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1. Klubbinformasjon 
 

Klubbnavn:   Flint Fotball (Flint Tønsberg AIL) 

Stiftet:    1917 (Som Vallø IF) 

Postadresse:   PB 56, 3166 TOLVSRØD 

E-postadresse:  fotball@ilflint.no/admfotball@ilflint.no 

Internettadresse:  www.flintfotball.no 

Organisasjonsnummer: 971 543 906 

Bankforbindelse:  Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 

Bankkonto:   2470.25.93324 

Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 

Tilknyttet:   Norges Fotballforbund og Vestfold Fotballkrets 

 

2. Innledning 
 

Klubbhåndboka er utarbeidet 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. 

 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva 

som gjelder internt i klubben. Den skal sikre kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

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

målgruppe vi er til for.  

 

Alle endringer i klubbhåndboka skal godkjennes av styret. 

 

3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 

 



                                           
    

  

  

                                                               

 Visjon;  FLINT FOR ALLE (tilbud til alle) 
  
 Sportsplan skal ivareta Klubb foran Årgang foran Lag foran Spiller 
 
   KLUBB – ÅRGANG – LAG - SPILLER 
  
  
 Virkemiddel for å nå vår visjon er; 
 
   OPTIMALT SPORTSLIG TILBUD FOR DEN ENKELTE SPILLER 
  
 
 Verdivalg for besluttet satsning skal være; 
 
   GLEDE, SAMHOLD OG STOLTHET 
 
 Slogan som skal underbygge vår visjon og satsning skal være; 
 
   FLINT FOR ALLE – VI VINNER SAMMEN 
 
 Videre skal vår målsetting være å etablere A-laget som topp 3 i 3. divisjon. 

 

 

4. Sportsplan 

 
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Sportsplanen er tatt 

utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger. Denne planen skal være godt forankret hos alle i 

klubben, og skal praktiseres i all den daglige aktiviteten. Denne skal implementeres som en naturlig del i 

klubbens fora for trenere og ledere. 

 

Link til sportsplan: https://weborg2.s3-eu-west-1.amazonaws.com/clubs/23001/files/Flint-IL-

Fotball/Administrativt/SportsplanNY2014%2024.5.14.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI4X3OIU5KCNWCBBQ&E

xpires=1422470551&Signature=vfqWdzRGyNib3P8ivBQOq3CNFaM%3D 

 

 

 

 

 

https://weborg2.s3-eu-west-1.amazonaws.com/clubs/23001/files/Flint-IL-Fotball/Administrativt/SportsplanNY2014%2024.5.14.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI4X3OIU5KCNWCBBQ&Expires=1422470551&Signature=vfqWdzRGyNib3P8ivBQOq3CNFaM%3D
https://weborg2.s3-eu-west-1.amazonaws.com/clubs/23001/files/Flint-IL-Fotball/Administrativt/SportsplanNY2014%2024.5.14.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI4X3OIU5KCNWCBBQ&Expires=1422470551&Signature=vfqWdzRGyNib3P8ivBQOq3CNFaM%3D
https://weborg2.s3-eu-west-1.amazonaws.com/clubs/23001/files/Flint-IL-Fotball/Administrativt/SportsplanNY2014%2024.5.14.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI4X3OIU5KCNWCBBQ&Expires=1422470551&Signature=vfqWdzRGyNib3P8ivBQOq3CNFaM%3D


                                           
    

  

  

                                                               

5. Flint AIL lover 

 
Lov for Flint Tønsberg AIL 1, stiftet 28. april 1917, med senere endringer, senest 28. november 2011 
godkjent av Vestfold idrettskrets den 22. april 2013. 
 

 

 

 

Link til Flint AIL Lover:  

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=422578 

 

6. Flint Fotballs målgruppe 
 

Flint Fotballs hovedmålgruppe er barn, ungdom og voksne av begge kjønn i Søndre Slagen. 

Alderssegmentet vi opererer innenfor er fra 6 år og oppover.  

 

Vi ønsker å tilby disse en utviklingsarena innenfor fotballen som favner alle, både de som har ambisjoner 

med idretten og de som bruker fotballen som en sosial møteplass og treningssted.  

I tillegg vil Flint som klubb også skape en arena for foreldre, der man skape et sosialt fellesskap i tråd med 

klubbens verdier. 

 

Ut over klubbens naturlige nedslagsfelt når det gjelder spillere/ledere/trenere, gir vi som klubb også et 

tilbud til de som søker seg til klubben av ulike årsaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Flints organisering 

                                                           
1
 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 

 

 

 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=422578


                                           
    

  

  

                                                               

 
7.1 Årsmøtet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i Flint AIL 

Håndball AL  Fotball Allidrett (Friidrett) 

Valgkomite 

Styret i AIL (HS) 2-4 
styremedlemmer, 

gruppeledere. 



                                           
    

  

  

                                                               

 

 

 

7.2 Organisasjonskart 

 

 
 

 

Styreleder 

Ronny Strømnes  

Jentegeneral 

Runar Olsen 

Sportslig leder 

Espen Røkaas/ 

Tom Evan Hansen 

Spillerutvikler 

Treneransvarlig 

Dommeransvarlig 

Fair Play ansvarlig 

Rikard Demer 

 Barnefotballen 

Inger-Lise Syvertsen 

Kvalitetsklubb ansvarlig 

Ingvild Jakobsen 

Medlemsansvarlig nett 

Alf Løvik 

Styremedlem 

Trine Lise Solberg 

Styremedlem/sektretær 

Kjell Vidar Berntsen  

Daglig leder 

Thomas Steen Hansen 

Politiattest ansvarlig 

Espen H. Wessel 



                                           
    

  

  

                                                               

 

 

 

 

7.3 Styrets sammensetning og oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Fastsette agendaen sammen med daglig leder. 

•Lede styremøtene og dens forhandlinger 

•Ansvarlig for gjennomgang av overordnet strategi og planer for klubben. 
Leder 

•Ansvarlig for den daglige driften i klubben.  * Sponsoransvarlig 

•Innkjøp av utstyr til klubben innenfor budsjettrammer * Tilrettelegging av 
banetider 

•Kiosk ansvarlig      * Attestering av 
innkommende fakturaer 

•Prioriteringer (anlegg, økonomi) 

Daglig leder 

•Ansvarlig for føring av styreprotokoll 

•Ansvarlig for Dropbox Styresekretær 

•Ansvarig for Sportsplan og retningslinjer for sportslige aktiviteter 

•Ansettelse av trenere og oppfølging av disse. 

•Overgangsansvarlig, både internt og eksternt 

•Ansvarlig for undergrupperinger (se org kart). 

Sportslig leder 

•Hovedansvar for at jentefotballen ikke mister spillere. 

•Sammen med sportslig leder ansvarlig for trenerne. 

•Spillerutvikling og satsningsansvarlig for jentene 
Jentegeneral 

•Fotballskole ansvarlig                               *Rekrutteringsansvarlig 

•Fairplay ansvarlig 

•Bendit Cup Ansvarlig 

•Sette opp treningstider inne  

Barnefotball ansvarlig 

•Ansvarlig for gjennomføring, innhenting og oppfølging av kravene til 
Kvalitetsklubb. 

•Dokumentering av dreiebøker for arrangementer 
Kvalitetsklubbansvarlig 

•Hovedansvar for hjemmeside. 

•Hovedansvar for medlemsnettet. Medlemsansvarlig nett 

•Ansvarlig for innhenting av politiattester for alle som er trenere, oppmenn, 
lagledere eller innehar ansvar som medfører kontakt med barn 

 
Politiattest ansvarlig 



                                           
    

  

  

                                                               

 

7.4  Andre roller 

 

- FIKS-ansvarlig 

 

FIKS-ansvarlig har følgende hovedansvarsområder: 

1. Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Dette er 
viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge 
til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at 
FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere. 
 
2. Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige 
”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til: 
 
a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator” 
 
b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som 
”Klubbruker” 
 
Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). Brukere med rettighet som 
”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b). 
 
3. Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde 
oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor. 
 

- Treneransvarlig 

 

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenere. I NFF Kvalitetsklubb 1 veiledningen 

er det synliggjort noen oppgaver og ansvar som ligger til rollen for oppfølging av trenere. Oppgavesettet 

er veiledende og dette er eksempler på oppgaver: 

 

- Sportsplan: ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 

- Trenerforum: planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal 

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

- Klubbens trenere: trener for trenerne! 

- Oppfølging: skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en  

- Utdanning: skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning. 



                                           
    

  

  

                                                               

- Rekruttering av nye trenere. 

 

 

8. Lagets organisering 

 
8.1 Trener: 
 
- Trener har ansvaret for lagets treninger og kamper. Trener skal være oppdatert på klubbens 

sportsplan og følge denne. 

- Skal være medlem i klubben og signere lagleder / trener avtale 

- Ansvarlig for å holde seg oppdatert på klubbens Sportsplan og gjennomføre treninger ihht denne. 

- Ansvarlig for kun å benytte spilleberettigede spillere 

- Melde inn forslag til endringer i Sportsplan og Klubbhåndbok. 

- Delta på berammede lagleder / trenermøter. 

 
8.2 Lagleder: 

 

- Lagleder har hovedansvaret for sitt lag / alderskull i forhold til oppsett av treningstider, kamper, 

Cuper, avslutning og liknende. 

- Skal være medlem i klubben og signere Lagleder / Trener avtale 

- Opprette og vedlikeholde en oppdatert spillerliste, endringer rapporteres til medlemsansvarlig. 

- Melde inn behov for utstyr til materialforvalter. 

- Melde inn ønskede trening og kamptidspunkter til Sportslig koordinator. 

- Ansvarlig for å holde foresatte informert 

- Ansvarlig for lagets foreldremøter, bør være minst to årlig. 

- Ansvarlig for at alle spillere er spillerberettigede og registrerte i medlemsregister og FIKS. 

- Melde inn forslag til endringer i Sportsplan og Klubbhåndbok. 

- Delta på berammede Lagleder / Trenermøter 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
    

  

  

                                                               

9. Klubbdrift/rutiner 

 
9.1 Medlemskontigent og treningsavgift 

 
Kontingent og treningsavgift innbetales via Flint Fotballs hjemmeside http://flintfotball.no/ 

 
For å være spilleberettiget i kamper for Flint Fotball og for å kunne delta på treninger organisert av Flint 
Fotball, er det en forutsetning at medlemskontigent og treningsavgift er betalt ved forfall for inneværende 
år. 

 
For 2015 er satsene: 
 

Medlemskontigent 

Barn/ungdom t.o.m. 16 år 300,- 

Voksen 400,- 

Treningsavgift 

Nybegynner (6 åringer) 1000,- 

Barn t.o.m. året de fyller 13 
år 

2100,- 

Ungdom t.o.m. året de fyller 
16 år 

2 700,- 

Voksen > 16 år 2 800,- 

Veteraner 1400,- 

 
Medlemskontigenten fastsettes av styret i Flint AIL. 
Treningsavgiften fastsettes av styret i Flint Fotball. 

Søskenmoderasjon ytes til alle søsken som er medlem i Flint Fotball frem til og med fylte 19 år. 
Søskenmoderasjonen er på kr. 350,- per medlem, og trekkes fra treningsavgiften. Når det kun er ett 
medlem som er under 20 år så frafaller søskenmoderasjonen for alle. 

 
9.2 Forsikringer 

 
Alle medlemmer i Flint Fotball med gyldig medlemskap er forsikret gjennom Norges Fotballforbunds 
forsikringsavtale. Forsikringen omfatter alle aktiviteter i regi av Norges Fotballforbund. Forsikringen 
gjelder til og med det året man fyller 70 år.  

http://flintfotball.no/


                                           
    

  

  

                                                               

Dere finner forsikringsvilkår for forsikring gjennom klubben i linken, og medlemmer i Flint Fotball har også 
mulighet til å tegne en utvidet individuell forsikring:  

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Forsikring/Fotballforsikring_forsikringsbevis-og-
vilkaar_fra01032014v2.pdf 

NIF Barneidrettsforsikring  

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret frem til den dato de fyller 13 
år. Forsikringspremien betales av Norges Idrettsforbund. 

 
9.3 Arbeidsgiveransvar 

 
Flint Fotball har ikke arbeidsgiver ansvar, det er det Flint Tønsberg AIL som står for. 

 
 

9.4 Gjennomføring av Flints hjemmekamper 
 

Laget har følgende oppgaver i forbindelse med kampavvikling: 
 

- Planlegging av kampen; kretsen bestemmer hvilken uke kampen skal spilles mens klubben bestemmer 

tidspunkt og dag. Info om dette finnes på http://flintfotball.no/ 

- Lagleder skal i god tid før kampen sende informasjon til motstanderen om tid og sted, samt gi en 

vegbeskrivelse 

- Hjemmelaget er ansvarlig for å skaffe dommer - foreldre eller klubbdommer. 

- Klubbdommer skal ha betalt – husk kvittering. Husk også drikke til dommeren 

- Lagleder bør møte i god tid for å sjekke at alt er i orden på kamparenaen (mål på plass). 

- Lagleder bør ta i mot gjestende lag og vise til rette 

- Hjemmelag stiller med matchball i god stand. 

 
9.5 Bruk av anlegg og klubbhus 
 
Flint Fotball holder til på Løveid i nærområdet Tolvsrød.  
Anlegget består av følgende. 
 

• 1 Kunstgressbane 11èr med undervarme. 
• 1 Kunstgressbane 11èr uten undervarme. 

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Forsikring/Fotballforsikring_forsikringsbevis-og-vilkaar_fra01032014v2.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Forsikring/Fotballforsikring_forsikringsbevis-og-vilkaar_fra01032014v2.pdf
http://flintfotball.no/


                                           
    

  

  

                                                               

• 1 Kunstgressbane 7èr uten undervarme. 
• 1 Naturgressbane 11èr uten undervarme. 
• Treningsfelt Naturgress. 
• Teknisk bygg m/Kiosk og Garasje 

 
 
 
 

• Nytt klubbhus (2015) 
Bygget inneholder 8 garderober, 2 dommergarderober, dusj og toaletter i underetasjen. Samt noen  

lagerrom. 2. etasje vil bestå av et kontor, et senior-rom og 2 saler, samt en kiosk.  

Totalarealet på det nye bygget vil være på 700m2. 

 

Alle lag i Flint Tønsberg trener og spiller sine kamper på Løveid/Granø. 
Vinterstid har lagene i Barnefotballen egne treningstider på kunstgressbanen, og tider blir fordelt av 
Barneutvalget. Ungdoms og seniorlagenes treningstider om vinteren blir fordelt av sportslig utvalg etter 
prinsipp om prioriterte lag. 

 
Vår sommer og høst benyttes Granø treningsfelt til treninger for alle lag. 

 
Kamper blir spilt på Kunstgressbanene, og på Naturgressbanen. 
Det blir også trent på Kunstgressbaner og Naturgressbanen under sesong, men kamper har prioritering. 
På klubbens hjemmeside under fanen banefordeling ligger det link til treningstider for hver uke igjennom 
hele året. 
 
Anlegg og klubbhus disponeres av klubbens medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Hovedvekten ligger i å 
avvikle trening og kamper for spillere/lag i klubben. 

 
 



                                           
    

  

  

                                                               

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
    

  

  

                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
    

  

  

                                                               

9.6 Årshjul/oversikt over arrangementer  
 

  
Uke/Dato Aktivitet Ansvar Kommentar 

  

Jan FS MØTE     

  Få inn oppdaterte laglister fra BU og SU     

  Idrettsregistering     

  Forbered Årsmøtet     

  Utarbeide årsrapport     

  Arrangere Esso Cup     

  Søknad Bendit cup   17 og 18 sept 

  Vedta budsjett og handlingsplan Styret   

  Status samarbeidsavtaler/ordninger Krets     

  Bestille utstyr     

  

Feb Siste frist for påmelding av 11 lag til serien SU   

 Siste frist for søknader om cup ute til VFK     

01.feb Frist for innsending av forslag til Kretstingen     

10.feb Frist  MVA rapportering     

15.feb Oppstart vinterserien     

15.feb Søknadsfrist Idrettsfondet      

28.feb FS MØTE     

 Årsmøte      

  Skal Flint arrangere egne trenerkurs våren 2015? SU/BU Ref utdanningsplanen 

  Status sponsorkontrakter/avtaler     

  Status søknader fond med mer     

  Sponsorer/annen fakturering TSH   

  Oppfølging utstyr     

  
Keeperskole, påmelding, utstyr, SF 

  

Påmelding Sysedata. Utstyrspakker til instruktører. Tilbud om 
utstyr til deltakerne, en keeperprofil. Bente Nordby og Thomas 
Gil på plass+ Sandefjord. Følg opp med Arne Dokken 

  Adgangskort    Bestille 

  Kiosk drift/utlån etc   Modell, rutiner 

  Skilt på banen TSH Bestille og montere 

  ABS/ Anlegg strategi    

  Utleie bane     



                                           
    

  

  

                                                               

  TV/parabol   Skrive over 

  Klubbhusorganisering TSH /TØB   

  TØB oppfølging TSH   

  Utfordre  BU og SU på Fair Play tiltak 2015     

  

Mars FS MØTE     

 Siste frist for påmelding av lag for seriespill i BF BU 
  

01.mar Siste frist oppdaterte laglister fra BU og SU     

01.mar Kretsting   
  

01.mar Klubbfunksjoner skal være oppdatert hos VFK   
  

15.mar Siste frist for søknad om Tine Fotballskole BU   

17.mar Trenerforum SU Hvor ofte skal det arrangeres ? 

20.mar Siste frist påmelding til Adidas cup      

Primo Vervekampanje papirabonnement G16 
  

  Påse at det etableres Fotballskolekomité og Bendit komité BU   

  Arrangere klubbdommerkurs G/J 13     

  Gjennomføre dialogmøter  FS/SU/BU Kommer egen info om hva dette er 

  Ut med info og materiell vedr Fair Play 2011 BU/SU 
  

  Medlems- og treningskontingent sendes ut     

  Skrapelotteri   
  

  Påskelotteri ut  BU 
Husk skjema til Lotteritilsynet min. 14 dager før loddsalget 
starter 

  Søknad NSP 1 fond     

  
Status politiattester 

BU + Espen 
W   

  Organisering av vårens A-lags kamper    Årets Norway cup årgang -99 

Ultimo Vårens treningstider BU/SU   

  

April FS MØTE     

01.apr Siste frist påmelding av lag til aktivitetsturnering i BF BU   

  Rapportere Q1 til HF     

09.apr Seriestart 3 div avd 5     

10.apr Frist MVA rapportering     

12.apr Seiestart aldersbestemte lag + 4-8 div     



                                           
    

  

  

                                                               

  Frist for påmelding til Norway Cup     

  Frist for påmedling til Dana Cup     

  Søke Tbg. kommune treningstid kommunale anlegg     

  Ungdomscup     

26.apr Seriestart barnefotballen     

Primo Utlevering papir    Årets Norway cup årgang -99 

Primo Invitasjon til oppstart trening 6 åringene  BU   

Medio Barnefotballens lagleder/trenersamling  Leder BU   

  Påskelotter inn  BU   

  Keeperskole Flint     

  Status sponsorkontrakter/avtaler     

  Klargjøre vanningsutstyr     

  Våronn Flint-anlegget  BU   

30.apr Barnefotballens Flint Fair play Intern cup  BU   

  

Mai FS MØTE      

Primo Oppstart trening 6 åringene BU   

  Varetelling Meny     

  Anleggsbefaring Tbg.kommune     

  

Juni FS MØTE      

10.jun Frist MVA rapportering     

  Rapportere omsetningstall NIF (mva ref) HF     

  Keeperskole Flint     

  Starte arbeidet med ansettelse av nye trenere  SU   

Uke 24 Avslutning av vårsesongen for aldersbestemte lag     

Uke 25 FLINT FOTBALL SKOLE    Maskotten bør dukke opp 

  Status sponsorkontrakter/avtaler     

  Status søknader fond med mer     

  Organisering av vårens A-lags kamper høst   Neste års Norway cup årgang -00 

  

Innen uke 26 Avslutning av vårsesongen for 4-9.div     

  

  

August  FS MØTE     

Uke 32 Høstsesongen starter for aldersbestemte lag, 4-9 div menn , 3 div kvinner     

  Ansettelse av trenere (Forberedelsene starter) SU   

Medio Utlevering av papir   Neste års Norway cup årgang -00 



                                           
    

  

  

                                                               

  Varetelling Meny     

  2.purring treningsavgiften     

  Status sponsorkontrakter/avtaler     

  Rapportere Q2 til HF     

  Keeperskole Flint     

30.aug Frist MVA rapportering     

Uke 33 Høstsesongen starter for barnefotballen     

  

  FS møte     

10.sep MVA rapportering     

  Få inn oppdaterte laglister fra BF   Viktig ift bestilling av kakebokser 

  Skal Flint arrangere egne trenerkurs høsten 2011 BU/SU Ref utdanningsplanen 

Medio Høstens treningstider BU/SU   

17 og 18 

Sept 
BendIt Cup   BU   

  Bestille kakebokser (evnt andre dugnader)     

Uke 39 Sesongavslutning for barenfotballen     

  Søknad NSP 1 fond     

  Statusmøte Akademisponsorer     

  Utsendelse faktura nye medlemmer     

  Rense filter undervarmeanlegg     

  

01.okt Siste frist for søknader om cuper inne  til VFK     

01.okt Frist forslag til Tønsberg kommunes idrettspris     

  FS MØTE     

  Rapportere Q3 til HF     

  Barnefotballens lagleder- / trenermøte BU   

  Søke/fornye/gjenta spillemiddelsøknad (vi har vel ikke noe å søke for i 2011?)     

  Søke Tbg. Kommune om komunal støtte     

  Søke spillemidler utstyr NFF     

  Status utstyr og behov neste år     

  Status sponsorkontrakter/avtaler     

  Stenge vann uteanlegg     

  Ta ned lydanlegg fra master     

  Status politiattester 
BU + Espen 
W   



                                           
    

  

  

                                                               

Primo Avslutning Fair Play 2011 i BF BU   

  Vervekampanje papirabonnement G15   

ila uke 42 Seongsavslutning Interkrets, ungdomsfotballen, 4-9 div, menn senior     

Uke 43/44 Høstonn Flint-anlegget   BU   

  

  FS MØTE     

10.nov MVA rapportering     

Uke 46/47 Kakebokser ut til BF     

  Rekuttering av nye medl til FS - valgkomité     

  Evaluering av Sportsplanen SU   

Ultimo Utlevering av papir   Neste års Norway cup årgang -00 

  Forberede lagene på Esso Cup     

  Hovesbestilling av utstyr     

  1.utkast budsjett     

  Status samarbeide håndball jenter 6-9 år BU   

  Kick off neste sesong     

  Festmiddag A-laget     

  Lese av vannmålere uteanlegget     

  

Desember  FS MØTE     

  Få inn årsrapport fra alle lag SU/ BU   

  Sjekke innbetalinger kakebokssalg     

  

Booke inn på anlegget, internturneringer BU og SU, fotballskole og 

cuper     

  2. utkast budsjett     

  Handlingsplan 2016     

  Styrets juleavslutning     

  Informere alle lag om dugnadsansvar neste år     

  Status sponsorkontrakter/avtaler     

 Dommerpåmelding til VFK     

 

BU, SU, fotballskolekomite, Bendit cup har egne detaljerte årshjul. 
 

 
 
 
 
 
 



                                           
    

  

  

                                                               

 
 
9.7 Informasjon om dommere 

 
I Flint Fotball er Andre Blaauw for tiden dommerkoordinator. 
 
Dommerkoordinators oppgaver: 
 
1. Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: 
Klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere, fotballkretsen. 
 
2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. 
 
3. Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper. 
 
4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært 
samarbeid med kretsen. 
 
5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 
 
 
 
6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale. 
 
7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også 
deltakelse på treningsleire. 

 
Ungdoms- og voksenfotballdommere har klubben for tiden 4 dommere på ulike nivåer, Trym Håkon Blaauw, 
Andre Blaauw, Sebastian Dahl og Ivar Ansgar Eriksen. 
 
Når det gjelder dommere i barnefotballen tilsier våre rutiner internt, at vi utdanner alle som klubbdommere 
det året de fyller 13 år.  
Klubbdommerne er loggført og informasjon om disse ligger på nettsidene våre under 
Barnefotball/klubbdommere. Alle som står på listen kan kontaktes for å dømme kamper i barnefotballen. 

 
 

9.8 Retningslinjer materiell 
 

Flint Tønsberg:  Hvit spillertrøye    
Svart Shorts/Strømper 



                                           
    

  

  

                                                               

Bortedrakt: 
Rød spillertrøye 
Svart Shorts/Strømper 
 

 
 

 
Diadora 
Ble 1.1-2011 valgt som utstyrsleverandør til Flint Fotball.  
Avtalen gjelder for 5 år, og omfatter innkjøp av Drakter/Baller/Treningstøy/Bagger. 
Flint Tønsberg har egen Materiell forvalter som tar seg av bestillinger og leveranse av utstyr til alle våre 
lag fra Barnefotball til Senior lag. Materiell forvalter sender hvert år ut lister over utstyr laget har, og 
eventuelt hva som er behovet for neste sesong til alle lagene. 

 
Klubben holder: Spillertrøyer/Keeperhansker/medisinbagg/ 
Baller/vester/kjegler til alle lag i barnefotballen. 
I ungdom/senior fotballen har vi utstyrsrom der lagene låner utstyr til trening og kamper. 
Lagene organiserer selv eventuelle felles innkjøp av treningsdresser, men bestilling skal via materiell 
forvalter (dette må bekostes av enkeltspillere/lag). Enkeltspillere kan handle hos Clubs hop på Kilen (G-
Sport) med rabatterte priser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
    

  

  

                                                               

9.9 Varslingsrutiner. 
 
Hva gjør jeg når jeg noe ikke fungerer på trenere nivå? 
 Jeg henvender seg til oppmann på laget, som eventuelt tar dette videre med daglig leder. 
Hva gjør jeg når noe ikke fungerer på årgangsnivå? 
 Avhengig om det er i Barnefoballen eller i ungdomsfotballen. 
 Barnefotballen henvender seg til leder i BU. 
 Ungdomsfotballen henvender seg til leder av SU  
Hva gjør jeg om jeg ikke for noe informasjon fra trener eller lagleder? 

Sjekker på hjemmesiden til Flint Fotball på hvem som er ansvarlig trener og går direkte på 
vedkommende trener/oppmann. 

 Hvem henvender jeg meg til om jeg ønsker å varsle om uakseptabel oppførsel? 
Du sender en mail eller tar kontakt med daglig leder i Flint som vil ta dette videre med de som er 
ansvarlige. 

 Hvem varsler jeg om det skulle skje noe på en kamp som ikke er akseptabelt? 
Snakke med lagleder/trener, om dette ikke hjelper, ta kontakt med daglig leder som vil ta det 
videre med de som er ansvarlig. 

 
10. Økonomi 

 
Økonomiske prinsipp 
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom 
inntektsbringende tiltak og egenandeler. 
 
Budsjett 
Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest 
mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid 
baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente 
utgifter. 

 
I breddefotballen er det ofte lite å kutte på kostnadssiden. 
Det koster å melde på lag, betale dommere, holde varmen i klubbhuset, måke baner, klippe gress, kjøpe 
drakter og supplere med nye baller og kjegler. 
 
I tillegg setter medlemmene og deres foresatte stadig høyere krav til både anlegg og aktivitet. 
Kunstgressbaner skal bygges, trenere skal lønnes. Og når utgiftssiden øker, må inntektene følge med. Ofte 
gjør de ikke det. 
 
 



                                           
    

  

  

                                                               

De gamle satsene for kontingent og treningsavgifter blir fraløpt. De tradisjonelle loddlistene er fortsatt 
viktige, men klubben skriker etter flere og nye inntektskilder. 
 
En viktig oppgave i alle klubber er å stille seg spørsmålene: 
• Tar vi oss nok betalt for aktiviteten vi tilbyr? 
• Hvordan kan vi sette i gang flere prosjekter som samlet gir oss nok inntekter? 
 

  Tenk kreativt: Selg utstyr og sesongkort, etabler fotballskole/SFO, søk midler, refusjon, kompensasjon og  
 
 
 
tilskudd, hent inn egenandeler, øk kiosksalget, glem ikke kakelotterier og bingo, selg en spiller, få med 
flere sponsorer, tenk arenareklame, let opp dugnadsjobber til lagene, lag en ny utstyrsavtale, lei ut 
lokaler, øk Grasrotandelen. 

 
  Dugnader 

I norsk idrett kan ingen tvinges til å delta på dugnad. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og 
foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet. 
 

 Regnskap 
Alle idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, 
dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved 
større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”rett år”. 
 
Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter 
kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret. 
 
Økonomistyring og kontanthåndtering 
Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i 
idrettslaget. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysningene. 
 
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles 
ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). 
 

  Bruk av bankkonto 
Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks styreleder og 
økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker. 
 
 



                                           
    

  

  

                                                               

Lagkasse 
En av de største utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av de såkalte lagskassene. 
Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige trenere skal på cup eller treningsleir, og forslaget om å 
opprette en lagskonto tas opp på foreldremøtet. Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange 
spørsmål for klubbledelsen.  
 
Prinsipielt bør det diskuteres om det er riktig at noen lag i klubben skal kunne vokse seg sterkere og rikere 
enn andre. 
 
Noen lag har kanskje en ivrig markedssjef blant foreldrene som skaffer både sponsorer og nye bager. 
Engasjement rundt det enkelte lag er en viktig drivkraft og inntektskilde i alle frivillige idrettslag, men også  

  dette engasjementet må ledes av styret. 
 
Det er klubben som er sjef. Og derfor må også klubben ha en klar struktur på lagskassene for å ha kontroll 
på lagsaktiviteten i forhold til økonomien. 
 

 Det viktigste å fortelle de ivrige foreldrene er følgende: 
• Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. 
• All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig løsning 
for å styre pengeflyten til de ulike lagene. 
 

 Lagskasse for håndtering av kontanter kan være praktisk for å betale dommere eller for andre små utlegg. 
 Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes økonomiansvarlig raskt. 

 
 Regningsbetaling 

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder før levering til økonomiansvarlig for 
anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av 
kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling. 
 
Bilgodtgjørelse/reiseregning 
Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i 
forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før 
godtgjørelsen utbetales. 
 
Økonomisk ansvar 
NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, 
og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.  

 
 
 



                                           
    

  

  

                                                               

Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med 
egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter». Det siste er spesielt viktig å vite når 
fotballgruppa i et fleridrettslag skal inngå forpliktende kontrakter med samarbeidspartnere, trenere eller 
utøvere. Oppgaven kan delegeres til en funksjon i særgruppen. 
 
Innkreving 
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (Unntak dersom 
økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål.)  
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. 

 

11. Informasjon/kommunikasjon  

Flint Fotball har en rekke arenaer for informasjon og kommunikasjon med sine medlemmer, ansatte og 
besøkende. Den viktigste portalen for informasjon er hjemmesiden vår; www.flintfotball.no, her finner 
man totalbildet av klubben, dens struktur og både generell informasjon og lagsbasert informasjon. 
Sosiale medier er i større og større grad en viktig arena for klubben å delta aktivt på. Flint Fotball har egne  
facebooksider, egen twitterkonto (@flintfotball) og egen profil på instagram (@flintfotball) som benyttes 
til informasjon og nyheter om klubben. 
 
Veldig mange av våre lag har også egne lukkede grupper på facebook, der lagsinformasjon blir lagt ut. 
Videre har klubben flere arenaer der man kan kommunisere om sportslige aktiviteter, dugnader, 
bane/kampprogram osv. 

 
Trenere: 
 
De viktigste arenaene her er trenerforum og lagledermøter. Trenerforum er forankret for ungdom- og 
seniorfotballen og avholdes mellom 4-6 ganger i året, SU har hovedansvaret for innkallingen. For tiden er 
det Henrik Arnesen som har det praktiske ansvaret for dette.  
I barnefotballen har vi ikke etablert noen ordning for trenere pr. dato, men det planlegges igangsatt i 
løpet av 2015/16 sesongen. 
 
Trenere oppfordres også til å benytte seg av www.treningsøkta.no som virkemiddel i sin trenerhverdag, 
uavhengig av hvilket lag man trener. Her finner man nyttig tips og triks til hvordan en god trening kan 
bygges opp. 
 
Lagledere: 
 
I barnefotballen er det årlig 2 lagledermøter, der temaene varierer men i hovedsak er det nøkkeltemaene; 
utstyr, lagorganisering, styrets behov for informasjon til og fra lagledere osv. 
 

http://www.flintfotball.no/
http://www.treningsøkta.no/


                                           
    

  

  

                                                               

Foreldre: 
 
Det oppfordres fra klubbens ledelse til at hvert enkelt lag (årgang) har et foreldremøte pr. år for å 
informere om hvilke planer som er lagt for kommende sesong. Innhold på møtet må tilrettelegges ut fra 
alder og hva som ligger i sportsplanen for aktivitet. Det er viktig at foreldre er klar over hvilke 
forventninger som også ligger på de i forhold til deltagelse på kamper, dugnader etc. 

 

12. Rekrutteringsplan 

 
Barnefotballen har ansvaret for rekrutteringen til Flint og det er utarbeidet egen brosjyre til dette. Selve 
rekrutteringen gjennomføres med følgende aktiviteter/tiltak: 

 

 Oppslag i alle dagligvarebutikker og lignende i området 

 Levering av flyer og oppslag til alle barnehager i området 

 Invitasjon til foreldremøte i mai, barna får i mellomtiden prøve seg på fotballbanene under kyndig 

veiledning. 

 
I brosjyren fokuseres det på at Flint søker å skape et godt miljø for spillere som ønsker å være en del av et 
fellesskap. Fotball skal være gøy, bidra til fysisk aktivitet, godt miljø, sosial trening og styrking av 
selvtilliten til barna. Foreldrenes rolle er også viktig og Flint setter stor pris på engasjerte foreldre som kan 
være med på de felles oppgavene vi har rundt lagene. Alle foreldre må forvente å bidra med 
dugnadsinnsats i tillegg til kontingenten.   

 
Det fokuseres selvfølgelig også på det sportslige og de første 2 årene spiller lagene aktivitetsturneringer 
arrangert av fotballkretsen. Fra 3. klasse deltar lagene i ordinært serie-spill i løpet av sommerhalvåret. Alle 
lagene deltar også normalt på 3 helgeturneringer i løpet av året. Barnefotballen avsluttes når spillerne er 
12 år og hele årskullet deltar i Norway Cup. Flint Barnefotball arrangerer årlig en fotballskole i første 
sommerferieuke. Denne er åpen for barn i alderen 6-13 år. Dette er et meget populært arrangement som 
knytter klubben sammen. 

  
 12.1 Oppstartsansvarlig 
 

Den ansvarlige for oppstarten kan være en ansatt/deltidsansatt, eller det kan være en dedikert  
frivillig det første året. Den oppstartsansvarlige skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål  
Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 

 
En funksjonsbeskrivelse for oppstartsansvarlig i klubben bør inneholde noe om disse punktene: 

 



                                           
    

  

  

                                                               

1. Kompetansekrav – hvilken faglig kompetanse bør tillegges denne funksjonen – her kan både formell 
trenerkompetanse og annen kompetanse (erfaring) bringes inn. 
 
2. Tidspunkt for oppstart av nye årganger. NFF anbefaler at klubben har ett eller flere «faste» tidspunkt 
for oppstart av nye årganger. 
 
3. Antall tiltak – funksjonsbeskrivelsen bør si noe om hvor mange og hvor lenge oppstartsansvarlig har 
ansvaret for treningene for disse nye gruppene. I noen klubber kan det være nok med to til tre tiltak, 
mens andre kan ha behov for at dette går over lengre tid. 
 
4. Oppstartsansvarlig bør også ha ansvaret for innholdet i disse tiltakene for på den måten bidra til at alle 
får mest mulig lik inngang til klubben. 
 
5. Noen klubber ønsker å dele årskullene inn i mer «faste» lag for kortere eller lengre perioder. Da er det 
naturlig at oppstartsansvarlig har en sentral rolle i denne laginndelingen, basert på retningslinjene fra 
klubbens sportsplan. 
 
6. Oppstartsansvarlig bør ha et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye 
årskullene. Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om hvordan dette ansvaret skal  
 
7. Oppstartsansvarlig bør ha et ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. 
Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om når og hvordan disse kan organiseres og gjennomføres. Her er det 
naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig 
informasjon. 
 
8. Oppstartsansvarlig bør ha et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan. 

 
 

13. Utdanning/kompetanse 

 
13.1 Styret 
Flertallet i styret skal ha NFFs lederkurs 1. Styreleder, sportslig leder og fire styremedlemmer gjennomgikk 
lederkurs januar/februar 2015. 

 
13.2 Trenere 
Flint skal som mål ha èn trener pr lag i barnefotballen og minst èn trener pr årskull med et delkurs fra C-
lisens. I ungdomsfotballen har Flint som mål å ha èn trener pr lag som har gjennomført 
ungdomsfotballkvelden og minst èn trener som har gjennomført C-lisesutdanning. 

 



                                           
    

  

  

                                                               

14. Utmerkelser 

 
Flint Fotball er en del av Flint Tønsberg AIL, der hovedforeningen er administrator av de for tiden 
gjeldende utmerkelser innenfor fotballen.  
 
Pr. 01.01.15: 

 
1. Æresmedlem 

2. Æresmedlem i sølv 

3. Æresmedlem i gull 

 

Utover ovennevnte så deler Flint Fotball i dag ut Fair Play pris i alle årganger i barnefotballen. En spiller i 
hvert kull fra begge kjønn blir premiert som et ledd i Fair Play arbeidet vårt. 

Flint Fotball ønsker for året 2016 å innføre nye utmerkelser der både individuelle og lagmessige prestasjoner blir 
belønnet. Dette arbeid 

 


