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1.0 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: Vestnes-Varfjell Idrettslag
Stiftet: 20.09.1900
Idrett: Sport og idrett ellers
Postadresse: Postboks 105, 6399 Vestnes
E-postadresse: leder@varfjell.no

post@vvil.no

Bankkonto: 3910.26.43236
Bankforbindelse: Sparebanken Møre
Internettadresse: vvil.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 970 946 705
Anleggsadresse: Stadionvegen 5, 6390 Vestnes / Skulevegen 4, 6390 Vestnes
Telefon: 911 20 933
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: KL15350015
Årsmøtemåned: Mars

2.0 Historikk
Klubben ble stiftet 29. september 1900 som Vestnæs Idrætslag. Formålet var “at virke for
skiidrettens utbredelse samt gymnastik og andre legemsøvelser”. Kjøpmann Hans L. Legernæs
var initiativtaker og lagets første formann. Turn var eneste aktivitet i tillegg til litt skyting, og
så tidlig som i 1904 vart navnet endret til Vestnes turn- og idrettsforening. Først i 1919 vart
det første skirennet arrangert. Etter en dvale på 1920-tallet fikk laget økt aktivitet frem til
krigen. Fotball kom med som egen gruppe i 1934 samtidig som den første idrettsplassen i
Remmemsråket ble opparbeidet. Også sykkel og alpint kom med som nye idretter. Dei første
handballkampene ble spilt like etter krigen. I tiårene etter var det også aktive grupper i
friidrett, bordtennis, svømming og orientering. Den nye idrettsplassen ble åpnet i 1964. Fra
1967 ble fotballgruppen skilt ut og fusjonert med gruppen i Tresfjord IL under navnet
Fotballklubben Varfjell. I 1990 ble det invitert til forhandlinger mellom Vestnes turn- og
idrettslag og Varfjell, for å slå disse to lagene sammen. Etter en modningsprosess ble fusjonen
gjennomført i 1993. Den nye klubben ble til Vestnes Varfjell Idrettslag. I 2005 ble det lagt
kunstgress i det som nå blir kalt Vestnes idrettspark.
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3.0 Organisasjonsnormer
Organisasjonsnormene beskriver normene for adferd og kommunikasjon i organisasjonen
Vestnes Varfjell IL, som ligger til grunn:
For at vi skal kjennetegnes med vår visjon

Flest mulig lengst mulig
For at vi skal etterleve våre kollektive verdier

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt og fair play
Styret som øverste organ mellom årsmøtene har ansvar for å utvikle og følge opp
organisasjonsnormene.
For å skape et åpent og trygt fellesskap slik at all vår virksomhet preges av aktivitet og glede,
konkurranse og fair play, skal den organisasjonsmessige debatten preges av respekt for roller,
være mest mulig åpen, direkte, kritisk og saklig.
Det er en forutsetning at alle valgte personer og enhver ansatt og oppnevnt medarbeider i
VVIL godtar organisasjonsnormene fullt ut og føler seg forpliktet av disse.
Alle valgte, ansatte og oppnevnte skal vise tillit og lojalitet til organisasjonen og medlemmene
i den.
Når det er enighet om at diskusjoner skal være interne, er det en ubrytelig forutsetning at alle
respekterer dette. Alle skal være trygge på at det interne aspektet bevares.
Det påhviler alle tillitsvalgte, ansatte og oppnevnte å skape ro og oppslutning om vedtak som
fattes.
I forhold til media skal VVIL alltid være åpen for at det på en saklig og konstruktiv måte settes
kritisk søkelys på organisasjonen og den måten den utøver sitt virke/sin virksomhet på. Utad
skal enhver bidra til at VVIL fremstilles på en sannferdig og saklig måte, og det pålegger den
enkelte å bidra til at VVIL omtales på en mest mulig positiv måte. Spesielt skal det legges vekt
på å unngå negativ personfokusering, og å holde organisasjonsinterne diskusjoner utenfor
massemediene, og å unngå at personer og organisasjonsenheter m.m. spilles ut mot
hverandre.
Dersom en person i organisasjonen har sagt, eller blir gjengitt til å ha sagt, noe som virker
krenkende, uheldig eller galt, påhviler det enhver å ikke aktivt bidra til videreføring av slike
saker. I slike tilfeller skal man ta direkte kontakt med den det gjelder, og om nødvendig
konsultere sin nærmeste overordnede.
Forsettlig og alvorlig brudd mot noen av punktene regnes som en tungtveiende faktor i saklig
oppsigelsesgrunn for ansatte (herunder de som er tilsatt i engasjementsstilling) og for at
oppnevnte personer kan løses fra tildelt oppgave med øyeblikkelig virkning.
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4.0 MEDLEMMER
Alle som lover å holde lagets overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan
bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets
organisasjonsledd, samt lagets lover og bestemmelser.
Vestnes Varfjell Idrettslag består av:
1. Æresmedlemmer
2. Seniormedlemmer 15 år og eldre.
3. Yngre medlemmer 14 år og yngre
4. Støttemedlemmer
Nye medlemmer må opplyse om hun/han er eller har vært medlem av andre lag tilsluttet
Norges Idrettsforbund, samt alder og bopel.
Lagets lover skal være tilgjengelig for alle lagets medlemmer.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre
organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Et medlem kan ikke representere en annen klubb/idrettslag aktivt i den gren/tillitsverv
hun/han er aktiv i Vestnes Varfjell Idrettslag.
Styret kan gjøre unntak ved militærtjeneste, studieopphold og lignende.
Ønsker et medlem å melde seg ut av Vestnes Varfjell Idrettslag, sendes skriftlig utmelding
gjennom MINIDRETT eller henvendelse til Hovedstyret.
Utmeldelse fritar ikke for skyldig kontingent eller eventuell annen gjeld til Vestnes Varfjell
Idrettslag. Karantenetid iflg. de til enhver tid gjeldene regler for de enkelte særforbund.

5.0 ÆRESMEDLEMMER
1. Æresmedlemmer kan oppnevnes av Hovedstyret
2. Æresmedlemskap skal henge høyt og gis utelukkende til medlemmer som utrettelig
i minst 20 år har virket for laget som helhet. Æresmedlem skal ha vært med på å
fremme kameratskap og godt miljø for medlemmene, og ved sin positive innstilling
har styrket laget innad og utad.
3. Hovedstyrets begrunnelse leses opp sammen med vedtektene.
4. Æresmedlemskap gir i tillegg til vanlig medlemsrettigheter og plikter:
i. Fritak for betaling av medlemskontingent
ii. Gratis adgang til alle Vestnes Varfjell Idrettslags idrettsarrangement.
5. Det synlige æresmedlemskap skal være:
iii. Tinnfat med lagets logo med inskripsjon. ”Æresmedlem i Vestnes
Varfjell Idrettslag”. Årstall og navn.
iv. Diplom med tekst.
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v. Ansiktsbilde med ramme på klubbhuset på nærmere bestemt plass.
6. Æresmedlemskap skal i regelen tildeles på årsmøtet eller under jubileumsfest.
7. Alle medlemmer kan sende inn forslag på æresmedlemmer til Hovedstyret.

5.1 Oversikt over Æresmedlemmer
Sigurd O. Ødegård 1920 (VTIL)
Hans L. Legernæs 1939 (VTIL)
Odd Årflot 1939 (VTIL)
Olaf Helland 1939 (VTIL)
Birger Rypdal 1972 (FK Varfjell)
Ole Hals 1975 (VTIL)
Nils Kjøpstad 1986 (FK Varfjell)
Birger Ødegård 1987 (FK Varfjell)
Odd Eidem 1987 (FK Varfjell)
Torstein Tjelle (1987) (FK Varfjell)
Birger Lilleheim 1990 (VTIL)
Nils Helge Skjegstad 1992 (FK Varfjell)
Gjermund Kjøpstad 2001
Ottar Orvik 2005
Otto Trønningsdal 2006
Geir Åge Sylte 2008
Joar Kirkeslett 2012
Kai Magne Stokkeland 2015
Per Ottar Bjørdalsbakke 2015

6.0 UTMERKELSER
A) Ungdomsstatuetten:
Utøveren må ha være aktiv siste året og være under 17 år. Har vist holdninger og utvikling
gjennom tid og regnes som et forbilde for andre. Deltar på kretsens/regions samlinger på
øverste nivå. Er særdeles aktiv i sin idrett.
B) Fortjenestemerk i Sølv
1) Et medlem som gjennom fortjenestefullt virke for laget har nedlagt administrativt arbeid i
minst 5 år og har vært medlem uavbrutt i 10 år.
2) Utøvere som har deltatt i sin idrett og representert klubben på øverste nivå i minst 10 år.
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C) Fortjenestemerke i Gull
1) Et medlem som gjennom langt og fortjenestefullt virke for laget har nedlagt utmerket
administrativt arbeid, har fylt 40 år og har vært medlem uavbrutt i 15 år.
2) Et medlem som på fortjenestefull måte har representert idrettslaget i minst 15 år.
Slike utmerkelser kan tildeles kun ved enstemmig beslutning i Hovedstyret. Internasjonal
representasjon bør premieres og er Hovedstyrets ansvar.
Marianne Lied Sæter 2015
Ronny Leikarnes 2015
Alexander Connor 2015
D) Statuetter
Vestnes Varfjell Idrettslags statuetter for særidretter tildeles av gruppestyrene etter
godkjenning i hovedstyret.
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7.0 Vestnes Varfjell Idrettslag Organisasjon

ÅRSMØTET

Hovedstyret
Leder
(Nestleder) Velges blant styremedlemmer
Styremedlem Fotball – Ungdom
Styremedlem Fotball - Senior
Styremedlem Handball-1
Styremedlem Handball-2
Styremedlem Sykkel/Ski
Styremedlem Kampsport

Valgkomité

Revisor

Leder

1. revisor

Medlem

2 .revisor

Medlem

Anlegg
Leder
Medlem 1
Medlem 2

Administrasjon
Daglig leder

Fotball

Handball

Sykkel

Barneidrett

Kampsport

-Leder senior

-Leder

-Leder

-Leder

-Leder

-Leder yngres

-Økonomi

-Økonomi

-Økonomi

-Økonomi

-Økonomi

-Medlem

-Medlem

-Medlem

-Medlem
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Merknad:
Hovedstyret: Antall styremedlemmer fastsettes av årsmøtet
Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd,
utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3
medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7

8.0 Årsmøtet
✓ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
✓ Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser
idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
✓ Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes.
✓ Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal
sendes ut en uke før.
✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt
medlemskontingenten i året før årsmøtet. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å
stemme for medlemmer under 15 år.
✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å
bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.
✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12
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9.0 Styrets funksjon og sammensetning
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles,
men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og
saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens
størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.
Styret skal bestå av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder (velges blant styremedlemmene nedenfor )
Styremedlem Senior Fotball
Styremedlem Ungdom Fotball
Styremedlem Handball-1
Styremedlem Handball-2
Styremedlem Sykkel
Styremedlem Kampsport

Hver gruppe har anledning til å stille med personlig vara

9.2 Hovedstyret har ansvar for:
Hovedstyret velges på årsmøtet, og er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Gjennomføre årsmøtet og overordnede idrettsmyndigheters bestemmelser og vedtak.
Årsmøte, planlegge og gjennomføre. Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel.
Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Styremøter, planlegge, innkalle og gjennomføre.
Styreprotokoll m/ anvisning om tidspunkt og ansvar.
Lagets totale drift og daglige ledelse, samt å representere laget eksternt.
Økonomi i laget. Inntekter disponeres i noen grad av styret. Vurdere og fordele midlene til de
enkelte grupper etter planer og godkjente budsjetter.
Anlegg og eiendommer, samt drift av disse i samarbeid med anleggsansvarlig
Synliggjøre hensikten og effekten av laget i lokalmiljøet, samt motivere for engasjement og
kreativitet.
Årsplaner, utarbeide og gjennomføre, også i gruppene.
Informasjon. Utarbeide og opprettholde informasjonsavis i samarbeid med gruppene. Denne
skal inneholde fakta om klubben, sponsorer og lignende. Samle og distribuere e-mail adresser.
Ivareta lagets interesser overfor det offentlige, og instanser som idrettskrets, idrettsforbund og
lignende.
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Utdanning og utvikling av tillitsvalgte og deltakere.
Oppnevne etter behov komiteer/ utvalg og personer for spesielle oppgaver, samt utarbeide
instruks for disse.
Representanter til region/kretsting og lignende, eventuelt å delegere dette der det er
hensiktsmessig.
Samarbeid eksternt, mellom idrettslag/ klubber, og eventuelt andre typer organisasjoner.
Konfliktløsing

9.3 Leder i styret er ansvarlig for:
Styremøter, forberede, innkalle og lede
Å gjøre styret kjent med den vedtatte stryreinstruks og hva dette innebærer
Lagets totale drift og daglige ledelse
Lede styrets forhandlinger og lagets møter
Forberede saker til møter
Anvise utbetalinger sammen med de som gis fullmakt
Årsmøte, forberede, innkalle til og gjennomføre
Årsmelding fra styret
Rapporter og oppgaver til overordnede instanser
Valg. Valgarbeidet utføres av valgkomite
At det til enhver tid er en riktig arbeidsfordeling som ivaretar drift og utvikling. Sørge for at
organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig å påse at styrets arbeid og
prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de
operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.
Foreslå endringer hvis ikke punktene overholdes.

9.4 Nestleder
Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun
kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
Bistår leder og danner et lederteam med denne, har ellers definerte oppgaver, på samme måte
som et ordinært styremedlem.
Ansvarlig for Politiattester og eventuelt delegere til de store gruppene hvem som skal ha
ansvar på gruppenivå.

9.5 Leder håndball har ansvaret for:
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Kan inngå i styret, og rapporterer til styreleder.
Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og lede.
Ansvar for korrigeringer, påskjønnelser og motivasjon av aktive og tillitsvalgte.
Ansvarlig for årsberetninger håndball
Ansvaret for å gjennomfører de rutiner som er satt i forhold til bilagshåndtering i Vestnes
Varfjell IL og rapporterer til Daglig leder.
Ansvarlig for at Klubbadmin til enhver tid er oppdatert for gruppen

9.6 Leder fotball har ansvaret for:
Kan inngå i styret, og rapporterer til styreleder.
Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og lede.
Ansvar for korrigeringer, påskjønnelser og motivasjon av aktive og tillitsvalgte.
Ansvarlig for årsberetninger fotball.
Ansvaret for å gjennomfører de rutiner som er satt i forhold til bilagshåndtering i Vestnes
Varfjell IL og rapporterer til Daglig leder
Ansvarlig for at Klubbadmin til enhver tid er oppdatert for gruppen

9.7 Leder barneidrett har ansvaret for:
Kan inngå i styret, og rapporterer til styreleder.
Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og lede.
Ansvar for korrigeringer, påskjønnelser og motivasjon av aktive og tillitsvalgte.
Ansvarlig for årsberetninger barneidrett
Ansvaret for å gjennomfører de rutiner som er satt i forhold til bilagshåndtering i Vestnes
Varfjell IL og rapporterer til Daglig leder
Ansvarlig for at Klubbadmin til enhver tid er oppdatert for gruppen

9.8 Leder sykkel/ski har ansvaret for:
Kan inngå i styret, og rapporterer til styreleder.
Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og lede.
Ansvar for korrigeringer, påskjønnelser og motivasjon av aktive og tillitsvalgte.
Ansvarlig for årsberetninger sykkel
Ansvaret for å gjennomfører de rutiner som er satt i forhold til bilagshåndtering i Vestnes
Varfjell IL og rapporterer til Daglig leder
Ansvarlig for at Klubbadmin til enhver tid er oppdatert for gruppen
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9.9 Leder kampsport har ansvaret for:
Kan inngå i styret, og rapporterer til styreleder.
Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og lede.
Ansvar for korrigeringer, påskjønnelser og motivasjon av aktive og tillitsvalgte.
Ansvarlig for årsberetninger Kampsport
Ansvaret for å gjennomfører de rutiner som er satt i forhold til bilagshåndtering i Vestnes
Varfjell IL og rapporterer til Daglig leder
Ansvarlig for at Klubbadmin til enhver tid er oppdatert for gruppen

9.10 Dagligleder/adm.sekretær
Ansvar for lagets arkiver
Protokoll m/ anvisning om tidspunkt og ansvar. Sendes ut til møtedeltakere, evt kopier, innen 1
uke etter møtet
Ansvar for referanser. Alle brev/ dokumenter i laget SKAL datomerkes og signeres.
Tilskuddsordninger, søke og administrere disse.
Definerte arbeids- og ansvarsområder.
Møtereferater, brev, utsendinger og lignende.
Sammen med leder føre lagets korrespondanse.
Bankfullmakter.
Bilagskontroll før regnskapsføring.
Budsjettansvar.
Oversikt/ status kontingenter og avgifter.

10.0 Revisorer
•

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

•

Hvordan revisjonen utføres finnes i NIFs lov kapittel 4 eller på
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
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11.0 Valgkomité
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter
nøye vurderinger av medlemsmassen.
Valgkomiteen plikter:
• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for
styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og
interesse for oppdraget,
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til
å bli foreslått,
• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte
oppdrag,
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen
som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid.
Gruppestyrene velger sin/sine kandidater til hovedstyret i henhold til vedtatt org. Plan. En valgkomite
velges fra gruppene, bestående av en fra hver gruppe. Valgkomiteen innstiller Leder, nestleder,
styremedlemmer og revisorer til årsmøtet. Årsmøtet velger leder, nestleder, styremedlemmer og
revisorer. Medlemmene i valgkomiteen kan ikke sitte i hovedstyret.

12.0 Grupper
VVIL er delt inn i flere undergrupper, årsmøtet oppretter og evt avvikler grupper. Hver gruppe
ledes av et styre som minimum skal bestå av tre personer: Leder-økonomiansvarlig og et
medlem.

12.1 Håndball har ansvaret for:
Planlegge og lede aktiviteter innenfor håndball, herunder alle sportslige arrangementer.
•

Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og gjennomføre – minimum tre gg årlig (aug-jan-apr)

•

Forholde seg til § 19 i lagets lover

•

Utarbeide budsjett for gruppen

•

Kvalitetsmål for gruppen, utarbeide og gjennomføre.
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•

Praktisk informasjon til tillitsvalgte og spillere.

•

Trener og spillerkontrakter.

•

Fungere som trener, leder og dommerutvalg, evt. etablere et slikt.

•

Oppfølging i innkrevingen av kontingenter og avgifter.

•

Planer, utarbeide og iverksette/ gjennomføre aktiviteter i henhold til sportsplanen.

•

Oversikt i Klubbadmin over deltakere, foreldre og trenere/ ledere, rapportere til daglig
leder

•

Planlegge treningstider og bruk av anlegg.

•

Planlegge treningskamper og turneringer.

•

Påmelding av lag.

•

Kampavvikling. Annonsering og gjennomføring av seniorkamper (velg en person i
avdelingen som har ansvaret for dette), samt kiosk under kampene.

•

Årets spiller/utmerkelser

12.2 Seniorfotball har ansvaret for:
Planlegge og lede aktiviteter innenfor seniorfotball, herunder alle sportslige arrangementer.
•

Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og gjennomføre.

•

Forholde seg til § 19 i lagets lover

•

Utarbeide budsjett for gruppen

•

Kvalitetsmål for gruppen, utarbeide og gjennomføre.

•

Praktisk informasjon til tillitsvalgte og spillere.

•

Trener og spillerkontrakter.

•

Nye spillere.

•

Fungere som trener, leder og dommerutvalg, evt. etablere et slikt.

•

Spillermøter. Planlegge, innkalle til, og gjennomføre i samarbeid med trenere

•

Ansvar for spillerrepresentanter senior herre.

•

Laglederbok/ perm, utarbeide og motivere til bruk av.

•

Oppfølging i innkrevingen av kontingenter og avgifter.

•

Planer, utarbeide og iverksette/ gjennomføre aktiviteter innen fotball i henhold til
sportplanen.

•

Oversikt i Klubbadmin over deltakere, foreldre og trenere/ ledere, rapportere til daglig
leder

•

Planlegge treningstider og bruk av anlegg.

•

Planlegge treningskamper og turneringer.
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•

Påmelding av lag.

•

Anlegg, koordinere bruk for fotball.

•

Kampavvikling. Annonsering og gjennomføring av seniorkamper (velg en person i
avdelingen som har ansvaret for dette), samt kiosk under kampene.

•

Innkjøpsansvar.

•

Årets spiller/utmerkelser

12.3 Ungdomsfotball har ansvaret for:
Planlegge og lede aktiviteter innenfor ungdomsfotball, herunder alle sportslige
arrangementer.
•

Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og gjennomføre minimum tre gg årlig (feb-aug-okt)

•

Forholde seg til § 19 i lagets lover

•

Utarbeide budsjett for gruppen

•

Kvalitetsmål for gruppen, utarbeide og gjennomføre.

•

Praktisk informasjon til tillitsvalgte og spillere.

•

Ansvar for trener, leder og dommerutvalg, evt. etablere et slikt.

•

Laglederbok/ perm, utarbeide og motivere til bruk av.

•

Oppfølging i innkrevingen av kontingenter og avgifter.

•

Planer, utarbeide og iverksette/ gjennomføre aktiviteter innen fotball i henhold til
sportsplanen.

•

Planlegge treningstider og bruk av anlegg.

•

Planlegge treningskamper og turneringer.

•

Påmelding av lag.

•

Anlegg, koordinere bruk for fotball.

•

Kampavvikling

•

Samarbeid med seniorfotball på innkjøp.

•

Cup, koordinere deltakelse, samt utarbeide rutiner for dette.

•

Premiesamling?

•

Foreldrekontakt, kommunikasjon og informasjon.

•

Oversikt i Klubbadmin over deltakere, foreldre og trenere/ ledere, rapportere til daglig
leder

•

Delta i utviklingen av barne- og ungdomsfotballen, herunder sportslig ansvar for
barnefotball

•

Planlegge sesongen og påmelding av lag
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•

Delta i planlegging og gjennomføring av trener og lederforum

•

Ferdighetsmerker - motivere til aktiviteter, og trening mot dette.

•

Delta i planlegging og gjennomføring av ferdighetsmerkeprøver.

12.4 Barneidrett har ansvar for:
Legge til rette for og utvikle barneidrett i lokalmiljøet.
•

Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og gjennomføre.

•

Forholde seg til § 19 i lagets lover

•

Utarbeide budsjett for gruppen

•

Protokoll m/ anvisning om tidspunkt og ansvar.

•

Barneidrett skal utvikles, herunder utdanne trenere/ledere i ulike idretter, spesielt fokus
på andre idretter enn fotball og håndball

•

Oversikt i Klubbadmin over deltakere, foreldre og trenere/ ledere, rapportere til daglig
leder

•

Anleggsansvar for lysløype Kollen samt ballbinge, HH bane.

•

Plikt til informasjon til styret minst en gang pr. år.

12.5 Sykkel & Ski har ansvar for:
Legge til rette for og utvikle ski, sykkel og basistrening i lokalmiljøet.
•

Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og gjennomføre.

•

Forholde seg til § 19 i lagets lover

•

Utarbeide budsjett for gruppen

•

Protokoll m/ anvisning om tidspunkt og ansvar.

•

Ski, sykkel og basistrening skal utvikles.

•

Oversikt i Klubbadmin over deltakere, foreldre og trenere/ ledere, rapportere til daglig
leder

•

Plikt til informasjon til styret minst en gang pr. år.

12.6 Kampsport har ansvaret for:
Legge til rette for og utvikle kampsport i lokalmiljøet.
•

Avdelingsmøter, planlegge, innkalle og gjennomføre minimum tre gg årlig (feb-aug-okt)

•

Forholde seg til § 19 i lagets lover

•

Utarbeide budsjett for gruppen

•

Kvalitetsmål for gruppen, utarbeide og gjennomføre.

•

Praktisk informasjon til tillitsvalgte og utøvere.
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•

Ansvar for trener, leder og dommerutvalg, evt. etablere et slikt.

•

Oppfølging i innkrevingen av kontingenter og avgifter.

•

Planer, utarbeide og iverksette/ gjennomføre aktiviteter i henhold til sportsplanen.

•

Planlegge treningstider og bruk av anlegg.

•

Planlegge turneringer og stevner.

•

Premiesamling?

•

Foreldrekontakt, kommunikasjon og informasjon.

•

Oversikt i Klubbadmin over deltakere, foreldre og trenere/ ledere, rapportere til daglig
leder

•

Ferdighetsmerker/graderinger - motivere til aktiviteter, og trening mot dette.

•

Delta i planlegging og gjennomføring av ferdighetsmerkeprøver/graderinger.

•

Plikt til informasjon til styret minst en gang pr. år.

12.7 Andre funksjoner
Anlegg har ansvar for:
At anlegg og bygninger tilrettelegges for lagets aktiviteter og målsettinger, samt vedlikeholdes
slik at disse opprettholder sin verdi.
•

Drift og vedlikehold av lagets anlegg og bygninger, herunder klipping av grasareal ved
Vestnes stadion.

•

Utarbeidelse av budsjett for anlegg

•

Klargjøre bane/anlegg før egne kamper

•

Klargjøre bane/anlegg ved utleie i samråd med daglig leder

•

Dugnadsarbeid, planlegge, innkalle til og lede.

•

Vurdere bruk, evt stenging av bane/anlegg.

•

Ansvar for vedlikehold av utstyr på banen (f.eks. mål/nett).

•

Utstyr og annet som tilhører anlegg, og som er oppbevart i klubbhus/garasje (f.eks.
merkeutstyr/redskap).

•

Plikt til informasjon til styret minst en gang pr. år.

Arrangement har ansvar for:
Planlegging, gjennomføring og etterarbeid av inntektsbringende tiltak. Dette er pr i dag en
prosjektorganisasjon som etableres til hvert enkelt tiltak. Arrangement må samarbeide med
adm.sekr/daglig leder
•

Aktivitetsplan. Utarbeide og gjennomføre.

•

Planlegge og lede inntektsbringende tiltak, før, under og etter.
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•

Inntektsgivende arrangement som bingo, dans, basar, medlems- og årsfester.

•

Lotterier.

•

Salgs og arbeidsoppdrag.

•

Sponsor/ reklameavtaler.

•

Informasjonsmedium for hele idrettslaget.

•

Kampprogram og annonsesalg. Kampprogram bør være kort, konkret og fortelle om
tabellsituasjon, spillere, begivenheter, samt sponsorer.

•

Innkjøp og oppfylling av kioskvarer, samt vaktlister kiosk i henhold til rutine.

•

Adgangskort/ frikort.

13.0 Utvalg i grupper/lag
En gruppe kan ha flere utvalg, de mest vanlige er Økonomiutvalg, sportsligutvalg,
foreldreutvalg og markedsutvalg.
Hva hvert enkelt utvalg skal gjøre er opp til klubben/gruppen å utarbeide arbeidsinstrukser
for. Under er det grunnleggende for utvalgene
Økonomiutvalg
Ansvar for gruppen sin økonomiske aktiviteter, føre regnskap, ha kontroll på bilag og andre
oppgaver som naturlig hører til denne funksjon. Organisere dugnader og ansvar for å skaffe
personer til å delta på disse.
Foreldreutvalget
Ansvar for gruppen sine arrangementer og tiltak for medlemmer. Få tak i foreldre til
dugnader. Avholde foreldremøter.
Markedsutvalget
Har ansvar for sponsoravtaler, annonser, reklameskilt.

14.0 Forsikring
Idrettsforsikring for barn

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. Opp til de
blir 13 år
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx
Klubbforsikring

Sammen med If har NIF utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes
forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb
trenger – til en meget gunstig pris.
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http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx

15.0 Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i
idrettslagets lov.§4
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da
revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.
Hovedmedlem

Kr. 300,-

Familiemedlemskap Kr.750,Støttemedlem

Kr. 200,-

15.1 Innkrevingsrutiner:
Faktura sendes ut innen utgangen på januar måned. De som benytter MINIDRETT får faktura
gjennom det systemet.
Første purring 30 dager etter forfall.
31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes.
I tillegg kreves treningsavgift for de idretter utøveren deltar i. Treningsavgiften fastsettes av
hver enkelt gruppe basert på gruppens budsjett.

16.0 Retningslinjer for grupper/lag/støtteapparat
Det er de voksne sitt ansvar at disse reglene etterleves på best mulig måte.
Det er de voksne sitt ansvar at alle i gruppen/laget har et forhold til disse.

16.1 Reglement for klubbekledning
Vestnes Varfjell IL er en klubb som skal være attraktiv for sponsorer. Sponsorinntekter er en viktig
inntektskilde for klubben, gruppene, lag og medlemmer. Klubbens hovedsponsor er Sparebanken
Møre. Vestnes Varfjell IL har sponsorer som har gitt midler til hele klubben. Disse finner du i front av
klubbgensere, trenings t-skjorter og på overtrekksdrakter. I tillegg til drakt og klubbtøy, fremkommer
logoene til hovedsponsorene på hjemmesidene, skilt på stadion, i Vestneshallen og på Klubbhuset.
Det er også anledning for grupper å inngå egne sponsoravtaler etter skriftlig avtale med hovedstyret.

16.1.1 Grupper – håndball – fotball – sykkel – kampsport
Gruppene kan selge reklame/sponsorpakker på plagg, arenaskilt der hvor vi har rettigheter til dette,
turneringer og andre arrangementer.
Dersom det er speakertjeneste eller kampprogram skal hovedsponsorene til Vestnes Varfjell IL
kunngjøres sammen med evt. kampsponsorer.
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16.1.2 Lag
Seniorlag og lag i nasjonale serier har mulighet til å selge reklame på spilledrakter, trenings T-skjorte og
annet Adidas-plagg (overdel, hvor hovedfargen er marineblå, cobolt blå for håndball) kjøpt på Sport1. Det er
ikke anledning å selge reklame på Klubbgenser (felles for alle). Alle andre plagg som grupper eller lag ønsker
reklame på skal godkjennes av hovedstyret etter søknad.

16.1.3 Hovedregel:
Hovedsponsorene til Vestnes Varfjell IL har eksklusivitet. I tvilstilfeller skal dette avklares med
hovedstyret.
I prinsippet skal eventuell konkurrerende reklame også godkjennes av aktuell sponsor som har
betegnelse som hovedsponsor til Vestnes Varfjell IL.
Alt tøy skal være Adidas og kjøpt gjennom Sport1 Tomra på Vestnes.

16.1.4 Klubbekledningen kan bestå av:
•

Drakt

•

Shorts

•

Sokker

•

Klubbgenser

•

Trenings t-skjorte (lys og mørk)

•

Treningsbukser

•

Genser

•

Stadionjakke

•

Coachjakke

•

Windbreaker/Klubbdress

16.1.5 Drakt
Denne er forbeholdt hovedsponsorer til Vestnes Varfjell IL. Draktene leveres ut og samles inn hvert år.
Seniorlag og lag i nasjonale serier kan ha egne sponsorer etter avtale med hovedstyret.
Det er ikke anledning til å påføre ytterligere trykk eksempelvis spillers navn eller andre sponsorer uten etter
avtale med hovedstyret.

16.1.6 Klubbgenser
Genseren er ferdig trykket med VVIL-logoen og klubbens hovedsponsorer i front. På ryggen kan det trykkes
VVIL s logo. Det er tillatt med trykk av spillers initialer og/eller draktnummer og/eller eks. J-99, disse
plasseres nede til venstre på plagget. Det er ikke anledning å trykke egne sponsorer på denne.

16.1.7 Øvrig tøy
Plagget kan være t-skjorter, genser og lignende. For å få en felles identitet med klubben for øvrig skal
hovedfargen være marineblå. Unntak avgjøres av hovedstyret etter søknad.
Dersom plagget påføres reklame skal også VVIL-logo og hovedsponsorene trykkes på fremsiden.
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16.1.8 Treningsbukser
Det er tillatt med trykk av spillers initialer og/eller draktnummer og/eller eks. J-99, disse plasseres på venstre
side (lår).
Det skal ikke påføres reklame.

16.1.9 Stadionjakke/Coachjakke/Windbreaker/Regnjakke:
Dersom det tillates (avgjøres av hovedstyret) påføring av reklame er dette begrenset til
ermene og et” belte” på nederste 20 cm.
Det forutsettes også her at hovedsponsorene til VVIL trykkes på i front.
Unntak fra alt ovenstående kun etter avtale med hovedstyret.
Revidert 23.08.17

16.2 Utøvere og støtte apparats plikter
Ved reise til og fra seriekamper- cuper – o.l. brukes overtrekks dresser eller annen
klubbekledning, det forutsettes at alle reiser i likt antrekk. Det skal ikke benyttes spilledrakter
på reiser til og fra arrangement. Ved oppvarming til kamp, stevner o.l. brukes på forhånd
avtalt bekledning. Det forutsettes at alle stiller i samme bekledning under oppvarming. Det
skal alltid benyttes Adidas bekledning på kamper og stevner (Drakt-shorts-strømper). Spillere
som ikke stiller riktig antrukket kan nektes å spille kamp/delta på stevne. Ved fotografering
skal alle som deltar på bilde være korrekt og likt antrukket, dette er lagleder/oppmann sitt
ansvar.
Lagleder/oppmann skal også kontrollere at alle til enhver tid har riktig antrekk og at disse til
enhver tid har korrekte sponsorer.
Alle har et ansvar for at klubbekledningen holdes ren og ordentlig.
Brudd på ovenstående kan få konsekvenser for laget/utøveren/støtteapparat.

16.3 Retningslinjer for foreldre/foresatt
Handler om hvordan VVIL ønsker at foreldre/foresatte skal opptre.
•

Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Vestnes Varfjell Idrettslag,
men er du med følger du våre regler.

•

Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.

•

Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.

•

Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.

•

Lær barna å tåle både medgang og motgang.

•

Motiver barna til å være positive på trening.

•

Vis god sportsånd og respekt for andre.
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•

Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om

•

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

16.4 Retningslinjer for utøvere
Handler om hvordan utøverne skal oppføre seg på trening og når de er ute og representere
klubben.
•

Gode holdninger

•

Respektere hverandre

•

Lojalitet mot klubb og trenere

•

Hjelpe hverandre

•

Følge klubbens regler

•

Stille opp for hverandre

•

Ærlig overfor trener og andre utøvere.

•

Godt samhold

•

Stå sammen

•

Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.

•

Vise engasjement

•

Gode arbeidsholdninger.

•

Stolthet av sin egen innsats.

•

Objektivt ansvar for miljø og trivsel.

•

MOBBING ER IKKE AKSEPTERT

16.5 Retningslinjer for trenere
SOM TRENER SKAL DU BIDRA TIL:
•

Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren

•

Positive erfaringer med trening og konkurranse

•

Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap

•

At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger

•

Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

•

Vær et godt forbilde

•

Møt presis og godt forberedt til hver trening

•

Som trener er du veileder, inspirator og motivator

•

Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
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•

Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen

•

Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren

•

Vis god sportsånd og respekt for andre

•

Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet

•

Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Trenere skal gjøre seg kjent med klubbens sportslige handlingsplan, sportslige
kjøreregler og utviklingsplanene, og forholde seg til trenerkontrakten.
Trenere skal sette seg inn i gjeldende spilleregler for sin respektive årsklasse.
Trenere skal behandle dommerne med respekt! Du som voksen har et spesielt
ansvar for å behandle særskilt unge dommere/kampveiledere med varsomhet slik
at de ikke blir skremtvekk fra det å være dommer!
Trenere skal hjelpe ungene til å bli bedre spillere, individuelt og sammen med
andre.
Vis at du setter pris på spillerne. Husk at kroppsspråk er viktig, det kan si mer enn
ord!
Påse at spillerne stiller UTEN SMYKKER, og med oppsatt hår (gjelder jenter).
Trenere skal ta vare på spillerne ut fra deres forutsetninger.
HUSK! At laget blir aldri bedre enn hva hele laget er til sammen!
Engasjer foreldrene!
Ikke undervurder den sosiale delen! Spillere og foreldre trenger å bli godt kjent og
bli trygge på hverandre for at laget skal bestå.
Trenere skal stille på trening og kamp i klubbens treningsklær. Trenere skal ikke
stille på trening eller kamp i en sånn form at han/hun ikke kan fremstå som et godt
forbilde, da er det bedre å få andre til å lede laget. Husk at en spillers sportslige
ferdigheter varer en liten periode mens holdningene de utvikler i forhold til seg
selv og andre varer livet ut.

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:
•

En målrettet plan

•

Progresjon i opplevelser og ferdigheter

•

Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser

•

Effektiv organisering

•

Saklig og presis informasjon

•

Kreative løsninger
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•

Fleksibilitet ved problemløsning

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

16.6 Mobbing
Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe
idretten ikke aksepterer. Idrettslaget har nulltolleranse for mobbing og jobber forebyggende
for å hindre dette!

16.7 Seksuell trakassering
Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører,
men for å finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan
er skal håndtere dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp.
http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf

16.8 Alkohol
IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider
mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)
2. 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 ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor
ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg
gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2
g)
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en
vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle
organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer.
Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser
informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som
deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg
til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.
Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold
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over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet.
Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn
som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

16.9 Regler for reiser
Her bør en utarbeide hvilke regler som gjelder for reiser, en del særforbund har allerede
dette. Retningslinjene under er tatt ut fra www.klubbguiden.no
REISEINSTRUKS FOR VESTNES VARFJELL IDRETTSLAG
1.

Formål

1.1

Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og
minnerik opplevelse for aktive og ledere.

1.2

Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.

1.3

Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem.

2.

Omfang og forutsetninger.

2.1

Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og
treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.

2.2

Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og
ledere fra avreise til hjemkomst.

2.3

På alle reiser i regi av Vestnes Varfjell idrettslag, skal det utpekes en ansvarlig
hovedleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.

2.4

Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder.
Min. 1 av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har
ansvar for sitt lag eller gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes av
reisekasse eller gruppen.

3.

Hovedleder

3.1

Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller
på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.

3.2

Sørger for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne finnes
på klubbkontoret ved avreise.

3.3

Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet,
og sørge for at lederne er kjent med denne instruks.

3.4

Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har
bestemt, og skal sammen med de øvrige leder bidra til trivsel for alle deltakerne.

3.5

Sørge for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til gruppens
kasserer. Dette skal være signert av 2 personer.
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3.6

Hovedleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal her
som ellers øyeblikkelig og direkte rapporteres til Leder av Hovedstyret eller Daglig
leder.
✓ · Overgrepssaker.
✓ · Ulykke med personskader.
✓ · Dødsfall blant klubbens medlemmer.
✓ · Økonomisk utroskap.
✓ · Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
✓ · Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller oppmerksomhet fra
det offentlige.

Aktuelle Telefon nr.
Klubb kontoret
Leder Hovedstyret
Daglig leder
Gruppeleder

17.0 Politiattest (vedtatt av NIF)
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Hvem skal vi ha attest fra? Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som
ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite.
Hva skal idrettslaget gjøre?
•

Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming.

•

Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med
politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

•

Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.

•

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

•

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

Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til
den enkelte søker.

•

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

•

Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes
av søkeren.

•

Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

•

Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.

18.0 Fair Play
For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje
enkelt å si, men hva betyr det?
Fair Play betyr at du som spiller må:
•
•
•

Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
Unngå stygt spill og filming
Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:
•
•
•
•
•

Å trene og spille kamper med godt humør
Å behandle motstanderne med respekt
Å hjelpe skadet spiller uansett lag
Å takke motstanderen etter kampen
Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge
for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan
invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og
bevisstgjøring.
Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:
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•
•
•
•
•

Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff
for kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett. Det er fint om også dere
bidrar til trivsel og fair play i miljøene!
Ta ansvaret og tenk over følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i lagmiljøet
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

For publikum og supportere
Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk idrett, enten det gjelder i
minikampen, småjentekampen eller Tippeligakampen.
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære
kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen/håndballen eller
breddefotballen/håndballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til
stemningen.
Tenk over følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommerne gjør sitt beste
Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være
feilfri
Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Ikke overreager på dommeravgjørelser
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19.0 Skikk og bruk for e-post-sosiale medier
1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på
innholdet hvis det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på
epost fra ledelsen. Slik epost skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet.
2. Vurder hvem du informerer i ” KOPI ” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som
behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet
er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres
tid.
3. Vær kritisk ved bruk av e-post/sosiale medier for sending av meldinger til mange. Ved
massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.
4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne
måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme epostmelding.
5. Presenter den viktigste informasjonen først i meldingen. Vær kort og konsis. Forestill
deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet.
6. Tenk på hvordan teksten i meldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av
store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN
HENSIKT med dette kan feiltolkes av leseren!
7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt
(”enter/linjeskift”). På denne måten blir din mening oversiktlig og lett å forstå for
mottakeren.
8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til
e-post velegnet.
9. Vær spesielt varsom med å sende/poste meldinger hvis du er opprørt eller irritert.
meldinger er ”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om.
10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og
at alle vedlegg som det refereres til, er med før du sender.
11. Besvar meldinger når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar!
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Denne organisasjonsplan er vedtatt på årsmøtet den 29. mars 2017

Joar Kirkeslett
Leder VVIL

Sign/Årsmøtet

Sign/Årsmøtet
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