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HVA ER EN KLUBBHÅNDBOK? 
IL Try sin klubbhåndbok skal svare på de viktigste 
spørsmålene om retningslinjer og regler, og 
samtidig fungere som en veileder for klubben. Den 
skal også sikre at det er kontinuitet i det som 
bestemmes og gjøres i klubben. 

Hilsen Hovedstyret i IL Try 
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Klubbinformasjon 
 

Klubbnavn:   IDRETTSLAGET TRY  

Stiftet:    01.02.1929 revitalisert i 2005 

Idrett(er): IL Try er et fleridrettslag innen fotball, langrenn, alpint, skiskyting og         
løping 

Postadresse:   Postboks 118, 0712 OSLO 

E postadresse:   styreleder(at)il-try.no 

Internettadresse:  www.il-try.no   

Organisasjonsnummer:  992 738 324 

Bankforbindelse:  Nordea 

Bankkonto:   6051.06.36131 (KUN FOR GIRO MED KID) 

6051.06.57023 (BRUKSKONTO) 

Medlem av:   Norges idrettsforbund  

Tilknyttet:   Oslo idrettskrets 
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Innledning 
 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om IL Try, og skal gjøre det enkelt å finne ut 
hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det arbeide som gjøres og 
innsikt i det som bestemmes. 

Denne Klubbhåndboka er utarbeidet av styret og bygger på en strategiprosess i regi av Oslo 
Idrettskrets, med innspill fra 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 vår. 

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, 
hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. 
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Klubbens historie 
01.02.1929 ble Skiklubben Sport etablert av 
entusiastiske ungdommer i Voksenkollen 
området. Sport ble senere til Idrettslaget Try. 
Idrettslaget hadde liten aktivitet fra 1950-tallet 
og frem til 01.02.2005 da en gjeng med nye 
entusiaster "relanserte" TRY. Her er noen klubb-
historiske høydepunkt: 

 

 

1929 - Skiklubben Sport stiftes 01.02 
1932 - Sport spiller sin første bandykamp - mot PIL på Strømsdammen 
1937 - Skiklubben Sport blir medlem av Idrettsforbundet 
1938 - Andreas Wyller, Sport, norgesmester i utfor og slalåm 
1939 - Andreas Wyller, Sport, norgesmester i slalåm 
1945 - Skiklubben Sport får egen dameavdeling 
1946 - SKIKLUBBEN SPORT ENDRER NAVN TIL IDRETTSLAGET TRY 
1946 - Tove Wyller, Try, nr. 3 i slalåm og utfor i NM, Harald Hauge, Try, nr. 4 i hopp-NM og nr. 7 i 
Holmenkollen 
1948 - Idrettslaget Try holder åpningsrenn i Wyllerløypa 
2005 - Idrettslaget Try blir "relansert" 
2005 - Idrettslaget Try stiller med 3 aldersbestemte lag i fotball, et jentelag og to guttelag 

2015 – Idrettslaget Try har på 10 år vokst fra ca. 30 medlemmer i 2005 til over 700 medlemmer. 
Aktivitetene er varierte og mange ivrige barn (og noen voksne) har deltatt med stor iver siden 
relanseringen. TRY er et naturlig samlingspunkt for idrettsglede og aktivitet for dem som tilhører 
Grindbakken skolekrets. 

Verdier 

IL Try baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett som er:  
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har IL Try videre tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben 
vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. 

IL Try sine egne verdier er:  
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ORGANISASJONSVERDIER: 

• Åpenhet 
Dette betyr at IL TRY skal kommunisere klart og tydelig til alle, og nå ut med relevant 
informasjon til de ulike gruppene i idrettslaget. Hjemmesiden skal utnyttes bedre til dette. I 
tillegg skal klubbens verdier og mål gjøres tydelig for medlemmene, i dette også hva som 
forventes av de ulike rollene i organisasjonen. IL TRY skal være en demokratisk organisasjon, og 
ha full åpenhet med hensyn til beslutninger og beslutningsprosesser. Alle skal bli sett og lyttet 
til, og samtidig bli gjort kjent med hva som forventes av dem. 
 

• Samarbeid 
Dette betyr at IL TRY skal ha fokus på samarbeid både internt og eksternt. Internt handler det 
om samarbeid på tvers av de ulike gruppene, utnytte kompetansen bedre, og legge til rette for 
dialog og erfaringsutveksling. Koordinering og prioritering av treningstider, dugnader, ulike 
sponsoravtaler og profileringstøy er viktig for at klubben skal fremstå som uniform med ett felles 
uttrykk. Eksternt handler det om et tettere samarbeid med for eksempel forbund, krets, skoler, 
kommunen, politikere, media, foreldre og andre ressurspersoner.  
 

• Frivillighet 
Dette betyr at IL TRY er tuftet på et enormt engasjement fra foreldre og andre ressurspersoner. 
Hovedtanken er at alle kan bidra med noe, og at dette vil ha en positiv effekt på det sosiale 
miljøet i klubben. På den ene siden handler det om å synliggjøre og verdsette det enorme 
engasjementet blant klubbens foreldre, på den annen side handler det også om at de frivillige 
må aksepterer klubbens overordnede verdier, visjon, regelverk og planer. Det forplikter å være 
frivillig i IL TRY. Samtidig skaper det glede og fellesskap.  
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AKTIVITETSVERDIER: 

• Sosial 
Dette betyr at IL TRY skal sikre at alle 
medlemmene opplever et fellesskap. Glede og 
trivsel skal stå i fokus, og det skal være en 
positiv og trygg atmosfære. I IL TRY snakker 
man godt til og om hverandre, både internt og 
eksternt. Klubben skal ha en stolt profil i 
lokalmiljøet. Alle medlemmene skal ha et 
tilbud, uansett nivå, og utvikling av sosiale 
ferdigheter er viktig.  
 

• Allsidig 
Dette betyr at IL TRY skal legge til rette for at klubbens medlemmer kan delta på flere idretter og 
at det samtidig oppfordres til det. Det skal tilbys aktiviteter tilpasset alder og modningsnivå, med 
den hensikt å beholde flest mulig lengst mulig.  
 

• Kvalitet 
Dette betyr at TRY IL skal ha gode og konkrete sportslige planer med avklart ambisjonsnivå som 
brukes aktivt. Klubben skal ha kompetente, kvalifiserte og engasjerte trenere på hvert årskull i 
hver gren. Det skal legges til rette for sportslig utvikling, og alle trenere/ledere skal tilbys 
opplæring. Alle barn blir sett, det er tydelig kommunikasjon i alle ledd, og klubben får et stort og 
kompetent nettverk. 

Hvordan ønsker IL Try å jobbe med- å synliggjøre verdigrunnlaget både internt og eksternt: 

• Hjemmeside 
• Infomøte 
• Facebook 
• Adferd 
• Spre ordet 
• Arrangement 
• Årsmøtet 
• Trenermøter 
• Spillermøter 
• Foreldremøter 
• Profileringstøy 
• Delaktighet i lokalmiljøet 
• Presse/media 
• Næringsliv 
• Særforbund  
• Dugnad 
• Politikere 
• Særkrets  
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Verdiene skal hjelpe oss til 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 
• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 
• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 
• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 
• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 

 

Visjon 
IL Try sin visjon:  

Idrettslaget TRY – rom for alle, blikk for den enkelte. 

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor 
folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape 
sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon. Klubben 
kan beskrive visjonen på flere måter, slik at den lettere kan forstås av alle, og slik at alle kan se 
hvordan de kan bidra for å nå drømmen. 

Virksomhetsidé 
IL Try sin virksomhetsidé er:  

Med engasjement og frivillighet skaper IL TRY mestring, glede og 
sosial tilhørighet gjennom allsidige aktiviteter i nærmiljøet. 

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva 
som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi 
tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber. 

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og 
støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og 
hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver. 

Hovedmål 
Hovedmålet til IL Try er:  

IL TRY skal være det fleridrettslaget i Oslo med størst engasjement, 
best miljø og minst frafall i aldersbestemte klasser. 

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. 
Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av 
ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene. Det tar tid å oppnå 
hovedmålet, og det kan revideres etter behov. 

Som utdypelses av dette avsnittet henvises det til klubbens virksomhetsplan under vedlegg nr. 2. 
Virkshetsplanen må godkjennes av årsmøtet. 
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Organisasjon 
 

 

 

Organisasjonsplan 
Styret skal bestå av representanter fra alle idrettsgrenene, samt en styreleder og en økonomi-
/regnskapsansvarlig.  

I tillegg har styremedlemmene særegne ansvarsområder i organisasjonen som går på tvers og de 
idrettsgrenene de representerer. (se figur/matrise neste side vedr. dette) 

Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i april. Årsmøtets oppgaver er 
nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én 
måned og ha betalt kontingent. 

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside. 

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med 
på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. 
Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside. 

Styret 
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 
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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. 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 
• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de 

vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en 
forsvarlig økonomistyring 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere idrettslaget utad 
• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

Andre viktige oppgaver: 

• Planlegge og ivareta idrettslagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 
• Stå for idrettslagets daglige ledelse 
• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 
• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 
• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de 

er dekket av underslagsforsikring 
• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 
• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 
• Oppdatering av klubbhåndboka 

Styremedlemmene kan velges både til idrettsspesifikke oppgaver som representant for hver 
idrettsgren, samt andre ansvarsområder slik som det fremkommer av matrisen under. Hvert enkelt 
styremedlem står fritt til å etablere uavhengige arbeidskomiteer til å bistå med disse 
ansvarsområdene, men det er det enkelte styremedlem som har ansvaret for at arbeidet blir utført 
og som rapporterer om dette til styret. Se fig. under 
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Styrets arbeid 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene 
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme. 
 
Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll 
fra styremøtene. 
 
Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av 
sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9. 
 

Utvalg/komiteer 
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder 
valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav). 

For de styreoppnevnte arbeidsutvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av 
styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i 
komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan arbeidsutvalget/komiteen 
er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver arbeidsutvalget/komiteen har. 

 

Klubbens lov 
Klubben skal ha en egen lov (vedtekter). Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som 
finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget 
må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med 
lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. 

 
Les mer  
Se vedlegg 1 - IL Try sin lov. 
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Medlemskap 

Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse 
og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte må også oppgis. Alle medlemmer har 
en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem 
aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt 
melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon 
knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan 
være aktuelle og interessante for deg. 

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle 
som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen 
kontingenten er betalt. 

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke 
inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få 
betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft. 

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding 
skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn 
ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. 
Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til 
opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, 
må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering. 

 

Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for 
hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og 
voksne/støttemedlemmer. Man kan også vedta en familiekontingent i klubben, som en 
rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert 
enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, siden 
revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet. 
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Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være 
treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i 
forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak. 
 

Treningsavgifter 
Treningsavgiftene fastsettes av de ulike arbeidsutvalgene og gruppene på bakgrunn av faktiske 
kostnader med aktivitetene. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med 
treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen. 
 

Startkontingenter – deltakeravgifter 
Deltakelse i konkurranser krever startkontingent. I individuelle idretter er det som oftest slik at 
startkontingenten påløper for hver konkurranse, men klubben kan også inkludere startkontingent 
for enkelte skirenn dersom dette fremmer den generelle deltakelse i skirenn. Ellers gjelder 
prinsippet om at den enkelte deltaker bærer selv sine egn kostnader ifm deltagelse i konkurranser.  
 
Ved deltakelse i lagidretter kreves det lagsavgifter. Den enkelte utøvers avgifter i lagidretter er 
dekket inn gjennom treningsavgiften for deltagelse på f.eks. opptil 2 cuper eller lignende 
arrangementer per sesong. For deltagelse på arrangementer og cuper utover dette kan f.eks. cup-
/arrangementsansvarlig forskuttere utlegget for hele laget, og kreve refusjon av den enkelt deltaker. 
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Klubbens aktivitetstilbud 
 
IL Try tilbyr per i dag aktiviteter som vi har forutsetninger for å kunne tilby i vårt nærmiljø. Vi jobber 
med å utvidet og forbedre dette tilbudet i takt med medlemmenes ønsker og egne initiativ til å 
starte nye idrettsgrener. Per i dag er hovedaktivitetene i IL Try følgende: 

- Allidrett (1. klasse og introduksjon til ulike idretter i Try) 
- Fotball 
- Langrenn 
- Skiskyting 
- Alpint 
- Løpegruppe for voksne / foreldre 
- Og etter hvert nye idretter som f.eks. kombinert og hopp som er under utarbeidelse. 

 

For mer informasjon om vårt tilbud og treningstider, påmelding etc. Se www.il-try.no 

 

Barne- og ungdomsidrett 
Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig! 

Barneidrett 

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne 
til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All 
aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger 
intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer 
at 

• aktiviteten skjer på barnas premisser  
• barna har det trygt 
• barna har venner og trives 
• barna opplever mestring 
• barna får påvirke egen aktivitet 
• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 

 
Les mer 
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett 

 

Ungdomsidrett 

I dag er det begrensede muligheter i klubbens ungdomsidrett. Dette er noe klubben ønsker å utvide 
innen fotball, ved å ha fokus på å skaffe eget fotballanlegg. Et evt. juniortilbud i fotball skal 
fremdeles være foreldredrevet. Klubben ønsker også å se på behov og muligheter innen ski og alpint 

http://www.il-try.no/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/klubbutvikling/aktivitetsleder-barneidrett/idrettens_barnerettigheter__bestemmelser_om_barneidrett__utfyllende_komm....pdf
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for å beholde flest mulig lengst mulig. Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til 
retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for 

• at ungdom kan bli så gode som de selv vil 
• å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere 
• at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet 
• at ungdom får bidra med det de kan 
• at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg 
• at treningsavgiften er overkommelig for ungdom 

Les mer 
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund 

 

Aktivitetsplan/terminliste 
IL Try setter opp oversikter over konkurranser/stevner/cuper etc. som klubben og dets medlemmer 
kan delta i. Aktivitetsplanen/terminlisten publiseres på klubbens hjemmeside www.il-try.no under 
hver enkelt idrettsgren. 

Klubbens arrangementer 
Enkelte idrettsgrener i IL Try er også med på å arrangere egne konkurranser, cuper, turneringer, 
aktivitetsdager og lignende. Informasjon om dette publises også på klubbens hjemmesider og 
informasjon om dette distribueres til medlemmene og de foresatte under de aktuelle 
idrettsgrenene.  
 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/
http://www.il-try.no/
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Reise i regi klubben 
 
På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en 
ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være 
en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. 
Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være 
kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt 
dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt. 

Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe 
mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget. 
 

Til deg som er medlem, foresatt, trener i IL Try 
 
IL Try skal avholde presentasjoner og informasjonsmøter om IL Try på Grindbakken skole jevnlig ifm 
innskrivning av 1. klassinger, på felles foreldremøter etc. Det skal i tillegg utarbeides og utdeles 
informasjonsskriv om IL Try til foresatte til 1. klassinger på skolen. Formålet med dette er å beskrive 
det hver enkelt målgruppe trenger å vite om klubben. Videre skal det avholdes planleggingsmøter 
med foreldre og trenere for alle idrettsgrener ved sesongstart, samt evalueringsmøter når sesongen 
avsluttes. I tillegg publiseres det jevnlig aktuell og viktig informasjon og nyheter om klubben på IL 
Try’s nettsider. 

 

Utøver 
Utøverne bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 
• aktivitetstilbudet 
• medlemskap 
• dugnad 
• klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne 

Sett deg inn i Try’s «Lille Blå» 
 

Forelder/foresatt 
Foreldre bør være kjent med at IL Try er en foreldredrevet fleridrettsklubb, som i stor grad er 
avhengig av foreldre og foresatte engasjerer seg i frivillighetsarbeid for klubben. Dette fordi vi 
ønsker å yte et lavterskeltilbud med høy kvalitet til alle medlemmene våre. Derfor er 
foreldreengasjement helt grunnleggende for vår eksistens. Dessuten skaper den en helt unik sosial 
ramme for både foreldre og barn, rundt idrettene og aktivitetene vi utøver. Videre bør foreldre være 
kjent med:  
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• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 
• aktivitetstilbudet 
• medlemskap 
• forsikringer 
• politiattest 
• dugnad 
• klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene 

Vi forventer at alle 
foreldre som har barn som 
nyter godt av Try’s 
medlemstilbud også bidrar 
med frivillighetsarbeid for 
klubben på de områder de 
har forutsetninger for å 
kunne bidra.  

 
Les mer på Try’s «Lille Blå» og Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen 

Trener 
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud 
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor 
være kjent med 

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media
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• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 
• sportsplan 
• aktivitetstilbudet 
• medlemskap 
• lisens og forsikringer 
• politiattest 
• kompetansetilbud for trenere 
• klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne 
• hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …) 

 

Hovedtrener 
Denne rollen benevnes ulikt i forskjellige idretter (hovedtrener, trenerkoordinator eller 
treneransvarlig). I denne veilederen bruker vi begrepet hovedtrener. 

Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i sin idrettsgren eller 
aktivitetsgruppen. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere 
klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i 
klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.  
 

Oppgaver 

• Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan 
• Rapportere jevnlig til arbeidsutvalget om klubbens/gruppens sportslige aktivitet 
• Utarbeide aktivitetsplan/terminliste 
• Arrangere trenermøter  
• Gjennomføre treningene i samarbeid med hjelpetrener 
• Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer, renn eller løp 
• Ha dialog og samarbeid med foreldre 
• Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere 
• Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben 
• Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet 
• Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere 
• Være oppdatert på informasjon fra styret 
• Arrangere treningssamlinger, renn og sosiale samlinger 
• Årsmelding for klubbens sportslige plan 

 

Trener og hjelpetrener 
IL Try oppfordrer juniorer og andre utøvere til engasjere seg som hjelpetrenere i sin idrett. 
Hjelpetrenere og andre trenere er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte 
utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til hovedtreneren. I lagidretter samarbeider trenerne 
med hovedtrener om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i. 

Oppgaver 
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• Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens 
sportslige plan 

• Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan 
• Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp og skirenn 
• Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben 
• Følge gjeldende regelverk 
• Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges 

idrettsforbund 
• Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere 
• Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og 

retningslinjer 
• Representere klubben på en god måte 

 

Les mer 
Mal på treneravtale fra Norges Idrettsforbund 
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund 

 

Ansvarlig for idrettsgren, leder arbeidsutvalg og lagleder 
Laglederen er lagets/gruppens administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt 
idrettsgruppen/laget. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har 
ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper, stafett oppsett, gjennomføring av 
kamper osv. 

 
Oppmenn/lagledere bør være kjent med  

• hva klubben står for 
(verdier, visjon og 
virksomhetsidé) 

• aktivitetstilbudet 
• medlemskap 
• lisens og forsikringer 
• politiattest 
• klubbens retningslinjer 

og forventninger til 
foreldre 

• hva tilbyr klubben sine 
oppmenn/lagledere 
(utstyr, bekledning, 
kurs) 

 

Oppgaver 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/standardkontrakt---midlertidig-arbeidsavtale---trener.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/utdanning-og-kurs/
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• Ajourføre og sende inn navnelister på utøvere, spillere og lag 
• Gjøre seg kjent med den sportslige planen 
• Arrangere foreldre-/spillermøter samt arbeidsutvalgsmøter 
• Gå igjennom rennregler, fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle 

utøvere/spillere og foresatte 
• Møte på lagleder- og allmannamøter 
• Gi informasjon til utøvere, spillere, trenere og foresatte 
• Oppdatere idrettsgrenens-/lagets hjemmeside 
• Ansvar for lagskasse 
• Melde på til stafetter, cuper og turneringer 
• Innkalle til dugnader 
• Arrangere hjemmekamper, renn, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport 
• Administrere reiser til/fra bortekamper og treningssamlinger 
• Skaffe dommere, Teknisk delegerte til renn (TD) og lege 
• Sikre at alle utøvere/spillere har lisens 
• Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren 

 

Dommer 
Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. 
Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser. 

Dommerne bør være kjent med; 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 
• krav til dommere på ulike nivåer 
• medlemskap 
• lisens og forsikringer 
• klubbens retningslinjer og forventninger til dommere 
• hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …) 

Klubbdrift 
I denne delen av klubbhåndboka beskriver vi hvordan IL Try arbeider for å oppnå en 
velfungerende drift av klubben. 

 

Årshjul 
IL Try har et hovedårshjul for administrering av klubben samt ulke idrettsspesifikke årshjul for hver 
enkelt idrettsgren. I tabell under presenterer vi hovedstyrets årshjul.  Øvrige årsjul for hver enkelt 
idrett ligger innarbeidet i grenenes sportsplaner etc. Hovedstyrets oversikt viser de viktigste tingene 
som skjer i klubben hvert år.  
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Kurs og utdanning 
Il Try ønsker å bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg 
i den jobben de skal gjøre. Vi oppfordrer derfor alle idrettsgrenene til å gi trenere og foreldre 
muligheter til å delta på trenerkurs og annen opplæring i de ulike idrettsgrenen de er tilknyttet. 
Hovedstyret har delegert ansvaret for å finne frem til og tilby slike kurs til de ansvarlige 
styremedlemmene for hver idrettsgren i klubben.  

Les mer 
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund 
 

Medlemshåndtering 
Klubben benytter www.123klubb.no som er et verktøy for klubbdrift og hjemmeside i en og samme 
løsning, som leveres av www.kxp.no. Verktøyet har et elektronisk medlemssystem som er godkjent 
av NIF. Løsningen sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt 
over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. Noen idrettsgrener benytter også 
123klubb sin kortbetalingsløsning på nett. 123klubb.no er integrert med idrettens øvrige system, slik 
at f.eks. oppdateringer medlemmene selv gjør via Min idrett, oppdatere seg automatisk i 
medlemssystem. For rutiner vedrørende innmelding og utmelding, se vår hjemmeside under 
«påmelding» våre idretter og «Bli medlem». Medlemmene er selv ansvarlig for at 
kontaktinformasjon er korrekt, og oppdatere selv denne elektronisk via www.il-try.no og egen 
brukerpålogging. 

 

Årshjul TRY  

Aktivitet Frist Gren Kategori Aktivitet Referanse Innhold Kriterier Metode email adresse Dokumentasjon Referanse
Lokale Aktivitetsmidler 20.11. Alle Øko Søknad Oslo Idrettskrets Barneidrett 6-19 år  Antall medlemmer  

Anleggsmidler 12.11. Alle Øko Søknad Norges Idrettsforbund Utstyr i eie, 30%
ved invitasjon til 
kontaktperson 

skaug9008@gmail.c
om Mail frå Skiforbundet

Idrettsregistrering 31.01. Alle Øko Krav Norges Idrettsforbund Antall medlemmer
ved invitasjon til 
medlemsansvarlig ? Antall medlemmer

http://www.idrett.no/tema/idrettsr
egistreringen/Sider/Idrettsregistrerin
g.aspx, www.klubbenonline.no

Rekneskap Alle Øko Krav
Budsjett Alle Øko Krav
Årsrapport Alle Leiing Krav

Kommunale bidrag (1. 
adm-og driftstilskudd) 01.02. Alle Øko Søknad Oslo kommune Antall medlemmer

Antall medlemmer 
under 25 år

Per post og direkte 
ved invitasjon til 
kontaktperson ?

Papirskjema, kopi av 
bilag OG faktura 

http://www.idrett.no/krets/oslo/tils
kudd/Sider/bidragoslokom.aspx

Kommunale bidrag (1. 
adm-og driftstilskudd) 01.09. Alle Øko Søknad

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Oslo Idr.krets, 
Ekebergvn 101, 1178 
Oslo

1. sept: signert 
rekneskap, 
styreberetning  og 
budsjett, 

Kommunale bidrag (2a 
anleggs- og lokalleie) 01.06. Alle Øko Søknad

Leie av anlegg og 
lokaler til org trening 
(ikkje kommunale 
anlegg eller skoler) 

ved invitasjon til 
kontaktperson Papirsøknad

Kommunale bidrag (2b 
Leie av gymsal) Alle Øko Søknad

ved invitasjon til 
kontaktperson Skjema frå skolen

http://www.idrett.no/krets/oslo/tils
kudd/Sider/bidragoslokom.aspx

Kommunale bidrag (2c 
Leie av kommunale bad) 01.02. Alle NA Søknad

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Kommunale bidrag (3a 
anleggsstøtte) 01.02. Alle Øko Søknad

Anlegg som eies av 
TRY

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Kommunale bidrag (3b 
anleggsstøtte, spesielle 
tiltak) 01.02. Alle Øko Søknad

Innredning av 
klubbhus 

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Kommunale bidrag (4 
Reisetilskudd) 01.02. Alle Øko Søknad

Kvalifisert til 
internasjonale konk

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Kommunale bidrag (5 
stipend) 01.02. Alle Øko Søknad

idrettsutøvere - særlig 
fremtredende innstas 

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Kommunale bidrag (7 
Andre formål ) 01.02. Alle Øko Søknad

Avvikling av nasjonale 
renn, mm

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Kommunale bidrag (8 
Funksjonshemmede) 01.02. Alle Øko Søknad

Transport, utstyr og 
trenere

ved invitasjon til 
kontaktperson 

Momsrefusjon Alle Øko Søknad
Allidrett Allidrett Øko Søknad

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/utdanning-og-kurs/
http://www.123klubb.no/
http://www.kxp.no/
http://www.il-try.no/
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Dugnad og frivillig arbeid 
IL Try er i all hovedsak foreldredrevet. Vi er opptatt av å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt 
vare på hverandre. Vi ønsker å etablere gode holdninger hos alle medlemmene, som fører til et godt 
treningsklima. Tryland er litt annerledesland der vi ønsker å gi et lavterskeltilbud som ikke 
ekskluderer noen barn pga for høye kostnader knyttet til å utøve en idrett. Således skiller vi oss fra 
veldig mange andre klubber i Oslo. Dette muliggjøres gjennom en stor grad av dugnad og frivillig 
arbeid fra foreldre. Det er dette IL Try er tuftet på, og som er vår spesielle identitet. 

 
De foreldrene som nyter godt av denne ordningen gjennom aktive og sunne barn med gode 
holdninger, må derfor også bidra tilbake. Klubben forventer mao at ALLE foreldre bidrar til å 
muliggjøre dette. Skal vi for eksempel nå målet med 1 trener for hvert 10. barn, trenger vi 30 fotball 
trenere og ca. 50 trenere til de ulike vinteridrettene. I tillegg trenger vi frivillige til å stille opp på 
arrangementer, til å delta i arbeidsgrupper, komiteer og hovedstyre etc. Vi trenger også noen til å 
steke vafler og servere drikke. Vi trenger materialforvalter, oppmenn og sponsorer. Med andre ord: -
Æ Vi trenger deg!  

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad, men vi oppfordrer sterkt alle til 
frivillig å delta i dette «spleiselaget» vi kaller IL Try. 

Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en 
forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres, og der alternativet er at aktiviteten må 
legges ned. Noen arrangementer i klubben forutsetter frivillig innsats for at det skal være mulig å gi 
tilbudet. I forbindelse med slike arrangementer vil tilbudet forsvinne hvis ikke mange nok stiller seg 
til disposisjon for dugnadsarbeid, med oppgaver som kiosksalg, skolevakter, servering, parkering, 
rydding m.m. 

Les mer 
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/
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Politiattester 
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og/eller mennesker med 
utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning 
med politiattest: 

1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. 
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted å sende sine barn. 

Prosedyre for politiattest i klubben: 

1. Gå inn på: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf  

2. Hent ut skjema: Bekreftelse på formål med politiattest 

3. Skjema leveres utfylt til idrettsansvarlige for hver idrettsgren. Idrettsansvarlige 2015 er: 
         Langrenn: Christian Groch: christian.h.grosch@gmail.com  
         Skiskyting: Leiken Aasbø: leiken.aasbo@gmail.com  
         Fotball: Fredrik Thrane Holst: fredrik@webnodes.com  
         Alpin: Jan Ove Ertesvaag: janove.ertesvag@alfalaval.com  
         Allidrett: Camilla Sommerfeldt Bentzen: medlem@il-try.no  

4. Idrettsansvarlige tar med skjema på IL TRY styremøte der det blir signert. 

5. Idrettsansvarlige lever tilbake skjema til trener / søker. Trener / søker må selv konvertere 
dokumentet til PDF fil. Denne filen skal benyttes under den elektroniske søkeprosessen. 

6. Trener / søker går selv inn via link for elektronisk søknadsprosess; 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/# og under 
link https://attest.politi.no Følg rutiner som beskrevet.  

7. Når godkjennelse er mottatt fra Politiet, skannes skjema og sendes til medlem@il-try.no for 
registrering hos klubben 

 NB: Søknaden skal registreres under kategori Frivillige organisasjoner. 

Klubbens antidopingarbeid 
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt 
avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben kan bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping. IL 
Try skal være et «Rent idrettslag». 

Les mer 
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge 

 

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf
mailto:christian.h.grosch@gmail.com
mailto:leiken.aasbo@gmail.com
mailto:fredrik@webnodes.com
mailto:janove.ertesvag@alfalaval.com
mailto:medlem@il-try.no
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://attest.politi.no/
mailto:medlem@il-try.no
http://www.antidoping.no/forebygging/rent-idrettslag/
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Kommunikasjon 
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, www.il-try.no. 
I tillegg sender de ulike trenere og styremedlemmene ut mail og SMS til de aktuelle utøverne og 
foresatte gjennom idrettslagets nettløsning/kommunikasjonsplattform om annen relevant 
informasjon vedr. de ulike aktivitetene eller arrangementer etc.  

Vi deler også ut Try’s lille blå og annen relevant informasjon om Try’s medlemstilbud til barn og 
foresatte på Grindbakken skole.  

 

Arbeidsgiveransvar 
Det er styret i IL Try som har arbeidsgiveransvaret for evt. ansatte i klubben. Dette ansvaret kan 
delegeres til et av styremedlemmene. Dersom det er flere ansatte, er det vanligvis den daglige 
lederen (dersom en slik finnes) som har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.  IL Try har per i dag 
ingen fast ansatte, men vi ønsker å tilknytte oss en administrasjons sekretær som kan overta noen av 
de administrative oppgaven som i dag utføres av trenere og andre tillitsvalgt, slik at disse kan få mer 
tid til trening og gjennomføring av aktiviteter for barn og unge i klubben. Vi søker kontinuitet i denne 
stillingen og ønsker å ansette en kompetent person for dette arbeidet mot betaling.  

Alle som påtar seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt 
idrettens regelverk gjennom en avtale. 

Les mer 
Mal for midlertidig ansettelsesavtale fra NIF 
Veiledning om klubben som arbeidsgiver fra NIF 
Brosjyre fra Skatteetaten: Arbeidstaker eller næringsdrivende 

 

 

http://www.il-try.no/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/standardkontrakt---midlertidig-arbeidsavtale---trener.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubben-som-arbeidsgiver---veiledning.pdf
http://www.skatteetaten.no/upload/Brosjyrer_og_bok/Arbeidstaker_eller_naringsdrivende_BM.pdf
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Sikkerhetsarbeid (HMS) 
Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre 
som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på 
dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og 
anlegg. I IL Try ligger ansvaret for å fremskaffe tilstrekkelig 
forsikring under slike arrangementer, til 
arrangementsansvarlig og økonomiansvarlig i hovedstyret.  

Dersom klubben har ansatte, foreligger det et spesielt ansvar 
for arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet skal være systematisk 
og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i 
arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i 
virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige 
lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring. 

 

Økonomi 
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer 
at styret har ansvar for at 
 

• klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 
• klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 
• klubben har en forsvarlig økonomistyring 

 
Styret i IL Try har delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til den 
innleide økonomiansvarlig i klubben. Dette arbeidet innebærer løpende bilagsføringen og ajourhold 
av regnskapet, utfakturering av medlems- og treningsavgifter, samt betaling av dokumentere 
kostnader og utgifter i klubben. Try sin økonomifunksjon styrer etter prinsippet om at hver enkelt 
idrettsgren skal bære sine egne kostnader og beholde sine egne øremerkede inntekter. Det er altså 
ingen idretter eller grupper som skal sponse elitesatsing eller lignende for andre utøvere/grupper.  
 
Øvrige oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 
 

• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. 
Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring. 

• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 
• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 
• Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 
• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 
• Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 
• Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité. 

 
 
 
Les mer 
Informasjon og nyttige tips om klubbøkonomi  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
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Forsikringer 
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til 
den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Klubben 
må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret 
gjennom medlemskontingenten. Det er de ulike grenansvarlig sin oppgave og informere 
foreldregruppen om dette. 

Klubben har tegnet en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto. 
Klubben har en styreansvarsforsikring. 

Les mer 
Informasjon om Idrettsforsikring for barn 

 

Anlegg og utstyr 
IL Try er velsignet med både Holmenkollen anlegget og hele Oslo Vinterpark som en del av vårt 
nærmiljø. Så når det gjelder vinteridretter som langrenn, skiskyting, hopp, kombinert og Alpint mm, 
kunne vi ikke hatt bedre rammebetingelser for å utøve disse idrettene. Når det gjelder fotball og 
sommeridretter som kunne ha nytt godt av en idretts-/kunstgressbane, så er dessverre forholdene 
den rake motsetningen. Her benytter vi per dags dato hovedsakelig ball-bingen på Grindbakken 
skole som treningsfelt og det kommunale Bjølsenfeltet som arena for avvikling av hjemmekamper i 
fotball. Her jobber vi aktivt med å få etablert en egen 11’r kunstgressbane i bunnen av 
Midtstuebakken. «Grindbakken Stadion» disponerer IL Try hele året fra kl 16:30 (når skoleaktiviteter 
avsluttes) og frem til kl 22:00 på kvelden. Try sin fotball avdeling bærer vedlikeholdsansvaret for hele 
ball-bingen, så lenge denne benyttes. I tillegg benytter vi også skolen gymsal på kveldstid gjennom 
hele året, men i fordeling med andre aktiviteter og idretter utenfor Try’s regi.  

 

Personlig utstyr, treningsavgift mm: 
I IL Try fungerer treningsavgiften slik at den ikke dekker utstyr eller bekledning for den enkelte 
utøver. Dette må utøverne selv dekke, eller laget hente inn gjennom sponsormidler etc. I noen 
idrettsgrener som f.eks. lagidrett dekker treningsavgiften deltakelse i noen konkurranser og cuper, 
men i andre individuelle grener må dette også dekkes av den enkelte utøver.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
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Maler og eksempler 
 

Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbguiden.no 

 
Maler for klubb 
 
Årshjul med faste oppgaver i klubben 
Sjekkliste årsmøter 
Innkalling til årsmøte 
Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 
Årsberetning til årsmøte 
Protokoll fra årsmøte 
Innkalling til styremøte 
Protokoll fra styremøte 
Økonomihåndbok 
Kommunikasjonsstrategi for idrettslag 
 
 
Eksempler på retningslinjer i klubb 
 
Retningslinjer valgkomité 
Retningslinjer for utdanningsansvarlig 
Retningslinjer revisorer og kontrollkomité 
Retningslinjer foreldre/foresatte 
Retningslinjer utøvere 
Retningslinjer trenere 
Retningslinjer alkohol 
Retningslinjer mobbing 
Retningslinjer for reiseleder ved representasjon 
Retningslinjer skikk og bruk e-post 

http://www.klubbguiden.no/


 Virksomhetsplan – IL Try 27
 
 
   

Vedlegg 1 - IL Try sin lov  
Vedtekter for Idrettslaget TRY 

 

Lov for Idrettslaget TRY, stiftet 1-2-1929 

Vedtatt den 29.4.2008 med senere oppdateringer av 22.10.2015 

Godkjent av årsmøtet i Try den 31.03.2016 (ingen endringer til årsmøtet 23.03.2017) 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.1 

 

                                                           
1 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget 
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal 
fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar 
innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
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(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom [navn på idrettskrets] idrettskrets, hører hjemme i 
[navn på kommune] kommune, og er medlem av [navn på idrettsråd] idrettsråd2. 

 

(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  

 

§ 3  Medlemmer 

 

(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

 regelverk og vedtak.      

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 
organisasjonsledd i NIF.  

 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 
kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til 
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 
regelverk og vedtak. 

 

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

                                                           
2 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer 
enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 
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(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 
inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken 
og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 
informere om klageadgang.  

 

(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling 
av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 
med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse 
i idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

                                                           
3 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). 
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for 
betaling av kontingent. 
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§ 5  Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting 
i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal 
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra 
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon 
kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en 
person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

 

(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har 
ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt 
og medlemskap i laget.  

 

(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av 
styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
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(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 
samme konkurranse.   

 

(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  

c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 
forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

(6)  Talerett:4 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i  idrettslaget. 

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget 
eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre 
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er 
opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 
skjer.   

 

                                                           
4 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må 
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.» 
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(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 
utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 
oppnevnt.  

 

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare 
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

  

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen 
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, 
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 
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(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare 
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 9 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 
linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 
part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  

        

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
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(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 
avgjørelse. 

 

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et 
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

                                                           
5 For eksempel per e-post. 
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
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(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7  

 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 
regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 
laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert 
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har 
engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

                                                           
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
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underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

 

(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 
skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13  Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 
måned8. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles.  

 

                                                           
8 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  
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(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 14  Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det 
kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 15  Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal9: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.10  

                                                           
9 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 
måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 
bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
10 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for 
idrettslag. 
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7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til 
å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12 

10. Foreta følgende valg:13 

a) Leder og nestleder 
b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem14 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer.15  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  

 

                                                           
11 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
13 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. 
14 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og 
varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. 
Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.  
15 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende 
som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 
forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.» 
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(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte  

 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers 
varsel etter: 

 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten 
og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal 
det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og 
dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse. 
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(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 18  Idrettslagets styre 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet16 mellom 
årsmøtene.  

 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 
de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge 
for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17  

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.  

 

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 
forlanger det. 

                                                           
16 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og 
inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt 
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor 
instruksens/vedtakets rammer. 
17 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 



 Virksomhetsplan – IL Try 41
 
 
   

 

§ 19  Grupper og komiteer 
 
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 
årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 
valgkomiteen.  

 

(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater 
fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst 
én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 
 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
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§ 21  Lovendring 

 

(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å 
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er 
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 
motstrid med NIFs regelverk. 

  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av 
NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder 
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  

(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter 
avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, 
skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for 
behandling av saken.  
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Vedlegg 2 - IL Try sin virksomhetsplan 

Virksomhetsplan 
for IL Try 

 
Perioden 2016 - 2019 

IL Try  
[Email address] 

IL  T ry har væ rt gjennom en s trategipros ess  for videre klubbutvikling, og hvor 
utarbeidels e av en virks omhetsplan er et av flere sentrale dokumenter i denne 
pros ess en. V irks omhetsplan skal væ re et s tyrings verktøy / s trategidokument som 
bes kriver hva IL  T ry s tår for, hvem man ønsker å gi et tilbud til, og hva man tenker 
klubben skal jobbe mot i fremtiden. 
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Innhold 
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Innledning      
Virksomhetsplan for IL Try ble godkjent på årsmøtet den 31.03.2016 etter en forutgående 
strategiprosess i regi av hovedstyret i IL Try i samarbeid med Oslo Idrettskrets, og der alle 
medlemmene i klubben fikk tilbud om å delta i prosessen og gi innspill/bidrag til denne planen. 

 

 

Historikk og status  
01.02.1929 ble Skiklubben Sport etablert av entusiastiske ungdommer i Voksenkollen området. 
Sport ble senere til Idrettslaget Try. Idrettslaget hadde liten aktivitet fra 1950-tallet og frem til 
01.02.2005 da en gjeng med nye entusiaster "relanserte" IL TRY.  

I dag er aktivitetene varierte og mange ivrige barn (og noen voksne) har deltatt med stor iver siden 
relanseringen. TRY er blitt et naturlig samlingspunkt for idrettsglede og aktivitet for dem som 
tilhører Grindbakken skolekrets. I dag er Try også blitt et fleridrettslaget med aktivitetstilbud for 
barn og unge i blant annet, allidrett, fotball, langrenn, alpint, skiskyting og løping for de voksene.  

Medlemsutvikling 
Etter 10 år har Try vokst fra ca. 30 medlemmer i 2005 til over 700 medlemmer ve inngangen til 2016. 
De aller fleste medlemmene er barn fra 6-12 år. Andelen kvinner og menn er relativt likt fordelt i 
klubben.  

Vi er i ferd med å bygge opp en ungdomsavdeling fra 13 år og oppover. Spesielt innen skiskyting er 
denne gruppen økende, men forhåpentligvis vil også de andre idrettsgrenene få flere medlemmer i 
ungdomsavdelingene etter hvert som barna blir eldre, vi får ny fotballbane og klubbhus kommer på 
plass. I tillegg har vi en liten løpegruppe (Try Us) for seniorfruene i Try, samt et meget dyktig 
veteranlag i fotball for pappaer og fotballtrenere i Try.   
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Vi forventer fortsatt solid medlemsvekst i årene fremover.      

Organiseringen av IL Try 
Virksomhetsplanen skal brukes som et styringsredskap for klubben. Den er bygd opp og støtter seg 
til virksomhetsplanen for NIF. Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig tanke- 
og arbeidsprosess, skal virksomhetsplanen også gjøres tilgjengelig for medlemmene i 
organisasjonen, og fungere som grunnlag for synliggjøring og markedsføring av aktivitetene overfor 
lokalsamfunnet, lokale myndigheter og næringslivet.  
 

Try er organisert på følgende måte, her illustrert ved hjelp av et organisasjonskart: 

 

 

 

 

 

 

 

Rollefordeling/arbeidsdeling mellom styret og administrasjon: 
Nedenfor følger en matrise som beskriver rollefordeling/arbeidsfordeling mellom de ulike 
styremedlemmene, administrasjonen og økonomifunksjon.  
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VISJON FOR IL Try 
 

En visjon uttrykkes gjerne gjennom en form for slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. 
Visjonen må eies av den enkelte organisasjon. Visjonen i IL Try er: 

” Idrettslaget TRY – rom for alle, blikk for den enkelte.” 

VERDIGRUNNLAGET FOR IL Try 
Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre vår 
identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli. 

ORGANISASJONSVERDIER: 

• Åpenhet 
Dette betyr at IL TRY skal kommunisere klart og tydelig til alle, og nå ut med relevant 
informasjon til de ulike gruppene i idrettslaget. Hjemmesiden skal utnyttes bedre til dette. I 
tillegg skal klubbens verdier og mål gjøres tydelig for medlemmene, i dette også hva som 
forventes av de ulike rollene i organisasjonen. IL TRY skal være en demokratisk organisasjon, og 
ha full åpenhet med hensyn til beslutninger og beslutningsprosesser. Alle skal bli sett og lyttet 
til, og samtidig bli gjort kjent med hva som forventes av dem. 

• Samarbeid 
Dette betyr at IL TRY skal ha fokus på samarbeid både internt og eksternt. Internt handler det 
om samarbeid på tvers av de ulike gruppene, utnytte kompetansen bedre, og legge til rette for 
dialog og erfaringsutveksling. Koordinering og prioritering av treningstider, dugnader, ulike 
sponsoravtaler og profileringstøy som er viktig for at klubben skal fremstå som uniform med ett 
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felles uttrykk. Eksternt handler det om et tettere samarbeid med for eksempel forbund, krets, 
skoler, kommunen, politikere, media, foreldre og andre ressurspersoner.  
 

• Frivillighet 
Dette betyr at IL TRY er tuftet på et enormt engasjement fra foreldre og andre ressurspersoner. 
Hovedtanken er at alle kan bidra med noe, og at dette vil ha en positiv effekt på det sosiale 
miljøet i klubben. På den ene siden handler det om å synliggjøre og verdsette det enorme 
engasjementet blant klubbens foreldre, på den annen side handler det også om at de frivillige 
må aksepterer klubbens overordnede verdier, visjon, regelverk og planer. Det forplikter å være 
frivillig i IL TRY. Samtidig skaper det glede og fellesskap.  

AKTIVITETSVERDIER: 

• Sosial 
Dette betyr at IL TRY skal sikre at alle medlemmene opplever et fellesskap. Glede og trivsel skal 
stå i fokus, og det skal være en positiv og trygg atmosfære. I IL TRY snakker man godt til og om 
hverandre, både internt og eksternt. Klubben skal ha en stolt profil i lokalmiljøet. Alle 
medlemmene skal ha et tilbud uansett nivå, og utvikling av sosiale ferdigheter er viktig.  
 

• Allsidig 
Dette betyr at IL TRY skal legge til rette for at klubbens medlemmer kan delta på flere idretter og 
at det samtidig oppfordres til det. Det skal tilbys aktiviteter tilpasset alder og modningsnivå, med 
den hensikt å beholde flest mulig lengst mulig.  
 

• Kvalitet 
Dette betyr at TRY IL skal ha gode og konkrete sportslige planer med avklart ambisjonsnivå som 
brukes aktivt. Klubben skal ha kompetente, kvalifiserte og engasjerte trenere på hvert årskull i 
hver gren. Det skal legges til rette for sportslig utvikling, og alle trenere/ledere skal tilbys 
opplæring. Alle barn blir sett, det er tydelig kommunikasjon i alle ledd, og klubben får et stort og 
kompetent nettverk. 
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VIRKSOMHETSIDÉ 
 

IL Try sin virksomhetsidé er:  

 

” Med engasjement og frivillighet skaper IL TRY mestring, glede og 
sosial tilhørighet gjennom allsidige aktiviteter i nærmiljøet”. 

 

Dette er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva 
som er det spesielle eller unike med Try og de aktivitetene vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som 
gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber. 

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og 
støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og 
hva vi skal drive på med å ha fokus på av oppgaver. 

HOVEDMÅL FOR IL Try 
 

Hovedmålet til IL Try er: 

 

” IL TRY skal være det fleridrettslaget i Oslo med størst 
engasjement, best miljø og minst frafall i aldersbestemte klasser”. 

 

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. 
Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av 
ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene. Det tar tid å oppnå 
hovedmålet, og det kan revideres etter behov. 

SUKSESSKRITERIER  
Suksesskriterier beskriver hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at Try skal kunne nå sine 
hovedmål.  
 

• Aktive utøvere på alle nivåer som opplever mestring, trygghet og glede i gode sosiale 
miljøer. 

• En aktiv og veldreven klubb med fokus på tilrettelegging for sine medlemmer, idrettslig 
utvikling og sunn økonomi. 
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• Godt samarbeid med Oslo kommune og annen myndighet i forhold til etablering av en ny 
fotballbane, og generell god tilgang til nasjonalanlegget i Holmenkollen for vinteridrettene.  

• Engasjerte foreldre og tillitsvalgte samt kompetente trenere og ledere. 
• En klubb preget av soliditet, kreativitet og kompetanse slik at den kan stimulere, utvikle og 

ivareta tillitsvalgte og de enkelt medlemmene. 
• En klubb som er seg bevisst viktigheten av å fremstå som en positiv bidragsyter i 

lokalmiljøet. 
 

DELMÅL 
 

Organisasjon:  

«IL TRY skal være en effektiv organisasjon som er strukturert likt for alle grupper og lag.» 

 

Ledelse:  

«IL TRY skal ha en kompetent ledelse og klare retningslinjer som sørger for at alle lag driver i samsvar 
med idrettslagets verdier.» 

 

Aktivitet:  

«IL TRY skal rekruttere 100% av 1. klassingene fra Grindbakken Skole til allidrett for best mulig videre 
aktivitetsgrunnlag.» 

 

Arrangement:  

«Alle arrangement i regi av IL TRY skal drives med engasjement fra alle foreldre.» 

 

Trenere:  

«IL TRY skal ha én trener per 10 
utøvere.» 

 

Anlegg: «IL TRY skal ha på plass 
fotballbane i 2017 
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INNSATSOMRÅDER 
Med innsatsområder menes områder der innsatsen må konsentreres for å nå målene.  

Den gir ikke noe uttrykk for omfang eller ressursbruk. 

 

 

Etter en nøye analyse av organisasjonshjulet og klubbens nåsituasjon kom strategiprosessen frem til 
følgende 3 prioriterte innsatsområder: 

• Organisasjon 
• Ledelse 
• Anlegg 

 

Try har valgt å bruke organisasjonshjulet som en 
modell for å illustrere det vi mener er 6 sentrale 
innsatsområder. 

 

De 3 innsatsområdene” over ekvator” kan 
defineres som det indre liv. Disse områdene er: 
Organisasjon, Trener og Leder. 

 

” Under ekvator” finner vi innsatsområder som ofte 
kan defineres som direkte aktivitetsfremmende. 
Disse områdene er: Anlegg, Aktivitetstilbudene og 
Arrangement/turneringer.  
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Under følger utarbeidede handlingsplaner på tre prioriterte innsatsområder 

HANDLINGSPLAN 
Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem som skal 
gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Det utarbeides årlige handlingsplaner som den del av 
budsjettprosessen/budsjettarbeid 
 

Ledelse: 
Delmål: IL TRY skal ha en kompetent ledelse og klare retningslinjer som sørger 

for at alle lag driver i samsvar med idrettslagets verdier 

Tiltak: Hvordan Ansvarlig Når Ressurser 

Tydelige sportsplaner 
for alle idrettsgrener 
som reflekterer 
idrettslagets verdier 

- Utarbeide en mal 
per idrett/sesong 

- Gjøre disse synlige. 

Styreleder og hvert 
enkelt 
styremedlem med 
ansvar for en 
idrettsgren 

ASAP Timer  

Innkallelse til årsmøte Skal sendes på mail 
til alle 
(stemmeberettigede) 
medlemmer over 15 
år med 
påmeldingskrav. 

Styreleder Innkalling 
minst 1 mnd. 
før møtedato 

 

Forslag å 
være sendt til 
styret senest 
2 uker før 
årsmøtet. 
Fullstendig 
sakliste må 
være 
tilgjengelig 
for 
medlemmene 
senest en uke 
før årsmøtet. 
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Rekruttering til styret 
og arbeidsutvalg 

Valgkomite med 4 
medlemmer 
aktiveres 

Styret / 
Valgkomiteen 

Årsmøtet Innen 
slutten av 
mars 
hvert år 

Styresammensetning Et medlem fra hver 
idrettsgren må være 
representert. Disse 
er også leder for sine 
respektive 
arbeidsutvalg  

   

Medlemmer med 
stemmerett.  

Alle foreldre og med 
barn tilknyttet Try 
får invitasjon til å 
delta og oppfordres 
til å bli 
støttemedlem.  

Allidrett/ 
klubbadministrator 

ASAP  

Prosjektstyringsverktøy Opprette et 
elektronisk 
fildelingssystem for 
deling av alle 
dokumenter som er 
relevant for 
styrearbeidet og for 
kontinuitet i de 
enkelt 
idrettsgrenene i Try 

Klubbadministrator ASAP Dropbox 
eller KX 



Organisasjon: 
Delmål: IL TRY skal være en effektiv organisasjon som er strukturert likt for alle 

grupper og lag. 

Tiltak: Hvordan Ansvarlig Når Ressurser 

Oppdatere 
klubbhåndbok og 
retningslinjer for 
klubben 

Utarbeide 
innhold til 
beslutning 

Styret årlig  

Hver enkelt 
idrettsgren 
utarbeider en 
kommunikasjonsplan. 

Innhold på web 
og 
mailutsendelser 

Styremedlemmet 
for hver enkelt 
aktivitetsgren 

årlig Arbeidsutvalg og 
styremedlemmer 

Koordinere 
sponsoravtaler med 
hver enkelt 
idrettsgren slik at 
interessekonflikter 
mellom sponsorer 
ikke oppstår  

Lage et utkast Styret Før 
årsmøtet 

Sponsoransvarlig 

Utarbeide en 
nettbutikk med 
profilelementer og 
bekledning for hele 
klubben 

Samordne 
innkjøp og 
innhente tilbud 
fra ulike 
leverandører 

Styret  Klubbadministrator 
ser på dette 

Årsjul / oversikt over 
aktiviteter og 
tidsfrister. 

Både for klubben 
mtp 
administrative 
frister, men også 
for hver enkelt 
idrettsgren 

Styret og 
arbeidsutvalg 

  

Rekruttere frivillige  Lage en plan / 
strategi på 
hvordan klubben 
rekrutterer 
foreldre til å 
bidra. 
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Anlegg: 
Delmål: IL TRY skal påbegynne prosjekteringsarbeidet ifm ny fotballbane i 2017, 

med mål om ferdigstilles i 2018 

Tiltak: Hvordan Ansvarlig Når Ressurser 

Prosessansvarlig: 
Løpende oppfølging 
av BYM, Oslo 
Kommune mfl. 

Koordinere med andre 
interessenter i 
nærområdet, som 
naboer, NSF, Kollen 
Hopp, offentlige 
instanser (OK/BME) og 
andre «stake holders» 
som gjør at prosjektet 
ikke blir forsinket, og at 
partene samarbeider om 
felles interesser som 
infrastruktur, klubbhus, 
garderober etc. 

Styreleder/ 
anleggskomite 

løpende Birgit 

Finansiering: Skaffer sponsorer, søker 
om midler fra stiftelser, 
søker om bank 

Anleggskomite ASAP Her trenger vi 
flere ressurser 
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 finansiering etc. iht til 
vedtatte budsjetter etc. 
og koordinere dette 
med fremdriften på det 
nye anlegget 

Spillemidler Sørger for å overholde 
frister og levere inn alle 
søknader om 
spillemidler og andre 
offentlige 
støtteordninger.  

Anleggskomite løpende Fredrik 

Byggeleder Følger opp 
gjennomføring av 
entreprisen og fremdrift 
fra OK sin side. Følger 
opp prosjektering, valg 
av tekniske løsninger og 
fremdrift på det 
byggetekniske. 

Anleggskomite løpende Ørjan 

Økonomi og 
kommunikasjon 

Styrer budsjetter og 
holder løpende 
økonomistyring av 
prosjektet. Sørger for 
god kommunikasjon 
med klubbens 
medlemmer på 
fremdrift og evt. 
endringer i avgifter som 
påvirker medlemmene.  

Anleggskomite løpende Finn 

Drift av anlegg Sørger for samarbeid 
med naboklubber mtp 
drift i vinterhalvåret og 
evt. Ansvarlig for at Try 
opprettholder sitt drifts 
og vedlikeholdsansvar 
iht avtale med OK. 
Sørger for utleie av 
banen ved ledig 
kapasitet. 

Anleggskomite løpende Her trenger vi 
flere ressurser 
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