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1 Innledning 
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om i fotballgruppa i Kvernbit og gjøre det enkelt å finne 
ut hva som gjelder internt i fotballgruppa i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes 
og gjøres. 
 
Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i Kvernbit, hvem vi er og hvilken  
målgruppe vi er til for. 
 
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i 
klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, 
ansatte, trenere og dommere i klubben. 
 
Klubbhåndboka er utarbeidet som en del av arbeidet med Kvernbit skal bli godkjent som kvalitetsklubb. 
Kvalitetsklubbprosjektet er et system utviklet av Norges Fotballforbund og vil være retningsgivende for 
utviklingsarbeidet som gjøres i klubben. Selv om det er NFF som står bak kvalitetsklubbprosjektet, har 
hovedstyret i Kvernbit bestemt at dette skal innlemmes i hele klubben. Det er på utviklingsområdene om 
organisasjon-, samfunn- og verdiarbeid at hele klubben skal samarbeide om kvalitetsklubbprosjektet. Det blir 
vist til fotballforbundet sine hjemmesider på internett for mer informasjon om kvalitetsklubbprosjektet. På 
hjemmesiden fotball.no finner man mer informasjon om blant annet fotballens lover og reglementer. 
 
Det er styret i Kvernbit Fotball som er ansvarlig for klubbhåndboken og at denne oppdateres. 
 

2 Kvernbit Fotball – visjon, verdier, mål og fair play 
2.1 Visjon og verdier og mål for Kvernbit fotball 
Visjonen til Kvernbit Fotball er at klubben skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet 
for det enkelte medlem til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Verdiene i Kvernbit er: respekt, toleranse, 
likeverd og solidaritet. 
 
Sportsplanen for fotballgruppa tydeliggjør Kvernbit sine mål, visjoner og grunnverdier.  Hovedmålsettingen i 
planen er å få flest mulig til å drive med fotball lengst og best mulig. I tillegg ønsker vi å skape et fundament 
der alle får utvikling på sitt nivå. Det skal være mulig for så vel talentfulle spillere og andre spillere til å være 
med lengst mulig. Sportsplanen for fotballgruppa er tilgjengelig her.   
 

Sportsplanen – kort fortalt 
Fotballgruppa i IL Kvernbit skal: 
‐ Gi eit tilbod til alle som har lyst til å spele fotball 
‐ Gi alle moglegheit til å utvikle seg i eigen klubb 
‐ Fokusere på sosial og fotballmessig utvikling og prestasjonar 
‐ Vere ein organisasjon som er prega av trivsel, glede og fellesskap 
‐ Bidra til å skape gode haldningar hos barn og unge, påverke til å ta ansvar ovanfor seg sjølve og 
andre i og utanfor fotballmiljøet. 
‐ Bygge sine aktiviteter på verdiane respekt, toleranse, likeverd og solidaritet. 
‐ Vere ein leiande klubb innan ”Fair Play”. 
‐ Vere ein klubb alle er stolte av å vere ein del av. 

 

2.2 Fair Play 
Kvernbit Fotball har et sterkt fokus på Fair Play og holdningsarbeid for å sikre at alle våre medlemmer skal 
oppleve klubben som et trygt sted å være. Målsettingen i sportsplanen når det gjelder Fair Play er at Kvernbit 
IL alltid skal være mer Fair Play enn motstanderen. Det er viktigere enn å vinne kampene. Kvernbit legger vekt 
på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenerer, lagledere og foreldre/foresatte så lenge de 
er med i klubben.  
 

http://kxweb.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948500278&filename=c_101_59570_1448625762692.pdf&issueId=&contentId=


 

 

2.2.1 Kampverter 
Kvernbit er med på Fair Play tiltaket «Kampvert» i barnefotballen. 
Kampvert i barnefotball har flere fordeler: 

• Kampverten har en forebyggende virkning, og skaper en god stemning under kampene i barnefotball  

• Gjestende lag føler seg ekstra velkommen 

• Klubbdommeren har en voksen person å forholde seg til før, under og etter kampen 

• Det er en voksen person tilstede under Fair Play hilsen før og etter kampen 

• Bevisstgjøring av foreldregruppen som tar kampvert-jobben på alvor 

• Skaper et godt omdømme for klubben, og gjestende lag trives hos oss 
   

2.2.2 Foreldrefrie soner 
Fra 2015-sesongen har NFF opprettet nye retningslinjer, som går ut på at foreldre må stå på motsatt side av 
trenere og spillerne. Så langt det lar seg gjøre skal foreldre og publikum oppholde seg på motsatt side av der 
trenere og innbyttere befinner seg. Hvis dette ikke er mulig skal det markeres et skille med kjegler, slik at de 
ikke står samlet. Målet er å unngå at foreldrene blander seg for mye fra sidelinjen, samtidig som at dommerne 
skal skånes.  
 

2.3 Dommere  
Kvernbit Fotball skal ha et dommermiljø som motiverer flere av klubbens medlemmer til å ta dommerkurs, 
samt bidra til at klubbens dommere ønsker å videreutvikle seg. Det blir arrangert klubbdommerkurs hver høst i 
forkant av Kvernbit Cup. Kurset er obligatorisk for spillere i 13-årsklassen. Klubben legger til rette for at 
dommere kan ta utdanning videre til rekrutteringsdommer. Informasjon til og om dommere i Kvernbit er 
samlet her. 
  

2.4 Anlegg 
Kvernbit Fotball skal jobbe aktivt for å videreutvikle baner og anlegg på Fossemyra. Klubbens medlemmer skal 
kunne drive sin aktivitet i trygge omgivelser og ha tilfredsstillende tilgang til og kvalitet på de anlegg en 
benytter. Mer info om anlegget på Fossemyra her. 
 

2.5 Klubbidentitet 
Kvernbit Fotball skal gjennomføre aktiviteter som bidrar til å øke medlemmenes og deres foresattes ønske 

om og vilje til å engasjere seg i deler av klubbens drift. Skape en klubbidentitet som bidrar til at man er stolt 

av å være medlem i Kvernbit IL Fotball. 

 

2.6 Årlige møter 
Kvernbit Fotball skal hvert år arrangere et fellesmøte for alle trenere og ledere. Målsettingen med møtet er å 
sikre at alle trenere og ledere kjenner til klubbens verdier, strategi med mer, samt ha andre aktuelle tema på 
dagsorden. Dette vil være med på å sikre at det blir arbeidd etter klubben sine mål, holdninger og 
retningslinjer. 
 

3 Kvernbit sine vedtekter 
Idrettslaget Kvernbit ble stiftet 7. september 1930. Gjeldende vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 26.03.2012. 
Det er startet opp et arbeid med å tilpasse idrettslaget sine vedtekter til Norges idrettsforbund sin nye 
lovnorm for idrettslag. Gjeldende vedtekter er tilgjengelig her. 
 

4 Kvernbit fotball sin målgruppe 
• Gi et tilbud til alle som har lyst til å spille fotball  

• Gi alle muligheter til å utvikle seg i egen klubb  

• Fokusere på sosial og fotballmessig utvikling og prestasjoner  

• Være en organisasjon som er prega av trivsel, glede og fellesskap  

• Bidra til å skape gode holdninger hos barn og unge, påvirke til å ta ansvar ovenfor seg selv og andre i 
og utenfor fotballmiljøet.  

 

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=4324
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=4009
http://kxweb.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948500278&filename=c_101_59570_1448625772348.doc&issueId=&contentId=


 

 

Mer informasjon om målgrupper for de ulike aldersklasser og lag er gitt i sportsplanen. 

5 Kvernbit fotball sin organisering 
 

5.1 Årsmøtet 
Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, dog senest 
7 dager før fastsatt årsmøtedag i Kvernbit IL hovedlag.  
 

5.2 Fotballstyrets sammensetning og oppgaver  
Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. 
Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og rammebetingelser. Styrets viktigste 
oppgaver er blant annet:  

• Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene 

• Ha økonomisk kontroll og lede driften 

• Sørge for riktig organisering og styresammensetning — og effektive underutvalg 

• Følge idrettens lover og representere klubben utad 

• Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, samt utvikle gode fotballspillere 
 

5.3 Kvernbit Fotball sitt organisasjonskart 
Organisasjonskartet for Kvernbit Fotball vedtas på årsmøtet. Gyldig organisasjonskart ble vedtatt på årsmøtet i 
2015. Valgkomite utnevnes av styre.  
 

 
 
Organisasjonskartet er og tilgjengelig i en mer lesbar utgave her. Det er utarbeidet rollebeskrivelser for de 
ulike funksjonene i organisasjonskartet. Beskrivelsen for de ulike rollene er tilgjengelig med å trykke på 
lenkene under:  
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12.5 Administrasjonssækretær ..................................................................................................................... 15 



 

 

12.6 Sportslig leder ....................................................................................................................................... 15 

12.7 Sportslig Utvalg ..................................................................................................................................... 16 
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6 Lagets organisering  
 
Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle 
er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere roller. Det skal være 
minimum trener, lagleder og foreldrekontakt for hvert lag.  
 

6.1 Oppgaver til trener 
Treneren har ansvaret for det sportslige tilbudet rundt laget og samarbeider med lagleder og foreldregruppa 
for å skape et godt miljø i gruppen/laget. Mer om oppgaver til trener finner du her. 
 

6.2 Oppgaver til lagleder 
Lagleder er den personen som står nærmest treneren på et lag. Han/hun har en svært viktig rolle i å bistå 

trener samt å legge til rette for at aktivitetene drives i trygge og strukturerte rammer. Oversikt over de viktigste 

oppgavene til lagleder finner man her. 

 

6.3 Oppgaver til foreldrekontakt 
Foreldrekontakten har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa og trener/lagleder, samt å fremme 

det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa. Mer info om oppgavene til foreldrekontakten finner du her:  

7 Sentrale dokumenter/føringer innenfor ulike deler av Kvernbit Fotball sin 
aktivitet. 

 

7.1 Sportsplan 
Kvernbit Fotball har egen sportsplan. Sportsplanen er et resultat av de målsettinger/føringer som ligger i 
klubbens strategi. Det er styret i Kvernbit Fotballsom vedtar sportsplanen. Det er Sportslig leder som har det 
overordnede ansvar for at sportsplanen blir etterlevd og koordinerer også arbeidet i forhold til endringer. 
 

7.2 Rekruttering 
 
Kvernbit Fotball rekrutterer i hovedsak sine medlemmer fra følgende skolekretser: 

• Sagstad 

• Grasdal 
 

Mer informasjon om oppgaver for oppstartsansvarlig Kvernbit Fotball finner man her. 

 



 

 

7.3 Utdanning / Kompetanse 
Kvernbit IL ved fotballgruppen skal hele tiden ha stort fokus på å ha godt kvalifiserte trenere og ledere. Et 
minimumsnivå hva gjelder formell kompetanse på ulike nivå er kravene fra fotballkretsen i forhold til klubbens 
nivå som kvalitetsklubb.  
 
Trenerveileder er ansvarlig for at dette følges opp, markedsføres og at nødvendige kurs blir avholdt, enten 
internt eller gjennom krets / forbund for trenerne. Vi oppfordrer trenerne til jevnlig kompetansebygging.  
Styret har ansvar for å oppfordre ledere til å delta på Fotballforbundets Lederkurs 1-3. Lederkurs 4 kan også 
søkes om. Klubben oppfordrer alle trenere og ledere til å ta relevante kurs.  Klubben dekker kursavgift og 
eventuelle opphold og reiseutgifter til laveste sats. 
 
Kvernbit Fotball skal hele tiden søke å ha godt kvalifiserte trenere og ledere. Et minimumsnivå for formell 
kompetanse på ulike nivå er kravene i kvalitetsklubb. Utdanningsansvarlig er ansvarlig for at dette følges opp 
og at nødvendige kurs blir avholdt, enten internt eller gjennom krets / forbund. Klubben oppfordrer alle 
trenere / ledere til å ta relevante kurs og klubben dekker kursavgift. Mer informasjon om oppgaver for 
treneransvarlig finner du her. 
 

8 Media og kommunikasjon  
 

Kvernbit Fotball sine verdier, visjon, strategi og målsettinger skal være tilgjengelig på klubbens nettsider, 

samtidig som dette skal formidles til klubbens medlemmer, foresatte, samarbeidspartnere med mer på ulike 

treffplasser (foreldremøter, oppstartsmøter, møte med samarbeidspartnere o.l.).  Mer informasjon om 

Kvernbit sitt arbeid med media og kommunikasjon finner man her. 

 

MEDIA OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR KVERNBIT FOTBALL 
 
Sosiale medier: Her velger Kvernbit å holde fokuset på Facebook.  
Målet med bruken av Facebook må være todelt: En skal vise aktivitet og ha kontakt med folk i klubben. Altså 
må vi være flinke til å legge ut bilder og lenker fra medier til de som følger oss, og vi må være flinke til å gi 
raske og konkrete svar til dem som spør oss om ting der. Facebook-sidene må også være viktig i fokuset på å 
øke trafikken på våre egne nettsider. Derfor må mest mulig av vårt eget innhold, som vi legger ut der være 
lenket til våre egne nettsider. Der er det sponsorene våre er og de blir promotert der. 
 
Nettsiden:  
Kvernbit ønsker å bruke nettsidene våre som første sted folk søker informasjon. Her skal det meste av 
informasjon om klubben være tilgjengelig på en enkel og oversiktlig måte. Vi har fokus på å legge ut på 
nettsidene, for å så å lenke derfra til Facebook. Vi ønsker å legge ut saker ganske ofte.   Men selv om det skal 
være lav terskel på hva vi legger ut må vi passe oss vel for å bli uvesentlige i målet om å publisere mest mulig. 
Vi må også konsentrere oss om å publisere BEST mulig. For å gjøre dette må vi prøve å rekruttere inn flere 
journalist-brukere på nettsiden, som informasjonsansvarlig kan ha en gjennomgang med på hvordan de skriver 
saker. Fotballgruppen bør ha en journalistbruker som skriver om de yngste og en som skriver om de eldste. 
Hver av undergruppene (andre sporter enn fotball) bør også ha en person som kan legge ut saker.  
Kommunikasjonsansvarlig i Kvernbit IL tar opplæring ved behov. Blikkfang er viktig i billedbruken. La oss se 
hvem vi skriver om. Objektet ser rett i kamera, og det skaper nærhet. Det hjelper også når vi skal ha folk til å 
trykke på lenken vår vi legger ut på Facebook.  
 
Media: Vi må forsøke å få saker om aldersbestemt fotball på trykk i både Strilen og Nordhordland minst 4 
ganger i året. I tillegg bør kampreferat fra alle A-lagskamper sendes til begge dersom de ikke er tilstede. 
 
  



 

 

 

 

9 Økonomistyring 
 

9.1 Økonomi 
 
Kvernbit Fotball skal til enhver tid ha en sunn økonomi som er tilfredsstillende i forhold til klubbens 
aktivitetsnivå. Kvernbit sin plan for økonomistyring er tilgjengelig her.  
 
Klubbens aktiviteter og sportslige ambisjoner skal utvikles i takt med klubbens økonomiske stilling og være 
basert på langsiktighet og et trygt økonomisk fundament. 
 
Revisor: fotballgruppens revisor er den samme som hovedstyret har valgt. 
 
Klubbens økonomiske drift skal være basert på nøkternhet og liten grad av usikkerhet i årlige budsjetter. 
Budsjettet til Kvernbit Fotball blir vedtatt på årsmøte hvert år etter forslag fra Kvernbit Fotball sitt styre. 
 

10 Klubbdrift /rutiner 
 

10.1 Politiattester 
 

• Politiattest ansvarlig: Admin konsulent 

• Styret i NFF, Olympiske og Paralympiske komitè (NIF) vedtok 10 mars 2008 at alle som skal utføre 
oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige, skal ha 
politiattest. 

• I Kvernbit er dette ansvaret tildelt administrasjonskonsulent. 

• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits eller 
ansvarsforhold ovenfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal 
avkreves politiattest. 

• Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest 

• Hver enkelt sender inn søknad om politiattest når de skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Selve 
attesten sendes fra politiet og hjem til den enkelte som selv må fremvise den for styreoppnevnte 
personen i idrettslaget. https://attest.politi.no/ 

• Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget 

• Personer som ikke avleverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med 
utviklingshemming 

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene, epost: 
politiattest@idrettsforbundet.no eller tlf: 800 30 630 

• Politiattesten skal fornyes hvert tredje år. 
  

http://kxweb.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948500278&filename=c_101_59570_1417675800170.docx&issueId=&contentId=
https://attest.politi.no/
mailto:politiattest@idrettsforbundet.no


 

 

 

10.2 Medlemskontingent 
Kontingenten består av medlemskontingent og aktivitetskontingent. Årsmøtet vedtar satser for det enkelte år. 
Gjennom kontingenten er spilleren forsikret. Når kontingent er betalt er man medlem i IL Kvernbit og en har 
da stemmerett på årsmøtet. 
Kvernbit dekker medlemskontingenten til de med styreverv i idrettslaget, samt trenere/lagledere. 
  
De som er aktiv i flere idretter betaler kun aktivitetsavgiften fra idrett nr. 2. Vi har ikke søskenmoderasjon. 
  
IL Kvernbit har ordninger for de som ikke har mulighet til å betale kontingent til gitt dato. Ta kontakt med 
administrasjonskonsulent dersom dette vil være aktuelt. 
 

10.3 Dugnad 
Kiosk 
Kvernbit driver kiosken i Meland Aktiv. Kiosken er viktig miljøskapende faktor for brukerne i Meland 
Aktiv/Fossemyra, samt et møtepunkt for foreldre og besøkende. Vi har åpent mandag-torsdag kl. 17.00 - 
20.00, samt under A-lagskamper og miniturneringer. Vi følger stort sett skoleruten. 
Alle lag har kioskvakt 1-2 uker i året, avhengig av hvor mange spillere de er. 
Kiosken skal holdes åpen under kamp eller miniturneringer, også utenom ordinære åpningstider. Da er det det 
laget eller de lagene som har kamp/turnering som må sørge for at kiosken holdes åpen. 
  
Kvernbit cup 
Kvernbit Cup arrangeres siste helgen i august. Cupen har en egen komite som fordeler dugnadsvakter. Alle på 
Gutter- og Jenter-13-lag deltar på dommerkurs i forkant av cupen, og jobber dugnad som dommere under hele 
cupen. Andre oppgaver denne helgen er sekretariat, parkering, kiosk, avfallshåndtering, kampverter etc. 
  
Juletresalg 
Juletresalget er en veldig viktig inntektskilde for fotballgruppen. Det er en av de viktigste årlige dugnadene 
hvert år. Kvernbit selger juletrær ved Frekhaug senter de to siste ukene før jul. 
  

10.4 Skademelding 
Alle spillere/trenere/lagledere i Kvernbit Fotball som er medlem i klubben er forsikret gjennom NFFs 
forsikringsavtale. Les mer om ordningen, utvidet forsikring og innmelding av skade på Kvernbit.no. 
 

10.5 Utstyr 
Klubbens administrasjon er ansvarlig for at lagene får nødvendig utstyr. Kontakt Materialforvalter vedr. 
spørsmål om dette. Mer informasjon om utstyr til lag og lagledelse, samt oppgaver til materialforvalter finnes 
her. 
 

10.6 Deltagelse i seriespill, cuper og turneringer  
10.6.1 Seriespel i regi av NFF (Hordaland) 
Kvernbit ønskjer å stille lag i alle klassar til ordinært seriespel i NFF og NFF Hordaland. 
OBOS Vinterserie omfattast av dette. Det same kan gjelde andre vinterseriar. 
I NFF Hordaland følgjer seriespelet følgjande modell: 

Aldersklasse Spelform 

6-7 år Trearfotball. 
Miniturneringar, organisert lokalt i sone. 

8-9 år  Femmarfotball. 
Miniturneringar, organisert lokalt i sone. 

10-11 år Sjuarfotball. 
Ordinært seriespel med enkeltståande heime- og bortekampar. Organisert av NFF 
Hordaland, og kampar tilgjengeleg i FIKS. Ingen tabell. 

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948536417


 

 

12 år Niarfotball. 
Ordinært seriespel med enkeltståande heime- og bortekampar. Organisert av NFF 
Hordaland, og kampar tilgjengeleg i FIKS. Ingen tabell. 

13 år Niarfotball. 
Seriespel, organisert av NFF Hordaland. Elektroniske kamprapportar. 
Dommar sett opp av NFF Hordaland. 

14+ Ellevarfotball/Niar/sjuar. 
Seriespel, organisert av NFF Hordaland. Elektroniske kamprapportar. 
Dommar sett opp av NFF Hordaland. 

 
10.6.2 Deltaking i turneringar utanom regulært seriespel i regi av NFF (Hordaland) 
Kvernbit ønskjer at alle våre lag skal melde seg på cupar og andre turneringar utover regulært seriespel i regi 
av NFF og NFF Hordaland. Klubben vil dekke lagspåmeldingsavgift for inntil åtte turneringar per årsklasse per 
kjønn per år. For lag i alderen 6-12 år, er Kvernbit Cup ein av desse. Deltakar- , opphalds- og reisekostnader 
elles, vert ikkje dekt av klubben. 
Ved deltaking på turneringar utover ovannemnte tal, ber spelarane sjølv kostnaden med turneringa. All 
økonomi i tilknyting til aktivitet i klubben skal uansett gå gjennom klubben sine konti. Foreldrekontakt leverer 
til klubben eit oversyn på fordeling av kostnad ved turneringa fordelt på kvar spelar. Turneringar utover dei 
som vert dekt av klubben, skal ikkje vere eigna til å stenge ute/diskriminere einskildspelarar eller grupper av 
spelarar, men vere eit tilbod til alle spelarane på laget. 

10.6.2.1 Førebuingar 

10.6.2.1.1 Søknad til styret 
Lagleiar/foreldrekontakt søkjer om deltaking i turnering til fotballstyret.  

10.6.2.1.2 Fritak frå søknad 
For deltaking på turneringar innanfor ramma på talet turneringar klubben dekkjer, og som ikkje inneber ekstra 
deltakar-, opphalds- og/eller reisekostnader, er laget fritatt frå å søkje styret om deltaking i turneringa. Faktura 
for lagspåmeldinga skal leverast til administrasjonen. Dette kan sendast til Administrasjonskonsulent på 
adm.kons@kvernbit.no.  

10.6.2.1.3 Særskild søknad 
For søknad om deltaking på turneringar som inneber ekstra deltakar-, opphalds- og/eller reisekostnader, eller 
er utanom ramma på det talet turneringar som klubben dekkjer, må det søkjast særskild til fotballstyret ved å 
sende ei e-post til fotball@kvernbit.no.  
Søknaden skal innehalde ein plan for gjennomføring, kven som står ansvarleg for planlegginga, kven som skal 
delta som leiarar, og budsjett. Inntektsbringande tiltak skal godkjennast av fotballstyret, og fotballstyret 
fastset den delen av inntektene som laget kan nytte. 
Budsjett skal leggast fram for og godkjennast av styret. I budsjettet skal det gå fram korleis deltakinga skal 
finansierast, spesifisert på 

• dugnadsinnsats 

• inntekt frå sal av annonser 

• eventuell annan stønad 

• eigendel 

Deltakar-, opphalds- og reisekostnaden for minimum to vaksne leiarar skal fordelast likt på spelarane. 
Laget er sjølv ansvarleg for at budsjettet går i balanse. 
Politiattest skal førevisast for leiarane som deltek på turneringa. 
Deltakinga i turneringa skal elles gå føre seg i tråd med Kvernbit sine verdiar, sportsplan, fair play og 
retningsliner på sosiale medium, alkohol og rusmidlar. 
Søknaden skal vere godkjent av fotballstyret før endeleg påmelding. 
 
10.6.3 Sommarcupar 

mailto:adm.kons@kvernbit.no
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Styret ønskjer å samle laga våre mest mogleg på sommarturneringar. Foreldrekontaktansvarleg vil kvart år i 
september månad samle alle foreldrekontaktane til møte om sommarcupdeltaking påfølgjande år, for å 
koordinere kvar laga reiser. 
 

10.7 Alkohol og rusmiddelpolicy i Kvernbit. 
Aller sportslige arrangement i regi av Kvernbit er rusfrie. Dette gjelder for ledere, trenere, foresatte og spillere.  
Kvernbit som klubben har tydelige holdninger til alkohol og rus. Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt 
og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode 
forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere under 18 år. Dette gjelder alle reiser 
og arrangement i tilknytning til sportslige aktiviteter.  Brudd på dette vil få konsekvenser.  
Dette er i tråd med NIFs retningslinjer for alkohol. 
  

11 Årshjul  
Årshjulet til Kvernbit fotball det gir en oversikt over aktiviteter fordelt utover året. Årshjul finnes her. 
 

 
  

http://kxweb.no/kx/101/files/%EF%BF%BDrshjul%20Kvernbit%20fotball.pdf


 

 

 

12 Instrukser 
12.1 LEDER I FOTBALLSTYRET 

• Kalle inn til og lede styremøter i Fotballgruppen 

• Sette i verk de tiltak som er nødvendig for daglig drift, og for å gjennomføre de vedtak som styret i 
Fotballgruppen og hovedstyret gjør 

• Delegere oppgaver til ansvarlige, samt avtale og følge opp tidsfrister  

• Sammen med økonomiansvarlig holde oversikt over Fotballgruppens økonomi 

• Ansvar for oppretting, vedlikehold, oppfølging og terminering av Fotballgruppens kontrakter og 
avtaler. Dette skal skje i nært samråd med hovedstyret. 

• Stimulere til forslag til inntektsbringende tiltak og videreformidle disse til sponsoransvarlig, 
hovedstyret. 

• Kalle inn til og gjennomføre ordinære, og eventuelle ekstraordinære årsmøter i Fotballgruppen  

• Utarbeide sakspapirer til årsmøtet 

• Skrive årsmelding for Fotballgruppen 

• Sørge for å vedlikeholde styringsdokumenter 
o sportsplan 
o håndbok  

• Fotballstyrets representant i Hovedstyret 

• Klubbens pressekontakt. 

• Løpende kontakt med daglig leder 
 

12.2 NESTLEDER 

• Assistere leder i hans verv og fungere som leder i dennes fravær 

• Skrive referat fra styremøter 

• FIKS-ansvarlig 

• Planlegge og gjennomføre de arbeidsoppgaver og prosjekter som tildeles av leder. 

• Besørge påmelding av alle idrettslagets fotballag til Hordaland Fotballkrets serier i god tid. 

• Koordinere med sportsligutvalg. 
 

12.3 STYREMEDLEMMER 

• Forberede seg og delta aktivt i fotballgruppens styremøter. 

• Ansvarlig for dedikerte oppgaver etter styrets konstituering. 

• Medansvar for klubbens utarbeidelse/videreutvikling av strategi 

• Medansvar for klubbens økonomi 

• Medansvar for klubbens visjon og verdiarbeid 

• Følge idrettens lover og representere klubben utad på en god måte 

• Medansvar for organisering av styrets arbeid 

• Alle styrets medlemmer skal minimum til sammen dekkefølgende funksjoner eller ha ansvar for den 
som er i disse posisjonene:  

o Sportslig leder, dommeransvarlig, barnefotball (ansvarlig for foreldrekontakter under 15 år), 
FIKS-ansvarlig, ungdomsrepresentant, materialforvalter, ansvarlig for lagledere, ansvarlig Fair 
play, ansvarlig for trenere, juletresalgutvalg, Kvernbit-cup utvalg. 

o Ideelt sett skal disse oppgavene utenom sportslig leder, barnefotball, FIKS-ansvarlig og 
ungdomsrepresentant utføres av andre med rapportering til ansvarlig i styret. Dersom ikke 
dette er på plass må medlemmene i styret dele disse mellom seg. 

 

12.4 DAGLIG LEDER 
• Er ansvarlig overfor styret i Kvernbit 

• Er ansvarlig for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner inkludert jevnlig 
rapportering til styret. 



 

 

• Ansvar for oppfølging av leverandører innen IT, telefoni med mer. 

• Jobbe for å få saker på klubbens hjemmeside. 

• Disposisjonsplan over Fossemyra Idrettspark: 
• Holde oversikt over treningstider på Fossemyra i samarbeid med Sportslig leder, 
• Holde oversikt over treningskamper, kamper og utleie på Fossemyra 
• Til enhver tid holde oversikt over at dette er ajour på www.kvernbit.no 
• Holde oversikt over bruk og utleie av Idrettshuset og de rom som IL Kvernbit disponerer i Meland 

Aktiv. 
• Til Fotballsesongen sette opp en komplett liste over alle kamper som er terminfestet av NFF 

Hordaland. Deretter må det finnes plass til samtlige kamper i barnefotballen innen fordelingsmøte 
med de andre klubbene.  

• Banedisposisjonslisten må holdes ajour på daglig basis i løpet av sesongen. 
• Kontaktpunkt for all kampflytting. 

• Koordinere og tildele garderober i Meland Aktiv. 

• Ansvarlig for at hallvakter er på plass, når garderober er tildelt. 

• Følge opp at aktiviteter i henhold til aktivitetsplan/årshjul blir iverksatt eller iverksette disse. 

• Spillerkontrakter. Sørge for underskrift på kontrakter med spillere på alle nivå. Holdningskontrakter, 
foreldrekontrakter eller ved behov amatørkontrakter  

• Oppfølging sponsor og markedsarbeid 

• Oppfølging av øvrig administrasjon 

• Representere klubben i ulike fora etter vedtak i styret 

• Ansvar for utvikling og drift av bygg og anlegg i samarbeid med styret og anleggsutvalg. 

• Praktisk håndteringa av overganger for alle spillere. 

• Administrativ ansvarlig fotballskoler. 

• Jevnlig kontakt mot NFF Hordaland. 
 

12.5 Administrasjonskonsulent 
• Henvendelser til kontoret. 

• Bidra i gjennomføring av aktiviteter. 

• Vedlikehold og revisjon av klubbhåndboken (etter vedtak i styret) 

• Regnskapsbilag. Fakturering.  

• Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak. 

• Ansvar for ajourførte medlemslister, kontingentinnkreving, utfaktureringer og utbetalinger 

• Følge opp at spillere som ikke har betalt sin kontingent, har karantene eller ikke spilleberettiget ikke 
blir benyttet i kamp 

• Ansvarlig for nøkkelkort og nøkler til trenere/lagledere. 

• Varebestilling og oppfølging av kiosk. 

• Politiattestansvarlig. 

• Påmelding/koordinering av turneringer 

• Assistere daglig leder. 

• Bistå styret ved behov og kapasitet. 

• Ansvarlig for koordinering av oppstart hver høst for 5/6-åringene. 
 

12.6 Sportslig leder 

• Ansvarlig for Utvikling, markedsføring og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for 
sportslig aktiviteter og at disse blir fulgt. Årlig revisjon. 

• Følge opp at den sportslige målsettingen nedfelt i Fotballgruppens handlingsplaner og sportsplaner 
blir fulgt opp av alle lagene 

• Bistå ved spørsmål rundt differensiering (som også inkluderer hospitering) 

• Utvikling av sportslig kompetanse hos spillerne. 

• Ansvarlig for påmelding av riktig antall lag til serie i samarbeid med FIKS-ansvarlig. 

• Ansvar for både seniorfotball og barne- og ungdomsfotball  

http://www.kvernbit.no/


 

 

• Ansvarlig for sportslig tilstrekkelig keepertilbud etter rammer fra styret. 

• Være i kontinuerlig dialog med seniortrenere vedrørende nye spillere og overganger 

• Oppfølging av spillerkontrakter. 

•  Sportslig Leder er representert i Fotballgruppens styre 
 

12.7 Sportslig Utvalg 
• Sportslig Leder er leder for sportslig utvalg bestående av minimum 4 medlemmer.  Disse er normalt 

trenerutvikler, dommerkoordinator og daglig leder.  

• Sportslig Utvalg har ansvar for å følge de økonomiske rammene som er gitt fra styret 

• Skal skaffe trenere til de lag som mangler ved behov hos trenerutvikler. 

• Oppfølging av sportsplan. 

• Godkjenning av hospitering i klasser under 16 år. 

• Koordinere samarbeidslag. 

• Koordinere sammenslåing av lag og overgang til nye årsklasser. 

• Retningslinjer for og godkjenning av fotballskoler. 

• Ansvarlig for kontraktinngåelse med spillere / trenere. 
 

 
12.8 OPPGAVER FOR TRENERE I KVERNBIT FOTBALL 

 
Oppgaver: 

• Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert og iht. klubbens Sportsplan 

• Treningsopplegget skal følge anbefalinger fra Treneransvarlig i Kvernbit. 

• Treneren på aldersbestemte lag skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på 

kravene til de enkelte ferdighetsmerker 

• Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til NFFs reglement på de 

enkelte alderstrinn 

• Møteplikt på ledermøter eller trenermøter. 

• Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag/trenere for å sikre at spillere blir godt 

ivaretatt ved aldersopprykk, eller når de går til nye trenere. 

• Hospitering av spillere skal skje iht. retningslinjer i Sportsplan. 

• Tilstrebe å ha formell kompetanse iht. kravene i klubbhåndboken 

 

 

 
  

12.9 OPPGAVER FOR LAGLEDERE I KVERNBIT FOTBALL 
 
Lagleder er den personen som står nærmest treneren på et lag. Han/hun har en svært viktig rolle i å bistå 
trener samt å legge til rette for at aktivitetene drives i trygge og strukturerte rammer.  
Her er en liste over oppgaver til laglederen. Det er fullt mulig å delegere mange av oppgavene til andre 
foreldre, men ansvaret ligger hos lagleder. 
Overordnet 

• Bidra til at foreldre står sammen bak Kvernbit sine verdier 

• Sørge for en positiv stemning og godt samhold i laget blant spillere og foreldre 

• Fokus på både trivsel og utvikling 



 

 

• I samråd med trener og foreldrekontakt kommunisere med kontaktperson i fotballstyret dersom noe 

ikke er slik det bør være 

• Bistå trener med oppdatert spillerliste, som klubben alltid skal inneha. Hvis ikke alle spillere er 

registrert i FIKS vil laget tape kampen ved protest. Kun registrerte spillere er spilleberettiget (fra 13 år). 

Uten spilleberettigelse er spilleren heller ikke forsikret gjennom idrettslaget. 

• Stille på lagledermøter i regi av Kvernbit og NFF Hordaland. 

Drakter 
• Sørge for at laget har drakter nok og gjerne føre en oversikt over hvilken spiller som har hvilken drakt 

til enhver tid. Da er det lettere å ha full oversikt over hvor draktene er. Det er lurt å samle inn draktene 

etter sesongslutt slik at man ikke mister drakter dersom spillere slutter i løpet av ferien/pausen. 

Dommer/Kamprapport 
• Lagleder må sjekke at det er satt opp dommer til kampen, og sende vedkommende en SMS dagen før 

med påminnelse. Til kamper der det ikke er satt opp dommer, må man sørge for egen dommer.  

• Barnefotballen: Bruk klubbdommere. Oversikt over klubbdommere er tilgjengelig på Kvernbit 

sine hjemmesider, og det er opprettet en facebookgruppe, «Dommarar i Kvernbit».  

• Ungdomsfotball: Kretsen setter opp dommere i ungdomsfotballen, men i noen tilfeller må 

hjemmelaget skaffe dommer selv. Vi skal alltid etterstrebe å ha en nøytral dommer på 

kampen. Bruk derfor søkemotoren til NFF, se linken over, for å finne ledig dommer. Vi har 

mange rekrutteringsdommere eller autoriserte kretsdommere i naboklubbene våre som kan 

ta på seg disse oppdragene. Det er derfor opprettet en Facebook-side, "Dommeroppdrag i 

sone Nordhordland", der lagleder kan legge ut ledige dommeroppdrag. 

• Signere dommerregning i barnefotball og besørge utbetaling fra kiosken. I ungdomsfotball og 

seniorfotball sender dommer regning direkte til administrasjonskonsulent for utbetaling digitalt. 

• Elektroniske kamprapporter benyttes i ungdomsfotballen. Denne skal inneholde alle spillernes navn 

med fødselsår og draktnummer. Lagleder fyller denne ut. Husk å sjekke at spillere som benyttes står 

på den oppdaterte spillerlisten. Det er ikke kamprapporter i barnefotballen.  

Bistand til trener/kampleder 
• Innkalling av spillere til tropp i forbindelse med kamp er trener sin oppgave, men lagleder kan bistå 

trener og være tilgjengelig i tilfelle sykdom eller andre ting. 

• Lagleder må også være kapabel til å være kampleder eller i hvert fall sørge for å delegere til noen som 

passer til å lede en spillergruppe ved treners fravær.  

• For at trener skal kunne følge med på kampen er det gunstig om lagleder (eller andre) 

kan skadebehandling for å gi rask behandling til spillerne. God skadebehandling kan korte ned 

skadeperioden vesentlig  

• Lagleder bør hjelpe til å holde ro på innbytterbenken, samt å sørge for at foreldre og andre tilskuere 

opptrer i samråd med Kvernbit sine regler for fair-play, kampverter og foreldrefri sone. 

 Ved bortekamper 
• Enten ordne kjøreliste eller be alle møte på kampsted og oppfordre til å samarbeide om kjøring i god 

tid før kampen. 



 

 

 Ved hjemmekamper 
• Skaffe og betale dommer. Hvis det ikke er satt opp dommer av kretsen, ligger det oppdatert 

informasjon på nettsidene om hvordan du finner dommer til kamp. 

• Fylle ut elektronisk kamprapport, og laste opp kamprapport i FIKS etter kamp (Kun 13 år og eldre) 

• Stille med vester ved draktlikhet. Bortelaget skal ha på vestene. Bortelagets draktfarger finnes på 

klubbens side på www.fotball.no. 

• Sørge for å få fjernet målene som ikke skal brukes og sett ellevermålene på plass.  

• Ta imot motstanderlaget og ønsk velkommen 

12.10 OPPGAVER FOR FORELDREKONTAKT I KVERNBIT FOTBALL 

 
Oppgaver 
 

• Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i 

spiller-/foreldregruppa 

• Bindeledd mellom trenere/lagleder og foreldregruppen 

• Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp 

• Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og ev. foreldre på laget 

• Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse 

konflikten selv til styret/sportslig utvalg 

• Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere 

12.11 DOMMARANSVARLEG 
 
VERV: Dommeransvarlig     
RAPPORTERER TIL: Sportslig Leder 
 
ANSVARSOMRÅDER: 
 

• Rekruttering og utdanning av dommere. 

• Oppfølging av dommere.  

• Dommeroppsett internt i klubben for de lag kretsen ikke setter opp dommer til. 

• Medlem i sportslig utvalg 

• Vedlikehold av ringeliste på dommere og kommunikasjon av denne til lagledere og trenere. 

• Være kontaktperson mot fotballkretsen vedrørende dommere. 

• Være kontaktperson for dommerne vedrørende utøvelse og utfordringer i forbindelse med 
dommergjerningen. 

• Være kontaktperson for samarbeid med klubber i regionen. 
 

 
Årlige oppgaver: 
 

Vår: møte med dommerne rundt sesongstart. 
 
Juni/juli: Invitere alle 13 åringer til klubbdommerkurs uken før Kvernbit-cup og organisere dette. 
 
Kvernbit-cup: Bistå med dommeroppsett. 
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Tidlig høst: Snakke med aktuelle årsklasser på en trening angående rekrutteringsdommerkurs. 
 

Høst: møte de dommerne som har praktisert inneværende sesong og oppsummere sesongen. 

 
12.12 OPPGAVER FOR OPPSTARTSANSVARLIG KVERNBIT FOTBALL 
 
Den oppstartsansvarlige i Kvernbit bør ha erfaring eller kompetansekrav innen den idrett som skal startes opp.  
IL Kvernbit følger skoleruten for oppstart av nye årganger. Den første uken i september, skal der startes opp 
treninger for de yngste (6-åringer). Invitasjon sendes ut til skolekrinsen som klubben dekker. Dette gjøres i 
august, se punkt 1.1. 

• Garderober, bane eller hall må være booket i god tid til oppstartdagen.  

• Innmeldingsskjemaer må kopieres opp, og rikelig med kulepenner må være tilgjengelig den første 

treningsdagen.  

• Deler av fotballstyret og sportslig avdeling, må være tilstede første trening for å ønske velkommen, og gi 

informasjon om klubbens verdier og retningslinjer.  

• Sportslig leder og trener- og utdanningsansvarlig, har ansvar med å følge opp trenerne det første året.  

• Oppstartsansvarlig følger opp lagleder og dugnadsansvarlig det første året, og når sesongen er over 

sendes en evaluering til fotballstyret.  

12.13 OPPGAVER FOR TRENERANSVARLIG I KVERNBIT FOTBALL    
 
Sportsplan: 

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

• Trenerforum: 

• Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal 

organiseres. 

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

• Klubbens trenere: 

• Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener 

for trenerne! 

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

• Rekruttering av nye trenere. 

• Treneransvarlig lager en plan der han/hun besøker de forskjellige lag for å kunne veilede 

trenerne i klubben. 

• Kontrakter med trenere 

• Klubbens ledere: 

• Treneransvarlig har ansvar for at kontrakter med trenere blir godkjent i fotballstyret 

 

Treneransvarlig rapporterer til sportslig leder 

 
Eksempel på årshjul for trenerutvikleren/Trenerforum: 

• Feb./mars: Trenerforum 1: 

• Gjennomgang av klubbens sportsplan. 

• Nye trenere er på plass. 

• Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen. 

• Juni: Trenerforum 2: 



 

 

• Evaluering av vårsesongen. 

• Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst. 

• Påmelding til kurs. 

• Nov./des.: Trenerforum 3: 

• Evaluering av sesongen. 

• Planlegging av ny sesong. 

• Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben. 

• Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong. 

 

12.14 MATERIALFORVALTER KVERNBIT FOTBALL 

 
Oppgaver: 

  
  

• Materialforvalter oppnevnes av styret i fotballgruppa 

• Materialforvalter er ansvarlig for innkjøp av utstyr skjer iht. budsjett 

• Ansvarlig for fotballgruppens lager 

• Være kontaktperson mellom leverandør av utstyr og Kvernbit IL 

• Sikre at alle draktsett og klær får trykk av riktig sponsorlogo og klubblogo 

• Sikre at alle innkjøp blir gjort iht. avtale med utstyrsleverandør 

• Sørge for at sponsorbonus blir utløst og benyttet. 

• Hver vår sikre at alle lag har: 

• Baller – 1 ball pr spiller 

• Komplett draktbag 

• Drakter – en trøye til hver spiller 

• Medisinskrin 

• Markeringsvester 

• Keeperhansker 
 
Hver høst bestille klær til trenere og oppmenn 

• Coachjakke 

• Regnjakke 

• Overtrekksdress 

• Dommerfløyte 

• Stoppeklokke 
 
 

12.15 KVALITETSKLUBBANSVARLIG KVERNBIT FOTBALL 

 
Kvalitetsklubbansvarlig skal:  

• Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund 
legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.  

• Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.  

• Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av 
klubbens verdiarbeid i praksis.  

• Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er 
lagt  

• Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.  

• Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding ved årlig møte 



 

 

 
12.16 FAIR PLAY-ANSVARLIG KVERNBIT FOTBALL 
 
Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem  
som er ansvarlig for å koordinere Fair Play-tiltakene i klubben og bruke Fair Play-programmet  
som en veileder. Det er ønskelig at Fair play-ansvarlig knytter til seg flere ressurspersoner i et utvalg for fair 
play. 
 
Overordnete ansvarsområder:  

• Implementere klubbens strategi ut i praksis.  

• Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.  

• Kommunikasjon med krets og forbund.  

• Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).  
 
Praktiske ansvarsområder:  

• Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.  
• I samarbeid med daglig leder påse at anlegget har et Fair play-preg.  
• I samarbeid med materialforvalter sørge for at det er tilstrekkelig med Fair play-effekter tilgjengelig i 

klubb.  
• Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.  
• Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.  
• I samarbeid med daglig leder, leder i fotballgruppa bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.  
• Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.  

 

 
12.17  FIKS-ANSVARLIG KVERNBIT FOTBALL 
FIKS (fiks.fotball.no) er fotballen sitt IKT-system. Her skjer påmelding til seriespill, håndtering av overganger, 
elektronisk kamprapport (fra ungdomsfotball), og alle medlemmer over  år må være registrert her med gyldig 
forsikring for å være spilleberettiget. 
FIKS-ansvarlig skal  

• Påse at styret kjenner til alle påkrevede oppgaver i FIKS. 

• Påse at kontaktpersoner (lagledere) har brukertilgang "klubbruker", slik at disse kan administrere 
elektronisk kamprapport. 

• Gi opplæring til brukere. 

• Besørge påmelding til seriespill gjennom FIKS. 
 


