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Fotball for alle

INNLEDNING
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste
spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å
finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal
sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og
gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra
utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.
Håndboka er et arbeidsverktøy for alle
medlemmer, spillere, foreldre, styret, utvalg,
ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Bildebruk. Forsidebilde viser Anders August Ektvedt og Fredrik Hvitstein fra Alaget. De fleste av de andre bildene er fra jenter f. 2012/2013 sin trening den 30.
november 2020 i Andebuhallen. Vi gjør oppmerksom på at bruken av alle bilder
er godkjent av foresatte og/eller den berørte.
Foto: Torstein Flåm
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2. KLUBBENS HISTORIE

Andebu Idrettslag ble stiftet 6. Februar 1919 (Het da Andebu Skiklubb) I starten bestod klubben av en sommeridrettsgruppe og en vinteridrettsgruppe. I dag er vi er et fleridrettslag
med Fotball, Ski, Friidrett og Orientering.
I 1934 ble fotballgruppa stiftet, og det ble vedtatt å opprette både herrelag og damelag. Herrene startet med seriespill først i 1970. Det har variert mye, vi har vært med i alt
fra 4 til 8 divisjon. Treningsforholdene på vinteren har naturlig nok vært vanskelige før vi fikk
kunstgress i 2009. I 2010 ble Andebu Fotball kåret til årets Fair Play-klubb. I 2015 fikk Andebu prisen for årets samarbeidsklubb med Sandefjord Fotball under SF Awards, samme år blir
vi også sertifisert som kvalitetsklubb som en av de første klubbene i Vestfold. Dette året blir
vi for andre gang, årets Fair Play-klubb.
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3. VISJONER OG MÅL
Visjoner, mål og verdier er viktig å ha med oss i en travel fotballhverdag, som kan
inneholde mange vanskelige avgjørelser. Verdier danner et grunnlag for god oppførsel og gode holdninger, og dermed hjelper klubben i å skaffe et godt omdømme. NFF`s visjon er –FOTBALL FOR ALLE-, og verdiene som skal danne fundamentet
er –TRYGG-INKLUDERNDE-MODIG. Dette er viktige kjerneverdier som skal ligge til
grunn for all fotballaktivitet

3.1 KLUBBENS VISJON
Fotball skal være gøy for alle
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3.2 FORMAL

3.3 HOVEDMAL

Vi skal tilstrebe å gi et
tilbud til alle som ønsker
å spille fotball ut fra sine
ønsker,
behov
og
ambisjoner.

Andebu Fotball ønsker å
bygge et miljø rundt
fotballaktiviteter
som
bygger på trivsel, respekt,
vennskap og trygghet.

3.2 FORMÅL
Fotballgruppas formål er å drive organisert idrett ihht. Norges fotballforbunds retningslinjer. Vi
skal tilstrebe å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner.

3.3 HOVEDMÅL
Andebu Fotball ønsker å bygge et miljø rundt fotballaktiviteter som bygger på trivsel, respekt,
vennskap og trygghet. Vi ønsker å bli en trygg og god breddeklubb, som kan gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne. Sammen skal vi gjøre at fotball er gøy for alle.

3.4 MÅL BARNEFOTBALLEN
Barnefotballen skal være klubbstyrt, men foreldredrevet
Barnefotballen skal først og fremst være et godt miljø tilrettelagt for utvikling
Skape stolthet av å være en del av Andebu fotballen
Ha et fotballtilbud fra 5 år og oppover
Ha egne jentelag
Tilrettelegge for utvikling av trenere, ledere, dommere og støtteapparat
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3.5 MÅL UNGDOMSFOTBALLEN
Tilrettelegge for at lagene fra 13 år og eldre, etablerer en egen årsplan (mal for dette finnes i treningsverktøyet på treningsøkta.no)
Fortsette å utvikle spillere
Fortsatt fokus på utvikling fremfor resultat. Fotball skal være Gøy for alle
Fokus på sosiale aktiviteter og godt samhold rundt laget
Tilrettelegge for tett samarbeid mellom de ulike lagene innad på de ulike årskullene
Utvikle spillere til eget A-lag
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4.1 TRENINGSKULTUR OG
HOLDNINGER
Andebu Fotball baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for Norsk Fotball:

TRYGG-INKLUDERENDE-MODIG
I Andebu Fotball:
hilser vi på hverandre og tar vare på hverandre
er mobbing strengt forbudt
vil vi ha en god og høflig oppførsel
viser vi respekt for alle
skal alle forsøke å gjøre sitt beste på trening og i
kamp

4. VERDIER
TRYGG—INKLUDERENDE - MODIG

representerer vi klubben på en positiv måte
bruker vi sunn fornuft
er vi opptatt av gode holdninger
lærer vi å ta ansvar for egen utvikling
respekterer vi at idrett og alkohol ikke hører sammen
er Fair Play svært viktig
er dugnadsånd og frivillighet viktige bærebjelker

4.2 DUGNADSÅND
I Andebu Fotball skal dugnadsånden være godt forankret hos alle, både blant spillere og foreldre, fordi
dette bidrar til klubbens eksistens og et godt tilbud til våre medlemmer.
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4.3 FAIR PLAY
Andebu er en Fair Play klubb. Det betyr at alle skal jobbe for, og forsterke verdier som respekt og toleranse. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!
Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS,
er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen
for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball. Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i Andebu Fotball. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell legning eller av andre grunner.
Alle aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Vi har også et ansvar for
å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.
Husk å opptre som gode rollemodeller.
I Andebu fotball praktiseres Fair Play på følgende måte:
Fair Play-hilsen før og etter kamp
Kampvert på alle kamper i barne- og ungdomsfotballen. Kampvert skal ha på seg gul kampvert vest, og
ønske lagene og dommere velkommen. Kampverten bør være en av hjemmelagets foreldre, da trener/
lagleder har andre funksjoner som skal ivaretas.
Fair Play skal være et tema på foreldremøter, spillermøter, klubbdager, trener- og lagleder møter
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4.4 FORELDREVETTREGLENE
Støtt opp om klubbens arbeid. Gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
Møt fram til kamper og treninger. Du er viktig for både spillerne og miljøet.
Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å holde
på med fotball lenge.
Vi har alle et ansvar for kampmiljøet. Gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
Respekter trenerens kampledelse. Konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
Respekter dommerens avgjørelser. Selv om du av og til er uenig.
Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.

4.5 REISER I REGI AV ANDEBU FOTBALL
Ved reiser i regi av klubben skal det utpekes en ansvarlig reiseleder.
Alle barn under 10 år skal ha med en forelder eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting.
Reiseleder har overordnet ansvar for at reisen foregår etter klubbens retningslinjer, at nødvendig informasjon blir gitt til deltagerne og at alle utøverne er med til enhver tid.
Foreldre er ansvarlig for å gi informasjon til reiseleder om nødvendige medisiner til den enkelte spiller.
All bruk av alkohol og rusmidler er forbudt ved reiser i regi av Andebu Fotball.
Trenere, lagledere og /eller andre ansvarlige skal ikke nyte alkohol når de har ansvaret for eller er sammen med spillerne. Dette gjelder også foresatte som oppholder seg sammen med spillerne
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4.6 TRYGGE RAMMER
All aktivitet i Fotball-Norge bygger på Norsk Fotballforbunds verdier trygghet, glede, respekt og likeverd . Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Trivsel og trygghet er fundamentalt for en god sportslig utvikling. En kvalitetsklubb skal velge ut et tema årlig og det skal jobbes
med å utarbeide og implementere retningslinjer innen temaet. Temaene en kvalitetsklubb skal jobbe med
er:
Seksuelle overgrep og trakassering
Doping

Alkohol
Trafikksikkerhet
Kampfiksing og spilleavhengighet
Mobbing og rasisme (inngår i Fair Play)
Skader og forsikring
Ernæring

4.7 ALKOHOL
Barn og unge som driver med idrett i Andebu skal oppleve et trygt miljø og gode rollemodeller. Derfor er
det viktig med retningslinjer om alkohol i klubben
1.

På alle arrangement for barn og ungdom, enten i regi av Andebu Fotball, eller arrangement hvor vi
deltar med barne- eller ungdomslag, skal trenere, lagledere og/eller andre ansvarlige ikke nyte alkohol, når de har ansvar for eller er sammen med barna.

2.

Idrett skal føles trygg, også utenfor banen. For mange barn virker berusede voksne skremmende og
uforutsigbare. Fotballarrangementer skal oppleves som et fristed, og Andebu fotball vil tilstrebe at
trenere, ledere og evt utøvere er sin rolle bevisst. Det er en stor tillitserklæring at foresatte overlater
ansvaret for barna sine til klubbens tillitsvalgte.

3.

Idrett, inkludert fotball, kan være forebyggende. Drikkekultur læres og arves av de viktigst rollemodellene; som foreldre, ledere og trenere. Mange barn tilbringer svært mange timer i uka på trening
eller kamp. Dermed blir idrettslaget en sosialiseringsarena, hvor mye mere læres enn bare fotball.
Andebu fotball ønsker å bidra med informasjon om hvilke skader rus kan føre til, både på og utenfor
idrettsbanen

4.

Alkohol er et prestasjonshemmende middel, som i tillegg står på dopinglisten. Andebu fotball ønsker
at junior og senior spillere, som har lov til å drikke alkohol, er informert om hvilken virkning alkoholinntak har på fysisk aktivitet. Berusede spillere vil bli bortvist fra trening og
kamp. Forøvrig henstilles junior og seniorspillere over 18 år, om å vise sunn fornuft og godt alkovett.
For av og til passer det ikke med alkohol
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4.8 VARSLING
Alle varsel vil bli tatt på alvor i Andebu Fotball. Varslingssaker skal behandles fortrolig, og med respekt. Varselet må gjelde forhold som er knyttet til Andebu Fotball. Du kan varsle til trener eller lagleder, eller direkte til Sportslig leder eller Styreleder. Informasjon, observasjon og opplevelser beskrives
så konkret som mulig. Det vil bli vurdert i hver enkelt sak hvilke tiltak som er nødvendig. Vi ønsker i all
hovedsak å løse konflikter vha dialog. Fører ikke dette frem vil klubben evt søke hjelp hos NFF. Gjelder
varselet lovbrudd skal politiet kontaktes.

Varslingsrutiner:
Hva gjør jeg når noe ikke fungerer på trenernivå?
Jeg henvender meg til sportslig leder som eventuelt tar dette videre med styret
Hva gjør jeg om jeg ikke får noe informasjon fra trener eller lagleder?
Sjekker på hjemmesiden til Andebu Fotball om hvem som er ansvarlig trener og går direkte til vedkommende trener/lagleder. Hvis jeg ikke når frem, tar jeg kontakt med sportslig leder .

Hvem henvender jeg meg til om jeg ønsker å varsle om uakseptabel oppførsel?
Du sender en mail eller tar kontakt med leder i Andebu Fotball 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?
Du snakker med lagleder/trener. Om dette ikke hjelper, ta kontakt med sportslig leder som vil ta det videre med de som er ansvarlig. Klubben vurderer om dette skal innrapporteres til krets.

Sportslig leder sportsligleder@andebufotball.no
Styreleder
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leder@andebufotball.no

5. KLUBBENS LOVER
Klubbens lov finner du på vår
hjemmeside.
https://andebufotball.no/andebu-il/om-oss/
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6. KLUBBENS ORGANISERING

6.1 ÅRSMØTET
Andebu IL’s årsmøte er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar/mars måned. Innkalling til årsmøtet annonseres på Facebook og på klubbens hjemmeside. Alle som ønsker å være med på å
bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Saker som ønskes
tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Alle fremmøtte medlemmer på årsmøtet
har stemmerett, leder har dobbeltstemme. Fotballgruppa har eget “årlig møte”, som avholdes før idrettslagets ordinære årsmøte.
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6.2 FOTBALLGRUPPAS ORGANISASJONSKART
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6.3 STYRETS OPPGAVER
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret i Andebu Fotball består av leder, nestleder, sportslig leder, kasserer, utstyrsansvarlig, sekretær, styremedlem (og sponsoransvarlig ikke møteplikt)
Oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iverksette årsmøtevedtak
Påse at klubbens midler brukes forsvarlig og i samsvar med vedtak som er fattet på årsmøtet
Sørge for en forsvarlig økonomistyring, i henhold til budsjettrammer og regnskapsloven
Representere klubben utad
Oppnevne komiteer og utvalg ved spesielle oppgaver og utarbeide en instruks
Oppnevne en politiattest ansvarlig
Planlegge og ivareta klubbens drift, budsjett og regnskap
Påse at idrettens retningslinjer blir fulgt
Stå for klubbens daglige ledelse
Oppnevne regnskapsfører
Lage en årsberetning
Oppnevne to personer som i felleskap disponerer klubbens konti
Innstille kandidater til valgkomiteen
Oppdatere klubbhåndboka

6.4 FOTBALLGRUPPAS SAMMENSETNING OG ROLLEBESKRIVELSER
Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan .
Årlig møte avholdes hvert år og legger grunnlaget for styrets arbeid. Styret har styremøte en gang pr måned på klubbrommet. Styremedlemmene melder inn saker til sekretæren. Styremøtene starter med en
oppdatering fra alle styremedlemmene, så gjennomgås sakslista. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Styreleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Det føres alltid referat fra møtene.
Styret er satt sammen på følgende måte::
Leder: leder@andebufotball.no
Nestleder : nestleder@andebufotball.no
Sportslig leder : sportsligleder@andebufotball.no
Utstyrsansvarlig : utstyr@andebufotball.no
Kasserer : kasserer@andebufotball.no
Styremedlem : styremedlem@andebufotball.no
Sekretær : sekreter@andebufotball.no
Sponsoransvarlig (ikke møteplikt) reklame@andebufotball.no
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ROLLEBESKRIVELSER
Leder
•
•
•
•
•
•

Er klubbens ansikt utad og representerer klubben i møter og forhandlinger
Er ansvarlig for klubbens daglige drift og koordinerer styret og klubbens aktiviteter
Innkaller til og leder styremøtene
Er fotballgruppas representant til hovedstyret
Delegere oppgaver til styret
Ansvarlig for at søknader leveres til rett tid

Nestleder
•
•
•
•

Møter i styret til hovedlaget når leder ikke kan møte
Er ansvarlig for kampoppsett for alle lag
Er ansvarlig for treningstider til baner og hall
Er Fair Play ansvarlig

Sportslig leder
•
•
•
•
•

Kontaktperson for alle lagene
Bidra til anskaffelse av trenere og lagledere
Hovedansvar for den sportslige aktiviteten
Lede sportslig utvalg
Ansvarlig for oppfølging og revidering av sportsplan

Kasserer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kontaktperson mot eksternt regnskapsfirma
Ansvarlig for at regnskapet til enhver tid er ført ,dvs i praksis at alle nødvendige opplysninger og
bilag er videreformidlet til eksternt regnskapsfirma
Er ansvarlig for inn- og utbetalinger
Ansvarlig for utsendelse av treningsavgifter i samarbeid med Fiks-ansvarlig
Ansvarlig for utsendelse av fakturaer
Ansvarlig for alle bankkontoer , og holde oversikt over beholdningen til de enkelte lagene
(skyggeregnskap)
Ansvarlig for kioskregnskapet
Ha en god dialog med trenere og lagledere, og være behjelpelig med tilbakebetaling eller
utbetaling av forskudd

Utstyrsansvarlig
•
•
•
•
•
•
•

Er ansvarlig for gruppas eiendeler/utsyr (forbruk)
Kontaktperson mot Sport 1 Revetal
Koordinerer innkjøp og utlevering til de forskjellige lagene
Ansvarlig for innkjøp til juniorgallaen
Utarbeide instruks for bruk av gruppas utstyr
Holde orden i bodene (sørge for nok isposer, vester, kjegler osv)
Innkjøp av førstehjelpsmappe og laglederbag til lagene- refill gjøres av lagledere

Sekretær
•
•
•
•

Sende ut saksliste før styremøter
Føre protokoll og sende ut møtereferat
Dugnadsansvarlig
Kioskansvarlig

Styremedlem
•
•
•
•

Fiks- og registreringsansvarlig
Overgangsansvarlig
Ansvarlig for gyldige politiattester på alle som har verv i Andebu Fotball
Samarbeider og hjelper kasserer med å kontrollere medlemslistene før utsendelse av treningsavgift

Sponsoransvarlig
•
•
•

Ansvar for sponsorinntekter og skiltreklame
Jobbe aktivt med å skaffe nye sponsoravtaler
Ansvar for salg av reklame/sponsor inntekt i AILA

Styrets felles ansvar
•
•
•

•
•
•
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Fotballavisa
Samarbeid med andre klubber
Juniorgallaen
Ansvar for at fotballgruppa fungerer på best mulig måte
Oppfølging av kvalitetsklubb
Rekruttering av trenere/lagledere og andre rolle

Øvrige roller/funksjoner
Dommerkoordinator
Trenerveileder : leder@andebufotball.no
Baneansvarlig : bane@andebufotball.no
Fair Play ansvarlig : nestleder@andebufotball.no
Arrangementsansvarlig

Fiks ansvarlig : styremedlem@andebufotball.no
Rekrutteringsansvarlig : sportsligleder@andebufotball.no
Kvalitetsklubbansvarlig : leder@andebufotball.no
Overgangsansvarlig : styremedlem@andebufotball.no
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ØVRIGE ROLLEBESKRIVELSER
Dommerkoordinator
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekruttere og beholde dommere
Samarbeide med dommere,fotballstyret,lagledere,trenere og fotballkretsen
Arrangere dommerkurs for G13 og J13 i regi av NFF Vestfold før sesongstart
Lage oversikt over klubbdommerene, og legge ut kontaktinfo- slik at lagledere kan kontakte
dommeren
Sørge for utstyr til klubbdommere- fløyter, sorte vester og stoppklokke
Sørge for at dømmingen rullerer mellom dommere-ikke ønskelig med faste dommere til faste lag
Sørge for oppfølging og evt etterutdanning i samarbeid med kretsen, hvis noen dommere ønsker det

Fair Play ansvarlig
•
•
•
•
•
•

Implementere kampvertordningen for alle lag i klubben
Gjennomføre Fair Play-skolen for ungdomslag fra 13 år
Synliggjøre Fair Play og klubbens verdier på klubbens anlegg og klubbhus
Bidra med råd og veiledning inn mot evt. Konfliktsaker og brudd på Fair Play
Implementere ordningen om foreldrefri sone ved “innbytterbenkene” under kampene
Rapportere til styret, evt. til NFF Vestfold ved vanskelige saker

Rekrutteringsansvarlig
•
•
•
•
•
•
•

Bistå med rekruttering til nyoppstartede lag.
Spre informasjon om klubben, pålagte avgifter og oppstartstidspunkt til foresatte.
Arrangere første foreldremøtet med de foresatte til spillerne på det nye laget
Arrangere de første treningene til det nye laget sammen med foreldre og sportslig leder.
Bidra med rekruttering av trenere fra foreldregruppa, og tilby disse trenerne kompetanseheving
gjennom trenerkurs
Kontaktperson for nye lag – det første året

Kvalitetsklubbansvarlig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF på spørsmål knyttet til konseptet.
Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard for̊ ledere, trenere og verdiarbeid i
klubben.
Følge opp standardene slik at kvalitetsklubbsystemet blir inkludert og praktisert av klubben
Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret, slik at man etterlever de retningslinjene som
er satt.
Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og få frem viktigheten av å være sertifisert.
Være ansvarlig for gjennomføring av oppdateringer, rekvalifisering og evt videreutvikling av
konseptet kvalitetsklubb.

ØVRIGE ROLLEBESKRIVELSER
Fiks- og overgangsansvarlig:
Ansvar for at alle i klubbens ledelse kjenner til påkrevde FIKS-oppgaver
Ansvar for at klubben til enhver tid har personer som har “nødvendig tilgang” til FIKS. To personer i
styret skal ha rettigheter som klubbadministrator, og alle lagledere som skal registrere elektroniske
kamprapporter må ha rettighet som klubbruker. Kretsen hjelper til med å opprette klubbadministratorer.
Ansvarlig for at opplæring av alle personer i klubben som skal ha tilgang til FIKS. Dette gjennomføres
i forbindelse med lagleder/trener samlinger evt på årlig klubbdag som arrangeres før sesongstart.

Trenerveileder:
Skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en veileder og kontaktperson for
trenere
Sørge for gjennomføring av gode hospiteringsløsninger ved behov
Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdannelse
Sørge for at sportsplanen legges til grunn for all aktivitet i klubben
Ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
Ansvarlig for å gjennomføre trenerforum sammen med sportslig leder iht. sportsplan.
Hovedansvaret for å veilede og evt korrigere lagene i barne- og ungdomsfotballen
Være en kontaktperson for spillere i klubben som ønsker råd og veiledning
Skal være medlem av sportslig utvalg

Samarbeider tett med sportslig leder og rekrutteringsansvarlig
Bør ha trenerkurs, og gå på relevante kurs som arrangeres av kretsen
Kunnskap om trenerrollen og selv ha vært trener
Ønskelig med 2 års perioder for å sikre kontinuitet
Rollen utpekes av styret etter dialog med kandidaten
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ARSHJUL FOR SPORTSLIG UTVALG:

Feb./mars: Trenerforum 1:
Gjennomgang av klubbens sportsplan. Nye trenere er på plass.
Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom
sesongen
Juni: Trenerforum 2:
Evaluering av vårsesongen. Gjennomgang av kurstilbud fra krets
kommende høst.
Nov./des.: Trenerforum 3: Evaluering av sesongen. Planlegging av ny
sesong. Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i
klubben. Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.
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ØVRIGE ROLLEBESKRIVELSER
Arrangementsansvarlig
Hovedansvaret for arrangementer som f.eks cup, fotballskole, jente/guttedag, showkamp,
juniorgalla, klubbens dag, trener/lagleder fest. Sende ut innbydelse/påmelding .Fordele
oppgaver .Sende ut program Fordele vakter, innkjøp o.l hvis arrangementet involverer kioskdrift
Baneansvarlig
Anlegget eies av hovedlaget og vedlikeholdes av AIL. Fotballgruppa er representert i hovedstyret, og bidrar til vedlikehold av baner og anlegg vha. frivillige.
Politiattester
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest. Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve
politiattest. Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget. Personer som
ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund. Her finnes skjemaer
og beskrivelse av prosedyren for håndteringen av ordningen med politiattest.
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7. LAGENES ORGANISERING
Et lag har behov for flere støttefunksjoner rundt seg. Det bør være et minimum av to trenere på hvert lag i Andebu IL Fotball. I barnefotballen bør den ene ha minimum grasrottrenerkurs, del 1 barnefotball. I ungdomsfotballen grasrottrenerkurs, alle 4 delkursene. Fotballstyret skal være pådriver og motivator for at nye trenere melder seg på kurs. Vi ønsker
også at eldre spillere etter endt karriere går inn i trenerfunksjoner i aldersbestemte klasser,
selv om de ikke skulle ha egne barn i de lagene de trener. Oppgavene kan fordeles på flere
roller, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag:

7.1 TRENER
Treneren har hovedansvaret for laget, og er den som tar alle sportslige avgjørelser i tråd
med sportsplanen. Han/hun skal sette seg inn i denne og rette seg etter de føringer som her
er lagt. Det skal settes opp en plan i forhold til progresjon i treningen gjennom året, og det
skal også tas hensyn til klubbens ideologi. Trener skal opptre lojalt i forhold til klubbens
vedtekter, samt delta på trenerforum. Det er viktig å ta vare på alle spillere, og ta hensyn
til hvilket aldersnivå de befinner seg på - tenke positivt og være inkluderende. Som trener
skal man møte forberedt til trening og kamp, samt ta vare på klubbens utstyr og materiell.
Det er viktig at trenerne deltar på klubbens trenerforum og kommer med fornuftige og
konstruktive innspill. Det ønskes også at trenerne stiller på aktuelle kurs, for på denne måten bygge mer kompetanse rundt lagene. Det kan om ønskelig også arrangeres besøk på
andre lags treninger. Dersom ønskelig, kan det også avtales observasjon av egne treninger,
for å få feedback på det en holder på med. I barnefotballen skal treneren være en hjelper
og veileder for klubbdommeren. Trener skal alltid tenke på at i Andebu skal fotball være
gøy for alle.
Treneren skal benytte planer og øvelser som finnes i treningsøkta.no
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7.2 LAGLEDER
Er lagets administrator og har ansvar for det praktiske rundt laget
Ta vare på lagets utstyr som baller, legemappe, drakter, overtrekk og finne systemer for
dette. Ha nødvendig utstyr og sørge for påfyll av førstehjelps mappe som bestilles av utstyrsansvarlig.
Påse at bane og garderobe er klargjort ved kamp, samt sjekke eventuell draktlikhet
Ordne dommer i barnefotballen.
I ungdomsfotballen og voksenfotballen skal man registrere laget i FIKS før kamp, melde
inn kampinfo underveis i kampen. Rapportere inn resultater. Ta imot dommerregning, og
sende denne til kasserer.
Oppdatere spillelister i treningsøkta.no / Hoopit (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf.) og melde inn oppdateringer til styremedlem@andebufotball.no

Kontrollere at alle kamper er lagt inn riktig i Hoopit. Kampendringer skal oppdateres
i Hoopit.
Være foreldrekontakt og kalle inn til foreldremøter.
Lage kjørelister. Sørge for at kampvert er satt opp til alle hjemmekamper.
De skal stille på møter i regi av klubben, som for eksempel klubbmøter og de bør ha et tett
samarbeid med styret.
Ha kontakt med motstanderlag og gjøre alle type avtaler om omberamming av kamper,
baner og dommere.
Lagleder skal sørge for drikke til dommere som er satt opp av kretsen. Fra 13 år og oppover
Arrangere turer og sosiale aktiviteter, samt påmelding til cup’er.
Ansvarlig for intern registrering av røde/gule kort og oversikt over når spillere skal stå
over pga. karantene.
Delta på trener- og lagleder møter
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7.3 HVA FORVENTES AV EN SPILLER
Fotball er et lagspill, gi ros til dine medspillere og vis respekt for trener og støtteapparat.
Gi beskjed hvis du ikke kan komme på trening
Vis innsats på trening og kom i god tid, med riktig utstyr: Leggbeskyttere – gode sko –
drikkeflaske - klær etter vær.
Vær hyggelige med hverandre og si ifra til en voksen hvis du ser eller opplever mobbing,
banning eller annen uakseptabel oppførsel.
Lytt til treneren og vær positiv.
Tap og vinn med samme sinn, det kommer alltid en ny mulighet.

7.4 KAMPVERTENS OPPGAVER
En kampvert er en vert som tar imot gjestelaget, en som passer på at Fair Play retningslinjene følges.
Før kampen: Møt opp i god tid, 1 time før kamp.
Bruk gul kampvert-vest (finnes i boden)
Lås opp porten- koden fås av trener/lagleder og i kiosken.
Ønsk begge lagene og dommeren velkommen, og vis hvor garderobene er.
Vær hyggelig mot alle
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av trenerne.
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestartere er, og ha telefon for å kunne ringe 113.
På H.Glass arene er hjertestarteren plassert på garasjen, ved garderobene i hallen.
På H.Glass sletta er hjertestarteren plassert inne på toalettet, nøkkel til toalettet henger bak
på toalettveggen.
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8. KLUBBDRIFT OG ØKONOMI
8.1 MEDLEMSKONTINGENT
Alle medlemmer må betale kontingent til klubben. Denne dekker baneleie/vedlikehold,
spillerforsikring, trenergodtgjørelse, utstyr, dommere, trenerkurs og påmeldingsavgifter til
serie og cuper.
I tillegg må alle være medlem av Andebu IL og betale den årlige kontigenten til idrettslaget.
Drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

8.2 FORSIKRING
Alle registrerte spillere som har betalt medlemskontingent er forsikret gjennom en kollektiv forsikring i NFF. Trenere og ledere som er innmeldt i fiks er også dekket av denne
forsikringen.
Se også https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

8.3 SKADER
Ved skade eller lidelse:
Utfør akutt skadebehandling – Ring idrettens skadetelefon på tlf. 987 02 033 for bistand
Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
Idrettens skadetelefon tar kontakt med skadelidte uavhengig om det er dekning i forsikringen
Idrettens skadetelefon bestiller all utredning og behandling i
et kvalitetssikret behandlingsnettverk
Idrettens skadetelefon følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling
Alle spillere må bruke leggskinn i oppvarming, trening og kamp. Uten leggskinn gjelder
ikke forsikringen. Ta selv kontakt med forsikringen ved skade. Dette gjør kommunikasjonen mye enklere.
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HJERTESTARTER
Hjertestarter henger på traktorgarasjen ved H-glass arena, og inne på
toalettet på H-glass sletta

Assist førstehjelpsveske
Alle lag får utdelt en Assist førstehjelpsveske. Den skal være med på
trening og kamper. Ved behov for påfyll - kontakt utstyrsansvarlig.
Førstehjelpskoffert finnes i kiosken og på styrerommet.
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8. KLUBBDRIFT OG ØKONOMI
8.4 ØKONOMIPLAN
Link til økonomiplan

8.5 BUDSJETT
Hvert år utarbeides budsjett for kommende år av styret. Budsjettet baserer seg på forsiktighetsprinsippet.

8.6 REGNSKAP
Andebu fotball bruker ekstern regnskapsfører til å føre regnskapet. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Fotballgruppa har egen kasserer som styrer inn/ut betalinger fra lagene og er ansvarlig for kontanthåndtering fra kiosksalg o.l, samt utbetaling av dommerhonorarer.

8.7 LAGSKASSER
Klubben er sjef!
All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Det er ikke lov med private konti eller egne lagkonti.

Men lagene får eget skyggeregnskap for å holde kontroll på lagets inntekter og utgifter. Ved spørsmål - ta kontakt med kasserer.
Det er heller ikke lov med kontantkasser, ta kontakt med kasserer for eventuelle forskudd på utgifter.

8.8 DUGNAD
I Andebu Fotball baserer vi oss på frivillighetsprinsippet. De fleste lag har foreldredrevet dugnadsinnsats. Lagene kan ha egne dugnader, men ingen kan tvinges til å delta. Egne sponsoravtaler må godkjennes av styret på forhånd. Både kioskinntekter og sponsorinntekter fordeles etter en 30/70 mo-

.

dell mellom klubb og lag. Dvs. 30 % av overskuddet går til klubben

Ved spørsmål ang. økonomi - send e-post til : kasserer@andebufotball.no
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9.0 INFORMASJON—KOMMUNIKASJON
9.1 TRENERFORUM
Det er vår trenerkoordinator som innkaller til trenerforum. Vi vil forsøke å holde jevnlige trenerforum, minimum 2 på våren og 2 på høsten. Alle trenere bør stille på trenerforumene.
Møtene avholdes i vårt klubbrom i Andebuhallen. e-post: trenerkoordinator@andebufotball.no

9.2 FORELDREMØTER
Det er lagleders oppgave å innkalle til foreldremøter. Vi anbefaler at det innkalles til minimum 1
møte før sesongstart, og 1 møte i løpet av høstsesongen.

9.3 LAGLEDERMØTER
Det avholdes et «ABC» møte før sesongstart for alle lagledere. Etter at sesongen er over, avholdes et evalueringsmøte. Det er sportslig leder som leder disse møtene. Møtene avholdes i vårt
klubbrom i Andebuhallen.
e-post: sportsligleder@andebufotball.no
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9.4 HJEMMESIDE
www//andebufotball.no
Fotballgruppa deler hjemmeside med AIL og de andre undergruppene i idrettslaget. Her finnes
informasjon om lagene, treningstider, banefordeling kamper og all informasjon som trengs for
ledere, trenere, spillere og foreldre. Vi ønsker oss en «levende» hjemmeside, og alle oppfordres
til å sende inn bilder og omtaler av kamper etc. Dette sendes til: leder@andebufotball.no
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9.5 NETTSIDER
NFF har sin egen hjemmeside, med mye nyttig informasjon:
www.fotball.no
Vestfold fotballkrets sin hjemmeside: www.fotball.no/Kretser/vestfold
Treningsøkta.no (s2s.net)

Alle trenere og lagledere skal bruke verktøyet som ligger på treningsøkta.no. Det er lagleders
oppgave å legge inn riktig informasjon om alle spillere og foreldre. Husk å fjerne spillere som har

sluttet, samt å underrette fiksansvarlig om dette. Det er viktig at riktig e-post adresse (for de
yngste: foreldrenes adresse) legges inn, da dette vil lette kommunikasjonen med spillere og foreldre. Det er enkelt å sende meldinger via treningsøkta.no. Spørsmål angående treningsøkta.no
kan rettes til: leder@andebufotball.no

9.6 SOSIALE MEDIER
Fotballgruppa har egen facebook side.

Vi har laget en egen gruppe for trenere:
Andebu fotball trenere
Fotballgruppa innfører Hoopit appen fra 2021
som en kommunikasjonsplattform mellom spillere, foreldre og trenere. I
en overgangsperiode vil det
være behove for både Hoopit og Facebook grupper, men det er et mål at all kommunikasjon skal
foregå på Hoopit etterhvert.
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9.7 KODEBRIKKE
Kodebrikkene til Andebuhallen tilhører Sandefjord kommune. Får å få tilgang til hallen kontaktes
leder i fotballgruppa. Porter og utstyrs-bod på H-Glass Arena og H.Glass Sletta er utstyrt med kodelås. Koden fåes av leder i fotballgruppa.

Vi har installert en GSM styring på døren til klubbrommet. Tilgang til denne fås ved henvendelse
til leder.
e-post leder: leder@andebufotball.no

9.8 KONTAKTINFORMASJON
Telefonnummer til styret, lagledere og trenere finnes på treningsøkta.no. , på hjemmesiden andebufotball.no, eller i HOOPIT appen

Leder : leder@andebufotball.no
Nestleder : nestleder@andebufotball.no
Sportslig leder : sportsligleder@andebufotball.no
Utstyrsansvarlig : utstyr@andebufotball.no
Kasserer : kasserer@andebufotball.no
Styremedlem : styremedlem@andebufotball.no
Sekretær : sekreter@andebufotball.no
Sponsoransvarlig : reklame@andebufotball.no
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10. REKRUTTERINGSPLAN
10.1 NYE LAG
Andebu fotball har som mål og kunne tilby alle jenter og gutter muligheten til å spille fotball i Andebu kommune. Tilbudet skal være allsidig og under trygge rammer for store og små.
Fair Play er en viktig del av fotballen i Andebu og skal implementeres i alle lag og grupper uansett
virkemåte.
Rekrutteringsarbeidet er derfor viktig for å kunne ivareta en solid spillerstall i alle aldre.
Målet med rekrutteringsarbeidet ligger i gode holdninger, god utvikling fotballfaglig og sosialt
helt frem til de blir A-lagsspillere på damelaget eller herrelaget.
Oppstart/rekruttering
Opprettelse av lag.
Andebu Fotball skal tilstrebe å kunne gi ett fotballtilbud for jenter og gutter fra de er 6 år. Det bør
så langt det er mulig være rene guttelag og jentelag.
Eventuelt i samarbeid med Arnadal, Kodal og Høyjord.
Foreldremøte.
Settes opp rett etter første trening. Ledes av sportslig leder og evt trenere.
Opprettelse av lag for barnehagen/førsteklassingene skal være rett etter skolestart i august.
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10.2 REKRUTTERING AV TRENERE OG LAGLEDERE
Andebu fotball er avhengig av frivillig hjelp gjennom aktive foreldre som har lyst til å bidra for
fotballen.
Det skal tilstrebes minimum 2 trenere og 1 lagleder pr. lag.
Trenerne skal tilbys trenerkurs betalt av klubben, samt gjennomføre internopplæring av lagleder
og trenere i systemene klubben har.
Behov for hvilke kurs trenerne trenger, settes opp etter de krav satt for den aldersgruppen trenerne skal trene.
Ansvarlig for dette er Sportslig leder.
Ved oppstart kan nye trenere få hjelp og veiledning av treneransvarlig og sportslig leder. Dette
for å kunne sikre de nye trenerne en trygg og god start.
Oppfølging.
Klubben skal følge opp og tilrettelegge, eventuelt justere om det er behov for endringer i samråd
med treneransvarlig. Ansvarlig for dette er sportslig leder.
Intern opplæring:
Treningsøkta
Mail og mailstruktur
Hjemmesiden
Facebook
Ballbua
www.fotball.no
Regler og retningslinjer Andebu fotball.
Hoopit
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11. FOTBALL FOR ALLE
«Fotball for alle» – ingen trenings-kontingent
Årets gladnyhet i Andebu!
Vi lanserer et nytt konsept hvor alle barn til og med 10 år slipper å betale trenings-kontingent.
Det vil være et prøveprosjekt som er tenkt å vare i 3 år i første omgang. Målet er å rekruttere enda flere fotballspillere, samt at vi ønsker å begrense frafallet i fotballen. I tillegg til at de aller
yngste slipper trenings-kontingenten kommer vi til å arrangere lavterskel tilbud for alle barn og
ungdommer i Andebu i form av helgeturneringer hvor man selv velger hvem man vil spille på lag
med. Det vil være åpent for alle med tilknytning til Andebu, og man må heller å ikke være medlem av klubben for å delta. Vi håper å kunne få til en enkel servering av frukt eller lignende på
disse arrangementene.
Dette prosjektet er et samarbeid mellom fotballgruppa og Andebu Idrettslag hvor vil deler på
kostnadene.
Alle medlemmer må betale medlemskontingenten til idrettslaget(kr. 200,-), da det er dette som
danner grunnlaget for LAM midlene som tildeles idrettslaget. Det er antall betalende barn og
ungdommer vi får tildelt midler for.
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