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3.2.10 Trenerkoordinator (for alle 11’er lag) 
Ansvarlig for: 

• Gjennomføre trenerforum i senior og ungdom. 
• Legge til rette utdanning av trenere/ledere 
• Være med på konfliktløsning 
• Være ansvarlige for gjennomføring av retningslinjer gitt i HFKs 

handlingsplan/styrende dokumenter 
• Være tilgjengelig for trenere med hensyn til planlegging og veiledning 
• Ansvarlig for gjennomføring av øvelser i ungdomsavdeling på tvers av 
• årsklasser. 
• Sitte i sportslig utvalg. 
• Har ansvar for at spillerstilen som klubben har bestemt gjennomføres. Gjelder for 

ungdom og senioravdelingen. 
 
 
3.2.11 Spillerutvikler 
Ansvarlig for: 

• Holde seg oppdatert om spillere som kan være aktuelle for sone/kretslag. 
• Ha samlinger med utvalgte spillere. 
• Organisering av hospitering og oppflytting av spillere i samarbeid med spiller, 
• trenere og spillerutvikler 
• Ha kontakt med trenere om spillere med gode ferdigheter / holdninger. 
• Opprette kontakt med eventuelle samarbeidsklubber for utvikling av talenter. 
• Sitte i sportslig utvalg. 

 
3.2.12 Sportslig koordinator bredde 
Ansvarlig for: 
 

• Ansvarlig  for  å  at  den  Gule  Tråd  gjøres  kjent  og  blir  fulgt  opp  av  lagene  i  breddeavdelingen  (7-‐
12  år).  

• Ansvarlig  for  at  det  arrangeres  minimum  2  årlige  trenerforum  for  trenere  i  breddeavdelingen.  
Dette  gjøres  i  samarbeid  med  trenerkoordinator  i  klubben.  

• Være  en  støttespiller  for  Hovedtrenerne  på  det  enkelte  årstrinn.  Bidra  med  forslag  til  øvelser  
og  organisering  av  treningene.  

• Være  endel  av  det  sportslige  utvalget  i  klubben.  
• Rapporterer  til  Sportslig  leder.  

 
 
3.2.13 Sportslig utvalg 
Ansvarlig for: 

• Utvalget skal innstille trenere og støtteapparat i ungdoms- og senioravdelingen. 
• Kandidatene skal presenteres for styret innen årsmøtet. 
• Neste års trenere og støtteapparat skal være avklart helst før innen årsskiftet.  
• Styret kan kun stoppe innstillinger og ansettelser av økonomiske hensyn. 
• Styret ønsker at det sportslige utvalget representeres av aktive trenere i bredde, 

ungdom og senior.  
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Sportslig utvalg skal bestå av: 
• Leder:   Sportslig leder  
• Nestleder: Representant senioravdelingen 
• Representant Ungdomsavdelingen 
• Representant Breddeavdelingen 
• Trenerkoordinator 
• Spillerutvikler 

 
 
 
 
 
 
3.2.14 Arrangementskomité 
Ledes av dagligleder og består av representanter fra hver avdeling. 
Komiteens hovedoppgaver er: 
• Være ansvarlig for Fotballskole 
• Være ansvarlig for intern miniturnering 
• Være ansvarlig for Bendit Cup eller annen turnering 
• Utrede muligheter for andre inntektsbringende aktiviteter 
 
3.2.15 Materialforvalter 
• Ansvarlig for klubbens materiell 
• Ordne med innkjøp av aktuelt utstyr 
• Sørge for lager av forbruksvarer til medisinskrin 
• Føre lister over utlevert materiell, oppsummering og oppgradering etter 
• sesongslutt. 
• Innkjøp av materiell skal avklares med avdelingsledere 
 
Styret kan vurdere om funksjonene skal ivaretas av daglig leder eller skilles ut i et eget verv. 
 
 
 

Kap. 4 Spillerpolitikk 

 
Her refereres det til eget hefte «gul tråd» som ivaretar dette. 
 
 
 
Dame-/jentelag 

• Alle lag skal ha utdannede kompetente trenere. 
• Det skal tilbys ekstra treningstilbud til ivrige og dyktige spillere. 
• Dame A- Lag  
• Sterk satsing og fokus på opplæring av trenere, oppmenn i Hundvåg FK. 
• Etablere lag på alle nivå 

Herre 
• Alle lag skal ha utdannede kompetente trenere. 
• Det skal tilbys ekstra treningstilbud til ivrige og dyktige spillere. 
• Herre A-lag stabilt i 3. divisjon. 
• Sterk satsing og fokus på opplæring av trenere, oppmenn i Hundvåg FK.  

  

Mål: 
• Hundvågmodellen skal respekteres og være styrende for lag, spillere og trenere i 

Hundvåg FK. 
 

4.1 Hovedprinsipp for HFK sine 11’er lag 
• Vi skal gi et bredt tilbud til alle som ønsker å spille fotball, samtidig skal vi 

legge til rette for medlemmer som ønsker å utvikle seg 
• En spiller kan ikke ha mer en to kamparenaer. 

 
Hospitering: 
Med hospitering forstår vi at spillere med gode ferdigheter og rett holdning får 
mulighet til å trene og spille kamper på et høyere nivå enn hva vedkommende i 
utgangspunktet tilhører. Den vekselvirkningen mellom det å få lov til å være god på et 
nivå og det å få noe å strekke seg etter på et høyere nivå er veldig sentral i spillernes 
utvikling. For spillere er hospitering normalt aktuelt fra 13 års alderen. 
 
UTFOLDELSE + UTFORDRING = UTVIKLING 
 
Det å finne en tilpasset arena i henhold til ferdigheter og mestring er særdeles viktig. 
Et hospiteringssystem setter store krav til trenerne, og samarbeidet trenerne imellom. 
Dette er noe vi skal bruke tid på og således prioritere slik at vi tilbyr våre spillere et optimalt 
utviklingsmiljø. Dette samarbeidet/dialogen skal foregå mellom trenere/trenerkoordinator og 
spillerutvikler, ikke mellom trenere og spillere. 
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En generell hospiteringsplan bør avtales trenerne imellom før hver sesong starter. 
Hvorvidt man ønsker hospitering en fast dag i uka eller fast hospitering over en lengre periode 
av gjøres av trenerne i samråd med de aktuelle spillere. Hospiteringen skjer kun dersom 
spilleren og foresatte samtykker. Skolearbeid må ikke bli en salderingspost. 
Når det gjelder hospitering i kamper skal hensynet til spillernes totalbelastning 
ivaretas slik at vi ikke opplever ”utbrenthet” hos våre spillere i ung alder. 
 
Oppflytting: 
Våre forventede beste spillere må tilbys store nok utfordringer slik at de kan optimalisere sitt 
talent. For HFK er det den enkelte spillers utvikling som har første prioritet. Dette prinsipp vil 
i enkelte tilfeller gå på bekostning av lagets utvikling. 
 
En slik måte å tenke ferdighetsutvikling på betyr at dersom en spiller er god nok for et lag 
høyere opp eks. at en 14 åring vurderes god nok for 15 års laget (i første ellveren) bør vi søke 
å oppmuntre spilleren til å flytte opp til 15 års laget. Flyttingen skjer kun dersom spilleren og 
foresatte samtykker. Vurdering av flytting må skje jevnlig, og ikke kun være et tema før årets 
sesong tar til. 

 
• Om trenere ikke blir enige ligger avgjørelsen hos trenerkoordinator/spillerutvikler. 
• I alderbestemte klasser er hovedformålet å utvikle spillere. Utvikling er viktigere en 

resultater. 
• Handlingsvalg må inn på lik linje med utførelse 

 
 
4.2 Holdninger 
HFK sine medlemmer skal markere seg selv og klubben på en positiv måte både på og utenfor 
banen. Arbeidet med dette skal ha høy prioritet på alle lag. 
 
”Det er lettere å skape gode holdninger enn dårlige” 
 
HFK mener at spillernes holdning og innstilling er minst like viktig som utvikling av teknisk 
fotballferdighet. Det betyr at vi som ledere og trenere skal utvikle de menneskelige aspektene 
så vel som det fotball faglige. 
 
Ønskelige holdninger fra HFK sine spillere: 
Over for seg selv: 

• Møte presis i alle sammenhenger 
• Møte til trening og kamp forberedt både fysisk, psykisk og utstyrsmessig 
• Være bevist på at rusmiddel og nikotin virker prestasjonshemmende. 
• Unngå negativ ordbruk 
• Ta ansvar for egen utvikling: komme for å trene- ikke for å bli trent. 

 
Overfor medspillere: 

• Være positiv og grei 
• Gi ros og oppmuntring, være ærlig og åpen 
• Unngå kjeftbruk – godta at andre gjør feil 
• Husk at laget ikke er bedre enn svakeste ledd, alle må dra i samme retning. 
• ”TEAM WORK” gir grunnlag for gode resultater. 

 

Ovenfor motspillere: 
• Opptre i tråd med ”fair play filosofien” 
• Vis respekt 

 
Ovenfor trenere/ ledere: 

• Vær ærlig og åpen 
• Vis respekt 
• Være innstilt på samarbeid 
• Lytt til informasjon og instrukser 
• Vær kritisk- gjerne uenig, men vurder nøye tidspunkt for å ta det opp. 
• Gi tilbakemeldinger 
• Ikke snakk bak ryggen dersom du er uenig 

 
Ovenfor dommer og regelverk: 

• Vis respekt og opptre positivt 
• Godta avgjørelser 
• Unngå negative reaksjoner 
• ”Ikke tøft å få kort” 

 
Ovenfor klubben: 

• Dyrk klubbfølelsen og vær stolt av klubben vår 
• Tenk at mange bidrar for at du skal kunne trives med å utøve hobbyen din. 
• Spør hva du kan gjøre for klubben, ikke hva klubben kan gjøre for deg. 

 
4.3 Lagpolitikk 
Senior herrer A-lag er klubbens flaggskip. Mengden egenproduserte seniorspillere er et 
resultat av hvor godt det drives i klubben. 
 
I aldersbestemte klasser får spillerutvikling høyere prioritet enn resultater. I praksis får dette 
konsekvenser for spillerdisposisjonene. God spillerutvikling er fundamentet for sportslig 
fremgang . 
 
Rangering av HFKs lag ved banetildeling og lignende: 

• A-lag                             
• Juniorlag                  
• Damelag 
• B / Rekrutt lag                       
• Gutter 16                       
• Jenter 16                          
• Gutter 14                       
• Jenter 14                        
• Gutter 13                       
• Jenter 13                        
• Lillegutt / jenter 11-12 år   

Barneavdelingen 6-10   
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Kap. 5 Senioravdeling 
Avdelingen ledes av senior leder, med sportslig utvalg som et veiledende organ. 
Seniorleder skal arbeide innenfor målsettinger og retningslinjer som til en hver tid er gitt i 
handlingsplan. 
 
5.1 Generelle målsettinger 

• Avdelingen skal gi et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille senior fotball ut i fra 
ferdigheter/holdninger. 

• Utvikle spillere til norsk toppfotball 
• Være behjelpelige med å opprette kontakt med klubber i elite, 1.div og 2.div for om 

mulig få til en hospiteringsordning med eventuell fremtidig overgang. 
 
5.2 Spiller disposisjoner 

• Spillere skal/kan spille på det høyeste nivået de er kvalifisert for, mentaliteten skal 
være ”god nok = gammel nok” 

• Junior spillere i A-troppen skal kunne benyttes i juniorkamp, så fremt dette aksepteres 
av A-lags trener. 

• A-lag skal alltid prioriteres foran alle andre lag 
• Spillere som ikke får kamptid på A-lag skal/bør ha spille tid på høyeste nivå. ( Rekrutt 

eller Junior)  
 
 
5.3 Lagdisposisjon 
Hvert lag SKAL ha: 

• 1 Hovedtrener 
• 1 Hjelpetrener 
• 1 Lagleder 

 
• Det skal være en keepertrener for hele avdelingen. 
• 2 representanter fra hvert lag skal være tillitsmenn. 

 
5.4 Trener 

Trener har følgende ansvar: 
• Ta ut spillergruppen for sitt lag 
• Lede laget i kamp og trening 
• Ta ut det best kvalifiserte lag til kamp ut i fra ferdigheter, holdninger og andre ting 

treneren vurderer som nødvendig. 
• Stimulere til hospitering / oppflytting 
• Være et forbilde faglig og sosialt. 
• Arbeide etter målsettinger som er beskrevet i handlingsplan. 
• Være med på trener forum for senior avdeling. 
• Bidra til positiv omtale av HFK 

 
5.5. Hjelpetrener 
Skal være trenerens med hjelper og en diskusjonspartner i trening og kamp. Han skal 
vektlegge enkeltspillernes utvikling, samt være stedfortreder når hovedtrener er 
forhindret fra å være tilstede 

5.6. Lagleder 
Laglederens oppgaver er: 

• Spilleroversikt med alle nødvendige kontaktdata i henhold til medlemsregisteret 
• Være bindeledd mellom spillere/trener og seniorleder. 
• Ansvar for all utstyr til laget. 
• Praktisk tilrettelegging i forbindelse med treninger. 
• Koordinere dugnadsarbeid. 
• Føre spiller/kamp statistikk. 
• Fylle ut dommerkort, signere etter kamp. 
• Betale dommere ifm. hjemmekamper. 
• Ta imot gjestende lag og dommere, vise disse garderober. 
• Påser at garderoben er i god stand når den forlates, både på hjemmebane og 
• bortebane. 
• Ansvar for å distribuere informasjon om laget på HFKs hjemmesider. 

 
5.7. Keepertrener 

• Trene og ha oversikt over alle keeperne i avdelingen. 
• Bistå med keeperarbeidet i ungdomsavdelingen. 

 
 
5.8. Tillitsmenn 
Ta opp synspunkter innen laget med enkeltspillere og bringe dette videre. 
 
5.9. Trenerforum Senioravdeling/ungdom 
Trenerforum skal være en møteplass for trenerne i avdelingen. Det oppfordres til at 
trener for Gutt-16 også stiller.  
 
Det skal arrangeres minst 4 (fire) årlige forum, i januar, juni, september og desember. Dette 
kan optimaliseres av trenerkoordinator  
 
Tema bør være: 

• Bidra til felles sportslig strategi 
• Vurdere tiltak for å opprettholde HFKs målsettinger. 
• Hospitering/oppflytting 
• Styrke samhold, samarbeid og klubbfølelse blant trenere. 

 
Ansvarlig for gjennomføring er Trenerkoordinator. Hvis klubben ikke har Trenerkoordinator 
er dette A-lagstrener sitt ansvar. 
 
5.10. Forventninger til spillere 
Det stilles følgende forventninger til senior avdelingens spillere: 

• Forholde seg til HFKs handlingsplan og individuelle kontrakter 
• Opptre som forbilder for HFKs mange yngre spillere. 
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5.11. Målsetting A-lag 
Det forventes at A-laget etableres seg i 3.divisjon i 2013. 
 
Det overordnede målet for A-laget er at minst 80% av spiller stallen skal bestå av spillere 
tilknyttet vår bydel. 
 
5.12. Målsetting Rekrutteringslag 
Målsettingen er at vårt B-lag skal etablere seg i 5 divisjon, raskest mulig. B-laget skal fange 
opp 
spillere som ikke er modne for A-lagspill å utvikle disse. 
B-laget skal også være en arena for A-spillere som ikke har spilt foregående kamp. 
 
5.13. Junior 1. 
Hvilken divisjon Junior 1 spiller i avgjøres år for år.  Dette på bakgrunn av A-lagets tropp og 
divisjon. Det er sportslig leder som tar den endelige beslutningen om hvilken divisjon Junior 
1 spiller. 
 
5.14. Junior 2. 
Spiller i divisjonen under Junior 1 og har som oppgave å , utvikle spillere til junior 1 og 
rekrutteringslag. 
 
 
 
 
5.15. Old Boys 
HFK skal ha plass til et Oldboys lag som skal være en møteplass for gamle spiller som ønsker 
å spille fotball på mosjonsnivå. Oldboys bestemmer selv år for år om de ønsker å spille 
kamper eller bare trene. Viktig å ha et tilbud for ”gamle” spillere 
 
5.16. Veteran 
Det er ønskelig å ha et 7’er veteran lag. Det er ønskelig at veteran laget kan dra på en 
årlig sosial fotballtur, gjerne sammen med oldboyslaget. 
 
HFK skal ha plass til et Veteranlag som skal være en møteplass for gamle spiller som ønsker å 
spille fotball på mosjonsnivå. Veteran bestemmer selv år for år om de ønsker å spille kamper 
eller bare trene. Viktig å ha et tilbud for ”gamle” spillere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kap. 6 Ungdomsfotball 
 
Overordnet mål er å holde på så mange spiller som mulig inntil de er 16 år, 
og spillerne er ferdig med ungdomskolen. 
 
 
6.1 Inngang til ungdomsfotball 
De to siste årene før spillerne skal over i ungdomsavdelingen skal lagene minst ha 1 felles 
trening sammen pr. uke Dette er også ønskelig at siste år som lilleguttspiller at de har 1 lag 
som spiller i 2 divisjon i 13 års klassen. 
 
 
6.2 Topping av lag 
Økt spilletid for ”de beste” må ikke gå på bekostning av tilbud til alle som ønsker det. 
Det naturlig at de beste og ikke minst de som trener mest får mye spilletid, men alle spillere 
uttatt til kamp skal ha spilletid. 
 
Klubben er imidlertid meget opptatt av at det skal være plass til spillere som ikke 
ønsker å trene/satse så mye(foreløpig) ikke har tilstrekkelig ferdighetsnivå. Samtidig 
skal ikke hensynet til de mest ivrige gå utover de som vil mest og bli så gode som 
mulig. 
 
 
6.3.1 13-års lag 

Hele 13 års kullet trener på samme tid og bane, dette er viktig med tanke på at vennskap blant 
spillerne går på tvers av om de spiller på 1, 2 (Rød) eller 3er (Blå) laget. Tidligere erfaring 
tilsier at hvis dette ikke gjøres vil frafallet blant spillerne skje tidligere, noe som ikke er 
ønskelig.  
 
Høsten før spillerne går over i ungdomsavdelingen sendes det ut et spørreskjema for blant 
annet finne ut om spillerne ønsker å spille på 1. laget eller 2 laget. Hvis det er spillere nok til 3 
lag, skal det deles opp i et 1 lag og to jevnbyrdige 2’er lag. Helst kalt lag Rød og lag Blå for å 
unngå 3er lag stempelet. (I seriesammenheng vil likevel lagene måtte gis en 
nummerbetegnelse.) 
 
Laget deles opp i 6 grupper: 
 
De antatt beste spillerne, basert på ferdigheter og holdninger, skal danne førstelaget 
 
Gruppe 1:   Spillere som skal trene og spille kamper for både 13 og 14 års laget.  

Antallet spillere avhenger av hvor mange spillere spillerutvikler og treneren på 
14 års nivået mener er gode nok til å hospitere opp.  

 
Gruppe 2: Spiller som er kjernen på 1 laget og som spiller de fleste kampene for 1 laget 

og enkelte kamper for det Rød og Blå laget. 2 og 2 spillere fra denne gruppen 
skal være med å trene med 14 års laget i et rotasjonssystem hver 3-4 uke. 

 Gruppen består av 7-10 spillere 
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Gruppe 3: Spillere som aspirerer til 1 laget. Trener annenhver uke med Gruppe 1 og 2. 

Denne gruppen er kjernen på det RØDE laget.  Hver spiller, spiller enkelte 
kamper for 1 laget men spiller de fleste kampene for det RØDE laget.  Gruppe 
3 og 4 er jevnbyrdige og består av like mange spillere 

 
Gruppe 4: Spillere som aspirerer til 1 laget. Trener annenhver uke med Gruppe 1 og 2. 

Denne gruppen er kjernen på det BLÅ laget Hver spiller, spiller enkelte 
kamper for 1 laget men spiller de fleste kampene for det BLÅE laget. Gruppe 3 
og 4 er jevnbyrdige og består av like mange spillere 

 
Gruppe 5: Spillere som ønsker å spille kun på RØDT eller BLÅTT lag. Trener sammen 

med Gruppe 3 og 4 annenhver uke. Spillerne fordeles jevnt på RØDT og 
BLÅTT  lag.  

 
 
Gruppe 6: Keeperne roterer på alle lag (Så fremt spilleren ikke ønsker å spille på 1 laget )  

Dvs. at 2 stk (Keepere) trenere med 1 laget, den / de andre trener med RØD og 
BLÅ i et rotasjons system slik at alle får like mye tid med 1 laget. Keeperne 
står også hver sin kamp på 1 laget. 

 
 
Gruppe 1, 2 og annenhver uke gruppe 3 og 4 trener på en banehalvdel og gruppe 5 og 
annenhver uke gruppe 3 og 4 trener på den andre banehalvdelen. 
 
Med denne modellen vil man holde spillerne på 1 laget på tå og hev, mens de som spiller i 
gruppe 3 og 4 vil få føling med å spille med de beste og at det er en åpen dør for å komme inn 
på 1 laget. Det vil alltid være noen ”talenter” på lag Rød og Blå som modnes sent 
 
1`er laget skal spille i 1 divisjon og lag Rød og Blå i 2 divisjon 
Det skal minimum trenes 2 ganger i uken, det anbefales en tredje og  fjerde frivillig trening. 
 
Trenerne på 12 års laget sender opp 2 spillere hver annen uke som blir med å trener med 
gruppe 1 en gang i uken i to uker. Etter sommerferien vurdere Hovedtrener på 13 årslaget om 
noen spillere fra 12 års laget bør trene mer permanent  med 13 års laget. Eventuelt spille 
kamper for 13-1, Rød eller Blå. 
 
 
 
6.3.2 14-16 års lag 
Hele års kullet trener på samme tid og bane, dette er viktig med tanke på at vennskap blant 
spillerne går på tvers av om de spiller på 1, 2 (Rød) eller 3er (Blå) laget. Tidligere erfaring 
tilsier at hvis dette ikke gjøres vil frafallet blant spillerne skje tidligere, noe som ikke er 
ønskelig.  
 
Hvis det er spillere nok til 3 lag, skal det deles opp i et 1 lag og to jevnbyrdige 2`er lag. Helst 
kalt lag Rød og lag Blå for å unngå 3er lag stempelet. 
 
 
 

Laget deles opp i 6 grupper: 
 
De antatt beste spillerne, basert på ferdigheter og holdninger, skal danne førstelaget. 
 
Gruppe 1:   Spillere som skal trene og spille kamper for både for sitt årskull og  

alderstrinnet over. Antallet spillere avhenger av hvor mange spillere 
spillerutvikler og treneren på alderstrinnet over mener er gode nok til å 
hospitere opp.  

 
Gruppe 2: Spiller som er kjernen på 1 laget og som spiller de fleste kampene for 1 laget 

og enkelte kamper for det Rød og Blå laget. 2 og 2 spillere fra denne gruppen 
skal være med å trene med alderstrinnet over i et rotasjonssystem hver 3-4 uke. 

 Gruppen består av 7-10 spillere 
 
Gruppe 3: Spillere som aspirerer til 1 laget. Trener annenhver uke med Gruppe 1 og 2. 

Denne gruppen er kjernen på det RØDE laget.  Hver spiller, spiller enkelte 
kamper for 1 laget men spiller de fleste kampene for det RØDE laget.  Gruppe 
3 og 4 er jevnbyrdige og består av like mange spillere 

 
Gruppe 4: Spillere som aspirerer til 1 laget. Trener annenhver uke med Gruppe 2. Denne 

gruppen er kjernen på det BLÅ laget Hver spiller, spiller enkelte kamper for 1 
laget men spiller de fleste kampene for det BLÅE laget. Gruppe 3 og 4 er 
jevnbyrdige og består av like mange spillere 

 
Gruppe 5: Spillere som ønsker å spille kun på RØDT eller BLÅTT lag. Trener sammen 

med Gruppe 3 og 4 annenhver uke. Spillerne fordeles jevnt på RØDT og 
BLÅTT  lag.  

 
 
Gruppe 6: Keeperne roterer på alle lag ( Så fremt spilleren ønsker det) Dvs. at 2 stk 
(Keepere)  trenere med 1 laget, den / de andre trener med RØD og BLÅ i et rotasjons  

system slik at alle får like mye tid med  1 laget. Keeperne står også hver sin 
kamp på 1 laget. 

 
Gruppe 1, 2 og annenhver uke gruppe 3 og 4 trener på en banehalvdel og gruppe 5 og 
annenhver uke gruppe 3 og 4 trener på den andre banehalvdelen. 
 
Med denne modellen vil man holde spillerne på 1 laget på tå og hev, mens de som spiller i 
gruppe 3 og 4 vil få føling med å spille med de beste og at det er en åpen dør for å komme inn 
på 1 laget. Det vil alltid være noen ”blomster” på lag Rød og Blå som modnes sent 
 
1`er laget skal spille i 1 divisjon og lag Rød og Blå i 2 divisjon 
Det skal minimum trenes 3 ganger i uken, det anbefales en  fjerde frivillig trening. 
 
Hovedtrenerne sammen med spillerutvikler vurdere hvem som skal hospitere opp i trenings 
sammenheng og eller  permanent. De som hospiterer opp skal alltid trene med gruppe 1 og 2. 
Kamper kan spilles på begge nivå. 
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6.4 Støtteapparat rundt lagene 
Hvert lag innen ungdomsavdelingen skal være besatt med: 

• Lagleder 
• Trenere (hvorav 1 lags trener  er hovedtrener) 
• Hjelpetrener 
• Foreldre kontakter 
• 1 materialforvalter pr. årskull 

Det er ingenting i veien for at enda flere skal være i støtteapparatet. Det er imidlertid 
viktig at en har hovedansvaret slik at det blir god kommunikasjon til klubb, krets, 
foreldre osv. 
 
 
6.4.1 Oppgaver lagleder 
Laglederen er lagets administrative leder. Den har ansvaret for at alt det praktiske fungerer 
rundt laget. Lagleder skal normalt overlate alt det sportslige til treneren(e). 
 
Laglederen er en viktig del av det samlede støtteapparatet rundt ett lag. 
Viktige arbeidsoppgaver er: 

• Administrativ leder for laget. 
• Ansvarlig for føring av navnelister spillere/støtteapparat. Innsending til 
• Ungdomsleder og daglig leder og ajourføring. 
• Administrere reiser til bortekamper. 
• Arrangere min. 2 foreldre møter pr. sesong. 
• Ansvar for at klubbens handlingsplan er kjent blant spillere og foreldre. 
• Sammen med ungdomsleder sette opp årshjul for avd. turneringer, foreldremøter og 

lignende. 
• Ansvar for kontakt med motstander lag og avtaler kamptid og kampsted/bane, 

følg kampoppsett fra HFK for hjemmekamper. 
• Ansvar for kontakt med dommer. 
• Ansvar for at laget har nødvendig utstyr til trening og kamp. Løpende kontakt med 

materialforvalter. 
• Merking / klargjøringen av bane 
• Sørge for at lagets side på internett oppdateres jevnlig. 
• Ansvarlig for å bemanne støtteapparat og melde inn dette til ungdomsleder 
• Innen 1 Desember 
• Møteplikt på lagleder møter og andre eventuelle møter innen 

ungdomsavdelingen. 
• Ansvar for kontakt med dommer og evt. oppgjør, samt utfylling av 
• dommerkort. 
• Ansvar for overganger nye spillere (kontakte daglig leder for skjema). 
• Ansvar for å dele ut foreldre vett reglene (se vedlegg). 
• Koordinere alle utgifter med ungdomsleder.   Daglig leder 
• Koordinere med foreldrekontakter om hvordan man skal gjennomføre 

turneringer. 
 
 
 
 

6.4.2 Oppgaver for trener(e) 
Treneren(e) har hovedansvaret for laget i trening og kamp. 
Hovedoppgaven er å planlegge og gjennomføre trenings- og kampavviklingen. Det 
hele skal følge de til enhver tid gjeldende sportslige retningslinjer som gjelder i HFK 
 
Viktige oppgaver er: 

• Trenere møter forberedt i god tid før trening og kamp. 
• Sørge for at treningsinnhold er tilpasset den aktuelle aldersgruppe, med 

nødvendig disiplin og humør. Trener har hovedansvar for at spillere trives på 
trening og ansvarlig for at mobbing osv. ikke forekommer. 

• Trener, sammen med lagleder, melder inn ønske om treningstid/sted til daglig 
leder og at tildelt tid utnyttes best mulig 

• Trener sørger for at ungdomsleder er orientert om status rundt laget.. 
• Bidra til at foreldre holdes orientert om aktiviteter rundt laget, herunder delta 

på foreldremøter. I tillegg sørge for at ledere og foreldre har en høy moral på 
lagets kamper. Se til at spillere og ledere representerer HFK på en god måte. 

• Sørge for å holde seg orientert om gjennom materiell, bøker fåes lånt av daglig 
leder 

• Holde kontakt med Spiller- og trenerutvikler for nye treningsimpulser. 
• Ansvar for å foreta utvelgelse av spiller som skal tildeles årets innsatspokal 

(fra 13 år og oppover). Beskjed gis til administrasjon rett etter sesongslutt. Se 
vedlegg. 

• Ved skader; sørg for å behandle skader forsvarlig. Nødvendig utstyr fås av 
materialforvalter. Ved hodeskader og når det er tvil om hvor alvorlig skaden 
er, skal lege kontaktes. 

• Delta i trener forum 
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6.4.3. Oppgaver for foreldre kontakter 

Foreldrekontakt er en del av støtteapparatet rundt et lag og skal, sammen med 
trener/lagleder, sørge for best mulig trivsel for spillerne. 
 
Viktigste oppgaver er: 

• Forelderkontakt skal være bindeledd mellom foreldre og trener/lagleder. 
• Forelderkontakt er ansvarlig for at foreldre blir innkalt til dugnader. Holde løpende 

kontakt med dagligleder. 
• Foreldrekontakt er medhjelper til å arrangere foreldremøter slik at informasjon rundt 

laget blir best mulig. 
• Foreldrekontakt skal sørge for at eventuelle episoder blir belyst og at synspunkt fra 

foreldre når frem til trener og øvrig støtteapparat. Skal også 
sørge for at ungdomsleder blir informert/koblet inn ved behov. 

• Foreldrekontakten skal, sammen med øvrig støtteapparat, prøve å arrangere 
tilstelninger/aktiviteter for å øke det sosiale samhold i spillergruppen. 

• Herunder bidra med felles avslutting for hele ungdomsavdeling. 
• Sammen med lagleder koordinere gjennomføring av lagets og dets foresatte deltakelse 

på turneringer. 
 
6.4.4 Trenerforum Ungdomsavdeling /jente avd. 
Trener forum skal være en møteplass for trenerne i avdelingen og skal ledes av 
trenerkoordinator sammen med spillerutvikler. 
Det skal arrangeres 2 – To årlige forum (Des, Juni) 
 
Tema bør være: 

• Bidra til sportslig strategi 
• Vurdere tiltak for å opprettholde HFKs målsettinger 
• Hospitering/ oppflytting 
• Styrke samhold, samarbeid og klubbfølelse blant trenerne 

Kap. 7 (Breddeavdelingen) 

 
7.1. Målsetting 
HFK ønsker å gi et tilbud om fotballtrening til både gutter og jenter fra 6 års alderen. 
 
5er fotball omfatter alle spillere fra 6 år til og med 10 år. 
7er fotball omfatter alle spillere fra 10 år til og med 12 år 
 
Klubbens hovedmål for denne aldersgruppen er å gi så mange barn som mulig et 
fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring, og trivsel gjennom 
både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø. 
 
Hvert enkelt årskull trener på samme tid og bane, dette er viktig med tanke på at vennskap 
blant spillerne går på tvers av om de spiller på det ene laget eller det andre. 
 
Klubben sier klart nei til ”topping” (rene 1 
og 2 lag) i denne aldersgruppen. 
 
Det bør ikke være mer en 10 spillere på 5er lag og 12 spillere på 7er lag. 
HFK ønsker at det fra de voksnes side stilles økende krav til disiplin, respekt og holdning etter 
økende alder på spillerne. 
 
HFK ønsker at NFFs regler for god barneidrett følges, se vedlegg. 
Det er ønskelig at avdelingen drar på felles turneringer. Dette legges til inn i årshjulet. 
 
 
 
7.2 Støtteapparat rundt lagene 
Alle lag i Breddeavdelingen er foreldredrevne lag. HFK setter som krav at alle poster skal 
være besatt og at ingen personer skal inneha mer en et verv pr. lag  for at lag skal bli meldt på 
i serien. Dette for å unngå slitasje på de som gjør en jobb for laget. 
 
Hvert årstrinn skal ha en hovedtrener. Hovedtrener velges blant de trenere som er tilgjengelig 
for årstrinnet. 
 
For hvert kamplag ønsker klubben å legge til rette for følgende støtteapparat: 

• 1 Trener 
• 1 Hjelpetrener 
• 1 lagleder 
• 1 foreldrekontakter 

Det er selvsagt tillatt at det enkelte lag har flere som deler på ovennevnte oppgaver. Det er 
imidlertid viktig at Breddeleder og daglig leder har full oversikt over hvordan støtteapparatet 
til laget er satt opp. 
 
7.2.1 Oppgaver lagleder 

• Ansvarlig for føring av navnelister på spillere/støtteapparat.  
• Ajourføres via lagets egne sider på HFK sine hjemmesider 
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• Ansvarlig for å bemanne støtteapparatet for kommende sesong og melde inn 
dette til Dagligleder eller sportslig leder innen 15. Desember  

• Administrere reiser til bortekamper. 
• Ansvar for at klubbens reglement er kjent blant foreldre. 
• Ansvar for kontakt med motstander lag og avtaler kamptid og kampsted/bane, 

følg kampoppsett fra HFK for hjemmekamper. 
• Ansvar for kontakt med dommer 
• Ansvar for at laget har nødvendig utstyr til trening og kamp sammen med trener. 
• Ansvar for draktsett utlevert til laget og levere disse inn ved forespørsel fra 

breddeleder. 
• Sørge for at lagets side på internett oppdateres jevnlig. 
• Møteplikt på lagleder møter og eventuelle andre møter innen Breddeavd. 
• Informere om foreldrevett reglene og fotballregler for Breddeavd.. (se vedlegg). 

 
7.2.2. Oppgaver for Hovedtrenere 
Alle  treninger  i  breddeavdelingen  gjennomføres  som  fellestreninger.  Hovedtrener  har  ansvaret  for  
organiseringen  og  at  det  sportslige  innholdet  møter  minimum  kravene  til  klubben  (Den  Gule  Tråd)  for  
årstrinnet.  Hovedtrener  utnevnes  som  en  blant  de  trenere  som  er  tilgjengelige  på  årstrinnet.  
  
Ansvarsområde:	  

• Hovedtrener  har  ansvaret  for  å  forberede  og  gjennomføre  fellestreninger  for  årskullet  i  
henhold  til  føringer  nedfelt  i  klubbhåndboka,  samt  krav  til  læringsmomenter  beskrevet  i  den  
Gule  Tråd.    

• Hovedtrener  skal  bidra  til  å  skape  et  utviklende  miljø  for  årstrinnet  og  tilrettelegge  for  at  alle  
får  et  godt  tilbud.    

• Hovedtrener  skal  i  samarbeid  med  trenere  på  årstrinnet,  prøve  å  etablere  ferdighetsmessige  
like  gode  lag  som  skal  stille  i  seriespillet.    

• Hovedtrener  skal  fokusere  på  spillerutvikling  og  trivsel  framfor  å  oppnå  gode  resultater  i  
kamp.    

• Melde  inn  ønske  om  treningstider/sted  til  daglig  leder.  
• Delta  i  breddeavdelingens  trener  forum.  
• Sørge  for  at  Breddeleder  er  orientert  om  administrativ  status  rundt  lagene.  
• Sørge  for  at    Sportslig  koordinator  bredde  blir  informert  om  sportslig  status  rundt  lagene.  

  

Ønsket	  kompetanse/kvalifikasjoner:	  

• Et  ønske  om  å  utvikle  unge  fotballspillere.  
• Skape  engasjement  blant  trenere  og  spillere  på  årstrinnet  
• Støtte  opp  under  klubbens  retningslinjer  for  spillerutvikling.  ”Klubbhåndboka  og  den  Gule  

Tråd”  
• Helst  ha  delkurs  1  av  UEFA  C  lisens/Trener  1/B-‐kurs.  ”Aktivitetsleder”  

 
7.2.3 Oppgaver for trenere 
Hovedoppgaven er å delta i gjennomføringen av treningsavviklingen samt følge og lede 
lagene i kamp. Det hele skal følge de til enhver tid gjeldende sportslige retningslinjer som 
gjelder i HFK. 
 
Viktige oppgaver er: 

• Bistå hovedtrener i gjennomføring av årskullets treninger. Samt komme med innspill 
til treningsøvelser som støtter opp under klubbens retningslinjer og målsetning for 
årstrinnet.  

• Følge og lede lag i kamp. 
• Bidra til at foreldre holdes orientert om aktiviteter rundt laget, herunder delta på 

foreldremøter. I tillegg sørge for at ledere og foreldre har en høy moral på lagets 
kamper. Se til at spillere og ledere representerer HFK på en god måte. 

• Sørge for å holde seg orientert om treningsøvelser 
• Delta i miniavdelingens trener forum 
• Spillere som saboterer, banner, stygge taklinger eller ved usportslig opptreden kan/skal 

trener irettesette spillere på følgende måte. 1. Muntlig advarsel. 2. Ved gjentakelse  
5 min. pause på sidelinjen. 3. Ved tredje gangs tilsnakk kan spilleren sendes hjem. 

 
7.2.4. Oppgaver for foreldre kontakter 
Foreldrekontakt er en del av støtteapparatet rundt et lag og skal, sammen med 
trener/lagleder, sørge for best mulig trivsel for spillerne. 
 
Viktigste oppgaver er: 

• Foreldrekontakt skal være bindeledd mellom foreldre og trener/lagleder. 
• Foreldrekontakt er ansvarlig for at foreldre blir innkalt til dugnader. Holde løpende 

kontakt med daglig leder. 
• Foreldrekontakt er medhjelper til å arrangere foreldremøter slik at informasjon rundt 

laget blir best mulig. 
• Foreldrekontakt skal sørge for at eventuelle episoder blir belyst og at synspunkt fra 

foreldre når frem til trener og øvrig støtteapparat. Skal også 
sørge for at breddeleder blir informert/koblet inn ved behov. 

• Foreldrekontakten skal, sammen med øvrig støtteapparat, prøve å arrangere 
tilstelninger/aktiviteter for å øke det sosiale samhold i spillergruppen. 

• Herunder å bidra med felles avslutting for hele breddeavdelingen. 
 
7.2.5 Trenerforum Barneavdeling 
Trener forum skal være en møteplass for trenerne i avdelingen og ledes av trenerkoordinator 
sammen med sportslig koordinator bredde. 
 
Det skal arrangeres 2 (to) årlige forum (oktober og mars) 
Tema bør være: 

• Samkjøring av øvelser iht. handlingsplan 
• Differensiering av aktiviteter på trening 
• At alle spiller like mye 
• Fokus på holdninger og vennskap. 

 
Trenere på 12 års lagene bør også delta på trenerforum i ungdomsavdelingen. 
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7.3 Læringsmål 
Følgende læringsmål ønsker klubben skal vektlegges for denne aldersgruppen: 
Det skal være desidert høyest påvirkning på bevisst sosial- og holdningsmessig 
påvirkning. 
 
Det skal være stigende fokus på bevisst teknisk påvirkning fra 7-12 år. 
Det skal overhodet ikke være fokus på bevisst fysisk påvirkning. 
 
Det er primært enkeltindividet, og ikke laget som skal utvikles. Spillerutvikling kommer foran 
resultater i kamp. 
 
7.4 Differensiering 
Med differensiering for denne aldersgruppen menes at aktivitetene tilpasses på en slik måte at 
mestringsfølelsen blir størst mulig. Differensiering betyr å legge forholdene til rette for de 
forskjellige spillerne i klubben og innenfor hvert enkelt lag. 
 
Konkret betyr det at man for lag innen barnefotballen bl.a. kan praktisere differensiering ved 
inndeling av grupper på trening slik at flest mulig oppnår mestring og fremgang. En spiller 
med lav fotballmessig ferdighet oppnår lite mestring ved å stadig spille mot spillere med langt 
større ferdigheter. 
 
Det er viktig å informere foreldre (bl.a. i foreldremøter) hvordan og hvorfor man til en viss 
grad benytter differensiering som middel til å oppnå en størst mulig mestring og utvikling av 
våre spillere. 
 
Vi må være helt tydelig på at differensiering i treningssituasjon ikke er det samme 
som ”topping”. 
 
7.5 6-10 år Små gutt / jente 
Alle lagene i alderstrinnet trener på samme bane og samme klokkeslett. Retningslinjer for 
treningsmengde og råd om læringsmomenter finner man i den Gule Tråd. 
 
 
Hvis 10 års trinnet  mener de er gode nok, kan de melde på laget 
I 11 års serien og spille 7`er fotball, men forutsetningen er lik spilletid på alle spillerne som 
deltar.  
 
 
Treningsaktivitetene skal legges opp på barnas premisser. Spilleglede og lek skal være 
grunnleggende. 
 
Viktige generelle stikkord for treningsøvelser er: 

• Øvelser i å beherske sine kroppsbevegelser. 
• Øvingen skal være lekbetont. 
• Spill på små områder. 
• Få spillere på hvert lag. 
• Ofte i kontakt med ballen, unngå kø! 
• Beste motivasjonsfaktor er å lage mål – la derfor målet være store nok. 
• Sørg for at alle får være med på å vinne og tape på trening. 

 
Topping av lag er ikke aktuelt. 
Alle spillere skal ha tilnærmet lik spilletid på kamper. 
 
Trener/lagleder bør fokusere på å gi ungene konstruktiv tilbakemelding, også på ting som går 
litt dårlig. Klubben ønsker at det rulleres på posisjoner på banen i trening og ikke minst i 
kamp. 
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7.6 11-12 år Lillegutt / jente 

Alle lagene i alderstrinnet trener på samme bane og samme klokkeslett. Retningslinjer for 
treningsmengde og råd om læringsmomenter finner man i den Gule Tråd. 
 
HFK har som mål at spillere fra Øyane idrettslag i samme alderstrinn skal flytte over til HFK 
ved 13 år da de ikke har ungdomsavdeling. 
 
HFK ser det som ønskelig at ved siste års Lillegutt / jente at det meldes opp 1 lag til spill i 13 
års klassen 2 div. Laget skal bestå av spillere fra alle lagene og er ment for å gjøre overgangen 
til 11 fotball mindre. Laget skal aldri trene sammen utenom fellestreningene for årstrinnet, 
men bare spille kamper. Dvs. at alle spillere som ønsker det skal få spille 11 fotball på 
rundgang.  
 
Det kan gis forskjellig spilletid. Spilletid skal reguleres på grunnlag av 
innsats, holdninger og treningsfremmøte 
 
Viktige generelle stikkord for denne gruppen er: 

• Treningen er svært betydningsfull for fremtidig utvikling. 
• Spillerne modnes fysisk for innlæring av grunnleggende teknisk del. 
• Spillerne modnes mentalt for mer direkte påvirkning og læring. 
• Egen vurderingsevne blir bedre – mer kritiske til egne prestasjoner. 
• Fotballferdighets- og teknikktrening skal stå i høysetet. 
• ”Terping” på læringsmomenter/grunnleggende teknikk kan starte. 
• Spillerne begynner å oppdage lagfølelsen – de trenger hjelp av lagkameratene. 
• Hvis laget dit basert på tidligere sesonger vinner nesten alle kampene er det mulig å 

melde på laget i en slags ”1 divisjon”. Dette meddeles Daglig leder innen 1 januar, 
som igjen melder dette videre til kretsen 

• Det kan gis forskjellig spilletid, det skal reguleres på grunnlag av innsats, 
holdninger og treningsfremmøte. 
 

 
Det kan gis forskjellig spilletid. Spilletid skal reguleres på grunnlag av 
 

Kap. 8 Stillingsinstruks styremedlemmer 
 
Styreleder: 

• Leder er fotballgruppen sin fremste representant og medlem av Hundvåg 
Allianseidrettslags styre 

• Leder har også møterett i alle utvalg og komiteer i fotballgruppa.  
 

• Etter endt periode går styreleder inn som leder i valgkomiteen. 
• Styreleder bør ikke ha andre verv i klubben 
• Representere HFK på eksterne møter/ting 

 
 

Nestleder 
• Foruten å være leders stedfortreder, skal nestleder ha en friere rolle uten predefinerte 

oppgaver. Nestleder skal avlaste resten av styret ved behov. 
 

• Nestleder bør ikke ha andre verv i klubben 
• Representere HFK på eksterne møter/ting 

 
 

Seniorleder 
• Seniorleder er senioravdelingens leder, leder for sportslig utvalg samt utvalgets 

representant i styret.  
• I tillegg er seniorleder ansvarlig for å: 

o Innkalle til og lede møter i sportslig utvalg. 
o Holde avdelingens utgifter/inntekter i henhold til allerede godkjent budsjett. 
o Utarbeide budsjettforslag for aktivitetene i god tid før budsjettbehandlingen. 
o Attestere beløp før regninger betales av daglig leder. 
o Melde på alle lag som sorterer under senioravdelingen til serie og cupspill. 
o Ha oversikt over avdelingens spillere, vurdere eventuelle nye spillere i gruppa i 

samarbeid med trener/støtteapparat, og føre forhandlinger med spillerne etter 
direktiver fra sportslig utvalg. 

o Ha oversikt over aktuelle trenere ved trenerskifte, samt øvrig støtteapparat og 
føre forhandlinger med disse i samarbeid med styret. Kandidater skal 
presenteres for sportslig utvalg i god tid før sesongavslutning. 

o Ha oversikt over aktuelle lagledere til avdelingens lag. 
o Kontrollere at spillerlisens til forbund er betalt før sesongstart av alle spillere 

på lag som hører til senioravdelingen. 
o Etablere god kommunikasjon med Ungdomsleder, spillerutvikler og 

trenerkoordinator. 
o Legge forholdene best mulig til rette for at de sportslige og sosiale 

målsetningene, som er vedtatt i denne handlingsplan, skal oppnås. 
o Se til at ”Årshjul” aktiviteter blir planlagt, organisert og gjennomført.  
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 Ungdomsleder 
• Ungdomsleder er leder for ungdomsavdelingen og er avdelingens representant i styret. 
• Ungdomsleder er ansvarlig for direkte oppfølging av lagene fra 13 til 16 år. 

 
Ungdomsleder primære ansvar er: 

• Lede ungdomsarbeidet i samsvar med de målsetninger og retningslinjer som til enhver 
tid gjelder for ungdomsidrett i HFK, Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund. 

• Melde på alle lag som sorterer under ungd.avd. til serie og cup spill 
• Se til at ”Årshjul” aktiviteter blir planlagt, organisert og gjennomført, i samarbeid med 

trenere og oppmenn. 
• Utarbeide budsjettforslag for Ungdomsavdelingen i god tid før budsjettbehandlingen. 
• Attestere beløp før regninger betales av daglig leder. 
• Holde avdelingens utgifter/inntekter i henhold til allerede godkjent budsjett. 
• Gjennomføre styrets vedtak i ungdomsavdelingen. 
• Planlegge og arrangere felles åravslutning for lagene i ungdomsavdelingen. 
• Ansvar for å melde på lag til serie- og cupspill. 
• Koordinere og planlegge turneringsalternativer sammen med lagledere og daglig leder. 
• Ansvar for å engasjere lagledere og foreldre representanter til hvert lag. 
• Ha oversikt over aktuelle kandidater ved trenerskifte og presentere disse for sportslig 

utvalg i god tid før sesongavslutning. 
• Holde avdelingens utgifter/inntekter i henhold til allerede godkjent budsjett. 

 
 
Breddeleder 
Barneavdelingen har spillerne fra 6 til 12 år, og breddeleder er denne avdelingens representant 
i styret.  
 
Leder for breddeavdelingen har ansvaret for å følge opp laglederne på lillegutt-/ og 
minilagene, slik at de blir i stand til å gjøre sin jobb best mulig. Dette inkluderer å gå aktivt 
inn for å dele og lage nye lag hvis det er for mange spillere, eller slå sammen lag hvis det er 
for få spillere.  
 
Leder for breddeavdelingen har spesielt ansvar for å få i gang nye 6/7 års lag, og å skaffe 
ledere til disse. Det er svært viktig at nye spillere og deres foreldre får en best mulig start i 
klubben.  
 
Leder for breddeavdelingen viktigste oppgaver er: 

• Melde på lag til seriespill. 
• Lede barnearbeidet i samsvar med de målsetninger og retningslinjer som til enhver tid 

gjelder for barneidrett i HFK, Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund. 
• Se til at ”Årshjul” aktiviteter blir planlagt, organisert og gjennomført. 

• Ajourføre avdelingens retningslinjer årlig og legge disse fram for styret for 
godkjenning. 

• Utarbeide budsjettforslag for breddeavdelingen i god tid før budsjettbehandlingen. 
• Attestere beløp før regninger betales av daglig leder. 
• Holde avdelingens utgifter/inntekter i henhold til allerede godkjent budsjett. 
• Planlegge og arrangere felles årsavslutning for lagene i breddeavdelingen. 
• Koordinere og planlegge turneringsalternativer sammen med lagledere og dagligleder. 
• Rekruttere trenere og ledere til avdelingen og oppfordre til gjennomføring av trener-

/lederkurs. Holde avdelingens utgifter/inntekter i henhold til allerede godkjent 
budsjett. 

 
Dame/jente leder 

• Samme retningslinjer og oppgaver som avdelingslederne for senior, ungdom og 
bredde, men kun for jente og damelagene i HFK. 

 
 
Daglig leder 

• Daglig leder er klubbens administrasjon og skal i sin funksjon ha kontakt med 
kommune, offentlige organer, krets og forbund og drive en utadrettet virksomhet for å 
skape kontakter, markedsføre og informere om klubb og idrett. Daglig leder skal delta 
på styremøter som sekretær hvor han/hun har uttalelsesrett men ikke stemmerett. 

• Konkrete arbeidsoppgaver i henhold til egen stillingsinstruks. 
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Vil du gi din støtte til Hundvåg Fotballklubb?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som er regis-
trert spiller kan velge et lag eller forening som du ønsker å støtte - din 
grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Hundvåg Fotball-
klubb!

Spill på favorittspillene dine - Lotto, Tipping, Langoddsen og Joker feks. 
- og samtidig gi noe mer til det laget du ønsker å  
støtte. Dette er mulig via grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 
5% av innsatsen gå direkte til ditt lag. (NB: Ikke Flax eller Extra.) Merk 
at Grasrotandelen ikke på noen måte går utover innsatsen eller premien 
din, og du blir ikke belastet noe ved å være grasrotgiver. Du trenger 
Norsk Tipping spillekort for å knytte deg til grasrotandelen. Spillekort får 
du hos din tippekommisjonær eller du kan bestille det på www.norsk-
tipping.no.

Knytt deg til ordningen i dag på følgende måte:
1. Hos kommisjonær. Ta med deg strekkoden og ditt spillekort når du 
tipper, eller oppgi org. nr 988353221.
2. SMS: GRASROTANDELEN 988353221 til nummer 2020 (gratis).
3. Internett: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tippping.no.

Takk for at du støtter oss i grasrotandelen!

Hundvåg Fotballklubb
organisasjonsnummer:  988353221


