også som organisasjon hele tiden være i utvikling, til
beste for lokalsamfunnet.
Langsiktighet
For å nå Skreia ILs mål er det viktig å tenke langsiktig. I en klubb basert på frivillighet vil ting ta
tid. Ved å velge enkle og raske løsninger kan man miste den langsiktige utviklingen. Vi skal derfor
legge vekt på planlegging og langsiktighet. Vi skal gjøre alt vi kan for å beholde barn og unge
lengst mulig, gjerne til de er ferdige med videregående skole og enda lenger. I tillegg må vi legge til
rette for å rekruttere nye trenere, ledere og tillitsvalgte, og sørge for at de nåværende blir lengst
mulig. Skreia IL skal til enhver tid tilby kompetansehevende kurs og aktiviteter til alle i trener- og
lederapparatet, enten i egen regi eller gjennom Idrettskrets og særforbund, slik at de kan føle seg
trygge i sin viktige rolle i idrettslaget.
Gode holdninger
Vi ønsker et klubbmiljø med godt samhold som tar godt vare på medlemmene våre. Den enkelte
skal oppleve et positivt og engasjerende samhold med øvrige klubbmedlemmer. For å få til dette er
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det nødvendig med gode holdninger. For å innarbeide gode holdninger er det nødvendig med klare
regler. Vi skal ha en positiv innstilling, tape og vinne med verdighet og respektere med- og
motspillere. Vi skal også vise god gammeldags folkeskikk. SIL vil at både styrerepresentanter,
ledere, medlemmer, trenere og foreldre viser respekt for hverandre både i og utenfor Idrettslaget. Vi
mener det er viktig å oppmuntre til samarbeid og hjelpsomhet på alle nivåer i Idrettslaget, og vi skal
gjøre det vi har blitt enige om. Videre vil vi at medlemmene viser både ansvarlighet og selvdisiplin
under trening og kamper/stevner. Gode holdninger innebærer mer enn å følge reglene. Det er en
måte å tenke på. Med ærlig spill og god oppførsel vinner man alltid, uansett resultat.
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1.6. Verdigrunnlag
“Mer enn et fleridrettslag!”
Skreia IL fokuserer på mer enn de idrettslige ferdighetene.
Vi ønsker å bidra til å ta vare på og utvikle hele mennesket
– gjennom fysisk aktivitet, vennskap, trivsel og trygghet.
Verdiene er grunnmuren og fundamentet for alt som skjer i Skreia IL.
• Våre verdier påvirker holdningene våre.
• Holdninger uttrykkes gjennom adferd.
• Klubbens verdier danner grunnlaget for omdømmet og skaper stoltheten.
Våre verdier er:
• Idrettsglede
• Fellesskap
• Helse
• Ærlighet
Generelt:

• Skreia IL skal jobbe aktivt for å beholde utøvere, trenere og ledere i klubben så lenge som
•
•

mulig.
Alle spillere skal bli sett, hørt og lagt merke til på trening og i kamp.
Skreia IL har en viktig rolle i lokalsamfunnet, gjennom å skape verdier, bygge miljø og
drive fysisk fostring. Skreia IL er limet i bygda!
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1.7. Rekruttering og medlemsskap
Skreia IL har Østre Toten som sitt naturlige rekrutteringsområde.
Skreia IL skal sørge for at det er et rikelig og variert idrettstilbud til lokalbefolkningen.
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1.8. Æresmedlemmer
Enkeltpersoner (tillitsvalgte, trenere og utøvere) som har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere
plan i klubben over en lengre periode, minimum 5 år, kan utnevnes til æresmedlemmer.
Vedkommendes innsats i Skreia IL skal ha medvirket til en bevisstgjøring av idrettslagets verdier:
• Glede
• Gode holdninger
• Utvikling
• Langsiktighet/Helse.
Beslutningen om utnevnelse av æresmedlemmer gjøres av styret i Skreia IL.
Utnevnelsen skjer i egnede rammer, f.eks på årsmøtet eller i sosiale tilstelninger, og innebærer at
man blir innbudt til klubbens sosiale tilstelninger, samt at medlemskontingenten betales av
idrettslaget.
Et diplom tildeles som bevis på æresmedlemsskapet, samt at det lages en omtale av vedkommende
på idrettslagets hjemmeside.
Æresmedlemsskapet beholdes livet ut, eller til styret beslutter opphevelse av det i hht Skreia ILs
lover.
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1.9. Klubbens lover
Lov for Skreia idrettslag1, stiftet 1915.
Vedtatt 1915 med senere endringer, senest av 4 februar 2014.
Godkjent av Oppland idrettskrets.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.2
(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.3
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oppland idrettskrets, hører hjemme i Østre Toten
kommune, og er medlem av Østre Toten idrettsråd.4
4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov
gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
1
2

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel
familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe
med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.
3
Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver
mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets
organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar
innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
4
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én
kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
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§ 3 Medlemmer
(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli
tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske
forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen.
Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til
Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og
vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i
idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.
(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd
med forskrift gitt av Idrettsstyret.
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i
idrettslagets aktivitetstilbud.
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5 Kjønnsfordeling
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(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg
mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.
(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer
enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være
representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.5
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.
(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære
årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre,
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor
sitt arbeidsområde.
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte
i idrettslaget.

5
6

Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
For eksempel skyldig kontingent.
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(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å
fremme forslag under årsmøtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når
ansettelsesforholdet opphører.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting
eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget.
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller
flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 7
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i
driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme
gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med
økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
7

Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
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(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8
§ 9 Inhabilitet
(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende
har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av
en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter
seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

8

Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
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(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles
til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever
det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall
av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling9 eller ved fjernmøte10. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til
vedtak. For gyldig vedtak kreves at flerta fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med
hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste,
som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for
sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

9

For eksempel møte per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

10
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III. ØKONOMI
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig
(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og
revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte
regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard
kontoplan.
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av
positiv egenkapital.(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et
særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar 11 måned.

11

Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år.
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(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.
Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen
forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling
og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/
eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført
på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.
§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal12:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
12

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært
årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i
godkjent sakliste for årsmøtet.
13 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.
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4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 14
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.15
10. Foreta følgende valg:16
a)
Leder og nestleder
b)
1 styremedlem17 og 1 varamedlem
c)
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d)
2 revisorer18
e)
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f)
Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

14

Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av
2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.
15 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
16 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov
for.
17 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem.
Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
18 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som
nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt
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(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel
etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,
herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saksliste og nødvendige
saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av årsmøtet.
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§ 18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet19 mellom
årsmøtene.
(2) Styret skal:20
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som
er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/
instruks for disse.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.21
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer
(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på
årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter
å tre ut av valgkomiteen.
(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer
opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i
forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan,
jf. § 15 (1) pkt. 9.
(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger
kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 18.

19

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler
som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer
fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
20 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre styreoppgaver i
bestemmelsen.
21 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med
utviklingshemming.
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker
og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til
de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.
§ 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs
(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning
skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.22 Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter
avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal
sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av
saken.

22

Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
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(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister
således sitt medlemskap i NIF.
§ 23 Æresmedlem
1. Kriterier for æresmedlem.
Et æresmedlemskap i Skreia IL er den høyeste utmerkelse klubben har. For å bli æresmedlem
kreves det mange års aktivt medlemskap, varighet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Et eller flere av
følgende kriterier må være oppfylt i Skreia idrettslags regi:
• Ha vært eller fortsatt være en fremragende idrettsutøver.
• Ha vært eller fortsatt være en dyktig administrator for idrettslaget eller idrettslagets
undergrupper, eller ha representert idrettslaget i idrettens høyere organer på en fremragende
måte.
• Ha gjort eller gjør en fremragende innsats for laget på andre områder.
2. Hyppighet av utmerkelsen av æresmedlem.
Æresmedlem kan utnevnes hvert 5. år.
3. Ansvar for utnevnelse av æresmedlem.
Æresmedlemskap utdeles av sittende styre i Skreia IL. AU behandler innkomne forslag, og legger
frem innstilling for styret.
4. Myndighet til utnevnelse av æresmedlemskap.
Alle medlemmer har mulighet til å melde inn forslag om æresmedlemskap for styret.
Æresmedlemskap skal være enstemmig i styret. Avgjørelsen er inappelerbar.
5. Utnevnelse.
Utnevnelse skal finne sted på årsmøte, en medlemskveld eller annen festlig sammenkomst i
idrettslaget. Mottakeren innbys skriftlig og tildeles Skreia idrettslags æresmedlemskap. Tildelingen
offentliggjøres på idrettslagets nettsider.
6. Æresmedlemmer rettigheter.
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Æresmedlemskap er livsvarig, med unntak av pkt 7. suspensjon. Et æresmedlem har gratis
medlemskap i Skreia IL, samt gratis adgang til alle idrettslige arrangementer i idrettslaget ved
forevisning av æresmedlem bevis utstedt av hovedstyret.
7. Suspensjon.
Et æresmedlem kan fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en opptreden som
er uverdig for idrettslaget, blir eksludert fra idrettslaget eller fratatt sine verv. Suspensjon kan kun
gjøres av hovedstyret i Skreia idrettslag.
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2. ORGANISASJON
2.1. Årsmøtet
Idrettslagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes i mars hvert år.
Styret innkaller til årsmøte med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved
kunngjøring i dagspressen eller på idrettslagets internettsider.
Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtedokumentene, med regnskap og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet.
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet, men kun de over 15 år har stemmerett. Andre
personer og/eller media kan inviteres.
Årsmøte er vedtaksført når antall møtte medlemmer minst tilsvarer antall styremedlemmer. Ingen
har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det.
Slike forslag kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
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2.2 Styret Skreia IL
Styret er det høyeste styringsorgan mellom årsmøtene, og består av leder, nestleder, leder økonomi,
leder anlegg, leder arrangement, styremedlemmer og gruppeledere.
Styret ledes av idrettslagets leder, og gruppene har en naturlig rolle å spille i klubbens overordnede
styring. Styret er det aktive organ i klubben, og har mandat og fullmakt til å ta initiativ og gjøre
beslutninger bestemt av årsmøte eller arbeidsutvalget (AU).
Styremøter avholdes normalt annenhver måned gjennom hele året, med unntak av juli måned.
I møtene legges det frem og diskuteres saker som er meldt inn av styrets medlemmer, tillitsvalgte
eller medlemmer, samt informasjonssaker av generell interesse.
Det skal også gis en beretning om aktivitetene i de ulike gruppene per epost fra gruppeleder til
styreleder og nestleder inn mot de kvartalsvise styremøtene som beskrevet under.
På styremøtene i februar – mai – august og desember skal det også legges frem kvartalsvise
regnskapsrapporter for hele Idrettslaget.
Medlemmene i styret plikter å delta på alle styremøtene, såfremt de ikke har gyldig forfall.
Se ellers organisasjonsplanen for definerte arbeidsoppgaver, ansvarsområder etc.
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2.3. Organisasjonsplan 2016
- med retningslinjer
Sist oppdatert: 14.02.2016
Andre styrende dokumenter:
Lov for Skreia idrettslag stiftet 1915.
Strategiplan 2014 – 2017
Årshjul 2015
Organisasjonsplanens hensikt
Regulere intern organisering
Avklare ansvars- og myndighetsforhold
Definere arbeidsoppgaver
Regulere intern og ekstern informasjon
Definere utøveransvar og lagets ansvar
Bidra til god forvaltning av eiendeler
Bidra til god økonomistyring
Oversikt over alle vedtatte tillitsverv

Lagets lover
Lagets lover er utarbeidet på grunnlag av basis - lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret
28.11.2011. Lovene er sist vedtatt på lagets årsmøte 04.02.2014. Organiseringen av Idrettslaget `s
styre, komiteer og utvalg er inntatt i lagets organisasjonsplan.
Målsettinger:
Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Arbeidet
skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som:
• idrettsglede gjennom mestring
• fellesskap gjennom utvikling sammen
• helse gjennom et helhetlig liv
• ærlighet gjennom synbare holdninger
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Administrative bestemmelser
Lagets adresse
Skreia Idrettslag
Postboks 45
2848 Skreia
Klubbhus
Lagets klubbhus ligger i Skreia sentrum
Internett og e-post
Lagets internettadresse er: www.skreiail.no
Brønnøysundregistrene
Skreia Idrettslag er registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). Lagets
organisasjonsnummer er: 983624596
Bankforbindelse
Skreia Idrettslag benytter Totens Sparebank som bankforbindelse.
Laget oppretter de konti som er nødvendig for gjennomføring av sine bankforretninger.
Organisasjon
Vi skal ha en effektiv og målrettet organisasjon med godt skolerte og synlige ledere.
Vi skal arbeide for å sikre jevn og god rekruttering av aktive, ledere og trenere. Det skal være
morsomt å være aktiv og tillitsvalgt i laget. For å oppnå disse målene vil vi:
Bruke kretsens og forbundenes kurs- og utdanningstilbud aktivt.
Bruke sosiale tiltak for å skape samhold og miljø blant lagets medlemmer.
Medlemskap i særforbund
Laget er medlem av:
• Norges Fotballforbund
• Norges Håndballforbund
• Norges Volleyballforbund
• Norges Bueskytterforbund
Organisasjonsoversikt
Laget ledes av styret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
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Arbeidsutvalg:
Styrets leder, styrets nestleder, styremedlem økonomi, styremedlem administrasjon, styremedlem
anlegg, styremedlem barneidrett og styremedlem arrangement.
Valgte ledere for undergruppene: Leder fotball, leder håndball, leder bueskyttere og eventuelt leder
volleyball.
Se organisering under grupper og komitéer.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå lagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for
idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat /
instruks for disse.
4. Representere idrettslaget utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes på grunnlag av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme avgjørende.
Styrets arbeid:
Leder har den daglige ledelse av laget. Leder eller styremedlem økonomi skal anvise alle
utbetalinger. Leder skal videre lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt.
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Leder skal påse at valg, adresseendringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir
meldt.
Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.
Styremedlem økonomi er ansvarlig for at lagets regnskaper og medlemsregister blir ført. Lagets
midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende
leder eller leder økonomi sin underskrift.
Styremedlem anlegg skal være ansvarlig for anlegg, vedlikehold og driften av dette ihht vedtatte
planer og budsjett. Styremedlem anlegg er ansvarlig for opprette støttefunksjoner etter behov.
Styremedlem arrangement skal være ansvarlig for å koordinere dugnader, kioskdrift, lotterier,
årsfest og evt andre tilstelninger. Styremedlem arrangement er ansvarlig for å opprette
støttefunksjoner etter behov. Styremedlem arrangement er ansvarlig for å opprette en beskrivelse for
hvert enkelt arrangement og dugnad slik at alle til enhver tid vet hva som skal til av arbeidsinnsats,
utstyr, penger og folk.
Revisorene skal revidere regnskapene etter god regnskapsskikk.
Daglig leder har ansvaret for å skrive referat fra alle møter i styret, og som legges ut på nettsidene
om innholdet er av offentlig interesse og uten sensitivt innhold.
Gruppene
Laget organiseres i grupper. Disse ledes av en person som velges på årsmøtet.
Håndball:
• Leder – har i tillegg til hovedansvaret for gruppen, ansvaret for yngres opp til 16 år.
• Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år opp
til senior.
• Webansvarlig
• Materialforvalter
• Turnerings- og cupansvarlig
• Økonomiansvarlig
• Kamp- og dommeransvarlig
• Arrangementsansvarlig (dugnad, kiosk etc)
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Fotball:
• Leder – har i tillegg til hoveansvaret også ansvaret for yngres opp til 16 år.
• Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år og opp til
senior.
• Webansvarlig
• Materialforvalter
• Økonomiansvarlig
• Kamp-, bane- og dommeransvarlig
• Arrangementsansvarlig (dugnad, kiosk, etc)
Bueskyting:
• Leder
• Arrangementsansvarlig
• Anleggsansvarlig
• Webansvarlig
Gruppeleder er ansvarlig for å innkalle til møte etter behov eller når styret forlanger det, samt
opprette støttefunksjoner til gruppen ved behov.
Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Gruppene
skal behandle alle faglige saker som gjelder den enkelte gruppes idrettsgren.
Det skal gjøres framlegg for styret om arrangement i gruppenes regi, og gruppene skal selv stå for
den tekniske gjennomføringen av disse.
Hver gruppe skal ha egne instrukser og årsplan. Disse skal ikke komme i konflikt med styrets
retningslinjer. Gruppenes instrukser og årsplan skal godkjennes av styret.
I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppene, handler de selvstendig.
Gruppene skal sørge for å få fram sine utøvere til kamper, stevner m.v. om nødvendig, fungere som
uttakningskomite og sende rapport med videre til styret.
Gruppene legger fram for årsmøtet melding om sin virksomhet, herunder sportslige prestasjoner.
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget.
Gruppene har ansvaret for å skrive referater og sende disse til hovedstyret, ved leder og nestleder.
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Komiteene
Arrangementskomite
Arrangementskomiteen ledes av leder arrangement som sitter i hovedstyret. Arrangementskomitéen
skal bestå av minimum 2 personer fra fotball, 2 personer fra håndball og 1 person fra bueskyting.
Leder arrangement star fritt til å knytte til seg flere personer ved behov.
Sponsorkomite
Sponsorkomite ledes av leder økonomi. Sponsorkomitéen skal bestå av minimum en fra fotball og
en person fra håndball.
Anleggskomite
Anleggskomite ledes av leder anlegg. Anleggskomitéen skal bestå av minimum en person fra
fotball, en person fra håndball og en person fra bueskyting.
Gruppelederne har ansvaret for å fylle komiteene.
Hver lagleder har ansvar for å utnevne en person fra sitt lag inn i komitearbeid.
Alle komiteene skal være klare til sesongstart (1. mai for fotball og bueskyting, 10. august for
håndball).
Komiteene har ansvaret for å skrive referater og sende disse til hovedstyret ved leder og nestleder.
Valgkomité
Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Valgkomiteen deltar på styremøter fra november, for samordning av framdrift til kommende
årsmøte.
Økonomi
Vi skal beholde vår trygge økonomi og økonomiske handlefrihet med god økonomistyring. For å
oppnå dette, skal vi følge bestemmelsene i ”Idrettens Regnskaps- og Revisjonsbestemmelser”. I
tillegg skal vi:
• Bevisstgjøre idrettslagets ledere og medlemmer om den økonomiske situasjon.
• Lage gode budsjetter ved aktiv deltagelse fra gruppene.

• Gi jevnlige rapporter til styret om den økonomiske situasjon.
• Ha en ajourført oversikt over godtgjørelser til tillitsvalgte, jfr lovens § 6.
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Retningslinjer for økonomi:
1. Hver gruppe skal ha sitt eget kostnadsbudsjett for hvert kalenderår. Disse skal avstemmes med
leder økonomi for godkjennelse og konsolideres i Skreia IL sitt hovedbudsjett.
Det er den enkelte gruppeleder som har økonomiansvar.
2. Gruppelederne i samarbeid med leder økonomi legger fram økonomioversikt tre ganger i året:
juni – november – februar.
3. Alle inntekter uten unntak skal inn på idrettslagets sine kontoer.
4. Alle kjøp skal være godkjent på forhånd av gruppeleder og innenfor budsjett. Alle bilag skal være
merket med hvilken gruppe det gjelder og kvitteres. Alle regninger som ikke er attestert av
gruppeledere eller styreformann, skal ikke betales før attestasjon er foretatt. Regninger som ikke er
utkvittert, må tas opp med den som har stått for innkjøpet. Faste leverandører orienteres om
idrettslagets praksis.
5. Alle kjøp på vegne av idrettslaget som ikke på forhånd er godkjente skal belastes den som gjør
innkjøpet.
6. Alle utgifter utover budsjett skal avklares med styret (leder/leder økonomi)
Turneringer/reiser:
Alle turneringer planlegges inn i kostnadsbudsjettet for den enkelte gruppe for kalenderåret.
Idrettslaget skal dekke påmeldingsavgift til turneringer ihht gruppenes årsplan og kostnadsbudsjett.
Styret vurderer hvor mange turneringer pr. år på ulik alder, og sum for dekning på ulik alder, i
forbindelse med budsjettering. Det vektlegges å tenke progresjon etter hvert som ungene blir eldre.
Det kan åpnes opp for bruk av egenandel/ lagsdugnad.
Retningsgivende:
• Opp til 11 år, deltagelse på turneringer innenlands.
• Fra 11 år, deltakelse på turnering innenlands og utenlands.
Overnattinger og reise trenere er pålagt i forbindelse med sportslige arrangementer skal dekkes av
idrettslaget. Forutsetning er søknad med kostnadsoverslag innlevert gruppeleder i forkant av
turneringen eller i forbindelse med budsjetteringen. Skal godkjennes av styret.
Sesongavslutning
Avslutning gjennomføres gruppevis. Idrettslaget dekker bevertning og premier ihht
kostnadsbudsjett.
Leder arrangement lager en skriftlig beskrivelse til hjelp for avviklingen av disse avslutningene.
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Dugnader:
Fellesdugnader defineres inn i en årsplan. Alle medlemmer plikter å delta på Idrettslagets dugnader
ved innkalling. Hvert enkelt lag får ansvar for spesielle gjøremål i henhold til utarbeidet plan.
Leder arrangement og anlegg, sammen med daglig leder, setter opp behovet for dugnader innen 1.
februar hvert år. Den skriftlig planen/oversikten over hva hvert enkelt lag skal gjøre legges ut på
hjemmesidene og sendes på mail til respektive lagledere.
Lagsdugnader kan gjennomføres og skal alltid godkjennes av styret/ leder arrangement. Inntekten
går 100 % til gjeldene lag. Inntektene skal inn på idrettslagets brukskonto. Alt må merkes med hva
det gjelder og subsidiere egenandeler til sportslig aktivitet.
Styret må vurdere nøye antall dugnader hvert enkelt lag kan få. Det er viktig, at dette ikke går ut
over fellesdugnadene, og at det ikke blir urimelig mange dugnader.
Sponsorer:
Innhenting av idrettslagets sponsormidler gjennomføres av styret og idrettslagets sponsorgruppe.
Alt av profilering for idrettslaget styres av sponsorgruppen.
Idrettslaget har to retninggivende sponsorpakker:
1. Sponsorpakke yngres
2. Sponsorpakke senior
I begge sponsorpakkene inngår idrettslagets sponsorer, men i sponsorpakke senior åpnes det for
flere sponsorer på tøy. Det er sponsorkomitéen som til enhver tid avgjør hvem/hvordan/hvor det
skal prioriteres.
I individuelle idretter åpnes det for personlige sponsorer, som skal godkjennes av sponsorkomitéen.
Disse personlige sponsorene skal ikke komme i konflikt med idrettslagets øvrige sponsorer.
Gruppene og lagene kan i tillegg skaffe økonomisk støtte, men dog uten profilering. Inntekten deles
50% til idrettslaget og 50% til gjeldene gruppe/ lag. Inntektene skal inn på Skreia IL sin brukskonto.
Alt må merkes med hva det gjelder.
Medlems- og treningsavgifter:
Treningsavgifter og medlemskap skal være innbetalt i henhold til fastsatte datoer.
Treningsavgift og medlemskontingent deles opp i to.
Medlemskontingenten kreves inn i første runde.
Forfall 1. oktober og 1. februar for håndball.
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Forfall 1. april og 1. august for fotball.
Fakturaer går ut en måned før forfall.
Aktive medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent og/eller treningsavgift etter 3. gangs
purring, fratas medlemskapet.
Hver purring belastes med henholdsvis 35 kroner for første gang, 50 kroner for andre gang og 65
kroner for tredje gang.
Medlemmer som skylder kontingent for to år skal automatisk fratas medlemskapet.
Styret kan øke treningsavgifter pr årsklasse dersom tilbudet medfører økte treningskostnader/
satsing. Dette skal alltid forankres i foreldregruppen for laget det gjelder.
Treningsavgifter og medlemskontingent vedtas av årsmøtet.
Treningsavgifter fotball:
Gutter/jenter 6 år:
kr. 500,Gutter/jenter 7 år:
kr. 800,Gutter/jenter 8 år:
kr. 900,Gutter/jenter 9 år:
kr. 1200,Gutter/jenter 10 år: kr. 1300,Gutter/jenter 11 år: kr. 1500,Gutter/jenter 12 år: kr. 11600,Gutter/jenter 13 år: kr. 2200,Gutter/jenter 14 år: kr. 2600,Treningsavgifter håndball:
Jenter 6 år:
kr. 500,Jenter 7 år:
kr. 800, Jenter 8 år:
kr. 800, Jenter 9 år:
kr. 1100, Jenter 10 år:
kr. 1100, Jenter 11 år:
kr. 1500, Jenter 12 år:
kr. 1500, Jenter 13 år:
kr. 2100,Jenter 14 år:
kr. 2100, Jenter 15 år:
kr. 2400, Jenter 16 år - senior: kr. 2900,-
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Treningsavgifter bueskyting og volleyball:
Under 14 år: kr. 750,Over 15 år: kr. 1250,Volleyball deltar ikke i seriespill.
Dersom volleyball skal delta i seriespill, økes treningsavgiftene i henhold til opplegg og kostnad.
Treningsavgifter idrettskolen:
Ingen deltageravgift.
Alle må tegne medlemskap i idrettslaget.
Medlemskontingent:
Medlemskap: kr. 300, Medlemskap familie (husstand): kr. 600,Støttemedlemsskap: kr. 200,Alle aktive i laget enten ved fysisk deltakelse i aktiviteten eller ved støtte i form av trener og
laglederdeltakelse skal løse medlemskontingent.
Retningslinjer for treneravtaler:
Alle trenere i idrettslaget skal ha treneravtale. Ytelser fra idrettslaget til trenere:
Faglig materiell; kurspakker, treningsopplegg m.m.
Utgiftsgodtgjørelse trener:
- pr. årsklasse.
Kjøregodtgjørelse trenere:
- pr. årsklasse.
Individuell avtale godkjent av styret kan kjøregodtgjørelse dekkes. idrettslagets reiseregning, som
styret skal godkjenne.
Treners plikter og ansvarsområde:
• Lede lagets treninger og kamper gjennom sesongen.
• Representere klubben på en verdig måte, samt følge idrettslagets lov og organisasjonsplan.
• Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treninger og kamper.
• Stille i idrettslagets treningsklær.
• Ved frafall på trening og kamper plikter trener å skaffe stedfortreder.
• Lage aktivitetsplan for sesongen, som legges frem for gruppeleder, foreldre og spillere.
• Delta på kurs og trenerforum.
• Betale medlemskontingent
• Følge gruppens instrukser og styringsverktøy.
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Ytelser fra idrettslaget til lagleder:
Fri adgang til idrettslagets årsfest
Utgiftsgodtgjørelse lagleder:
- pr. årsklasse.
Lagleders plikter og ansvarsområde:
• Bistå lagets treninger og kamper gjennom sesongen.
• Representere klubben på en verdig måte, samt følge idrettslagets lov og organisasjonsplan.
• Lagleder skal møte presis til treninger og kamper.
• Stille i idrettslagets treningsklær.
• Ved frafall på trening og kamper plikter lagleder å skaffe stedfortreder.
• Delta på lagledermøter.
• Levere årsrapport for laget til gruppeleder
• Betale medlemskontingent
• Følge gruppens instrukser og styringsverktøy.
Forventninger til foreldre:
Skreia Idrettslag er en frivillig organisasjon, der det er en forutsetning at foreldrene er med og
støtter opp om virksomheten, og følger opp barna.
Dersom det i noen familier er spesielle forhold av økonomisk og/eller personlig karakter som skaper
utfordringer når det gjelder å innfri klubbens forventninger, skal dette tas opp med klubbens leder
snarest. Slike saker behandles konfidensielt.
• Kjenne og følge gruppenes styringsverktøy.
• Melde seg inn som medlem i idrettslaget
• Delta på sosiale sammenkomster i regi idrettslaget (for medlemmer).
Foreldrevett:
Idrett er holdningsskapende. I Skreia idrettslag ønsker vi å skape et godt og trygt idrettsmiljø ved å
fokusere på sunne og gode holdninger. Som foreldre er det viktig å fremstå som gode eksempler på
nettopp slike holdninger.
Engasjerte foreldre er veldig positivt, og en viktig forutsetning for å drive barneidrett. Barna setter
stor pris på at foreldrene er til stede både på kamper og trening.
For å sørge for en positiv adferd har vi tatt i bruk disse "kjørereglene", som vi plikter å følge:
1. Møt fram til kamp - barna ønsker det
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente
3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk
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4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen 5. Se på
dommeren som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det
7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv
9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner
10. Tenk på at det er ditt barn som deltar - ikke du
Idrettslig aktivitet
Bestemmelser til og med barnet er 12 år:
• Trygghet/ Sikkerhet
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø. Barn under 8 år skal ha med seg en voksen på
aktivitetene.

• Vennskap og trivsel
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de
skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og mestring.

• På barnas premisser
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder,
fysiske utvikling og modningsnivå. Ut fra disse retningslinjene skal idrettslaget koordinere
aktiviteten mellom greener og årsklasser ihht grenens sportsplaner.

• Frihet til å velge
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i – og
bestemmer selv hvor mye de vil trene.
For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år. Det kan
benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 10 år.
Bestemmelser om ungdomsidrett 12 til 17 år:
Idretten skal tilby kreative og allsidige idrettsmiljøer som gir økt deltagelse, engasjement og
medbestemmelse.
• Trener og utøver må samarbeide når aktiviteten planlegges.
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• I forbindelse med konkurranser, må det vektlegges sosial aktivitet og egen utvikling.
• Utøvere skal møte et positivt, trygt, sosialt og motiverende miljø.
• Ungdom skal ikke delta i senior NM og tilsvarende konkurranser før fylte 16 år. En skal
heller ikke delta i internasjonale seniormesterskap som EM, VM, OL, World Cup og
lignende før fylte 16 år.
Ungdom i alle aldre skal møte et alkohol og rusfritt miljø både som aktive og tillitsvalgte.

•
• Idrettslaget skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltagelse gjennom tillitsverv.

Bestemmelser om senioridretten:
Gruppeleder utarbeider egen kjøreplan i samsvar med trener og trenerkoordinator. Skal godkjennes
av styret.
Utviklingsplan:
Opp til 6 års alder
Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene.
7–10 år
Øve på ulike fysiske aktiviteter eller øvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får
utviklet koordinasjon.
10–12 år
Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter.
12-14 år
Økende grad av spesialisering og vekt på tekniske og taktiske ferdigheter.
Det skal fortsatt tilrettelegges for å kunne drive med flere idretter.
Trenere på tvers av idretter skal samarbeide til beste for utøveren.
Om hospitering:
Vi skal tilby ekstra trening til spillere som er ivrige og ønsker å trene mer enn fellestreningene i eget
lag. Vi skal derfor forsøke å få klubben til å tilrettelegge for at flere årsklasser kan trene sammen av
og til slik at de som ønsker å trene mer kan få muligheten til det.
I spesielle tilfeller hvor en spiller ikke fullt ut kan tilfredsstilles i eget lag med tanke på å spille
sammen med bedre spillere, skal vi i samarbeid med trenerkoordinator eller andre trenere i klubben
se på muligheten for at spilleren kan trene med årsklassene over eller sendes ut på hospitering til
andre klubber. En barnefotballspiller som hospiterer skal likevel alltid ha hovedtilknytning til egen
aldersklasse.
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Publisering nett, sosiale medier, TV og aviser
Skreia Idrettslag har klart definert hvilke saker som publiseres på egen nettside og i sosiale medier.
På nettsiden skal alle saker som dekker allmenhetens behov for informasjon publiseres. Dette
gjelder for eksempel hvem som er trenere og lagledere for de enkelte lagene, hvem som sitter i
styret, treningstider, alle dokumenter, saker som er av allmenn interesse, sponsorarrangement og
arrangement som er av allmenn interesse.
Nettsiden er lagets viktigste informasjonskanal.
Nettsiden oppdateres av daglig leder, leder, nestleder og nettansvarlig for hver enkelt gruppe.
Skreia Idrettslag bruker sosiale medier effektivt, og er til stede på
• Facebook
• Instagram
• Snapchat
Saker som legges ut på nettsiden linkes til disse. Videoer av fellesarrangement etc kan først
publiseres på Facebook og Instagram.
Hvert enkelt lag kan opprette sine grupper på Facebook, men det er viktig å bruke disse riktig. Her
legges det ut informasjon, som er udiskutabel. Disse gruppene er ikke diskusjonsforum.
Skreia Idrettslag har utarbeidet egne vær-varsom-regler for bruk av sosiale medier:
1. Unngå å kommentere saker knyttet til spillere, trenere, lagledere og dommere og interne
klubbsaker, for eksempel laguttak.
2. Vær forsiktig med å legge inn kommentarer umiddelbart. Det kan være smart å tenke seg om.
3. Spør deg selv: vil jeg si det samme til personen ansikt til ansikt, eller i avisspaltene.
4. Husk at media og sponsorer jevnlig sjekker idrettslag og idrettsutøvere på sosiale medier og
nettsider, og kan publisere kommentarer eller sitere deg uten ditt samtykke.
5. Forsikre deg om at alt du skriver er riktig.
6. Hvis du er usikker på om et innlegg er kontroversielt, ikke legg de tut!
7. Ikke legg ut bilder som er beskyttet av opphavsretten. Dette gjelder bilder fra nettaviser,
bildebyråer, publikasjoner etc.
8. Hvis du skal legge ut bilder av andre, må du ha fått vedkommendes samtykke til det.
9. Bruk sunn fornuft, og vær klar over at din opptreden på sosiale medier kan få konsekvenser –
både for deg selv, andre og idrettslaget.
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2.4. Oppstartsansvarlig Skreia IL
Daglig leder har, sammen med de enkelte grenlederne/gruppelederne, ansvar for oppstart av nye
kull. Samt at rekruttering til eksisterende lag skjer i samsvar med lover og regler for klubbskifte.
Oppgaver:
• Informasjon på hjemmeside når nytt kull skal etableres
• Registrering av påmeldinger, samt inndeling i lag for nye kull
• Gjennomføre oppstartsmøter for nye lag, samt rekruttere trenere og lagledere til disse lagene
• Gjennomføre prøvespill / overganger i samsvar med NFF/NHF sitt regelverk.
Rekrutteringsplan:
* Fra 5 år-7 år: Skreia IL arrangerer allidrett. Informasjonskanalen er barnehagene. Informasjon
legges ut på nettsidene og på Skreia ILs Facebooksider. Grenlederne/gruppelederne avholder
informasjonsmøte for nye kull i god tid i forkant av sesongsstart.
* Fra 6 år-12 år: Det året barn starter på skolen, gis det tilbud om organisert aktivitet i våre grener.
Skreia IL gir ut informasjonsskriv til skoleelever om aktivitetstilbudet vårt. Skreia IL sender også
informasjonsskriv til barnehagene. Aktivitetene markedsføres via hjemmesidene skreiail.no, på
sosiale medier, i klubbavis og på klubbens infotavle på Skreiaplassen. Lagidrett må ha en
lagledelse på minimum 2 personer for at aktivitet skal bli startet. Trenere må gjennomføre
barnetrenerkurs og lagledere må sette seg inn i klubbhåndboken.
Skreia IL skal legge til rette for at alle medlemmer skal kunne benytte seg av de ulike tilbudene
klubben har å tilby. Gruppene kan likevel ikke rekruttere på idrettssskolens deltagere før de har vært
gjennom introduksjonsperioden, og det skal heller ikke gi særidrettstilbud før etter avsluttet
barnehagealder.
* Foresatte gjør:
* 8-10 år: Foresatte kontakter klubben ved daglig leder eller grenleder/gruppeleder før oppstart.
Daglig leder/grenleder i dialog med trener for det aktuelle alderstrinn informerer om
trweningstider, utstyr, og så videre. Skreia IL tar inn nye deltagere hele året. Sosiale hensyn kan
bli vurdert ved innplassering til lag, dersom vi har flere lag per årskull.
* 11-12 år: Foresatte/spillere må ta kontakt med klubben for å få godkjennelse om å få delta i laget.
I forkant skal spillerens tidligere klubb ha gitt skriftlig samtykke. Spiller skal også ha gjort opp
sine forpliktelser til tidligere klubb, før overgang er aktuelt. Det er en fordel at foresatte setter seg
inn i klubbens lover og regler, samt klubbhåndbok. Skreia IL styrer etter Fair Play-prinsippene, og
foreldrene plikter å opptre i henhold til disse.
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2.5. Fiksansvarlig Skreia IL
Vidar Buflaten er FIKS-ansvarlig (fotball) i Skreia IL.
Fiksansvarlig skal gjøre følgende:

✓ Melde på lag til seriespill, NM og turneringer
✓ Registrere trenere og lagledere på de ulike lagene
✓ Registrere spillere 12 år og eldre
✓ Gjennomføre overganger
✓ Tildele kamprapportansvar
✓ Oppdatere roller i klubben
✓ Oppdatere nødvendig informasjon om klubben
✓ Gi nødvendig opplæring til kamprapportansvarlige
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2.6. Kvalitetsklubbansvarlig Skreia IL
Nestleder, Janicke Gonstad, er kvalitetsklubbansvarlig (fotball) i Skreia IL. Men nestleder arbeider
sammen med en egen kalitetsklubbgruppe, bestående av leder, daglig leder, leder fotball og en
trener/lagleder fotball.
Kvalitetsklubbansvarlig skal gjøre følgende:

✓ Drive/lede kvalitetsklubbprosjektet fram i klubben
✓ Kalle inn til et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge
rammer».
✓ Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets. (Sammen med daglig leder.)
✓ 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.
✓ Oppdatere klubbhåndboka og holde den oppdaterte versjonen tilgjengelig for alle.
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2.7. Årsplan for Skreia IL
Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Utføres av

Januar

Avtale med
hovedsponsor

Daglig leder

Sponsorgruppa

Hallreklame

Daglig leder

Sponsorgruppa

Draktreklame

Daglig leder

Sponsorgruppa

Januar-mai

Skreia Folkebad:
billetter og badevakter.
Man/ons/fre fra januar
til ca. 1, mai

Leder arr

Alle

Januar-desember

Medlems- og
støttemedlemsskap

Styret

Alle

Januar-

Hallvakter/sekretariat/
kioskvakter + vask

Leder arr./håndball

Håndball

Februar

Oppstartsmøte trenere
og ledere fotball

Leder fotball

Leder fotball/trenere/
lagledere

Mars

Søknad om
aktivitetsmidler og
kommunale midler.
1. mars

Daglig leder/styret

Daglig leder

Påmelding serien fotball.
1. mars

Serieansvarlig/leder
fotball

Fiksansvarlig

Foreldremøter alle
fotballag

Leder fotball

Trenere/lagledere
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Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Utføres av

April

Vårdugnad plassen

Leder anlegg/daglig
leder

Lag og foresatte

Betalte dugnader Skreia
sentrum

Stein Dulsrud

Stein Dulsrud

Idrettsregistrering

Daglig leder

Daglig leder

April/mai-

Kioskvakter + vask

Leder arr/fotball

Fotball

Mai

Sesongavslutning
håndball og volleyball

Leder håndball/leder arr.

Arr.komite/foresatte

Oppsummering av
sesongen for trenere og
lagledere, håndball og
volleyball

Leder håndball

Leder håndball

Kontingent og
spilleravgift fotball

Leder fotball/leder
økonomi

Leder økonomi

Loddbøker og enjoykort
fotball

Leder fotball/leder
økonomi

Leder økonomi

Sommerdager i Skreia

Leder arr.

Leder arr./foresatte/
medlemmer/bueskyttere

Fotballskole

Leder/daglig leder/leder Leder/daglig leder/leder
fotball, ansvarlig
fotball
fotballskole, damegruppa

Fåbergturnering i fotball

Leder fotball/leder arr.

Trenere/lagledere

Oppstartsmøte trenere/
lagledere i håndball

Leder håndball

Leder håndball

Høstdugnad innendørs
plassen

Leder anlegg/daglig
leder

Lag/foresatte/håndball/
volleyball

Skreia Folkebad: man/
ons/fre. Billetører og
vakter

Leder arr.

Alle

Juni

August

Septemberca. 20. desember
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Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Utføres av

September

idrettsskolen: info til
skoler og barnehager,
søke om leie av anlegg,
kontakt med
samarbeidsklubber

Ansvarlig for
idrettskolen/leder
barneidrett

Ansvarlig for
idrettsskolen

Kontingent og
spilleravgift håndball og
volleyball

Leder håndball/leder
økonomi

Leder økonomi

Bankiade/Hydroturnering

Leder håndball og
volleyball

Volleyball

Søke Gildefondet.
10.september

Daglig leder

Daglig leder

Oktoberfest i hallen

Styret/leder arr.

Leder arr./foresatte/
dugnadsfolk/Kjentfolk AS

Årsfest/medlemsfest

Styret/leder arr.

Styret/leder arr.

Sesongavslutning fotball

Leder fotball/leder arr.

Leder fotball/arr.komite

Oppsummering
sesongen i fotball

Leder fotball

Leder fotball/trenere/
lagledere

Kontingent idrettsskolen

Leder økonomi

Ansvarlig idrettsskolen

Oktober

November
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3. ANLEGG
3.1. Sportshytta
Sportshytta er Skreia ILs klubbhus, og inneholder garderober, kjøkken/kiosk, kaferom og møterom,
samt kontorlokaler og lagerplass.
Møterommet, kaferom og kjøkken/kiosk brukes av egne grupper/medlemmer samt leies ut til
eksterne leietagere.
Kontorer og lagerplass benyttes av gruppene og styret etter behov.
Daglig leder har eget kontor med møterom i andre etasje.
Utleie av sportshytta administreres av daglig leder, som koordinerer utleie med styreleder og
økonomileder.
Daglig leder sender faktura til leietaker ihht idrettslagets utleiepriser.
Utleieinntekter av sportshytta skal disponeres av styret.
Ansvar for vedlikehold og utbedringer av anlegget ligger på leder anlegg, sammen med styret.
3.2. Skreiahallen
Skreiahallen benyttes som en helårs håndballhall.
Det er daglig leder som administrerer driften av hallen, mens det er håndballgruppa som
hovedsakelig benytter hallen.
Anleggsgruppa er ansvarlig for vedlikehold. Fasilitetene kan leies ut til andre lag og foreninger,
samt grener i idrettslaget.
Daglig leder sender faktura til leietaker ihht idrettslagets utleiepriser. Utleieinntekter av
Skreiahallen skal disponeres av styret.
3.3. Skreiaplassen
Skreiaplassen benyttes som en helårs fotballbane.
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Det er daglig leder som administrerer driften av banen, mens det er fotballgruppa som hovedsakelig
benytter banene.
3.3. Grupper
Anleggsgruppa er ansvarlig for vedlikehold og snøbrøyting. Fasilitetene kan leies ut til andre lag og
foreninger, samt grener i idrettslaget.
Daglig leder sender faktura til leietaker ihht idrettslagets utleiepriser. Utleieinntekter av
Skreiaplassen skal disponeres av styret.
Skreiaplassen har en egen komité bestående av frivillig, organisert av anleggsleder.

I tillegg er en ressursgruppe, bestående av frivillige, viktige bidragsytere i vedlikeholdsarbeidet.
Daglig leder er ansvarlig for å samle ressursgruppa ukentlig, eller etter behov.
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4. FORSIKRINGER
4.1. Sportshytta, sportsplassen og skreiahallen
Styret har tegnet forsikring på sportshytta, sportplassen og Skreiahallen og dets inventar hos Eika
Forsikring.
Vilkårene for denne forsikringen finnes på www.skreiail.no
Ved skadetilfelle på Skreia ILs eiendom kontaktes daglig leder, som foretar rapportering av skaden
til forsikringsselskapet.
4.2. Klubbforsikring
Styret har klubbforsikring
gjennom Norges
Idrettsforbund/Gjensidige
Forsikring. Det er
Gjensidige som håndterer
idrettsforsikringene for en
rekke idrettsforbund. Her
finner du vilkår og
forsikringsbevis for alle
forsikringene.
Ved skadetilfelle fylles
skademeldingsskjema ut av
medlem/foresatt og
attesteres av dommer/
lagleder/trener eller
oppmann. Hvis skade – ring
idrettens helsesenter sin
telefon, 02033, eller gå inn
på forsikringsselskapets
nettsider, gjensidige.no.
Vilkårene for denne
forsikringen finnes på
www.skreiail.no.

Norges Idrettsforbund
Barneidrettsforsikring
2016
Forsikringsbevis og vilkår
gjelder fra 01.01.2016 - 31.12.2016
Forsikringsnr.: 83589250

OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING

Barneidrettsforsikring

Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt
Tidligst oppstart for idrettsbehandling etter skade er meldt

IDRETTSBEHANDLING

A

Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før skaden er meldt)

B

Idrettens Skadetelefon
Meld skaden elektronisk Telefon 02033, kl 09.00 - 21.00 alle dager

C

Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF
(Obligatorisk før videre henvisning)

D

Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)

E

Behandling hos manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor

F

Behandling hos legespesialist – dekker ikke kirurgi på barn under 13 år

G

Tannskade – undersøkelse og behandling

H

Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

3 virkedager
90 virkedager

Faser

Ytelser

Akutt *

1500

Utredning *

2 000

JA

2 000

Behandling *

3 500

35 000
4 000

EGENANDEL
Gruppe H – Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse
I

Ulykkesdødsfall ved forsikredes død

J

Progressiv invaliditetserstatning
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

* Dekker kun behandling av belastningsskade i henhold til vilkår.

Br13_0121/12.2016

Beskrivelse av tidligste oppstart for behandling gjelder ikke for A) akuttbehandling og G) Tannskader

500
50 000
Fors.sum kr 300 000
30 000 – 150 000
159 000 - 600 000
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Norges
Fotballforbund
Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsperiode Fotball er: 01.03.2016 – 28.02.2017
Forsikringsperiode Futsal er: 01.10.2016 - 30.09.2017

Oppstart utredning/behandling
Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt
Tidligst oppstart for idrettsbehandling etter skade er meldt
IDRETTSBEHANDLING

A

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

B

Idrettens Skadetelefon - Meld skaden elektronisk
Telefon 02033, kl 09.00 - 21.00 alle dager

C

Idrettsutredning

Grunnforsikring

Utvidet forsikring

3 virkedager

3 virkedager

90 virkedager

3 virkedager

Faser
Akutt*

Grunn- og utvidet
forsikring
2 000
JA

Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF
(Obligatorisk før videre henvisning)
Operasjonsutredning- styrke- og funksjonstest (SFT) før operasjon, ortose

Utredning *

6 000

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

Behandling hos legespesialist, Idrettslege NIMF, manuellterapeut,
idrettsfysioterapeut, kiropraktor

E

Operasjon (spesialist i kirurgi) undersøkelse, kontroll, opptrening, styrke og
funksjonstest SFT, ortose

F

Behandling av spiseforstyrrelse

10 000

G

Utredning og behandling av sammensatte symptomer

10 000
50 000

H

Tannskader

I

Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

J

Ansvar

3 000
Behandling*

100 000

6 000
3 000 000

EGENANDEL
Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I
Gruppe J
K

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

Br13_0079/03.2016

L

1 000
10 000

50 000
150 000
50 000

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

* Dekker kun belastningsskader i henhold til vilkår.
Beskrivelse av tidligste oppstart for behandling gjelder ikke for B) akutte skader og H) Tannskader

30 000 – 150 000
159 000 – 600 000
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Norges
Håndballforbund

Forsikringsbevis og vilkår
gjelder fra 01.09.2015 - 31.08.2016
Forsikringsnr 83554909

OPPSTART BEHANDLING
Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt
Tidligst oppstart for idrettsbehandling etter skade er meldt

Utredning og behandling

A

Akuttbehandling/idrettens legevakt.
(Offentlige egenandeler eller Idrettens legevakt)

B

Idrettens Skadetelefon
Meld skaden elektronisk Telefon 02033, kl 09.00 - 21.00 alle dager

LISE

LISE+

3 virkedager

3 virkedager

90 virkedager

3 virkedager

Faser

LISE

LISE+

Akutt*

2 000

2 000

JA

JA

2 000

2 000

2 000

4 000

15 000

40 000

3 000

6 000

IDRETTSUTREDNING
C1

Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF (Obligatorisk før videre henvisning)

C2

Operasjonsutredning- styrke- og funksjonstest (SFT)
før operasjon, ortose

C3

Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)

Utredning *

IDRETTSBEHANDLING
D

Behandling hos legespesialist, Idrettslege NIMF manuellterapeut,
idrettsfysioterapeut, kiropraktor

E

Operasjon (spesialist i kirurgi) Undersøkelse, kontroll, Opptrening,
styrke og funksjonstest SFT, ortose

F

Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse

G

Tannskader – Ingen egenandel ved bruk av tannbeskytter

20 000

20 000

H

Belastningsskader

–

3 500

I

Spillerbriller/kontaktlinser (kun kamp)

–

1 000

J

Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

4 000

4 000

2 000
3 000

2 000
3 000

50 000
150 000

50 000
150 000

15 000 - 75 000
265 000 - 1 000 000

15 000 - 75 000
265 000 - 1 000 000

Behandling*

EGENANDEL
Gruppe A, C, D, F, G, H, J
Gruppe E
K

Ulykkesdødsfall
Ved forsikredes død
Utbetales til ektefelle/samboer/barn der avdøde var eneforsørger

L

Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 % – Forsikringssum er kr 150 000
Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 % – Forsikringssum er kr 500 000
Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

* Dekker kun behandling av belastningsskader i henhold til vilkår

Beskrivelse av tidligste oppstart for behandling gjelder ikke for A) akuttbehandling og G) Tannskader
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4.2. Skadebehandling og skadeforebygging
Dersom du skal melde inn skade finner du link til skademeldingsskjema på Skreia ILs nettsider.
Husk at all behandling av skader må forhåndsgodkjennes/bestilles via Idrettens Skadetelefon.
På nettsidene klokavskade.no ligger mye informasjon om både skadebehandling og
skadeforebygging. Linker til sidene finner du på Skreia ILs nettsider under kvalitetsklubb.
Ved spørsmål om behandling og råd ved skader, ring Idrettens Skadetelefon på 02033. Denne er
åpen alle dager mellom 09-21.
Ved spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen, kan du enten sende mail til Gjensidige,
gjensidige.no, eller ringe 03100, tast 1 og deretter 5.
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5. ØKONOMISTYRING
5.1. Generelt om økonomistyring i SIL
Skreia IL forplikter seg til å fylle krav til økonomistyring satt av Norges Idrettsforbund, samt lover
og regler for god regnskapsskikk og sunn økonomisk drift.
Alle kostnader skal være legitimert med originalbilag hvor alle nødvendige opplysninger skal
fremgå. Bilaget skal attesteres av idrettslagetsleder, gruppeleder eller leder økonomi, jfr.
attestasjonsrutinene og tilslutt godkjennes av daglig leder.
Daglig leder kan stoppe en utbetaling om vedkommende finner den ikke tilfredsstillende
dokumentert. Daglig leder skal alltid sørge for at en faktura inneholder minimum to godkjenninger.
Alle idrettslagets bankkonti skal være samlet i samme bank, og bankkonti skal kun disponeres av
personer som er autorisert av økonomileder. Garantiforsikring skal være tegnet for de som
disponerer bankkonti.
Årsmøtet kan fastsette beløpsbegrensninger eller gjøre andre unntak fra det som er bestemt i dette
kapitlet.
5.2. Revisjonsplikt
På lik linje med alle andre idrettsorganisasjoner er Skreia IL pliktig til å ha økonomisk revisjon.
Revisjonen skal utføres av revisor valgt av årsmøtet, og revisoren kan ikke ha andre valgte
tillitsverv i idrettslaget.
5.3. Valgte revisorers plikter
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov, forskrift og
idrettens regnskapsbestemmelser, og om idrettslagetsstyre har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov
og forskrifter. Revisor skal vurdere om forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Revisor skal se
etter at Idrettslaget har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende måte og med forsvarlig
kontroll. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Revisor skal granske idrettslagetsregnskaper, årsoppgjør og behandling av dens anliggender
forøvrig.
Revisjon av regnskapet skal normalt foretas i forbindelse med fremleggelse av årsregnskapet, og
dette skal være signert av revisor.
Revisor skal foreta de kontroller som finnes hensiktsmessig, men skal i alle fall:
• Kontrollere bank- og kontoavstemming
• Påse at det foreligger behørig attesterte bilag
• Påse at inngått medlemskontingent er i samsvar med medlemsregister
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• Påse at idrettsmateriell og eiendom er tilfredsstillende forsikret
• Revidere samtlige grupperegnskaper, og påse at disse får riktig uttrykk i de samlede
•

regnskaper for Idrettslaget.
Påse at eventuelle avsatte fondsmidler disponeres i henhold til statutter.

5.4. Lønnsrutiner
Skreia IL har ansatt daglig leder, og det vil kunne bli etablert andre roller som også skal ha utbetalt
lønn, dersom dette er tatt hensyn til under årsmøtes vedtatte budsjett. Lønn utbetales etter deltidseller timebasert arbeidskontrakt med idrettslaget. Timelister sendes av hver enkelt arbeidstager til
økonomileder, som attesterer og kvalitetsikrer opp mot avtale. Daglig leder foretar utbetaling.
Lønnsutbetalinger føres i idrettslagets regnskapssystem, og feriepenger skal avsettes i henhold til
gjeldende regler.
Skattetrekk beregnes i henhold til skattekort, og avsettes i idrettslagets regnskapssystem.
Avlønning av trenere og tillitsvalgte i de enkelte gruppene utbetales av daglig leder etter henvisning
og attestasjon fra gruppeleder og økonomileder.
Godtgjørelse som overskrider skattefritt beløp skal innberettes til skattemyndighetene ihht god
regnskapsskikk. Godtgjørelsene skal fremkomme i gruppenes regnskap.
5.5. Regnskap
Skreia IL har som målsetning å opprettholde regnskap og regnskapsførsel på et nivå som fyller alle
krav satt av Norges Idrettsforbund og regler som gjelder for god regnskapsskikk.
Alle grupper skal føre sine regnskaper igjennom idrettslagets daglig leder og idrettslagets
regnskapsfører. Gruppene blir avlastet for dette arbeidet, samt at det blir lettere å føre en god
kontroll når alle regnskap føres over samme mal.
Hver gruppe skal ha en økonomiansvarlig som skal ha særskilt ansvar for gruppens økonomistyring,
og være den som kommuniserer med økonomileder og daglig leder.
Det føres separate regnskap for hver enkelt gruppe og for hovedstyret, samt at det hvert kvartal
utarbeides et konsernregnskap for hele Idrettslaget hvor alle disse regnskapene slås sammen.
Bilag og kontoutskrifter skal leveres regnskapsfører hver måned, i henhold til egen avtale.
Som en norm utferdiger regnskapsfører regnskap til gruppene hvert kvartal. Ønsker gruppene flere
regnskap må dette avtales med økonomileder.
5.6. Attestasjonsrutiner
I prinsippet skal alle kostnader være attestert før utbetaling finner sted. Kostnader relatert til
gruppene skal være attestert av gruppeleder, mens kostnader relatert til hovedstyret skal attesteres
etter følgende regler;
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Rutinemessige eller avtalefestede fakturaer fra kjente leverandører (strøm, telefon, avgifter o.l) og
lønnsutbetalinger skal attesteres av økonomileder.
Alle andre fakturaer / utbetalinger skal attesteres av hovedstyrets leder, dette gjelder også interne
utbetalinger til gruppene.
Daglig leder attesterer på alle fakturaer tilslutt. Dersom daglig leder finner utbetalingen merkelig,
skal den stoppes og diskuteres med hovedstyrets leder, nestleder og økonomileder.
5.7. Regnskapsrapporter
Regnskapsrapporter skal enkelt kunne sammenstilles mot vedtatte budsjetter og være tilgjengelige
for HS senest fire uker etter hvert kvartal. De skal inneholde budsjett og regnskap hittil i år, samt
budsjett for hele året.
5.8. Fakturering
All fakturering fra styret til Skreia ILs kunder (leietagere av idrettslagets fasiliteter, intern
fakturering til undergrupper o.l) skal skje ved bruk av idrettslagets økonomisystem. Idrettslaget
bruker for tiden «Visma Eaccounting» for fakturering. Det er daglig leder som er ansvarlig for all
utfakturering i regi av Hovedstyret, at fakturering skjer i henhold til Lov om regnskapsførsel, og at
fakturabilag blir overlevert til regnskapsfører for registrering. Oppfølging av utestående /forfalte
faktura skal foretas månedlig, og purring skal sendes ut ikke senere enn 14 dager etter forfall.
5.9. Fakturering av medlemsavgifter
Fakturering av Idrettslagetes medlemskontingent og gruppenes treningsavgifter skjer ved bruk av
medlemssystemet Weborg. Krav om medlemskontingent administreres av økonomileder og skal
sendes ut etter at årsmøtet er avholdt. Krav om treningsavgifter administrerer av daglig leder som
anses som medlemsansvarlig eller økonomileder i de enkelte grupper, og skal sendes ut før oppstart
av treningssesongen. Både medlemskontingent og treningsavgift gjelder for 1 kalenderår.
Daglig leder sørger for gjentakende stunt i forhold til rekrutering av støttemedlemmer til
idrettslaget.
5.10. Purring av medlemsavgifter
Etter forfall av medlemskontingent og treningsavgifter skal daglig leder / økonomileder sørge for
purring av ubetalte krav. Før purring sendes ut skal oversikt over ubetalte kontingenter/avgifter
kontrolleres opp mot ajourført medlemsregister, for å unngå at utmeldte medlemmer ikke får
tilsendt purring. Denne kontrollen skal skje i samarbeid med idrettslagetsleder.
Det skal maksimalt sendes ut 3 purringer. Dersom det er medlemmer som ikke har betalt etter
forfall av 3.purring, skal disse kontaktes på telefon med varsel om sletting av medlemskapet. Det er
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idrettslagets leder og/eller gruppeleder som er ansvarlig for at varsling pr. telefon blir gjort.
For å sikre en viss standard på fakturering / purring av medlemskon6ngent, er det fastsa8 følgende norm for
fakturatekst:

Ordinær faktura:
Velkommen til et nytt år i Skreia Idrettslag. Medlemskontingenten gjelder fra 1.mars (åååå) til
1.mars (åååå) Vennligst betal innen forfallsdato, eller meld snarest fra til (e-post adresse) dersom
du ikke lenger er medlem av SIL. Vennlig hilsen styret i SIL.
(baksiden skal inneholde utdrag fra styrets årsberetning og signert fra styrets leder)
1.purring:
1.betalingsvarsel på medlemskontingent i Skreia Idrettslag. Kontingentkravet er forfalt, og vi ber
om at beløpet betales innen ny forfallsdato. Dersom du ikke lenger er medlem av SIL, ta kontakt
snarest; (e-post adresse) Vennlig hilsen styret i SIL.
(baksiden skal inneholde utdrag fra styrets årsberetning og signert fra styrets leder)
Ved 1 purring skal det påføres et fakturagebyr på kr.35,2.purring:
2.betalingsvarsel på medlemskontingent i Skreia Idrettslag. Kontingentkravet er forfalt, og vi ber
om at beløpet betales innen ny forfallsdato. Dersom du ikke lenger er medlem av SIL, ta kontakt
snarest; (e-post adresse) Vennlig hilsen styret i SIL.
Ved 2 purring skal det påføres et fakturagebyr på kr.65,3.purring
3.og siste betalingsvarsel på medlemskontingent 2016 i Skreia Idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at
i henhold til våre vedtekter vil manglende betaling innen ny frist medføre at ditt medlemskap blir
slettet. Ved evt. spørsmål, ta kontakt med (navn); (e-post adresse)
Ved 3 purring skal det påføres et fakturagebyr på kr.95,-
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6.

MEDLEMSRUTINER

6.1. Generelt om medlemsregisteret
Skreia IL tilstreber å ha et til enhver tid oppdatert medlemsregister for idrettslaget og gruppene.
Medlemsregistreringen skjer i WEBORG og danner grunnlaget for opplysningene som skal
rapporteres til Norges Idrettsforbund og Østre Toten kommune. Alle endringer vedrørende et
medlems informasjon og medlemsstatus skal registreres i det sentrale medlemsregisteret. Hver
gruppe skal ha en egen medlemsansvarlig som skal foreta informasjon om inn- og utmeldinger i
egen gruppe til daglig leder/ økonomileder, samt annet ajourhold av medlemskapet.
Styreverv og ansvarsfunksjoner i idrettslagets grupper krever medlemskap i hovedklubben.
Er man aktiv utøver i en eller flere av idrettslagets grupper krever dette medlemskap i SIL og betalt
treningsavgift i gruppen(e). Dette er av hensyn til forsikringer på utøveren og NIF sin lover.
6.2. Registrering av medlemmer
Når en person ønsker å melde seg inn i Skreia IL, skal dette skje via den enkelte gruppe som
vedkommende tilhører. Idrettslagets innmeldingsskjema på www.skreiail.no skal benyttes /
tilgjengelig via hjemmesiden (weborg med «min side») og dette skal gjennomføres av foresatte
dersom medlemmet er under 18 år.
Etter innsendt innmeldingsskjema på våre nettsider, vil vedkommende og evt. foresatte få en egne
sider for å styre aktiviteten i idrettslaget og en velkomstmelding på epostadressen som er registrert.
Medlemsregistreringen danner grunnlaget for innkreving av treningsavgift og medlemskontingent,
og det er derfor viktig at registreringen skjer så fort som mulig etter innmelding, og at alle
opplysninger blir lagt inn på korrekt måte.
Det er utgitt en egen brukerveiledning om bruk av medlemsregisteret, denne er tilgjengelig via
www.skreiail.no/medlemsregister
6.3. Endring av medlemsforhold
Den enkelte medlem plikter å melde fra om endringer som har betydning for medlemskapet, som
f.eks adresseendringer, nytt telefonnummer og lignende. Ved innmelding i flere grupper, eller ved
opphør av medlemskap, må dette meldes inn på «min side». Slike opplysninger kan også meldes
direkte til daglig leder, som da koordinerer dette med de respektive grupper og organiserer «min
side» i medlemsregistret.
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6.4. Sletting av medlemskap
Ved manglende innbetaling av medlemskontingent vil medlemskapet bli slettet. Sletting foretas av
styrets leder, i henhold til restanselister fra daglig leder/ økonomileder. Før et medlemskap slettes
skal det sendes ut 3 betalingsvarsler. Det 3.varselet skal inneholde varsel om sletting av
medlemskapet dersom ikke den utestående medlemskontingent blir betalt innen den frist som er
spesifisert på fakturaen.
6.5. Bruk av medlemsinformasjon
Når en person melder seg inn i Skreia IL, vil idrettslaget samle inn personopplysninger om
vedkommende som lagres i det sentrale medlemsregisteret. Dette er opplysninger om personens
navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn osv.
Idrettslagets behandling og bruk av disse opplysninger er underlagt reglene i personvernloven og
markedsføringsloven, noe som betyr at Skreia IL ikke kan bruke disse opplysningene på en ukritisk
måte.
Personopplysningslovens § 8 sier at kun de opplysningene som er nødvendig for å oppfylle
”medlemsavtalen” kan registreres, og hjemmelen til å opprette et elektronisk medlemsregister er
knyttet til at en medlemsorganisasjon må kunne kontakte og informere medlemmet for å oppfylle
sine forpliktelser overfor medlemmet. Dette gir saklig grunn til å registrere navn, foresatte,
fødselsdato, ulike adresser, relasjon og telefonnumre.
Disse opplysningene skal bare benyttes til administrasjon av idrettsorganisasjonens virksomhet, og
rent praktisk er alt arbeid som er rettet mot å tilrettelegge aktiviteter for medlemmene å regne som
relevant idrettsadministrativ bruk.
Derimot vil bruk av data eller utlevering av disse for kommersielle hensyn være klart utenfor det
som automatisk følger av medlemsavtalen og derfor kreve aktivt samtykke fra medlemmet.
Når en person lar seg velge eller oppnevne til tillitsverv i en frivillig organisasjon, følger det at man
også aksepterer at ens navn blir offentliggjort overfor allmennheten. Omfanget av annen
informasjon må medlemmet ha anledning til å kontrollere selv.
6.6. Markedsføring ovenfor medlemmer
Hvilken adgang Skreia IL har til å drive markedsføring overfor medlemmene, vil blant annet være
avhengig av hvilke produkter som markedsføres (egne eller andres produkter), hvem det
markedsføres overfor (medlemmer, tidligere medlemmer, mindreårige) og hvordan det
markedsføres (post, e-post, sosiale medier osv.).
Det kan også være at medlemmet har reservert seg mot markedsføring. Dette kan innebære at
Idrettslaget ikke kan drive markedsføring overfor dette medlemmet. Hvis Idrettslaget ikke har
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hjemmel i loven til å bruke opplysningene slik de ønsker, må det innhente samtykke fra
medlemmet.
Markedsføring av egne produkter (supporterutstyr o.l) ovenfor egne medlemmer over 15 år er
uproblematisk og krever ikke samtykke fra medlemmet.
For detaljert opplysninger om bruk av medlemsopplysninger, henvises det til Personvernloven og
Markedsføringsloven.
6.7. Idrettsregistreringen
Hvert år skal gruppenes medlemsansvarlige og leder rapportere medlemstall i Idrettsregistreringen.
Disse tallene er grunnlag for antall medlemmer i Norsk Idrett og er grunnlagsmateriale for blant
annet fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM).
Registreringen foretas normalt i februar måned.
Vi har også en FIKS-ansvarlig, som rapporterer til NFF (Fotballforbundet) sitt register.
Idrettsregistreringen organiseres i fotballgruppen, i samarbeid med daglig leder.
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7. STØTTEORDNINGER
7.1. Søskenmoderasjon
Det gis ikke søskenmoderasjon når det gjelder trenings- eller medlemsavgift.
Mens det ved andre inntekstbringende tiltak, tas hensyn til at det er fler aktive medlemmer fra
samme familie.
7.2. Redusert treningsavgift
Det kan i enkelte tilfeller gis reduksjon i treningsavgift.
Dette må søkes den enkelte gren ved grenleder. Søknadene behandles i de respektive gruppene.
Reduksjon i treningsavgift kan gis dersom medlemmer av ulike årsaker ikke får deltatt hele
sesongen på grunn av langvarige skader, sykdom eller ved flytting.
Refusjon/reduksjon er avhengig av gyldig medlemskap i Skreia IL.
7.3. Støtte til gruppene
Den enkelte gruppe kan søke styret om støtte i forbindelse med spesielle arrangementer, prosjekter
eller kompetansehevende tiltak. Det er ikke utarbeidet spesielle retningslinjer for dette, men slike
søknader behandles og avgjøres direkte av styret. Aktiviteten i gruppene skal likevel i all hovedsak
baseres på gruppenes egne inntekter.
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8. SPONSORMIDLER
OG OFFENTLIGE TILSKUDD
Skreia IL har satt ned en egen sponsorkomite. Denne har som ansvar å skaffe sponsorer og inntekter
til idrettslaget. Det er også sponsorkomiteens ansvar å sikre gode sponsorpakker, i henhold til
organisasjonsplanen.
8.1. Hovedsamarbeidspartnere
Det stilles store krav til Skreia IL i et marked hvor kampen om sponsorer og annet inntektsgivende
samarbeid stadig blir vanskeligere. Det er derfor helt avgjørende at idrettslaget fremstår som en
profesjonell, allsidig og solid samarbeidspartner. Våre utfordringer med hensyn til dette gjelder bl.a.
utvikling av markedsplaner, videreutvikling av profileringsmateriell, utvikling, profilering og salg
av klubbens gjenytelser, samt oppfølging av samarbeidspartnere iht inngåtte avtaler.
Skreia IL har for tiden fem hovedsamarbeidspartnere; Toten Sparebank (generalsponsor), Kims,
Eidsiva, Sulland, Petter Aas, Dun of Norway (hovedsponsorer).
Det inngås separate avtaler med hver hovedsamarbeidspartner, som hovedregel for en periode på 1
år, og hovedsamarbeidspartnerne utgjør hoveddelen av idrettslagets sponsorinntekter. Som
gjenytelse for sponsormidler forplikter Skreia IL seg til å profilere samarbeidspartnerne på drakter,
supporterklær, sosiale medier, nettsider og reklameskilt.
I tillegg kan hovedsponsorer benytte Sportshytta og våre fasiliteter etter de vilkår som avtalen
beskriver.
Skreia ILs samarbeidspartnere er med sin støtte med å bidra til utviklingen av klubben, og er
dermed også med på å støtte det positive og forebyggende arbeidet som idrettslaget står for i
lokalsamfunnet.
8.2. Kommunal driftsstøtte og aktivitetstilskudd
Østre Toten kommune bidrar hvert år med driftsstøtte til Sportshytta for at garderobe- og dusjanlegg
skal være tilgjengelige for de lag som er satt opp til kamp på Skreiaplassen og Skreiahallen. Det
ytes også støtte direkte til Skreiahallen AS.
8.3. Aktivitetstilskudd
Hvert år stiller Østre Toten kommune med aktivitetstilskudd til lag og foreninger som aktiviserer
barn og unge mellom 5 og 19 år. Potten varierer fra år til år.
Fordelingen gjøres på grunnlag av antall medlemmer fra de enkelte lag og foreninger.
Jo mer aktivitet, dess mer støtte og penger til Idrettslaget / laget.
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Daglig leder og styrets leder sørger sammen for at rapporten for tilskuddet sendes inn i mars måned
og ihht kravende satt fra kommunen.
Etter mottak av aktivitetstilskudd, fordeler økonomileder hele beløpet mellom alle gruppene, i
henhold til en prosentandel basert på aktive medlemmer. Fordelingen skjer etter anvisning fra leder.
8.4. Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Østre Toten Idrettsråd (ØTIR) fordeler et beløp, til lag og foreninger knyttet til Norges
Idrettsforbund. Disse midlene fordeles etter antall medlemmer i aldersgruppen 6-12 år og 13-18 år.
Det er ingen søknad knyttet til fordelingen som vedtas i plenumsmøte i ØTIR.
Fordelingsgrunnlag er medlemsantall pr. 31.12. i foregående år meldt inn i Idrettsregistreringen.
Styret mottar hele beløpet og overfører til gruppene etter samme fordelingsprinsipp som ØTIR.
8.5. Særforbundenes støtteordninger
Det enkelte særforbund (NHF, NFF, NBF etc) kan gi støtte til utstyr for den enkelte idrett. Hva som
er søknadsberettiget er definert av det enkelte særforbund. Egen søknad blir sendt fra forbundet til
gruppene, og søknader om slik støtte sendes direkte fra gruppene.
Daglig leder følger opp at dette inkluderes i årshjulet for Skreia Idrettslag.
8.6. Spillemidler
Det kan søkes om spillemidler fra Norsk tipping om tilskudd til bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle
interesser.
Ved godkjenning av prosjektet vil man kunne få opptil 1/3 dekket av kostnadene. Ved
nærmiljøanlegg vil dekningsgraden være ½.
Basert på mottatte søknader fra kommunene via fylkeskommunene fastsetter departementet
rammene for de beløp fylkeskommunene får til fordeling, og gir melding om beløpenes størrelse
innen 1. mai hvert år. Fylkeskommunen fordeler pengene og underretter søkerne om tilsagnet innen
1. juli hvert år. støttes.
Søknad om tilskudd til idrettsanlegg fremmes gjennom/av kommunene på eget skjema som fås ved
henvendelse til Østre Toten kommune, Oppland Idretttskrets eller til Kultur- og Kirkedepartementes
idrettsavdeling.
Alle søknader om spillemidler skal gå gjennom SIL’s hovedstyre, mens gruppene bidrar selv med
det forarbeidet som kreves. Egne regnskap for prosjektet skal settes opp.
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8.7. Grasrotandelen
Grasrotandelen administreres av Norsk Tipping, og betyr at 5% av Norsk Tipping’s overskudd
fordeles til frivillige lag og foreninger. Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett
fra Flax og Extra.
Det er Kultur- og kirkedepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler, og
forutsetningen for å motta midler er at laget eller Idrettslaget er registrert i Frivillighetsregisteret
(brreg.no) og godkjent som grasrotmottaker.
Det er den registrerte spiller som bestemmer hvilken forening eller organisasjon vedkommende vil
støtte, dette oppgis til kommisjonærene ved første gangs registrering, og man kan bytte
grasrotmottaker når man måtte ønske det, og så ofte man vil.
Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet man endrer.
Den interne fordelingen i Skreia IL er slik at 50% av grasrotmidlene tilfaller styret, og de resterende
50% fordeles til gruppene etter antall medlemmer uansett alder.

KLUBBHÅNDBOK

9. PROFILERING OG KOMMUNIKASJON
9.1. Kolleksjon / draktfarger
Skreia ILs draktfarger er hvit overdel og sort underdel.
Hvite strømper skal benyttes i kombinasjon med shorts.
Det er utarbeidet en egen profilhåndbok for Skreia IL, denne er tilgjengelig på idrettslagets
hjemmeside www. skreiail.no
Profilhåndboken inneholder alle opplysninger vedrørende farger, fonter, sponsorprofilering og
tekstilprofilering, og skal følges ved all markedsføring av Skreia IL i offentlig regi.

9.2. Mediehåndtering
Skreia IL har som målsetning å etablere et åpent og godt forhold til media, og benytte media bevisst
for å fremme idrettslagets strategiske målsetninger, skape et positivt inntrykk og bygge omdømmet.
Normalt skal kunngjøring av arrangementer gjøres gjennom annonsering i Totens Blad og Oppland
Arbeiderblad, sosiale medier og vår hjemmeside.
Skreia IL skal invitere lokalavisen til å dekke nyheter, årsmøter og andre aktiviteter som er av
allmenn interesse.
SIL-posten er idrettslagets egen nyhetsavis, og utkommer 1-2 ganger årlig. Styrets leder og
nestleder er ansvarlige redaktør er for denne, dersom ikke annet er avtalt.
I tillegg utgis sporadiske nyhetsbulletiner som e-post til medlemmene.
Normalt er det styrets leder/nestleder og daglig leder som skal uttale seg til media, men dersom det
er saker som kun berører en spesiell aktivitet, kan også gruppeledere uttale seg på vegne av
idrettslaget. Styrets medlemmer kan i samråd med leder også uttale seg i enkeltsaker.
Ingen tillitsvalgt eller enkeltmedlemmer skal uttale seg muntlig eller skriftlig til pressen på vegne av
Skreia IL, uten at dette først er klarert med styrets leder.
Skreia ILs mediastrategi er basert på:
• En åpen dialog og opptrer likt overfor hele pressen.
• Åpenhet i alle saker som ikke krever taushetsplikt, eller som etterforskes av politi.
• Gir fortløpende informasjon om utviklingen i en sak.
• Gir nødvendig bakgrunnsinformasjon.
• Praktiserer meroffentlighet i forhold til Offentlighetsloven.
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I tillegg gjelder følgende regler ved intervjuer / uttalelser til media:
• Vær bestemt, korrekt og vennlig
• Hold deg til fakta – ikke lyv, gjett eller kom med egne teorier.
• Forutsett at alt blir offentliggjort
• Tenk deg om før du svarer (du kan be om å bli ringt opp igjen/og få godkjenne egne sitater)
• Snakk om det du kan
• Si ifra om du ikke vet, ikke kan eller ikke får svare
• Skyld på andre tillitsvalgte / medlemmer
• Ikke diskuter gradert informasjon
• Ikke bli forbannet, eller la situasjonen/journalisten stresse deg
For sosiale medier, se våre egne vær varsom-regler.

9.3. Forholdet til alkohol
Skreia IL skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig
sammenheng.
Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og være
varsom med bruk av alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
Medlemmene skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten
og det sosiale miljøet.
Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribuner og idrettsplasser skal det
derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til sportslige konkurranseaktiviteter arrangert av idrettslaget.
Ved lukkede sosiale arrangement for medlemmer over 18 år kan det serveres alkohol, dersom dette
er i Skreia ILs regi bestemmes dette av styret og arrangementskomiteen.
I klubbhuset gjelder de kommunale skjenkebestemmelser når lokalet leies ut til private.
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10. ROLLEMODELLER OG OMGANGSFORM
10.1. Trygge rammer
8-10 % av alle norske barn er utsatt for en eller annen form for omsorgssvikt.
Barn blir dessverre jevnlig utsatt for dårlig og/eller uklok behandling både på skole, i idrettslag, i
eget og andres hjem og ved andre fritidsaktiviteter.
Skreia IL har klare retningslinjer for hvordan klubben skal behandle barna mens de er hos oss.
Trenere, lagledere og ledere er kjent med disse. s
Skreia IL har også kontroll-, varslings- og håndteringsrutiner, både for det som skjer i klubben og
for observasjoner som kan peke mot omsorgssvikt på andre arenaer.
Prinsipp og tiltak er redegjort for nedenfor.
Gruppelederne er ansvarlig for å gå gjennom retningslinjene i trenerforum, og på lagledermøter.
Regler:
I Skreia IL skal barn, ungdommer og foreldre kunne stole 100 % på at de trenere og ledere som har
ansvar for spillerne ikke utsetter dem for fysisk eller psykisk misbruk.
Alle trenere og alle som har hovedansvar på reiser med spillere under 18 år skal ha forevist
politiattest til daglig leder/grenleder.
Som et ledd i trenerutviklingen skal opplæring i omgangsform med barn og observasjon av barns
adferd, integreres. Fagpersoner med spesialkompetanse trekkes inn.
Ansvarlig for dette er kvalitetsklubbansvarlig.
Klubbens trenere og ledere skal læres opp til, og pålegges å konferere med gruppeleder og/eller
kvalitetsklubbansvarlig ved enhver bekymring om spilleres velferd eller adferd, og klubbens ledelse
skal ha en faglig forankret rutine for å handtere slike meldinger.
Daglig leder og kvalitetsklubbansvarlig skal ha kontakt med helsetjeneste og ordensmakt, med sikte
på å etablere og videreutvikle/kvalitetssikre slike rutiner til bruk ved bekymring for spilleres
velferd.
Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal på noe tidspunkt, under virke for klubben eller i
tilknytning til klubbens spillere (annet enn egne barn), befinne seg alene med spillere i rom, bil eller
lignende hvor ikke allmennheten har umiddelbar tilgang.
Møter som er nødvendige, for eksempel spillersamtaler, skal foregå i ulåste rom nær der andre
ferdes. Tidspunkt og sted skal være gjort kjent for spillerens foreldre.
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Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal overnatte alene på rom med én eller et lite antall
spillere. Et lag med f.eks. 8 spillere og flere er da ok.
Dusjing og skifting i forbindelse med trening, kamp eller reiser skal foregå under iakttakelse av
alminnelig bluferdighet, og trenere og ledere skal ikke dusje med spillere eller oppholde seg i
garderobe eller bad under vask/skifting. Nødvendig oppsyn skal da foretas av foreldre med samme
kjønn som spillerne.
Trenere og ledere i Skreia IL skal ikke kommunisere med spillere på en måte som kan invitere til,
eller forsterke, et mellommenneskelig forhold som går ut over det som er påkrevet for det sportslig.
Annen kontakt på telefon, SMS eller i sosiale medier enn det som følger av det sportslig skal ikke
finne sted.
Fysisk kontakt mellom spillere og trenere/ledere bør ikke finne sted ut over det som helt naturlig
skjer i trenings- og kampsituasjoner, evt. spontane feiringer av mål eller gode prestasjoner.
Enhver kommunikasjon mellom trenere og ledere på den ene side og spillere vi har ansvar for, skal
skje med det siktemål å forbedre spillerens trivsel og utvikling i Skreia IL, og skal være aktivt
lyttende, slik at spilleren kommer frem med sine opplevelser og synspunkter.
Bruk av nedsettende ord og uttrykk eller generelt negative tilbakemeldinger skal unngås, og
forbedringspotensiale skal formidles på en positiv måte. Kritikk av ledere og trenere skal ønskes
velkommen og tas opp i de rette faglige fora.
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10.2. Fair Play
– det handler om respekt!
Fair Play betyr at du som spiller må:
• Ta godt vare på dine medspillere og inkludere nye lagkamerater
• Vise godt kameratskap både på og utenfor banen.
• Gjennomføre Fair Play-hilsen før og etter alle kamper.
• Inngå Fair Play-kontrakt foran hver sesong
• Ikke mobbe andre
• Unngå stygt spill og filming
• Skape trygghet og god lagånd på banen
• Trene og spille kamper med godt humør
• Behandle motstanderne med respekt
• Hjelpe skadet spiller uansett lag
• Ikke kjefte på andre spillere eller dommeren
Fair Play betyr at du som trener må:
• Vite at alle spillere er like mye verdt
• Gi oppmuntring til alle spillerne under trening og kamp
• Tilrettelegge for riktig aktivitet
• Oppmuntre i medgang og motgang
• Tilrettelegge for et trygt miljø
• Respektere dommerens avgjørelser
• Gjennomføre Fair Play-hilsen før og etter alle kamper.
• Vise respekt for det arbeidet klubben gjør
• Vise respekt for andre.
• Gjennomgå Fair Play-kontrakten med spillerne foran hver sesong, og snakke med spillerne
om den i løpet av sesongen.
• Mobbing er ditt ansvar!
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10.3. Foreldrevettregler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det
Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget barn
Gi oppmuntring i medgang og motgang
Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen
Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene
Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press
Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv
Vis respekt for klubbens arbeid – og delta på foreldremøter for å
Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier
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10.4. Politiattest
Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest
grunnleggende verdier og i strid med straffeloven.
Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer
som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Skreia Il ved styret skal ha politiattest fra alle trenere, lagledere og eventuelle reiseledere.
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Med
mindreårige menes barn under 18 år.
For informasjon om politiattestordningen, se www.idrett.no/politiattest
Rutiner for politiattester:
• Daglig leder har, sammen med respektive grengrupper, ansvaret for politiattester i Skreia IL.
Daglig leder skal, sammen med grenlederne, informere om hvordan det søkes om
politiattester. De skal også registrere ferdigbehandlede politiattester.
• Det kan søkes om politiattest elektroninsk på politi.no
• Politiattestene skal oppdateres hvert tredje år.
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10.5. Trenere Skreia IL
Trenere i Skreia IL er viktige rollemodeller for barn og unge, og de må opptre deretter. De skal
behandle spillerne med respekt i henhold til klubbens Fair Play-policy.
Trenerne skal gjøre:
• Har ansvaret for det sportslige tilbudet
• Utarbeide en aktivitetsplan/treningsopplegg for sesongen, som legges frem for gruppeleder,
foreldre og spillere.
• Lede lagets treninger og kamper gjennom sesongen.
• Delta på klubbens trener - og lagledermøter
• Representere klubben på en verdig måte, samt følge idrettslagets lov og organisasjonsplan.
• Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treninger og kamper.
• Stille i idrettslagets treningsklær.
• Ved frafall på trening og kamper plikter trener å skaffe stedfortreder.
• Gjennomføre spillersamtaler/-møter
• Delta på kurs og trenerforum.
• Betale medlemskontingent
• Følge gruppens instrukser og styringsverktøy.
• Holde seg oppdatert med organisasjons- og sportsplan
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10.6. Lagledere Skreia IL
Laglederne i Skreia IL er viktige rollemodeller for barn og unge, og de må opptre deretter. De skal
behandle spillerne, trenerne, dommerne og foreldre/foresatte med respekt i henhold til klubbens Fair
Play-policy.
Laglederne skal gjøre:
• Administrativ leder for laget, og har ansvaret for alt det praktiske
• Bistå lagets treninger og kamper gjennom sesongen.
• Representere klubben på en verdig måte, samt følge idrettslagets lov og organisasjonsplan.
• Lagleder skal møte presis til treninger og kamper.
• Stille i idrettslagets treningsklær.
• Ved frafall på trening og kamper plikter lagleder å skaffe stedfortreder.
• Delta på lagledermøter.
• Levere årsrapport for laget til gruppeleder
• Betale medlemskontingent
• Følge gruppens instrukser og styringsverktøy.
• Holde seg oppdatert med organisasjons- og sportsplan
• Fylle opp førstehjelpskoffert
• Bestille nødvendig utstyr
• Fylle ut dommerkort, signering og kontroll etter kamp
• Sørge for at dommeren/-ne får betalt
• Ansvarlig for flytting av kamper (varsle krets)
• Delta på klubbens trener- og lagledermøter
• Være bindeleddet mellom trener og foreeldregruppa
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10.7. Kampverter Skreia IL
Kampverten skal skape gode rammer rundt kampen og bidra til gode opplevelser for alle involverte.
Leder fotball og håndball, sammen med sine respektive grupper, setter opp hvem som er kampverter
i de ulike kampene.
Kampvertene skal alltid:

✓ Ta en runde rundt banen før kampen, ønsk alle velkommen! Ta særlig hensyn til gjestene.
✓ Gjennomføre en kort Fair Play-samtale med trenere/lagledere, der dere blir enige om
rammene. Målet er å unngå munnbruk, men skape trygge og gode rammer for spillet/
spillerne og gode opplevelser for alle.
✓ Bidra til Fair Play hilsen før og etter kamp. Passe på at en voksen (trener/lagleder) er
tilstede under Fair Play hilsen ute på banen.
✓ Ønske klubbdommeren velkommen, ta en liten prat i pausen og etter kamp.
✓ Hvis klubbdommeren trenger hjelp/råd så kan han/hun henvende seg til kampverten.
✓ Ha med seg foreldrevettreglene (de er tilgjengelige i kiosken). Ha positivt oppmerksomhet
mot begge foreldregruppene.
✓ En god avslutning etter kampen er å ønske gjestene velkommen tilbake til Skreia.

KLUBBHÅNDBOK

10.7. Fair Play-samtalen
I henhold til NFFs retningslinjer gjennomføres Fair Play-samtaler foran hver hjemmekamp.
Se også nettsidene våre.
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10.8. Skreiakoden
For at vi skal kunne fokusere på utvikling og ha morsomme treninger, er det viktig at vi ikke bruker
tid på å holde ro og orden hver gang. Hvis vi legger på plass føringer én gang, så vil disse gjelde.
Brudd på dette må selvsagt håndheves, ellers har ikke reglene noen verdi.
Det er mange lag og spillere i Skreia som har ulik alder, kjønn, sosial bakgrunn med mer. Hver
gruppe kan lage sine regler på hvordan man skal ha det, men disse må eksistere innenfor en felles
ramme.
Skreiakoden er rammen som gjelder for ALLE og blir fulgt opp av klubbens sportslige ledelse
(leder fotball, håndball, bueskyting, volleyball).
Når dette ligger i bunnen av ethvert treningsmiljø, tenk da på hvor mye energi vi kan bruke på å gi
spillerne våre god sportslig og menneskelig oppfølging, spre glede samt akseptere og forstå
ulikheter innenfor rammene (men ikke utenfor).
1. Alle møter klare til oppmøtetiden
Konsekvens ved brudd: Får ikke delta på påbegynt øvelse på trening eller spiller ikke første omgang
på kamp. Unntak dersom spiller har gitt beskjed i god tid og trener anser grunnen som gyldig.
Treneren må selvsagt være konsekvent.
2. Alle gir beskjed ved forfall til trening – i god tid
Konsekvens ved brudd: Spiller ikke neste kamp.
3. Alle møter i Skreiaantrekk
Alle får Skreiatrøye som kan være ytterst hvis du ikke har treningsdressen.
Konsekvens ved brudd: Oppfordring av trenerne om å stille i Skreia-antrekk
4. Alle møter i klær tilpasset været
Konsekvens ved brudd: Spilleren sendes inn i varmen eller hjem av treneren
5. Spillerne plasserer sekk/bag og drikkeflaske (som alle skal ha med) til henvist plass utenfor
kunstgresset
Konsekvens ved brudd: Ingen konsekvens, men spredt utstyr gir lite struktur og et dårlig
samlingspunkt.
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6. Alle er i ro, følger med og forsøker å forstå når trener snakker eller viser. Hvis du er uenig,
ta det opp etter treningen.
Konsekvens ved brudd: Advarsel og deretter sendes i garderoben eller hjem av treneren. For yngre
spillere (under 11 år) bes foreldre om å være tilstede på treningen for å observere eget barn.
7. Alle gjør sitt beste på alle øvelser og behandler alle rundt seg med respekt og vær positiv.
Konsekvens ved brudd: Advarsel og deretter sendes i garderoben eller hjem av treneren. For yngre
spillere (under 11 år) bes foreldre om å være tilstede på treningen for å observere eget barn.
8. Etter treningen hjelper alle til med å samle baller, kjegler og vester. Trenere/foreldre skal
ikke gjøre hente baller.
Konsekvens ved brudd: Ingen får lov til forlate treningen før alt utstyr er inne.
9. Foreldre lytter til og støtter Skreia-trenerne.
Dersom man er uenig i det pedagogiske eller sportslige tas det opp utenfor trening og kamp og
selvsagt på en konstruktiv måte. Vi er ydmyke for den rollen vi har, og vi vet at vi ikke alltid gjør
rett. Vi lytter derfor til gode innspill fra foreldre og andre.
Konsekvens ved brudd: Samtale mellom trener og forelder. Ved fortsatt uenighet involveres
sportssjef/styreleder.
10. Vi følger Skreia Idrettslag sine ledende og styrende dokumenter. Klubben er sjef.
Vi får det utrolig gøy sammen og vi trekker i en felles retning.
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11. FOTBALL
11.1. Dommerkoordinator Skreia IL
Ali Al-Hatem er dommerkoordinator i klubben.

Dommerkoordinatoren må gjøre følgende:
✓ Rekruttere dommere til klubben
✓ Gjennomføre relevante kurs for klubbdommere
✓ Informere lagledere om aktuelle klubbdommere som kan benyttes
✓ Ha ansvaret for kontakt med dommeransvarlig i fotballkrets og håndballkrets
✓ Bistå med dommere til treningskamper, seriekamper og turneringer
✓ Oppdatere dommere med relevant informasjon
✓ Skaffe utstyr til dommere
Krav til rollen:
✓ Skal ha autorisasjon som dommer
✓ Praktisert som dommer i minimum 3 sesonger, på nivå junior eller høyere
✓ Kunne gjennomføre klubbdommerkurs
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10.2. Rutiner for dommere i Skreia IL
1. Skreia IL setter opp dommere til alle hjemmekamper for jenter og gutter 6-12 år.
2. Hvem som skal dømme kampene ligger på google kalenderen til Skreia IL.
http://www.skreiail.no/
3. Lagledere må ta kontakt med klubbdommeren i god tid før kamp og bekrefte oppmøte.
4. Dersom klubbdommer ikke kan bør han / hun prøve bytte med en annen dommer i forkant.
5. Dersom klubbdommer må si nei til lagleder, kan lagleder fritt ta kontakt med en annen dommer
fra klubbdommer lista.
6. Dommer møter minst 15 min før kampstart. Dommer må ha med fløyte og klokke.
Vester til dommerne og kampverter henger i gangen.
Betaling skjer i kiosken etter kampslutt.
150 kr for 5-er fotball og 200 kr for 7-er fotball.
Oppdatert liste over klubbdommere ligger på hwww.skreiail.no
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10.3. Årsplan dommerutvikling fotball
Tidspunkt

Oppgave

Ansvar

Kontinuerlig gjennom sesongen

Holde oversikt over og følge opp
klubbdommerne

Fotballeder/gruppa og
dommerkoordinator

Januar

Sende ut info om
klubbdommerkurs

Fotballeder/gruppa og
dommerkoordinator

Februar/mars

Arrangere klubbdommerkurs

Dommerkoordinator

Februar

Sende ut info om kretsens
vårkurs og løpetester

Dommerkoordinator

April

Sende ut info om
stipendordninger

Daglig leder/dommerkoordinator

April/mai + oktober/november

Legge ut info om
rekruttdommerkurs

Daglig leder/nettside

April/mai

Oppdatere info om klubbens
kretsdommere

Daglig leder/Fiksansvarlig

Kontinuerlig

Oppdatere info om klubbens
dommere på nettsiden

Daglig leder/dommerkoordinator
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10.4. Treneransvarlig Skreia IL
Øyvind Pedersen er treneransvarlig i Skreia IL.
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10.5. Kvalitetsprogrammet
i Skreia IL fotball

Flest mulig – lengst mulig – best mulig
Dette er en instruks for fotballgruppa i Skreia Idrettslag.
Det er også utarbeidet en kortversjon av kvalitetsprogrammet: «Retningslinjer for trenere og
lagledere i barne- og ungdomsfotballen».
For øvrige forhold anbefales det å lese organisasjonsplanen til idrettslaget.
Kvalitet og prinsipper – ferdighetsutvikling i barnefotballen (6 til 14 år)
Verdigrunnlaget vi legger stor vekt på i klubben vår er:
• Respekt
• Toleranse
• Likeverd
• Menneskeverd
Hensikt og mål
Hensikten med kvalitetsprogrammet er å sikre kvalitet i fotballopplæringen til barna i Skreia
Idrettslag, slik at det drives riktig med god ferdighetspåvirkning og -utvikling.
I tillegg ønsker vi en «rød tråd» i arbeidet som gjøres med barna våre, uavhengig av hvem som er
trener og hvilke lag det dreier seg om.
Målsettingen med kvalitetsprogrammet er:
• Å sørge for at alle spillere blir ivaretatt på en god måte i forhold til sine behov og forutsetninger
• At flest mulig blir med lengst mulig
• Legge et godt grunnlag for å utvikle framtidas lagsspillere i egen klubb og for nærmiljø.

Grunnpilarer i fotballopplæringen til barna:
Hovedprinsipp
Langsiktig utvikling av ferdigheter, både individuelt og som lag, skal prioriteres fremfor kortsiktig
fokus på kampresultater. Uavhengig av alderstrinn skal hver enkelt spiller utfordres på sitt nivå og
kunne oppleve mestring.
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Lystbetont
Det skal være artig og lystbetont å spille fotball. Trenerens engasjement er viktig for spillerens
utvikling. Vi skal evne å skape engasjement og spilleglede hos barna, og samtidig drive god
ferdighetspåvirkning. Det er ingen motsetning mellom læring, engasjement og spilleglede.
Holdninger
Med holdninger mener vi hvilken innstilling man viser til alle aktiviteter som organiseres gjennom
Skreia Idrettslag. Spesielt vektlagt her er holdninger til treningsarbeid og kampsituasjon. Spillere
skal komme på trening for egen læring og egen utviklings del.
Trenere og lagledere skal legge til rette for dette. Opplæring og fokus på samspillet og
samspillsregler mellom mennesker er viktig i utvikling av spilleren. Samtidig skal alle være klar
over at en er klubbens ansikt utad når en representerer klubben i trenings- og kampsammenheng.
Alle medlemmer i Skreia IL Fotball skal vise god oppførsel overfor med- og motspillere, trenere,
lagledere og dommere. Barna, foreldrene og laglederne har samme ansvar for å ivareta gode
holdninger.
Individuelle ferdigheter
I et fotballspill med stadig større tempo stilles det enda større krav til hurtige valg og hurtig
utførelse hos spilleren. Dette stiller tydelige krav til spillerens individuelle ferdigheter, slik at
ferdighetene, eller mangel på sådan, ikke skaper en begrensing i forhold til de valg spilleren stilles
overfor. I Skreia IL Fotball skal vi derfor prioritere å utvikle enkeltspillerens ferdigheter individuelt
og i relasjon med andre. Den individuelle ferdighetsutviklingen må derfor også skje i samhandling
med både med- og motspillere.
God ferdighetsutvikling og ferdighetspåvirkning kan ikke skje uten den erkjennelse at spillerne er
forskjellige og har forskjellige behov og forutsetninger. Det blir derfor feil å behandle alle likt i
treningsarbeidet. Hver spiller må få utfordringer tilpasset eget ståsted, og gjennom det oppleve
mestring og utvikling, innenfor en lik ramme og et likt tilbud.
Differensieringsmetodikk skal være innarbeidet i alle deler av vår sportslige aktivitet, uavhengig av
alder i treningsgruppen. Se avsnitt om differensiering for ytterligere detaljer.
De fire individuelle ferdighetene vi skal ha fokus på:
• Pasnings-ferdigheten
• Avslutnings-ferdigheten
• Førsteforsvarer-ferdigheten (1.F)
• Førsteangriper-ferdigheten (1.A)
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De fire ferdighetene
I treningsgruppene i Skreia IL Fotball skal vi alltid jobbe med å utvikle de fire ferdighetene. All
aktivitet i treningstida skal skje med bakgrunn i de fire ferdighetene, og vi må således legge opp til
aktiviteter som stimulerer til ferdighetsutvikling innenfor de ulike ferdighetsområdene.
Hvordan forstå de fire ferdighetene?
Pasningsferdigheten
Pasningsferdigheten er den viktigste ferdigheten i fotball. Uten gode nok ferdigheter innenfor
pasning vil ikke relasjonene og samhandlingen i laget kunne blomstre og utvikle seg. I vår
treningsgruppe forstår vi pasningsferdigheten som god nok når spilleren kan utføre en pasning med
riktig kraft, med god nok presisjon og retning i forhold til medspiller sin bevegelse og fart, og med
nok hurtighet til å utføre det valg som kreves i en gitt situasjon.
1.angriperferdigheten
Spillere med gode 1.angriperferdigheter kjennetegnes ved at de får til å skape noe på egen hånd
med ballen. En spiller med god 1.angriperferdighet er god til å drible, finte og føre ball med stor
hurtighet og presisjon. I vår treningsgruppe forstår vi 1.angriperferdigheten som god nok når en
spiller klarer å utnytte sine drible-, finte- og føreferdigheter til å skape og utnytte situasjoner som er
til fordel for sitt eget lag.
1.forsvarerferdigheten
Uansett hvor en spiller på banen så er det viktig å være en god 1.forsvarer. I treningsgruppen forstår
vi 1.forsvarerferdigheten som god nok når spilleren kan møte motspiller med riktig kroppsstilling,
riktig avstand og fart, presse og lede og handle ut fra eget lags situasjon og balanse.
Avslutningsferdigheten
En god avslutning er en kunst. Det å være en god avslutter innebærer både å inneha gode
avslutningsferdigheter og god spillforståelse. En må både beherske ulike avslutningsteknikker og ha
instinkt og forståelse for hvor en skal plassere seg i forhold til å være i en god posisjon for å
avslutte. I vår treningsgruppe forstår vi god avslutningsferdighet som en spiller som behersker et
spekter av avslutningsteknikker og evner det å nytte disse sammen med en god vurdering av egen
posisjonering.
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Barnefotballtreningen – generelle prinsipper
Treningen har to sentrale hensikter:
1. Treningen skal være en arena hvor spilleren utvikler sine ferdigheter sammen med og mot andre.
2. Treningen skal inspirere spilleren til å øve og utvikle seg på egen hånd.
Skal treningen bli ferdighetsutviklende, stimulerende og motiverende for spillerne, krever det at
treneren alltid er godt forberedt til trening. Treningene skal være varierte, og inneholde både kjente
elementer og nye utfordringer for spillerne. Trenerne anbefales å hente inspirasjon fra
trenerkollegaer, fotballitteratur og videobaserte øvelsesbanker i planlegging av treningene.
I Skreia IL Fotball forventer vi at alle møter godt forberedt og har et klart mål for treningen, samt
legger til rette for god og fornuftig differensiering. 1/3-reglen gjelder egen gruppe og om vi slår
sammen flere alderstrinn til en større gruppe:
• 1/3 av all aktivitet med spillere på samme nivå
• 1/3 av all aktivitet med spillere på høyere nivå
• 1/3 av all aktivitet med spillere på lavere nivå
Generelle retningslinjer for treningssituasjonen:
• All trening skal i hovedsak skje med ball!
• Bruk minst mulig tid på prat – kom kjapt i gang med aktiviteten!
• Vis aktiviteten i praksis før spillerne begynner med å øve selv!
• Vær engasjert og tydelig – gi av deg selv!
• Vær læringsorientert i tilbakemeldingene. Ikke bare si «bra», men si hva som er bra!
Forsterk det som er positivt!
• Vær en klar og tydelig leder – men bruk humor og positiv forsterkning!
• Sørg for hyppig ballberøring per spiller – unngå kødannelser!
Oppsummerte anbefalinger for alderstrinnene:
Treerfotball (5-6 år)
Basisferdigheter, hvor den enkelte spiller skal mestre på sitt nivå. All aktivitet er lekbasert og
foregår med ball.
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Femmerfotball (7-8 år)
Basisferdigheter. All aktivitet foregår med ball. Differensiering av spillere skal introduseres i deler
av treningsarbeidet, for å sikre at den enkelte blir utfordret på sitt ferdighetsnivå.
Femmerfotball (9-10 år)
Basisferdigheter og samspill. I hovedsak skal all aktivitet forgå med ball, inkludert trening av fysisk
kapasitet som utholdenhet og hurtighet.
Sjuerfotball (11-12 år)
Basisferdigheter og samspill. Introduksjon av arbeidsoppgaver for ulike posisjoner på banen.
Keeperrollen skal utvikles. I hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men deler av
enkelte treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk kapasitet med tanke på utholdenhet, hurtighet
og basisstyrke.
Nierfotball (13-14 år)
Basisferdigheter og samspill, samt øving av ferdigheter for ulike posisjoner på banen. Keeperrollen
spesialiseres. I hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men deler av enkelte
treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk kapasitet med tanke på utholdenhet, hurtighet og
basisstyrke.
Elleverfotball (fra 14 år)
Basisferdigheter og samspill, samt spesifikk trening av ferdigheter for ulike posisjoner på banen.
Taktiske ferdigheter vektlegges mer. I hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men
deler av enkelte treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk kapasitet med tanke på utholdenhet,
hurtighet og basisstyrke.
Ramme for barnefotballtreningen
Sørg for at det er nok trenere og lagledere tilstede, slik at treningen kan gjennomføres med god
organisering og med fokus på treningsarbeidet. For å få optimal utnyttelse av tildelt banetid skal
lagene møte opp 15 minutter før laget har banen. Dette for å sikre at alle spillerne er på plass og at
spillerne har fått røre seg litt før den organiserte fotballaktiviteten begynner. Vi skal bruke tiden
etter at en har brukt opp banetiden til beskjeder, uttøyning, aktiviteter uten ball og så videre.
Oppvarmingen skal skje med ball – individuelt eller sammen med andre. I tillegg skal den ta
utgangspunkt i de fire ferdighetene, med fokus på pasnings- og førsteangriperferdigheter.
Oppvarmingsøvelser skal gi mange ballberøringer. Her kan vi legge opp til aktiviteter som spilleren
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kan gjøre på egenhånd eller sammen med én eller flere medspillere, og oppmuntre og inspirere til
egentrening.
Den øvrige treningen skal inneholde ferdighetsutviklende aktiviteter som stimulerer til utvikling av
de fire ferdighetene. Minimum halve treningen skal være spill-aktiviteter hvor spilleren får jobbe
med ferdighetene sine sammen med og mot andre.
I spill-aktivitetene skal det i de yngste klassene ikke være mer enn 1 til 4 utespillere på hvert lag. Jo
yngre spillerne er, jo vanskeligere har de for å forholde seg til mange med- og motspillere. I tillegg
skal vi tilstrebe så mange involveringer som mulig per spiller. For spillere fra 6 til 9 år er spill 3 mot
3 pluss keepere en optimal spillform. 2 mot 2, 2 mot 1 og 3 mot 2 er vel så bra. Viktig å tilpasse
størrelsen på banen vi spiller på til antall spillere. Viktig at den ikke er for stor!
Treningseksempel og banestørrelser:
Banestørrelse:
2 mot 2:
Ca 8m*7m, eller mindre. Alder avgjør.
3 mot 3:
Ca: 15m*10m. Alder avgjør.
4 mot 4:
Ca: 20m*15m
5 mot 5:
Maks 40m*20m
7 mot 7:
Maks 60m*40m.
Eksempel 9 fotball:
9 mot 9:
Maks 60m*50m

Differensiering i treningen
I treningsgruppa skal vi differensiere i
treningssammenheng. Med differensiering
mener vi å tilrettelegge for hver enkelt spiller
ut fra hans nivå, forutsetninger, behov og
ønsker. Dette skal praktiseres omgående og det
er viktig at alle vi lagledere kjenner og kan
vurdere spillergruppen. Differensiering handler
om å legge til rette for at hver enkelt spiller så ofte som mulig skal oppleve det å få til noe og få
følelsen av mestring, som igjen stimulerer til læring og utvikling. Da blir det moro på trening!
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Organisatorisk differensiering handler om å organisere aktiviteten slik at mest mulig homogene
grupper øver sammen og utvikler seg sammen. Dette sikrer at spillerne får utfordringer samtidig
som at de mestrer nivået og får økt selvtillit og selvfølelse. I motsatt fall hvor ferdighetsnivået blir
sprikende, kan det oppleves angstfylt og skremmende for en spiller hvis nivået overgår spillerens.
Det blir kjedelig og frustrerende for en spiller hvor aktiviteten blir for enkel og lite utfordrende.
Pedagogisk differensiering handler om å konkretisere og stille ulike krav til spilleren ut fra hans
eller hennes behov og forutsetninger. Pedagogisk differensiering handler også om å differensiere på
tilbakemeldingene til spilleren ut fra hva som blir riktig for den enkelte.
For å sikre optimal differensiering skal hver enkelt spiller som en rettesnor gjennom en hel sesong
ha trent 1/3 av tida med spillere på samme nivå, 1/3 av tida med spillere som har kommet lengre, og
1/3 av tida med spillere som har lavere nivå enn seg selv. Dette betyr at det på ingen måte må være
statiske grupper i treningssituasjonen, men at vi må variere med- og motspillere for hver enkelt
spiller gjennom hele sesongen. Faste differensierte grupperinger er seleksjon, og det skal ikke
forekomme i vår treningsgruppe.
For å kunne drive god differensiering må vi kjenne spillerne våre og aktiviteten må organiseres slik
at det er mulig å differensiere. Det å kjenne spillerne sine innebærer å kjenne deres styrker og
svakheter individuelt, relasjonelt og i kamp. Vi må kunne kjenne hver enkelt spiller sitt nivå,
hvordan de takler å spille sammen med ulike med- og motspillere som ikke nødvendigvis er
kameraten, samt deres evne til å takle utfordringer som de ikke helt mestrer.
Det å organisere aktiviteten slik at det er mulig å differensiere innebærer å ha nok spillere sammen i
treningssituasjonen slik at en kan få til en fornuftig tilrettelegging for hver enkelt spiller. I visse
tilfeller kan dette gjøre at enkelte må trene samtidig. Det å trene med en hel eller flere årsklasser
sammen vil gi mange positiv synergier. Dette kan vi samkjøre med f.eks. en frivillig trening i
helgen eller etter koordinering med alderstrinn over/under. I ungdomsfotball vil årsklasser bli
samlet til én lagsenhet, og derfor er det positivt at barna allerede i barnefotballen kan forholde seg
til hele trinnet sitt. Etter hvert vil spillerne også gå på samme ungdomsskole, og det gir en ekstra
trygghet i skolegården å kjenne flere og ta med seg gode relasjoner fra fotballbanen.
Treningsomfang
Fotball er i ferd med å bli en helårsidrett, og tilgang til oppvarmet kunstgress gjør at det kan
gjennomføres fotballtreninger med god kvalitet gjennom hele året. I Skreia IL Fotball skal det
likevel være høy aksept for at spillere prioriterer annen idrettsaktivitet i treningsperioden fra og med
oktober til og med mars (den motoriske gullalder varer fra 8 til12 år – da vil allsidig aktivitet gjøre
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at spillerne får enda bedre basisferdigheter). Treningstilbudet i vinterhalvåret kan godt
gjennomføres i samarbeid mellom flere alderstrinn for å sikre nok spillere på trening.
Anbefalinger for alderstrinnene:
Treerfotball (5-6 år)
1 økt per uke i sommerhalvåret (april – september) – 1 times varighet per økt.
Femmerfotball (7-8 år)
Tilbud om en økt per uke i treningsperioden perioden til og med april og en økt per uke i
kampsesong – 1 times varighet per økt.
Femmerfotball (9-10 år)
Tilbud om to økter per uke i treningsperioden til og med april og to økter per uke i kampsesong –
1,5 times varighet per økt.
Sjuerfotball (11-12 år)
Tilbud om tre økter per uke i treningsperioden til og med april og to økter per uke i kampsesong –
1,5 times varighet per økt.
Nierfotball (13-14 år)
Tilbud om tre økter per uke i treningsperioden til og med april og tre økter per uke i kampsesong –
1,5 times varighet per økt.
Elleverfotball (fra 14 år)
Tilbud om fire økter per uke i treningsperioden til og med april og tre økter per uke i kampsesong –
1,5 times varighet per økt.
Kampen som utviklingsarena
Kampen må være en naturlig del av spillernes utvikling, derfor kan det ikke være tilfeldig hvordan
treneren setter sammen lagene og disponerer spillerne i kamp. I barnefotballen skal vi sette sammen
jevnbyrdige lag. I tillegg til jevnbyrdighet mellom egne lag, skal vi tilstrebe mest mulig
jevnbyrdighet også i forhold til motstanderlaget. Det er i de jevne kampene læring er best. Vi skal
derfor hele tiden vurdere eget lag opp mot motstanderen og gjøre de nødvendige justeringer for å
skape så jevne kamper som mulig. Om mulig, skal vi søke samarbeid med motstanders trenerer for
å sikre størst mulig grad av jevnbyrdighet.
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Gjennom en hel sesong skal vi sikre at alle spillerne får rikelig og tilnærmet likt med spilletid i
kamp. Men det er viktig å være klar over at det i enkeltkamper er viktigere å skape jevnbyrdighet og
gi gode tilbakemeldinger, enn å stå med stoppeklokka på sidelinjen. I vår treningsgruppe mener vi
at spillerne vil utvikle seg mer, trives bedre, og oftere mestre situasjoner dersom vi trenere i kamp er
opptatt av å sikre jevnbyrdig motstand, og gi positiv forsterkning og tilbakemelding til hver enkelt
spiller.
Skreia Idrettslag skal tilstrebe at alle spillere får en kamp per uke i kampsesong. Det skal rulleres i
treningsgruppen på hvem som må stå over kamper, dersom størrelsen på treningsgruppen tilsier at
alle spillerne ikke kan være med i kamptroppen. Dersom det er flere lag på et alderstrinn og
størrelsen på treningsgruppen tilsier at enkelte spillere må spille to kamper per uke, skal en
kombinasjon av treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter benyttes som kriterier for å gi ivrige
spillere ekstra kamp. To til tre spillere fra lavere alderstrinn kan tilbys å være med i kamptropp,
dersom det gir grunnlag for å melde på ett ekstra lag i serie eller turneringsspill (se avsnitt om
hospitering).
Generelle prinsipper for kamp:
• Mest mulig lik kamptid
• Barn som driver med flere idretter skal kunne spille like mye som de som velger kun å
spille fotball. Vi må akseptere allsidig idrettsaktivitet utenom fotballen.
• Treningsoppmøte opp mot kamptid skal ikke være noe tema før 11-12års alderen, dersom
utøveren driver flere idretter i kampsesongen for fotball.
• Vi skal representere Skreia med god sportsånd, både på hjemme og bortebane. Gode
holdninger ovenfor motstanderne smitter over til spillerne.
• Dommerne skal få ros, respekteres og oppmuntres.
Anbefalinger for alderstrinnene:
Treerfotball (5-6 år)
Antall lag:
Over 8 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 12 spillere danner
grunnlag for tre lag.
Kamptropp: (4-)5 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.
Rullering av spillere i kamptropp anbefales fremfor faste lag.
Spilletid:
Alle spillere i kamptroppen skal ha lik spilletid uavhengig av treningsfremmøte.
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Femmerfotball (7-8 år)
Antall lag:
Over 10 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 16 spillere danner
grunnlag for tre lag.
Kamptropp: (7-)8 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.
Rullering av kamptropp anbefales fremfor faste lag. Alle spillere skal prøve
keeperrollen.
Spilletid:
Alle spillere i kamptroppen skal ha lik spilletid uavhengig av treningsfremmøte.
Femmerfotball (9-10 år)
Antall lag:
Over 10 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for på to lag. Over 15 spillere
danner grunnlag for tre lag.
Kamptropp: 7(-8) spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.
Rullering av kamptropp anbefales fremfor faste lag. Keeperrollen skal gå på
omgang, men spillere som ønsker å stå i mål skal prioriteres.
Spilletid:
Alle spillere i kamptroppen skal ha tilnærmet lik spilletid. Treningsoppmøte kan
benyttes som kriterium for å avgjøre hvem som starter kamper.
Sjuerfotball (11-12 år)
Antall lag:
Over 12 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 18 spillere danner
grunnlag for tre lag.
Kamptropp: (9-)10 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.
Rullering av kamptropp anbefales fremfor faste lag. Kamptropp skal settes sammen
basert på forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne kamper.
Keeperrollen forbeholdes spillere som ønsker å stå i mål.
Spilletid:
Alle spillere i kamptroppen skal ha tilnærmet lik spilletid. Individuell tilpasning av
spilletid kan gjøres dersom en spillers utholdenhet begrenser egen delaktighet i
spillet. Treningsoppmøte kan benyttes som kriterium for å avgjøre hvem som starter
kamper.
Nierfotball (13-14 år)
Antall lag:
Over 15 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 24 spillere danner
grunnlag for tre lag.
Kamptropp: (12-)13 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn kan ett lag spisses, men dette laget
skal ikke bestå av de samme spillerne hver gang. Kamptropp skal settes sammen
basert på forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne kamper.
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Spilletid:

Alle spillere i kamptroppen skal spille minst halve kampen. Ut over dette kan
spilletid differensieres basert på fysisk kapasitet (utholdenhet), treningsoppmøte og
holdninger. Ved seriespill i eliteklasse eller sluttspill i eliteturneringer kan spilletid
differensieres noe mer.

Elleverfotball (fra 14 år)
Antall lag:
Over 18 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 30 spillere danner
grunnlag for tre lag.
Kamptropp: (14-)15 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn kan ett lag spisses, men dette laget
skal ikke bestå av de samme spillerne hver gang. Kamptropp skal settes sammen
basert på forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne kamper.
Spilletid:
Alle spillere i kamptroppen skal i utgangspunktet spille minst halve kampen, men
spilletid kan differensieres basert på fysisk kapasitet (utholdenhet), treningsoppmøte
og holdninger. Ved seriespill i eliteklasse eller sluttspill i eliteturneringer kan
spilletid differensieres noe mer.
Ramme for fotballkampen:
1. Oppvarming:
Vi mener at oppvarming med ball vil gjøre spillerne enda bedre – flere touch er mer «øving» med
ball i beina.
2. Kampen:
Spillet skal starte bakfra med at keeper kaster ballen ut til en av spillerne bak. Avtal med motstander
om presshøyde. Keeperen vil da lære å sette i gang spillet bakfra med utkast/innsidespark. Flere
spillere vil da komme i kontakt med ballen, offensive bevegelser vil bli lettere. Flere av våre spillere
vil øve seg som 1.A.
3. Etter kampen:
Alltid positive i forhold til eget lag, motstanderne og dommere. Få våre spillere til å takke ordentlig
for kamp og vise at Skreia vil være en klubb det blir snakket «positivt» om.
Hospitering
Det skal tilbys ekstra trening til spillere som er ivrige og ønsker å trene mer enn eget lags
fellestreninger. Vi skal derfor forsøke å tilrettelegge for at flere årsklasser kan trene sammen av og
til, slik at de som ønsker å trene mer kan få muligheten til det.
I tilfeller hvor en spiller ikke fullt ut kan tilfredsstilles i eget lag, eller når spillere over tid viser
gjennom treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres ytterligere, skal det gis
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tilbud om hospitering på et høyere alderstrinn. Dette kan gjelde både for trening og kamp.
Hospiteringens omfang (antall spillere per treningsøkt/kamp og hyppighet) kan avtales direkte
mellom trenerne, og skal ikke gå på bekostning av aktuelle spilleres tilhørighet til eget alderstrinn.
Hospitering som ikke gir spillere en positiv opplevelse grunnet fysiske forutsetninger og
ferdighetsnivå, skal avsluttes.
I spesielle tilfeller, hvor klubben ikke kan gi et fullgodt tilbud til en spiller, skal vi i samarbeid med
trenerkoordinator se på muligheten for at spilleren kan sendes ut på hospitering til andre klubber.
Fadderordning
I Skreia IL Fotball ønsker vi å gi de eldste alderstrinnene i barnefotballen mulighet til å bruke sin
kunnskap og spre fotballglede ved å dyrke egne lederegenskaper i arbeid med de yngste
alderstrinnene. Det er motiverende for de yngste og meget lærerikt for de eldste. Klubbens
trenerkoordinator skal organisere dette arbeidet, slik at 12/13/14-åringer jevnlig kan benyttes i
treningsarbeidet med de yngre alderstrinnene i barnefotballen.
Oppsummering
Dette kvalitetsprogrammet er i tråd med føringer og retningslinjer i NFF sine anbefalinger. Skreia
IL Fotball ønsker at klubben som helhet følger disse anbefalingene og at alle trenerne i
barnefotballen følger de prinsipper, aktiviteter og øvelser som er beskrevet i DVDene Treningsøkta
1 og Treningsøkta 2, som er utgitt av Norges Fotballforbund. Klubben skal derfor legge til rette for
at trenerne kjenner innholdet.
Skreia IL Fotballs trenerkoordinator skal jevnlig gå gjennom prinsipper og øvelser som er tilpasset
de ulike årsklassene i barnefotballen med alle trenerne, både teoretisk og praktisk, slik at det skal bli
enklest mulig å følge de retningslinjer og føringer som ligger i forbundet sine anbefalinger.
Skreia IL Fotball bør tilrettelegge for tjenesten «Treningsøkta», både i nettversjon og som App for
klubbens trenere. Alle trenere vil uansett få mulighet for en gjennomgang og presentasjon av
innholdet i DVDene i ett felles trenerforum. Dette medfører at det vil være enkelt å legge opp og
følge et kvalitetsopplegg for trenere og lagledere med «rød trå» utviklet av NFF. Gjennomgangen
kan videre danne grunnlag for en egen øvelsesbank etablert av fotballgruppas trenerforum.
Trenerforumet blir derfor et viktig supplement til Kvalitetsprogrammet og en sosial samlingsarena
for alle oss trenere.
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Aktuelle kilder og referanser er lagt med under slik at alle klubbens trenere kan være
utviklingsorienterte gjennom å lese de artikler, anbefalinger og retningslinjer som det her er henvist
til. Disse henvisningene er det som ligger til grunn for Skreia IL Fotball sitt opplegg og må anses å
være en del av Kvalitetsprogrammet.

Lykke til!

Referanser og lenker
Barnefotball, retningslinjer og holdninger
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%208%20%c3%a5r.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%2010%20%c3%a5r.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%2012%20%c3%a5r.pdf
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2009/--Ikke-bruk-for-mange-momenter/

Smålagsspill
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/smaalags-spill.pdf

Spilleregler for barnefotball
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2016/Barnefotball/regler-barnefotball2016-nett.pdf

Differensiering
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2016/Hva-differensiering-er-og-ikke-er/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-1/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-2/

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-3/

Barnefotballens kvalitetssjekk
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2009/Ta-barnefotballens-kvalitetssjekk/

Norges Fotballforbunds merkeprøver
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/Minimerke_og_teknikkmerke.pdf?epslanguage=en

Norges Fotballforbunds øvelsesbank
http://www.fotball.no/VideoTV/Ovingsbank1/
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10.6. Kortversjon
Retningslinjer for trenere og lagledere
i barne- og ungdomsfotballen
For mer inngående beskrivelser av fotballfilosofi, treningsprinsipper og retningslinjer, henvises det
til Skreia Idrettslag sitt kvalitetsprogram for barne- og ungdomsfotballen.
Grunnleggende prinsipper barne- og ungdomsfotballen:
• Utvikling av ferdigheter, både individuelt og som lag, skal prioriteres fremfor
kampresultater.
• Uavhengig av alderstrinn skal hver enkelt spiller utfordres på sitt nivå og kunne oppleve
mestring.

Treerfotball (5-6 år)
Antall treningsøkter per uke:
Hovedfokus i treningsarbeidet:
Antall lag per alderstrinn:

Anbefalt kamptropp:

Spilletid:

Femmerfotball (7-8 år)
Antall treningsøkter per uke:

1 økt per uke i sommerhalvåret – 1 times varighet per økt.
Basisferdigheter, hvor den enkelte spiller skal mestre på sitt
nivå. All aktivitet er lekbasert og foregår med ball.
8-12 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for å melde på
to lag. Over 12 spillere danner grunnlag for tre lag. Det bør
være en trener og en lagleder per påmeldte lag.
5 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles
jevnbyrdig. Rullering av spillere i kamptropp anbefales
fremfor faste lag.
Alle spillere i kamptroppen skal ha lik spilletid uavhengig av
treningsfremmøte.

Tilbud om en økt per uke i treningsperioden perioden til og
med april og en økt per uke i kampsesong – 1 times varighet
per økt. Det er høy aksept for at spillere prioriterer annen
fritidsaktivitet i treningsperioden før april. Treningstilbud,
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Hovedfokus i treningsarbeidet:

Antall lag per alderstrinn:

Anbefalt kamptropp:

Spilletid:

Femmerfotball (9-10 år)
Antall treningsøkter per uke:

Hovedfokus i treningsarbeidet:

Differensiering og hospitering:

særlig utenfor kampsesong, kan gjerne gjennomføres i
samarbeid mellom flere alderstrinn.
Basisferdigheter. All aktivitet foregår med ball.
Differensiering av spillere skal introduseres i deler av
treningsarbeidet, for å sikre at den enkelte blir utfordret på sitt
ferdighetsnivå.
Det skal tilstrebes at alle alderstrinnets spillere får en kamp
per uke i kampsesong. 10-16 spillere på alderstrinnet danner
grunnlag for å melde på to lag. Over 16 spillere danner
grunnlag for tre lag. Det bør være en trener og en lagleder per
påmeldte lag.
(7-)8 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene
deles jevnbyrdig. Rullering av spillere i kamptropp anbefales
fremfor faste lag. Alle spillere skal prøve keeperrollen.
Alle spillere i kamptroppen skal ha lik spilletid uavhengig av
treningsfremmøte.

Tilbud om to økter per uke i treningsperioden til og med april
og to økter per uke i kampsesong – 1,5 times varighet per økt.
Det er høy aksept for at spillere prioriterer annen
idrettsaktivitet i treningsperioden før april. Treningstilbud,
særlig utenfor kampsesong, kan gjerne gjennomføres i
samarbeid mellom flere alderstrinn.
Basisferdigheter og samspill. I hovedsak skal all aktivitet
forgå med ball, inkludert trening av fysisk kapasitet som
utholdenhet og hurtighet.
Differensiering av spillere skal benyttes i deler av
treningsarbeidet, for å sikre at den enkelte blir utfordret på sitt
ferdighetsnivå. Spillere som over tid viser gjennom
treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres
ytterligere, skal få tilbud om hospitering på et høyere
alderstrinn. Hospiteringens omfang (antall spillere per økt og
hyppighet) avtales direkte mellom trenerne, og skal ikke gå på
bekostning av aktuelle spilleres tilhørighet til eget alderstrinn.
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Antall lag per alderstrinn:

Anbefalt kamptropp:

Spilletid:

Sjuerfotball (11-12 år):
Antall treningsøkter per uke:

Hovedfokus i treningsarbeidet:

Differensiering og hospitering:

Hospitering som ikke gir spillere en positiv opplevelse
grunnet fysiske forutsetninger og ferdighetsnivå, skal
avsluttes.
Alle alderstrinnets spillere får minimum 1 kamp per uke i
kampsesong. 10-14 spillere på alderstrinnet danner grunnlag
for å melde på to lag. Over 15 spillere danner grunnlag for tre
lag. Treningsoppmøte benyttes som kriterium for å gi ivrige
spillere ekstra kamp. To til tre spillere fra alderstrinnet under
kan tilbys å være med i kamptropp, dersom det gir grunnlag
for å melde på ett ekstra lag. Det bør være en trener og en
lagleder per påmeldte lag.
7(-8) spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene
deles jevnbyrdig. Rullering av spillere i kamptropp anbefales
fremfor faste lag. Keeperrollen skal gå på omgang, men s
pillere som ønsker å stå i mål skal prioriteres.
Alle spillere i kamptroppen skal ha tilnærmet lik spilletid.
Treningsoppmøte kan benyttes som kriterium for å avgjøre
hvem som starter kamper.

Tilbud om tre økter per uke i treningsperioden til og med april
og to økter per uke i kampsesong – 1,5 times varighet per økt.
Det er høy aksept for at spillere prioriterer annen
idrettsaktivitet i treningsperioden før april. Treningstilbud,
særlig utenfor kampsesong, kan gjerne gjennomføres i
samarbeid mellom flere alderstrinn.
Basisferdigheter og samspill. Introduksjon av arbeidsoppgaver
for ulike posisjoner på banen. Keeperrollen skal utvikles. I
hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men deler
av enkelte treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk
kapasitet med tanke på utholdenhet, hurtighet og basisstyrke.
Differensiering av spillere skal benyttes i deler av
treningsarbeidet, for å sikre at den enkelte blir utfordret på sitt
ferdighetsnivå. Spillere som over tid viser gjennom
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Antall lag per alderstrinn:

Anbefalt kamptropp:

Spilletid:

Nierfotball (13-14 år):
Antall treningsøkter per uke:

treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres
ytterligere, skal få tilbud om hospitering på et høyere
alderstrinn. Hospiteringens omfang (antall spillere per økt og
hyppighet) avtales direkte mellom trenerne, og skal ikke gå på
bekostning av aktuelle spilleres tilhørighet til eget
alderstrinn. Hospitering som ikke gir spillere en positiv
opplevelse grunnet fysiske forutsetninger og ferdighetsnivå,
skal avsluttes.
Alle alderstrinnets spillere skal få minimum 1 kamp per uke i
kampsesong. 12-18 spillere på alderstrinnet danner grunnlag
for å melde på to lag. Over 18 spillere danner grunnlag for tre
lag. En kombinasjon av treningsoppmøte, holdninger og
ferdigheter benyttes som kriterier for å gi ivrige spillere ekstra
kamp. To til tre spillere fra lavere alderstrinn kan tilbys å være
med i kamptropp, dersom det gir grunnlag for å melde på ett
ekstra lag. Det bør være en trener og en lagleder per påmeldte
lag.
(9-)10 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene
deles jevnbyrdig. Rullering av spillere i kamptropp anbefales
fremfor faste lag. Kamptropp skal settes sammen basert på
forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne
kamper. Keeperrollen forbeholdes spillere som ønsker å stå i
mål.
Alle spillere i kamptroppen skal ha tilnærmet lik spilletid.
Individuelle tilpasninger av spilletid kan gjøres dersom en
spillers utholdenhet begrenser egen delaktighet i spillet.
Treningsoppmøte kan benyttes som kriterium for å avgjøre
hvem som starter kamper.

Tilbud om tre økter per uke i treningsperioden til og med april
og tre økter per uke i kampsesong – 1,5 times varighet per økt.
Det er høy aksept for at spillere prioriterer annen
idrettsaktivitet i treningsperioden før april. Treningstilbud,
særlig utenfor kampsesong, kan gjerne gjennomføres i
samarbeid mellom flere alderstrinn.
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Hovedfokus i treningsarbeidet:

Differensiering og hospitering:

Antall lag per alderstrinn:

Anbefalt kamptropp:

Spilletid:

Basisferdigheter og samspill, samt øving av ferdigheter for
ulike posisjoner på banen. Keeperrollen spesialiseres. I
hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men deler
av enkelte treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk
kapasitet med tanke på utholdenhet, hurtighet og basisstyrke.
Differensiering av spillere skal benyttes i deler av
treningsarbeidet, for å sikre at den enkelte blir utfordret på sitt
ferdighetsnivå. Spillere som over tid viser gjennom
treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres
ytterligere, skal få tilbud om hospitering på et høyere
alderstrinn. Hospiteringens omfang (antall spillere per økt og
hyppighet) avtales direkte mellom trenerne, og skal ikke gå på
bekostning av aktuelle spilleres tilhørighet til eget alderstrinn.
Hospitering som ikke gir spillere en positiv opplevelse
grunnet fysiske forutsetninger og ferdighetsnivå, skal
avsluttes.
Alle alderstrinnets spillere skal få 1 kamp per uke i
kampsesong. 15-24 spillere på alderstrinnet danner grunnlag
for å melde på to lag. Over 24 spillere danner grunnlag for tre
lag. En kombinasjon av treningsoppmøte, holdninger og
ferdigheter benyttes som kriterier for å gi ivrige spillere ekstra
kamp. To til tre spillere fra lavere alderstrinn kan tilbys å være
med i kamptropp, dersom det gir grunnlag for å melde på ett
ekstra lag. Det bør være en trener og en lagleder per påmeldte
lag.
(12-)13 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn kan ett lag
spisses, men dette laget skal ikke bestå av de samme utvalgte
spillerne hver gang. Kamptropp skal settes sammen basert på
forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne
kamper.
Alle spillere i kamptroppen skal spille minst halve kampen. Ut
over dette kan spilletid differensieres basert på fysisk kapasitet
(utholdenhet), treningsoppmøte og holdninger. Ved seriespill i
eliteklasse eller sluttspill i eliteturneringer kan spilletid
differensieres noe mer.
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Elleverfotball (fra 14 år):
Antall treningsøkter per uke:

Hovedfokus i treningsarbeidet:

Differensiering og hospitering:

Antall lag per alderstrinn:

Anbefalt kamptropp:

Tilbud om fire økter per uke i treningsperioden til og med
april og tre økter per uke i kampsesong – 1,5 times varighet
per økt. Det er høy aksept for at spillere prioriterer annen
idrettsaktivitet i treningsperioden før april. Treningstilbud,
særlig utenfor kampsesong, kan gjerne gjennomføres i
samarbeid mellom flere alderstrinn.
Basisferdigheter og samspill, samt spesifikk trening av
ferdigheter for ulike posisjoner på banen. Taktiske ferdigheter
vektlegges mer. I hovedsak skal det meste av aktivitet forgå
med ball, men deler av enkelte treningsøkter kan dedikeres til
å utvikle fysisk kapasitet med tanke på utholdenhet, hurtighet
og basisstyrke.
Differensiering av spillere skal benyttes i deler av
treningsarbeidet, for å sikre at den enkelte blir utfordret på sitt
ferdighetsnivå. Spillere som over tid viser gjennom
treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres
ytterligere, skal få tilbud om hospitering på et høyere
alderstrinn. Hospiteringens omfang (antall spillere per økt og
hyppighet) avtales direkte mellom trenerne, og skal ikke gå på
bekostning av aktuelle spilleres tilhørighet til eget alderstrinn.
Hospitering som ikke gir spillere en positiv opplevelse
grunnet fysiske forutsetninger og ferdighetsnivå, skal
avsluttes.
Alle alderstrinnets spillere skal få 1 kamp per uke i
kampsesong. 18-30 spillere på alderstrinnet danner grunnlag
for å melde på to lag. Over 30 spillere danner grunnlag for tre
lag. En kombinasjon av treningsoppmøte, holdninger og
ferdigheter benyttes som kriterier for å gi ivrige spillere ekstra
kamp. To til tre spillere fra lavere alderstrinn kan tilbys å være
med i kamptropp, dersom det gir grunnlag for å melde på ett
ekstra lag. Det bør være en trener og en lagleder per påmeldte
lag.
(14-)15 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn kan ett lag
spisses, men dette laget skal ikke bestå av de samme utvalgte
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Spilletid:

spillerne hver gang. Kamptropp skal settes sammen basert på
forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne
kamper.
Alle spillere i kamptroppen skal i utgangspunktet spille minst
halve kampen, men spilletid kan differensieres basert på fysisk
kapasitet (utholdenhet), treningsoppmøte og holdninger. Ved
seriespill i eliteklasse eller sluttspill i eliteturneringer kan
spilletid differensieres noe mer.
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10.7. Årsplan for Skreia IL fotball

MÅNED

SAK

INFO

ANSVAR

Januar

Påmelding serien

For G 14
Foreldremøte G 14

Serieansvarlig/
daglig leder

Februar

Grupperapport til
årsmøte

Oppsummering aktivitet
Lagleder/trener har
ferdigstilt dette før
fotballavslutning

Leder/fotballeder

Klubbdommerkurs

Tilbud til alle gutter og
jenter født 2005 og
senere

Dommeransvarlig

Trener- og lagledermøte

Felles møte for alle
Leder/fotballeder
trenere og lagledere
(obligatorisk) i god tid før
påmelding 1. mars

Mars

April

Mai

Juni

Påmelding serien

Fotballeder

Fåberg-turnering

Fotballeder/
arrangementsansvarlig

Utstyr

Drakter,
førstehjelpsveske, etc

Fotballeder/daglig leder

Foreldremøter

Hvert lag (obligatorisk)

Trener/lagleder

Barnefotballkveld

Skolering trenere/
lagledere (obligatorisk
for nye). 1 fra hvert lag
må stille

Kretsen/fotballeder

Vårdugnad

Definerte oppgaver for
lag/foreldre

Daglig leder/ leder
anlegg

Spilleravgift og enjoykort

Alle spillere får utdelt
dette

Økonomiansvarlig

Loddbøker

Utdeling alle spillere,
trekning 15. juni

Økonomiansvarlig

Fotballskolen

Første og/eller siste uka i Daglig leder, leder,
fotballferien. Møte med
ansvarlig fotballskolen +
ansvarlige og
damegruppa
damegruppa

Påmelding serien

Påmelding nye lag til
serien, eller avmelding
av lag til serien

Serieansvarlig/daglig
leder
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MÅNED

SAK

INFO

ANSVAR

Fotballskolen

Dersom den arrangeres
på Skreia-plassen første
4 dager i skoleferien.
Åpen for alle mellom
6-15 år

Daglig leder, leder,
ansvarlig fotballskolen +
damegruppa

Fotballskolen

Dersom den arrangeres
på Skreia-plassen 4
dager i skoleferien siste
uke. Åpen for alle
mellom 6-15 år

Daglig leder, leder,
ansvarlig fotballskolen +
damegruppa

Fåberg-turnering

Utendørs på Fåberg
siste helg av skoleferien.
7-14 år.

Trenere/lagledere/leder
arrangement

Juli
August

Påmelding 3x3
September

Turneringsansvarlig/
fotballeder

Knøttiaden

Turnering for 6-10åringer.

Trenere/lagledere/
fotballeder

3x3cup

1 dag. 6-14 år.

Trenere/lagledere/
fotballeder

Familiedag

Turnering for 6-åringer

Trenere/lagledere/
fotballeder/leder
arrangement

Oktober

Forberedelse årsmøte

Rapport fra hvert lag

Trener/lagledere/
fotballeder

November

Fotballavslutning

Felles avslutning i
Skreiahallen for alle
spillere og foreldre.

Styret/arr.komite

Desember

Romjulscup

Turnering. 6-14 år.

Trenere/lagledere/
fotballeder
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12. HÅNDBALL
12.1. Organisering av håndballgruppa
* Leder – har i tillegg til hovedansvaret for gruppen, ansvaret for yngres opp til 16 år.
* Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år opp til
senior.
* Webansvarlig

* Materialforvalter
* Turnerings- og cupansvarlig
* Økonomiansvarlig
* Kamp- og dommeransvarlig
* Arrangementsansvarlig (dugnad, kiosk etc)

12.2. Sportsplan
Visjon:
Skreia IL Håndball er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte
utøver står i sentrum.
Verdier:
Målsetning:
Innen 5 år skal vi spille i andre divisjon med spillere rekruttert fra våre yngre lag og ha flere breddelag i i de
eldste klassene. Det skal være lag fra jenter 16 nivå skal kunne hevde seg lokalt og nasjonalt.
Skreia IL er en håndball klubb hvor lek, trivsel miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i
sentrum”
Slik skal vi nå målet:
For våre lag med utøvere yngre enn 13 år skal vi variere med ulik startoppstilling og tilstrebe
at de får tilnærmet lik spilletid. Fra 14 år vil lagene kunne merke litt mer spissing i retning våre målsetninger
om å ha sterke lag fra 16 årsalder og oppover. Det er alltid viktig i Skreia IL håndball at vi har tilbud til alle
både på og utenfor banen.
De mest motiverte spillere vil få tilbud om å delta på et regionslag i regi Skreia IL, som spiller 2 årlig
eliteturneringer fra 14 år.
Vi skal spille oss opp fra 3 divisjon til 2 divisjon i løpet av 5 år.
Vi ønsker å ha så mange lag per årskull som mulig fra 16 år. Dette fordi vi vet at felleskapet gjør oss sterke
sammen. Dette er viktig for håndballgruppa.
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Vi har følgende delmål:
Spillestilen
Fartsfylt, underholdende og god teknisk.
Sportslig
Vi lag i aldersbestemte klasser med satsing på bredde. Ved 14 år skal lagene hevde seg regionalt.16-18 år
inter regionalt.
Utøvere
Vi gir den enkelte utøver de beste muligheter til å utvikle egne ferdigheter både
sportslig og sosialt.
Nullskade
Vi har mål om null skade på utøverne. For å oppnå dette tilpasser vi treningsmengde og belastning til den
enkelte utøvers fysikk og kapasitet. Det er våre trenere som er ansvarlig for dette. Spesielt viktig å tenke på
dette fra 12 år.
Klubben anser at allsidighet er viktig for en utøver til fylte ca 15 år. Da er det riktig å gå mot en mer
spesifikk retning i forhold til valg av idrettsgren, dersom utøveren har ambisjoner om sportslig suksess.
Trenere
Vi har godt motiverte, engasjerte og faglig dyktige trenere
Foreldre
Vi skaper et miljø hvor også foreldrene engasjerer seg i arbeidet for å gi utøverne
trygghet og utviklingsmuligheter.
Fair play
Våre trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre går foran med et godt eksempel i alle
konkurranser. Alle grener i idrettslaget følger regelverket satt av klubben. Ingen lag er større en
idrettslaget.
Håndball er gøy
Lagledere, foreldre og utøvere i Skreia IL bidrar til at det er morsomt for alle å spille håndball
med og mot Skreia IL. Vi får positive tilrop fra tribunen. Vi aksepterer ikke protester, kjeftbruk
og sjikanøse tilrop til dommer og spillere, verken fra benken, fra spillere eller fra tribunen.
Laglederne hilser på andre lagledere og dommere. Vi ønsker hverandre” god kamp”. Med et
hyggelig smil.
Lagledelsen tar ansvar for spillere som blir «varme i toppen» underveis. Usportslig opptreden
eller protest mot dommeravgjørelser skal umiddelbart gi opphold på benken.
Alle trenere og utøverne i Skreia IL håndball er opptatt av fair play, og alle takker for kampen.
Vi har alltid vunnet noe, selv om vi taper kampen. Det kan være at en ny spiller scorer sitt
første mål, at keeperen redder et spesielt skudd, at forsvaret blokkerer et skudd, eller at man
lykkes med hvilken som helst detalj i det man har trent på. Og i tillegg skal vi alltid vinne
kampen på tribunen med den beste oppbakkingen et lag kan ha.
I Skreia Idrettslag mener vi gode holdninger er en av ingrediensene for å ha det gøy samt lykkes som
idrettsutøver og trener for fremtiden.
I Skreia sier vi at det viktigste er ikke å vinne, men å ha det gøy. Det er ikke gøy å tape! Vi tror
resultatene kommer som en naturlig konsekvens av at vi trives med det og de vi jobber sammen med hver
uke.
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Trenerinstruks
1. Treneren rapporterer til sportslig leder el leder/nestleder i håndballgruppa.
2. Treneren plikter å gjøre seg kjent med idrettslagets organisasjonsplan og gjøre sitt ytterste for at
laget når de fastsatte mål for det enkelte alderstrinn.
3. Treneren plikter å ha de ferdigheter eller kurs som kreves på de ulike aldersklassene.
4. Alle trenere stiller i klubbens treningstøy på trening og kamp.
5. Treneren er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling, og for laglederfunksjonen under kamp.
Som lagleder har trener ansvaret for å ta ut laget til kamp, og for å gi laget oppfølging og
veiledning både i trening og kamp. Som lagleder er treneren ansvarlige for at det er god stemning
mellom de to lagene som møtes i kamp.
6. Treneren skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget.
7. Treneren skal arrangere spillermøter hvor også foreldrekontakt/oppmann er tilstede.
8. Foreldrekontakten/oppmann på sin side er ansvarlig for å holde foreldremøter. Inviter gjerne
medlemmer fra håndballgruppa.
9. Treneren har ansvar for at de fastsatte sportslig mål kommuniseres på en klar og tydelig måte til
spillerne og foreldregruppen.
10. Treneren har møteplikt på trenermøter i regi av Skreia IL.
11. Treneren skal i utgangspunktet være tilstede ved all trenings og kampaktivitet for laget. Dersom
treneren er forhindret, er det trenerens ansvar å skaffe annen ansvarlig erstatter. Treneren skal
forberede sin erstatter med program for trening og eller notater for kampforberedelse og
gjennomføring.
12. Treneren representerer Skreia IL håndball utad og skal fremstå på en måte som skaper tillit og
respekt. Trenerne skal ha en høflig omgangsform med alle. Negativ kritikk fra enkeltpersoner
(spillere/foreldre) tas opp på en konstruktiv måte med de som har fremsatt kritikken.
13. Treneren tar saken opp og drøfter saken med foreldrekontakt/oppmann dersom saken gjelder
kommunikasjonsproblemer/samarbeidsproblemer knyttet til enkeltspillere. I samarbeid med disse
tas det en beslutning om håndballgruppa skal gis en orientering.
14. Ved uenighet mellom treneren og foreldre(gruppe) skal håndballgruppa håndtere saken. De
plikter da å treffe tiltak for å finne en løsning. Dersom saken ikke løses av disse, skal saken
meldes til hovedstyret i idrettslaget. I Skreia Idrettslag er det idrettslaget/klubben som bestemmer.
15. Treneren plikter å gjøre seg kjent med klubbens vedtekter og organisasjonsplan, NHF og Norges
Idrettsforbunds lover og regler.
16. Lagstreneren skal styre belastningen på sine utøvere slik at de unngår belastningsskader, og skal
alltid ha fokus på skadeforebyggende trening.
Hospitering
Hospitering er et tilbud til de beste og mest ambisiøse utøverne og gjelder fra alderen 12år.
Kan ved enkelt tilfeller vurderes tidligere. Da med samme grunnlag som for øvrig hospitering.
Hospitering går ut på at de i en definert periode får delta på en eller flere treninger (ikke
kamper) med lag som har utøvere som er ett år til to år eldre. Hospitering skal alltid være et
tilbud i tillegg til trening i egen gruppe, ikke istedenfor. Dette skal løses i god dialog mellom
trenerne på de ulike lagene. Lagene melder inn sine aktuelle utøvere til ” laget over ” og
avtaler her hvilke dager ekstra tilbudet skal være og for hvilken periode, det bør alltid være en test
periode. Bør ikke gjelde for mer enn 3-5 spillere. Trenerne er ansvarlig for at den enkelte utøver tilpasser
treningsmengden sin rett slik at det ikke blir belastningsskader.
Dersom det er behov for å låne spiller internt mellom lag kan dette gjøres om trenerne er enig seg
imellom.

Aktiviteten tilpasses utøveren
Utøvere på ulike alderstrinn har ulike forutsetninger. Dette må vi ta hensyn til om vi skal sikre
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at barna både trives og utvikler seg som håndballspillere. Tabellen nedenfor viser hvilke
treningsaktiviteter som skal prioriteres på ulike alderstrinn.
Prioritering av treningsaktiviteter som er typisk for utøveren og alderen:
7 – 8 år
• Håndballskole med balltilvenning gjennom lek betonte øvelser.
• Fysisk meget aktiv.
• Koordinasjonsevnen ikke ferdig utviklet
• Noenlunde til å bevare motivasjonen
• Kan motiveres for enkle gruppeaktiviteter
• Ofte konkurranseinnstilt
9 år
•
•
•
•

Grunnleggende bevegelsestrening og grunnleggende innføring i håndballspillet.
Lek betonte øvelser/småspill med vekt på bruk av ball.
Lek betont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet.
Lek betont småspill som skal styrke samspill og samhandling

10 – 11 år
• Grunnleggende bevegelsestrening gjennom lek betonte øvelser.
• Ballbehandling, bal lek og småspill for bedring av ballteknikk, spesielt kast og mottak.
• Lek betont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet.
• Lek betont småspill som skal styrke samspill og samhandling
• Koordinasjonsevnen godt utviklet
• Lett å motivere til voksne aktiviteter
• Vanligvis fysisk aktiv
• Når de først er motivert for en aktivitet, varer motivasjonen
• Ofte svært innstilt på konkurranse
12 – 13 år
• Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter, finter og skudd.
• Introdusere spillsituasjoner som inneholde valgmuligheter for enkeltspillere.
• Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet.
• Videreføre lek betont småspill som skal styrke samspill og samhandling
• Preget av pubertetsendringer
• Vanskelig å motivere for nye aktiviteter
• Kan motiveres for trening via opplysning om hensikt (helse/forbedre idrettslige prestasjoner)
• Opptatt av å markere seg som person.
14 – 15 år
• Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening - finter og skudd men ved økende innslag av
spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse - treffe riktige valg i gitte situasjoner
• Utholdenhet (aerob kapasitet).
• Styrketrening.
• Automatisering av teknikk.
• Videreutvikle samspill og samhandling
16 +
•

Individuell spesialisering
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Håndballskolen
Håndballskolen skal være lek betont og gøy, fokus på lek med ball og det sosiale. Dette skal være et
tilbud til alle barneskoler i Skreia IL hvor mulige fremtidige håndballspillere finnes? Dette skal være et
tilbud hver sommer for aldersgruppen 7-12 år. Dette vil være et ukes tilbud uken før skolestart. Hvis det
blir nok rekruttering av spillere til nye gruppe 7-8 år vil det bli organisert et nytt lag.
Ukens program
Alle deltakerne vil bli delt inni øvd og uøvd jente og gutt. Her blir det laget ulike opplegg
basert på hvilket nivå de aktuelle deltakerne er i.
Treningen vil starte mandag til torsdag dag kl 1000 – 1400. Her er det lagt opp to økter med
lunsj og fruktpause på slutten av dagen.
Alle deltakerne får t-skjorte og drikkeflaske. Hver gruppe får to instruktører som følger
dem hele uken.
Torsdagen blir det avslutning med cup alle lag mot alle og grillfest for spillere og foreldre på
ettermiddagen.
Innhold i treningsarbeidet til håndballen i Skreia Idrettslag:
Årsklassene 6-8 år (Minihåndballen)
All trening skal være lek betont med formål å øve inn grunnleggende motoriske
bevegelsesløsninger og ballbehandling som kast og mottak og kast mot mål. I tillegg skal de
lære reglene for minihåndball.
Litteratur: NHF’s kompendium «Håndball for de yngste».
Treningsmengde og varighet
Kampsesong 01.09 - 31.03, Trening 1 * 60 Liten bane fram til 1.Mai.
Aktiv avkobling m/sosialt samvær
Det skal være opphold i organisert fellestrening i avkoblings- og ferieperioden, og det
oppfordres til deltakelse i andre idretter.
Eksempler på øvelser:
• En ball kastes mellom 2 spillere. Høyre hånd, venstre hånd, med begge hender,
stusspasninger, tre skritt hopp og avlevering.
• Kast mot vegg og ta imot.
• Still opp på rekker med 4 – 5 spillere. Rull ball mellom bena gjennom hele rekka. Bakerste spiller
løper frem. Øvelsen varieres med at den som mottar ballen stusser ballen, kryper mellom bena på
de foran, hopper over de andre i rekka, hopper over og kryper under etc.
• Stafetter med ball. Varier ballbehandling med rull ball rundt kroppen, kast i lufta, stussing av ball
etc.
• Øv på skudd, hoppskudd og grunnskudd.
Eksempler på lek:
• Kanonball med myk ball
• Sura
• Mus og katt
• Haien kommer
• Stiv heks.
Årsklasse 9 år
Treningen skal lære utøverne grunnleggende ballbehandling. Det betyr at treningen skal gjøre utøverne
dus med ballen gjennom lekbetonte og varierte øvelser. Alle utøverne skal få prøve seg i alle posisjoner,
inkludert målvakt. Det skal være en progressiv utvikling fra år til år.

KLUBBHÅNDBOK

Treningsmengde og varighet
Kampsesong 01.09 - 31.03, Trening 2 * 60 Liten bane fram til 1.Mai.
Aktiv avkobling m/sosialt samvær og evt cup
Det skal være opphold i organisert fellestrening i avkoblings- og ferieperioden, og det
oppfordres til deltakelse i andre idretter.
Fokus områder og treningsmomenter barnehåndballen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke fast målvakt
Det øves på basisferdigheter.
Utgangsposisjoner
Sidelengs bevegelse
Støting
Blokkering av skudd
4–0
Mann - mann
Grunnskudd Hoppskudd
Venstre-høyre finte
Straffekast
Grunnleggende fallteknikk
Pådrag
Grunnoppstilling
Spille med dybde/bredde

Ferdighet Fokuspunkter
•
•
•
•
•

Spillforståelse: Gi spillerne innføring i hvordan de skal bevege seg på en bane.
Gi nødvendig regelkunnskap til at barna forstår alle dommeravgjørelser i minihåndball.
Unngå skader. Ha en allsidig trening og stor variasjon i øvelser.
Obligatorisk uttøyning etter trening.
Oppfordre spillere til å delta i andre aktiviteter.

Trivsel og ferdighet
• Lek betont aktivitet og bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidighet.
• Gjennom denne aktiviteten skal en samtidig oppnå økt utholdenhet og styrke.
Samhold og Lagfølelse
• Sosial trening for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill.
Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling, og la alle spillerne få prøve alle
posisjoner på banen.
Orden / oppførsel
Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp.
Flere mulig øvelser:
• Skuddtrening Venstre-høyre
• Kast/mottak i fart
• Dele gruppen i 2 lag. 10 pasninger i laget mens det andre laget forsøker å ta ballen. 2/3 av
spillerne har en ball hver, mens resten av gruppa er uten ball. Ballen skal stusses og spillere uten
ball forsøker å erobre ballen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnskudd og hoppskudd med og uten forsvar.
Kantskudd.
Skudd med venstre–høyre finte
7-meters kast
Innøving av venstre – høyre finter.
Øve skritt uten ball.
Øve skritt med ball og avslutning med skudd.
Firkantformasjon *
Høyre/venstre kjøring**

Firkantformasjon
Del opp i grupper på 8 – 12 deltakere. Fordel så gruppa på 4 hjørner med 2 til 3 i hvert hjørne. Begynn
med en ball i ett av hjørnene. Spilleren med ballen begynner å løpe og spiller en pasning til den som
allerede har begynt å løpe fra det neste hjørnet. Selv stiller han seg bakerst i rekka i det hjørnet han
kommer til. Pasningene skal alltid spilles i fart og treffe medspilleren omtrent midtveis på strekket
mellom to hjørner.
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Høyre / venstre
kjøring

Grupper på 7 – 8
deltakere vil være
passende for denne
øvelsen. En ball til hver
gruppe. Del gruppa i to
lag, og still opp disse
på rekke med ansiktet
mot hverandre i en
avstand på ca. 6 – 10
meter. Lagene løper tett
forbi hverandre og
spiller korte pasninger
seg i mellom. Lagene
kan passere til venstre
for hverandre eller til
høyre for hverandre.
Sosiale aktiviteter
Lagledelsen skal legge
vekt på å gjennomføre
aktiviteter som skaper
samhold og lagfølelse i
spillergruppen.
Foreldre og foresatte
oppfordres til å møte
på kamper og
turneringer og å
engasjere seg i lagets
aktiviteter.
Anbefalte trener
kurs:
Ta de første 3 moduler
av trener 1
• Kjappfot
• Kompis med
kroppen
• Kast og mottak
Årsklasse 10 - 11 år
På dette alderstrinnet skal en legge hovedvekt på allsidig, variert og lekbetont aktivitet. Vi legger vekt på
grunnleggende bevegelsestrening (med og uten ball) og grunnleggende ballbehandling (mottak og
avlevering).
Treningsmengde og varighet
Kampsesong 01.09 - 31.03, 2 * 60 Liten bane / Stor bane (11 år)
Aktiv avkobling m/sosialt samvær og cuper
01.04 - 20.06, 1 * 60 Varierende
Ferie 20.06 - 31.08
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Det skal være opphold i organisert fellestrening i avkoblings- og ferieperioden, og det
oppfordres til deltakelse i andre idretter. Laget skal 1 gang pr. måned ha
felles trening i hall. Ansvaret for planlegging og gjennomføring skal fordeles på trenerne.
Innhold i treningsarbeidet:
Trenerne skal legge opp til allsidighet og variasjon i eget treningsopplegg, og også åpne for at utøverne
kan trene alternativt i andre grener. Anbefalt fordeling: 50% teknikk, 10% spill, 40% Utholdenhet og
styrke.
10 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utgangsstilling
Plassering
Bevegelse
Utgangsposisjoner
Sidelengs
Støting
Blokkering av skudd
Lære 6-0
Mann - mann
Grunnleggende kast\mottaksteknikk
Bevegelse med ball
Retningsendringer
Grunnskudd
Hoppskudd
Linjeskudd
Grunnleggende fallteknikk
Grunnoppstilling
Spille med dybde/bredde
Spill mot 6-0

11 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikle innlært teknikk fra 8-10.
Parade av stuss-skudd
Oppstart angrep
Parade av høy ball/hofteskudd
7-meter skudd
Utvikle innlært teknikk
Blokkering av grunnskudd/hoppskudd
Grunnteknikk -skjerming/sperring
Overtaking
Utvikle 6-0
Støtende forsvar
Mann - mann
Utvikle innlærtteknikk
Kast - mottak og skudd
Høyt og lavt grunnskudd
Hoppskudd
Straffekast -fall på brystet
Utvikle innlærttaktikk
Fase 1-2-3
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•

Fase 4 – enkle kombinasjoner 2 spillere

Ferdighet Fokuspunkter
Spilleforståelse: Det skal øves på grunnleggende ballbehandling og bevegelse på banen inkludert skritt og
stuss. Spillerne skal få nødvendig regelkunnskap til at de forstår alle dommeravgjørelsene i sin årsklasse.
Unngå skader. Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøying etter
trening. Oppfordre spillerne til å delta i andre aktiviteter.
Trivsel og ferdighet
Lekbetont aktivitet som tar sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidighet.
Gjennom denne aktiviteten skal en samtidig oppnå økt utholdenhet og styrke.
NHF’s Teknikkmerke: Målsetting at 70% greier bronse, og at 50% greier sølv.
Samhold og Lagfølelse
Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek
betydningen av lagspill. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å
akseptere medspilleres sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte.
Orden /oppførsel
Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og
kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener.
Kamptilbud
10 og 11 –åringene deltar i regionens aktivitetsserier. De kan i tillegg melde seg på
håndballturneringer etter støtteapparatets ønske, og etter konferanse med foreldregruppa.
Regelverket omtalt i idrettslagets organisasjonsplan er retningsgivende.
Sosial aktivitet
Det skal arrangeres 2 hyggekvelder i løpet av sesongen
Det skal arrangeres 2 foreldremøter i løpet av sesongen.
Anbefalte trener kurs:
Komplettert trener 1
• Kjappfot
• Kompis med kroppen
• Kast og mottak
• Teknikker i håndball
• Konkurransen
• Småspill i håndball
http://www.handball.no/ukas_treningstips.asp
Aldersgruppen 12-13 år
I denne års gruppen skal det fortsatt trenes allsidig og variert. Det skal legges vekt på at spillerne får
prøve seg i forskjellige spillerposisjoner både på trening og i kamp. Grunnleggende ball behandling
prioriteres.
Treningsmengde
Kondisjon/ styrke
Spillermøte/sosialt
Teknisk m/ball
Spill
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Sesongforberedelse 05.08 - 31.08, 2 * 90 Ute
Kampsesong 01.09 - 31.03, 2-3 * 90 i Hallen
Sesongavslutning 01.04 - 30.04, 2 * 60 Varierende
Aktiv avkobling og sosialt samvær. Cup deltakelse
01.05 - 30.06 2 * 75 Varierende
Ferie 01.07 - 04.08
NB: Utøvere skal ha mulighet for å ta fri fra håndballtrening når det kolliderer med aktivitet de har i
andre grener utenfor hovedsesong. Håndballen skal i sommerperioden koordinere etter trener for fotballen
slik at mengde og tid blir fornuftig lagt opp for jentene.
Innhold i treningsarbeidet
• Utvikle innlært teknikk.
• Parade av stuss
• Utkast
• Reaksjonstrening
• Grunnstilling
• Forflytning
• Bevegelighet
• Laget kan nå ha fast målvakt
• Utvikle innlært teknikk.
• Pressing/plasskifte
• Snapping
• Blokkering
• Utvikle innlært taktikk.
• 5-1 forsvar med bevegelig ener.
• Utvikle innlært teknikk
• Kryssløp for bakspillere
• Kryssløp med gjenlegging
• Finter venstre – høyre , høyre - venstre
• Bruk av linjespiller
• Sperring
• Innhopp med sats på begge ben
• Underarmsskudd
• Rulling etter skudd
• Hoppskudd
• Ulike pasningsformer
• Pådrag og viderespill
• Utvikle innlært taktikk
• Pådragsøvelser/ kryssløp med gjenlegging.
Målsetting for treningsarbeidet.
I denne års gruppen skal det trenes allsidig og en skal legge vekt på at spillere får prøvd seg
på de forskjellige spillerposisjonene både på trening og i kamp. For jenter 12-13 vil det bli fokusert på
grunnleggende ballbehandling samt enkle skudd og enkle skuddavslutninger basert på samarbeid mellom
flere spillere.
Ferdighet Fokuspunkter
Spilleforståelse: Treningen legges opp slik at spillerne får prøve ut tekniske ferdigheter i spillsituasjoner.
Intensitet og antall repetisjoner økes ved dele opp i små grupper på redusert bane. Unngå skader. Allsidig
trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøyning etter trening.
Oppfordre spillere til å delta i andre aktiviteter. Bruke balansebrett og ulike øvelser for styrking av kne/
ankel. Øve fallteknikk (helst med veiledning fra spesiell ekspertise)
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Trivsel og ferdighet
Lekbetont aktivitet som tar sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og
smidighet. Gjennom denne aktiviteten skal en samtidig oppnå økt utholdenhet og styrke.
NHF’s Teknikkmerke: Målsetting at alle greier sølvmerke, og at 20% greier Gullmerke.
Samhold og Lagfølelse
Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill.
Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling.
Lær spillerne å akseptere med spillernes sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot
på en positiv måte. Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trenere tilstede.
Orden / oppførsel
Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp.
Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener i god tid.
Kamptilbud
Begge årsklasser skal delta i serien. Puljeinndeling fastsettes i samråd med sportslig leder/leder håndball.
De kan i tillegg melde seg på håndballturneringer.
Retningslinjer i idrettslagets organisasjonsplan skal følges.
Sosial aktivitet
I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal spillerne ha regelmessige møter/sosiale samlinger.
Disse arrangementene skal i utgangspunktet holdes med trener og foreldrekontakt tilstede.
Hovedhensikten med disse møtene er å spleise spillergruppen sammen. Lagledelsen bør sørge for at det
holdes hyggekvelder med spillere, lagledelse og foreldre i løpet av sesongen. Det skal avholdes minimum
2 foreldremøter i løpet av sesongen.
Anbefalt litteratur:
NHF ’Håndballtrening tilpasset årsklassene 12 – 16 år’
NHF ’Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for 12 – 13 år’
Anbefalte trener kurs:
Komplettert trener 1
Årsklasse 14 - 15 år
På dette alderstrinnet legger vi vekt på teknisk trening med ballbehandling og kasteteknikk i stort tempo
og stor bevegelse. Vi fokuserer på utvikling av gruppe tilhørighet og samhold i laget, gir individuell
selvfølelse og trygghet som tjener laget både i trening og konkurranse.
Treningsmengde
Kondisjon / styrke
Spillermøte/ sosialt
Teknisk m/ball
Spill
Sesongforberedelse 05.08 – 31.08, 2 økter * 75 i hall, 1 * 60 ute
Kampsesong 01.09 – 31.03, 2-3 økter * 90 i hall, 1 * 45 ute
Sesongavslutning 01.04 – 30.04, 2 * 60 Varierende
Aktiv avkobling, sosialt samvær og cup’er 01.05 – 30.06, 1 * 60 i hall,1 * 45 Varierende ute
Ferie 01.07 – 04.08, 2 * 60 Varierende felles eller egentrening
Alle utøvere skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av en sesong.
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Innhold i treningsarbeidet
14 år:
• Utvikle innlært teknikk
• Parade av stuss
• Utkast
• Taktisk vurdering av skuddvaner hos skyttere
• Reaksjonstrening
• Kontroll på skudd fra side og kant.
• Start av angrep
• Utvikle innlært teknikk
• Pressing/ plasskifte
• Trening av snapping
• Armparade av froskeskudd
• Armparade av underarmsskudd
• Utvikle innlært taktikk
• 5-1 med bevegelig ener
• Spill i undertall
• Utvikle innlært teknikk
• Kryssløping
• Kryssløping med gjenlegging
• Finter venstre-høyre, høyre-venstre
• Sperring
• Innhopp/sats på begge ben
• Underarmsskudd
• Rulling etter skudd
• Utvikle innlært taktikk
• Pådragsøvelser/kryssløp med gjenlegging
• Gjennomføring av hurtige angrep.
• Enkle løpsmønster og pasningsbaner for en og to bølger i fase 2.
15 år
• Utvikle innlært teknikk
• Vurdere riktig spiller i utkast
• Vurdere skuddplassering etter tilløpet
• Åpne luke og tette til/invitere-teknikk
• Utvikle innlært teknikk
• Parade av underarmsskudd
• Parade av spesialskudd
• Utvikle innlært taktikk
• Bevegelig markering av flere spillere
• Mann mot mannsystemer
• Utvikle innlært teknikk
• Bakspillerenes plasskifte
• Utbygging av kombinasjonsfinter
• Doble finter, venstre-høyre-venstre, høyre-venstre-høyre
• Rulling motsatt etter skudd fra kant
• Utvikle innlært taktikk
• Spill mot bevegelig markering av flere spillere
• Spill mot mann til mann system
• Spill mot spesialformasjoner
Målsetting for treningsarbeidet.
Ferdighet og Fokuspunkter
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Spill:
Treningen legges opp slik at spillerne stadig får prøve ut nye tekniske ferdigheter i spillsituasjoner.
Intensitet og antall repetisjoner økes ved dele opp i små grupper på redusert bane.
Pasninger og skudd:
Spillere skal beherske forskjellige pasningsformer (forover, sideveis, direkte, stuss) i normalt tempo uten
og med motstandere som gir et begrenset press (max 50%). Under pasningstrening i grupper brukes flere
baller samtidig. Spillerne skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd. Det øves på å
perfeksjonere spesialskudd (høyt,lavt, rett, vridd, stuss,skru) mot forskjellig forsvarspress, og etter
forskjellige avlevering fra medspillere (tidlig, sen, høy, lav, stuss).
Finter:
Forskjellige typer finter skal trenes inn mot markør, eventuelt mot person som yter redusert motstand.
Slike typer er høyre-venstre finte, piruett, hoppfinte etc. Denne øvelsen bør finne sted på hver trening i
små eller store grupper.
Unngå skader:
Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøyning etter trening.
Oppfordre spillerne til å delta i andre aktiviteter. Bruke balansebrett og ulike øvelser for
styrking av kne/ankel.
Se http://www.olympiatoppen.no/basistrening/page127.html
Øve fallteknikk (helst med veiledning fra spesiell ekspertise)
Ferdighet NHF’s Teknikkmerke: Målsetting at alle greier sølvmerke, og at 20% greier Gullmerke.
Samhold og Lagfølelse
Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill.
Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å akseptere medspilleres
sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. Legg til rette for at spillerne kan
møtes uten trenerne tilstede.
Orden / oppførsel
Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og
kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller oppmann i
god tid.
Kamptilbud
Begge årsklasser deltar i den lokale serien, og har ambisjoner om å komme til regionens sluttspill. De kan
i tillegg melde seg på håndballturneringer. Retningslinjer i idrettslaget følges.
Sosial aktivitet
Spillerne bør ha spillermøter sammen med sin trener hvor fokus er utvikling og samtaler med
hver spiller. Det skal også avholdes 1-2 hyggekvelder med spillere og lagledelse i løpet av sesongen.
Det skal avholdes minimum 2 foreldremøter i løpet av sesongen.
Anbefalt litteratur:
NHF ’Håndballtrening tilpasset årsklassene 12 – 16 år’
NHF ’Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for 14 – 15 år’
Anbefalte trener kurs:
I gang med trener 2
Teknisk trening – Kast og mottak del 2
Teknisk trening – Målvakt
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Teknisk trening – Skudd
Teknisk trening – Finter
Skade forebyggende trening
Årsklasse 16 - 17 år
På dette alderstrinnet legger vi vekt på tekniske ferdigheter og blikk for spillet (vurdering
av muligheter) slik at utøverne velger gode løsninger i ulike situasjoner. Ferdigheter
videreutvikles individuelt i forhold til utøverens nivå og spilleposisjoner. Alle utøverne
trenes i spill på minst to posisjoner for å gi bredde og fleksibilitet i laget.
Treningsmengde
Treningsmengde øker litt i forhold til tidligere år, men det er nå større rom for individuell
tilpasning til utøveren. Trenere for denne gruppen skal samarbeide med trenerne for fast
hospitering gjennom sesongen. Alle utøverne skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av en sesong.
Målsetning for treningsarbeid.
Ferdighet og Fokuspunkter
Spill:
Utvikling av et bredt ferdighetsregister, og spenst og hurtighet. Alle utespillere skal beherske minst to
spillerposisjoner (hovedposisjon og alternativ posisjon). Trener skal i samarbeid med utøverne finne fram
til de spillerposisjonene som gir den enkelte utøver den beste mulige håndballmessig utvikling. Ikke
bruke spillere kun i forsvar.
Unngå skader:
Basistrening prioriteres om sommeren, men vedlikeholdes gjennom hele sesongen. Allsidig og variert
fysisk trening; utholdenhet, styrke med egen kropp som belastning, evt medisinball og strikk, hvor det bør
legges vekt på skadeforebyggende trening mot mage, rygg og skulderpartiene. Også forebyggende
korsbåndstrening ved hjelp av balansebrett.
Se http://www.olympiatoppen.no/basistrening/page127.html ).
Alltid organisert og grundig uttøyning etter trening.
Prioriter kamparenaer med tregulv. Sørg for at de som deltar i flere treningsgrupper/lag ikke overbelastes.
Effektiv trening
Øktene er grundig planlagt. Utøverne orienteres om kommende økters innhold i forkant.
Testing:
Spillergruppen blir testet for å måle spenst, hurtighet, utholdenhet og ballkontroll. Testene gir grunnlag
for å justere lagets og utøvernes individuelle trenings opplegget, og skal være en spore til egentrening.
Samhold og Lagfølelse:
Sterk lagfølelse gir sportslig suksess. Treningssamling utenfor byen over 3-4 dager før sesongstart er en
god start. Bruk innføring i håndballteori til å samle gruppa sosialt. Gjennomgå krav til ulike ferdigheter
for ulik spilleposisjon og spilleformasjon. Sett mål sammen for sesongen som kommer.
Orden / oppførsel
Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at
utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener i god tid.
Kamptilbud
Begge årsklassene deltar i lokalserien, men har i tillegg ambisjon om å kvalifisere seg for regionsserien.
Om nødvendig melder vi på ekstra lag for de som ikke har de høyeste ambisjonene. Dette vurderes tidlig i
sesongen, slik at ønsket antall lag i ulike grupper kan meldes på i god tid før serien starter.
.
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Anbefalte trener kurs:
Minst bestått trener 2 kurset
Gjerne i gang med trener 3
Dokumentet er et levende dokument som behandles i håndballgruppa samt idrettslagets
trenerforum dom arrangeres minimum 2 ganger pr år. Ansvarlig for sportsplanen er leder håndball
eller person som får ansvaret delegert fra leder.
Vår første oppgave har vært og få på plass denne sportsplanen. Vi vil nå jobbe aktivt videre med andre
oppgaver og ikke minst legge forholdene til rette slik at vi sammen kan håndheve planen.
Vi har laget denne sportsplanen godt inspirert av andre håndballklubber i Norge. Vi håper
denne kan være til hjelp på veien mot målet, og at vi sammen kan bygge en klubb for framtiden.
Vi ønsker alle våre trenere lykke til.
Håndballgruppa Skreia Idrettslag
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16. AKADEMI
16.1. Østre Toten Akademiene
Skreia Il eier og drifter Østre Toten Akademiene.
Verdigrunnlaget for akademiene er glede, mestring og utvikling!
Østre Toten Akademiene er fire prosjekter for barn og ungdom i Østre Toten Kommune.
•
Aktivitets Fritidsordning (AFO). Under planlegging.
•

Junior Akademiet. Under planlegging.

•

Fotball
Håndball
Totenbank Akademiet
-

Fotball (etablert i 2015)
Håndball. Under planlegging.

16.2. AFO
AFO er en skolefritidsordning for gutter og jenter i 2. – 4. klasse
• For barn som er opptatt av fysisk aktivitet,
som er opptatte av allsidighet innen idrett.
• AFO skal bidra til å utvikle individuelle ferdigheter
– fysikk, koordinasjon og basisferdigheter.
• Ingen krav til forhåndsferdigheter.
• Aktivitet rettet mot fotball og håndball
– med mye lek for å stimulere til glede og mestring.
• Deltagerne kan velge mellom 1, 2 eller 3 dager i uka.
• De deles inn i grupper etter alder.
Når er AFO?
AFO er planlagt startet sesongen 2016/17.
Deltagerne har oppstart på sine respektive dager.
Felles avslutning for 1. mai påfølgende år.
AFO vil ellers følge skoleruta i Østre Toten.
AFO vil også være åpen/ha tilbud i både høst- og vinterferien.
Ingen AFO i påsken eller juleferien.
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Øktene varer fra 13.00 til 16.30.
Deltagerne kommer rett fra skolen, og oppholder seg oppe i 2. etasje i Skreiahallen før øktene
begynner.
Slik fungerer AFO:
Deltagerne hentes på skolen etter skolens slutt (mot et lite tillegg i prisen), og kjøres til
Skreiaplassen.
Alle deltagerne får et sunt måltid (brødmat, frukt, etc)
Alle deltagerne tilbys leksehjelp, med pedagogiske ledere.
All aktivitet skjer på Skreiaplassen, enten inne i hallen eller ute på banen.
Deltakerne hentes på Skreiaplassen etter AFO-slutt.
Ansvarlige for AFO:
Skreia IL v/daglig leder og styret.
Pedagogisk leder, med mangeårig bakgrunn fra ungdomsskole i kommunen
og pedagogisk utdannet.
Trenere med trenerutdannelse/bakgrunn.
Aktivitetsledere, i samarbeid med idrettslinja som har pensum ledelse.
Trenere fra Skreia IL.
Hovedmål for AFO:
• Individuell ferdighetsutvikling
• Stimulere til fysisk aktivitet, jmf. Statens mål om fysisk aktivitet i befolkningen.
• Inkludere. Gi gode holdninger.
• Skape en god treningskultur.
• Ha det utrolig moro – med gode venner!

16.3. Juniorakademi
Juniorakademiet er en forlengelse av AFO.
• Sportslig spisset inn mot fotball og håndball.
• For gutter og jenter fra 5. klasse – 7. klasse.
• Deltagerne er genuint opptatt av fotball eller håndball,
men det stilles ingen krav til forhåndsferdigheter.
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• Deltagerne kan velge mellom 1, 2 eller 3 dager i uka.
• De deles inn i grupper etter ferdigheter. Ferdigheter er ikke statisk, men noe som utvikles. Vi ser
på tekniske ferdigheter, hva vi skal trene på, holdninger, motivasjon.
Når er Juniorakademiet:
Juniorakademiet i sesongen 2016/17 starter opp første uken i september 2016.
Deltagerne har oppstart på sine respektive dager.
Felles avslutning for 1. juni påfølgende år.
Juniorakademiet vil ellers følge skoleruta i Østre Toten.
Juniorakademiet vil også være åpen/ha tilbud i både høst- og vinterferien.
Ingen AFO i påsken eller juleferien.
Øktene varer fra 13.00 til 16.30.
nede i Skreiahallen før øktene begynner.
Slik fungerer juniorakademiet:
Deltagerne hentes på skolen etter skolens slutt (mot et lite tillegg i prisen), og kjøres til
Skreiaplassen.
Alle deltagerne får et sunt måltid (brødmat, frukt, etc)
Alle deltagerne tilbys leksehjelp, med pedagogiske ledere.
All aktivitet skjer på Skreiaplassen, enten inne i hallen eller ute på banen.
Deltakerne hentes på Skreiaplassen av foresatte etter AFO-slutt.
Hovedmål med Juniorakademiet:
• Individuell ferdighetsutvikling
• Stimulere til fysisk aktivitet, jmf. Statens mål om fysisk aktivitet i befolkningen.
OG til fotball- og håndballaktivitet.
• Inkludere. Gi gode holdninger.
• Skape en god treningskultur.
• Ha det utrolig moro – med gode venner!

KLUBBHÅNDBOK

16.9. Økonomi
Økonomi og priser AFO:
600 kroner i måneden for en dag i uka
– første måned 900 kroner
850 kroner i måneden for to dager i uka
– første måned 1150 kroner.
1050 kroner i måneden for tre dager i uka
– første måned 1250 kroner.
Inkludert i prisen ved innmelding er 2 stk treningsoverdeler med trykk og initialer. (ordinær pris er
ca. 650 kroner), pluss drikkeflasker til alle.
Antrekket skal benyttes på øktene.
Inntektene går til drift av Østre Toten Akademiet, til Skreia IL som er ansvarlig for trenerutdanning,
spillerutvikling og utviklingen av barne-, ungdom- og senioraktiviteten i klubben, og til dekning av
sin del kostnaden av driften av Skreiahallen og Skreia Ils kunstgressbane.
Økonomi og priser Juniorakademiet:
700 kroner i måneden for en dag i uka
– første måned 950 kroner
950 kroner i måneden for to dager i uka
– første måned 1200 kroner.
1150 kroner i måneden for to dager i uka
– første måned 1350 kroner.
Inkludert i prisen ved innmelding er 2 stk treningsoverdeler med trykk og initialer. (ordinær pris er
ca. 650 kroner), pluss drikkeflasker til alle.
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Antrekket skal benyttes på øktene.
Inntektene går til drift av Østre Toten Akademiet, til Skreia IL som er ansvarlig for trenerutdanning,
spillerutvikling og utviklingen av barne-, ungdom- og senioraktiviteten i klubben, og til dekning av
sin del kostnaden av driften av Skreiahallen og Skreia Ils kunstgressbane.
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17. VEDLEGG
17.1. Handlingsplan 2015-2017
Hovedmål administrasjon:
*

Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte

*

Inkludere større del av Skreias befolkning

*

Videreutvikle medlemsregisteret

*

Plan for rekruttering av grasrotandeler

*

Etablere gode kommunikasjons- og informasjonsrutiner

*

Ha en ryddig og tydelig organisasjon

*

Ha en hensiktsmessig organisasjonsmodell

Handlingsplan administrasjon
Alle verv lager en plan for året. Disse gjennomgås og koordineres med øvrig planer. Ansvaret for dette ligger
hos leder, og alt skal være konsolidert i en årsplan 1. april.
Medlemsregister skal alltid oppdateres. Ansvaret for dette ligger hos leder økonomi. Dette skal ajourføres
innen 15. mai og 15. november.

Hovedmål økonomi
*

Å ha en balansert økonomi

*

Ha et oversiktelig og funksjonelt regnskapssystem

*

Opprette og rullere en økonomiplan som er bærekraftig og langsiktig

Handlingsplan økonomi
Det skal etableres et økonomiutvalg med økonomiansvarlig fra hver gruppe. Ansvaret for dette ligger hos
styremedlem økonomi. Et slik utvalg skal være etablert innen 1. april.
Nettsider og sosiale medier og/eller klubbavis skal videreutvikles og oppdateres med bl.a våre sponsorer.
Dette ansvaret ligger hos arbeidsutvalget og dette arbeid skal gjennomgås første styremøte pr kvartal.
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Sponsorgruppen og leder har ansvar for arbeidet vedrørende søknader på støtte til utlyste midler blir
gjennomført. Her må frister følges.

Hovedmål sportslig
*

Få på plass FFO og mer aktivitet generelt

*

Nærmere samarbeid med våre nabo og samarbeidsklubber

*

Flest mulig, lengst mulig (vi må også tørre å gi tilbud også til de beste)

Handlingsplan sportslig
Det skal etablere en fast struktur for idrettskolen, trim og FFO (skolefritidsordning). I løpet av 2014 skal
organiseringen av dette være avklart.
Idrettslaget skal videreutvikle samarbeidet med Toppen IL, FK Toten og Toten HK. Det skal etableres faste
samarbeidsmøter for gjennomføring av samarbeidsprosjekter, samordne sportplaner og mulighet for å
samordne årsplaner.
Leder har ansvar for dette arbeid og er kontinuerlig oppgaver som skal følges opp i perioden.

Hovedmål anlegg
*

Utvikle, drifte og vedlikeholde anleggene innvendig og utvendig i takt med tiden.

*

Rehabilitering av sportshytta
•

Dører/ låser

•

Tak

•

Kjeller

Det kan søkes ulike ordninger/gavefond for støtte.
*

Utvikle anlegget
•

Prosjekt ”Kunstgressbane”

•

(finansieres av spillemidler og sponsorer)
Prosjekt ”Aktivitetspark”

•

(finansieres av spillemidler, dugnadskraft og støtte fra stiftelser)
Prosjekt ”Skreiahallen”
(finansieres av dugnadskraft, stiftelser, spillemidler og sponsorer)
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•

Deltakelse kommunalt prosjekt ”Sti og Elva”
(finansieres av kommunen og dugnadskraft fra bl.a SIL)

Handlingsplan Anlegg (ref. årsmøte 2014)
Etablere og sørge for gjennomføring av en tydelig vedlikeholdsplan innvendig i hallen.
Det er investert i nye vaskemaskiner og det skal lages en gjennomføringsplan for hvordan og hvor hyppig
dette skal benyttes. Instruks til vaskehjelpen. Det skal også etableres en rutine slik at vaskehjelpen direkte
kan søreg for og bestille toalettpapir samt vaskemidler etter behov fra Nor Engro. Ansvaret for å få dette på
plass ligger hos leder anlegg. Dette skal kommuniseres og være effektuert innen 15. mai.
Rehabilitering sportshytte skal stå i sentrum for denne perioden. Kjeller skal ryddes og oppgraderes, det skal
males utvendig, skiftes dører/låser og rehabiliteres tak. Budsjettet legger grunnlaget for hvor mye som kan
gjennomføres per år, men det forventes mulighet for støttemidler.
Utvikle de sportslig fasilitetene ved anlegget slik at tilbudet økes for hele medlemsmassen og bidrar til at vi
kan holde på og rekruttere flere medlemmer. Det vil bli etablert ulike prosjekter i idrettslagt for å utvikle
dette.

Hovedmål utdanning/ kurs
*

Arrangere førstehjelpskurs årlig

*

Etablere kursplan som rulleres årlig

*

Kompetanseutviklingsplan for tillitsvalgte, dommere, trenere og medlemmer på plass i løpet av 2014

Handlingsplan utdanning og kurs
Innkalle og gjennomføre brannøvelser med alle grupper. Dette skal gjøres årlig og ledes av leder anlegg.
Tilrettelegge og gjennomføre årlig kurs med alle trenere, oppmenn og tillitsvalgte innen førstehjelp og
livredning. Ansvarlig for dette er leder arrangement og leder idrett.

Hovedmål sosialt
*

Gi mer sosialt tilbake til våre medlemmer

*

Etablere betalte arrangement i egne fasiliteter og på Skreia

Handlingsplan sosialt
Årsfest, avslutningsfest og jubileumsfest 2015 er oppgaver som skal gjennomføres årlig. Leder arrangement
er ansvarlig for dette.
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Det skal gjennomføres en holdningskampanje årlig med informasjon på foreldremøter og det skal sendes ut
informasjonsskriv til foreldre og trenere/lagledere. Ansvarlig for dette arbeidet er arbeidsutvalget og
gruppeledere.

Hovedmål informasjon
*

Nettsiden brukes aktivt av alle grupper og lag

*

Ha en klar mediestrategi

*

Alle ledd av Idrettslaget opplever å få god informasjon

Handlingsplan informasjon
Nettsiden skal evalueres og utvikles. Leder administrasjon har ansvaret for dette arbeidet. Dette er en
kontinuerlig prosess.
Vi skal fortsette bruken av sosiale medier. Leder administrasjon etablerer kjøreregler for dette.
Det skal årlig sendes ut et generelt informasjonsskriv mot alle foresatte. Leder administrasjon skal sørge for
at dette blir gjennomført i mai måned.
Idrettslaget skal være synlig i Totens Blad, internett, sosiale medier og Oppland Arbeiderblad. Leder for
gruppene har som oppgave å sørge for at foreldre og trenere melder inn saker til arbeidsutvalget og
gruppeleder.

Hovedmål Kiosk/ Cafe
*

Varesortiment som inkluderer enkel servering av matmenyer og drikke

*

Øke bruttofortjenesten

*

Øke omsetningen

*

Bedre kontroll på økonomien, kasseoppgjør

Handlingsplan Kiosk/ Cafe
Arrangementskomiteen skal få på plass en god løsning for drifting av kiosken sammen med AU.
Varesortimentet skal bygges slik at vi enkelt kan servere enkle retter i Cafe`n.
Arrangementskomiteene skal utarbeide menyer og salgsprodukter som forenkler lagring, logistikk,
gir bedre brutto og er innbydende for barn/ voksne.
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Hovedmål System og rutiner
*

Ta i bruk NIF sine systemer for organisasjonsdrift og medlemsregister

*

Gode arkiveringsrutiner, enkelt å finne informasjon

*

Et system for økonomien i klubben, bedre kontroll/oversikt

Handlingsplan System og rutiner
AU skal få sette seg inn i NIF sine systemer og implementere dette eller tilsvarende system. AU
skal sørge for gjennomføring og kursing av nødvendige personer.

Skreia IL – aktivitet i sentrum
Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede.
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