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Innledning 
 

Idrettslagshåndboka er utviklet for å samle all informasjon om idrettslaget på et sted og begrense 
antallet dokumenter som «flyter» rundt. 
 
Idrettslagshåndboka er å regne som idrettslagets nøkkeldokument og skal inneholde rutiner, 
idrettslagets lover, hvordan idrettslaget driftes og organiseres samt alle viktige planer for idrettslaget. 
Dette innebærer at lov, organisasjonsplan, sports- og aktivitetsplan og beredskapsplan mv. alle skal 
være en del av dette dokumentet, selv om de alle også skal være selvstendige, separate dokumenter. 
 
Vi håper Idrettslagshåndboka bidrar til at nye og gamle medlemmer, samt foreldre / foresatte, finner 
relevant informasjon om hvordan idrettslaget fungerer og "alt" som er verdt å vite om idrettslagets 
rutiner, roller og drift. 
 
I første omgang er Idrettslagshåndboka gyldig i 2016 og 2017. Det er meningen at den skal være et 
levende dokument som skal oppdateres årlig, og samtidig være en håndbok både for nye medlemmer, 
foreldre / foresatte og tillitsvalgte / ansatte og at den kan brukes som et oppslagsverk.  
 
Dette er første versjon av dokumentet, så det kan forekomme feil og mangler. Styret forvalter 
dokumentet, og setter stor pris på skriftlige tilbakemeldinger om behov for oppdateringer / korreksjoner, 
og tar gjerne imot konkrete forslag til endringer som da vil foreslås endret på førstkommende årsmøte. 
 
Idrettslagshåndboka ble vedtatt på årsmøtet i Nord-Odal Idrettslag 11. april 2016.  
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OM IDRETTSLAGET 

 

 
Organisasjonsdata 

 

Historikk 
 

Formål, visjon og verdigrunnlag 
 

Virksomhetsidé, mål og virkemiddel 
 

Informasjonsrutiner 
 

Utmerkelser og æresbevisninger 
 

Årshjul 
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ORGANISASJONSDATA 
 
Idrettslagets offisielle navn   Nord-Odal Idrettslag (Nord-Odal IL)  
 
Postadresse     Pb. 7, 2120 SAGSTUA  
 
Besøksadresse    Prestberget sentralidrettsanlegg  

Sleggekastet 2, 2120 SAGSTUA  
 
Stiftet      20. august 1924  
      Vedtak om sammenslutning: 11. november 2015 

Formell sammenslutning: 11. april 2016 
 
Organisasjonsnummer   983 813 216  
 
Klubbnummer    0418 0006 
 
Bankforbindelse   Odal Sparebank 
 
Bankkonto     1870.45.13557  
     
 
E-postadresse      
 
Hjemmeside       
 
Klubbfarger  Hovedfarge Marineblå Sekundærfarge Hvit 
 
Fargekoder     RGB 50;54;77  CMYK 
 
Utstyrsleverandør    Adidas og Trimtex  
 
Klubbhus     Prestberget    
 
Hjemmearena    Dalen gress 
     Myra stadion, Korsholen gress, Korsholen kunstgress, Dalen 
     grus 
 
Tilknytning Idrettsforbundet  Hedmark idrettskrets 
 
Tilknytning Idrettsråd   Nord-Odal idrettsråd 
 
Tilknytning særforbund  Norges Fotballforbund 
      Indre Østland Fotballkrets 

Norges Friidrettsforbund 
 Hedmark og Oppland Friidrettskrets 
Norges Skiforbund 
 Hedmark Skikrets  
Norges Skøyteforbund 
 Hedmark Skøytekrets 
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HISTORIKK 
 
Utarbeides av det nye styret. 
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FORMÅL, VISJON           
OG VERDIGRUNNLAG 

Formål 
Nord-Odal Idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 

Visjon 
Utarbeides av det nye styret. 
 

Verdigrunnlaget 
Utarbeides av det nye styret. 
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VIRKSOMHETSIDÉ,      
MÅL OG VIRKEMIDDEL 

 

Virksomhetsideen 
Utarbeides av det nye styret. 

 

Mål 
Utarbeides av det nye styret. 
 

Hovedmål 

Utarbeides av det nye styret. 
 

Delmål 

Utarbeides av det nye styret. 

 

Virkemiddel 
Utarbeides av det nye styret. 
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INFORMASJONSRUTINER 
 

Hjemmeside 
Klubbens viktigste informasjonskanal er nettsida [sett inn url].  
 
Sidene oppdateres jevnlig, og skal gi utøvere, foreldre / foresatte og andre interesserte informasjon om 
det som skjer i idrettslaget. 
 
 Ansvarlig redaktør:  Sekretær 
 Webmaster:   Administrativ leder 
 
Hjemmesiden til idrettslaget skal være levende og til enhver tid oppdatert. Derfor er både styret, 
administrativ leder, undergruppene og de enkelte lagene ansvarlig for å sende / legge ut innhold. 
 
Alle lag har en egen lagside på klubbens hjemmeside. Lagsidene er et fint verktøy for å holde orden på 
lagets aktivitet. Ved å bruke hjemmesiden vil jobben som lagleder bli betydelig enklere og mer 
oversiktlig. I tillegg er det en fin måte for foreldre / foresatte å følge med på hva som skjer. Det er derfor 
ønskelig at lagleder / trener legger ut nyheter, bilder og informasjon regelmessig.  
 
Det henvises til retningslinjene Publisering av bilder og film av barn og ungdom i forbindelse med bruk 
av hjemmeside. 
 

Sosiale medier 
For Nord-Odal Idrettslag er Facebook en viktig kommunikasjonskanal. Facebook gjør det mulig for 
klubben raskt og gratis å spre informasjon til interesserte mottakere. Det er klubbledelsen og daglig 
leder som fungerer som "redaktør" for klubbens Facebook-profil. Det er en prioritert oppgave å få flest 
mulig til å følge / like siden.  
 
Idrettslaget anbefaler å etablere lukkede Facebook-sider for trenere / støtteapparat, foreldre / foresatte 
og utøvere til lag og undergrupper i idrettslaget. En forutsetning for dette er at informasjonen som 
legges ut, også skal være tilgjengelig på hjemmesiden. 
 
Det er en forutsetning at ingen spillere under 13 år har profil knyttet til noen lagside i regi av Nord-Odal 
Idrettslag. 
 
Det henvises til retningslinjene Skikk og bruk for sosiale medier og Publisering av bilder og film av barn 
og ungdom i forbindelse med bruk av Facebook. 
 

Klubbhuset 
Utarbeides av det nye styret.   
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UTMERKELSER OG 
ÆRESBEVISNINGER 

Hederspokal 
Utdeles til en trener, idrettsutøver eller et lag innen idrettslaget som siste år har utmerket seg på en slik 
måte at den / de er fortjent til denne.  
 
Innstilling fra de enkelte undergrupper til hovedstyret som vurderer forslagene og foretar utvelgelsen. 
Normalt utdeles kun en pokal, men i særtilfeller kan flere utdeles.  
 
Utdeles på ordinært årsmøte eller på årlig avslutningsarrangement i idrettslaget. 
 

Ungdomspokal 
Utdeles til en idrettsutøver eller et lag innen idrettslaget, under 17 år, som siste år har utmerket seg på 
en slik måte at den / de er fortjent denne. Ungdomspokalen er ment som en inspirasjon til videre 
sportslig aktivitet.  
 
Innstilling fra de enkelte undergrupper til hovedstyret, som vurderer forslagene og foretar utvelgelsen. 
Normalt utdeles kun en pokal, men i særtilfeller kan flere utdeles.  
 
Utdeles på ordinært årsmøte eller på årlig avslutningsarrangement i idrettslaget. 
 

Fat 
Kan tildeles personer, firmaer eller organisasjoner som gjennom sin innsats har bidratt til å legge 
forholdene bedre til rette for idretten i Nord-Odal, eller medvirket til en betraktelig nivåheving av idretten 
i Nord-Odal Idrettslag. Kan også benyttes som gave ved spesielle anledninger. 
 

Gullmerke 
Kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent til dette, for sin innsats for laget på det 
administrative og / eller sportslige plan. 
 
Etter enstemmig innstilling fra hovedstyret kan tildelingen kun finne sted på ordinært årsmøte, eller på 
en annen sammenkomst som markerer en milepæl i Idrettslaget. 
 

Æresmedlemskap 
Medlemmer av Nord-Odal Idrettslag, som gjennom mange år har nedlagt en særdeles stor innsats for 
lagets drift og utvikling, det være seg på det administrative plan og / eller idrettslige plan, kan etter 
enstemmig innstilling fra hovedstyret utnevnes til ÆRESMEDLEM i Nord-Odal Idrettslag. 
 
Utnevnelsen kan kun finne sted på ordinært årsmøte, eller på en annen sammenkomst som markerer 
en milepæl i Idrettslaget. Et æresmedlem tildeles diplom og gullmerke. 
 
Alle æresmedlemmer hos de tidligere idrettslagene er automatisk æresmedlemmer i Nord-Odal 
Idrettslag. Alle utmerkelser og hederstegn kan kun tildeles samme person en gang. 
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Våre æresmedlemmer 

 
1974 

Angeir Moen 

Laura Hageberg 

Ivar Malerud 

Kåre Ingberg 

 
1982 

Thor Hagen 

Hans Viken 

 
198? 

Jens Nylend 

 
1991 

Harald Dagfinrud 

 
1994 

Henry Nybakk 

Sverre Tangen 

 
2000 

Gunnar Nygård 

Tom-Einar Grinden 

 
2007 

Lasse Sætre 

 
2008 

Ola Nygård 

Bjørn Olav Heesbråten 

 
2010 

Tommy Slettvold 

 
2014 

Even Nygård 

 
2016 

Svenn Erik Ødegård 
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ÅRSHJUL 
 

Utarbeides av det nye styret. 
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ARRANGEMENT 

 
Sammensetningen skal utarbeides av det nye styret. 

Fotball 
 
Fotballskole (TINE) 
Fotballdagen 
 

Skøyter 
 
Odalsskøyta 
Mapeiløpet 
Skøytekarusell (Odal Sparebank) 
Skøytedagen 
 

Ski 
 
Langstråmyrrennet 
Skikarusell (Telenor) 
Skidagen 
Nøklevassrennet – arrangeres ikke i dag 
 

Friidrett 
 
Modilten 
Friidrettsdagen 
Marit Hemstads minneløp – arrangeres ikke i dag 
 

Annet 
 
Sandsdagene 
Idrettsskolen (i samarbeid med Idrettsrådet) 
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IDRETTSLAGETS 

PLANER 
 

 
 

 

 
 

 

Handlingsplan 
 
 

Organisasjonsplan 

 
 

Sports- og aktivitetsplan 
 
 

Beredskapsplan 
 
 

Eiendoms-, anleggs- og husplan 
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HANDLINGSPLAN 
 

Innledning 
 
Utarbeides av det nye styret. 
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ORGANISASJONSPLAN 

Innledning 
 
Formålet med denne planen er å gi en helhetlig oversikt over organiseringen av Nord-Odal Idrettslag. 
Planen gir også en utførlig oversikt over arbeidsoppgavene som er tildelt de ulike vervene i idrettslaget. 
 
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
 
Gjennom organisasjonsplanen framgår det til enhver tid hvilke undergrupper som idrettslaget har. I 
handlingsplanen og i sports- og aktivitetsplanen kommer det fram hvilke planer idrettslaget har for 
videre organisering. 
 
Planen skal rulleres hvert år eller ved endringer ellers i året. 
 

Tilknytning særforbund 
 
Nord-Odal Idrettslag er medlem av følgende særforbund: 

 Norges Fotballforbund 

 Norges Friidrettsforbund 

 Norges Skiforbund 

 Norges Skøyteforbund 
 

Årsmøtet 
 
Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars, jf. 
Idrettstingets vedtak 2015. 
  
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. Innkalling 
kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.  
 
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet.  
 
Årsmøtet skal gjennomføres i henhold til idrettslagets lov §§ 13-19. 
  
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 styret i overordnet organisasjonsledd.  
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.  

 
Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder 
ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 
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For mer utførlig informasjon om ekstraordinært årsmøte henvises det til idrettslagets lov § 17. 

 Organisasjonskart 
 

 

Figur 1 - Organisasjonskart pr. 11.4.2016 

 

Styrets funksjon, sammensetning og oppgaver 

Funksjon 

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Styret skal  

 ivareta og planlegge lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 
samt oppgaver beskrevet i gjeldende lov og forskrifter fra idrettsforbundet, særforbundene og 
idrettsråd 

 ha ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget  

 iverksette bestemmelser, regelverk og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

 stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

 disponere lagets inntekter og fordele disse etter godkjent budsjett  

 oppnevne komiteer, utvalg og / eller personer for spesielle oppgaver etter behov, og utarbeide 
instruks for disse 
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Det anbefales at styret og eventuelle grupper / utvalg diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell 
kompetanse og / eller interesse ivaretas. 
 

Sammensetning 

Styret og styrets sammensetning velges av årsmøtet, jf. Nord-Odal Idrettslags lov § 15. 
 
I henhold til organisasjonskartet til Nord-Odal Idrettslag består styret av 7 medlemmer.  
 
I 2016 innehar de 7 styremedlemmene følgende verv: 

 Leder 

 Nestleder 

 Kasserer 

 Sportslig leder 

 Sekretær 

 Anleggsleder 

 Husleder 
 
I tillegg er det 3 valgte varamedlemmer til styret. 
 

Sammensetning 2017 

NAVN KONTAKTINFO 
 
Linn M. Bjerke 
 

 
Tlf:94833009 
 

 
Merete Ødegård 
 

 
Tlf: 95772465 
 

 
Bjørn Harald Bakkerud 
 

 
Tlf: 99378170 

 
Ronny Østmo 
 

 
Tlf: 95151191 
 

 
Siw Trøbråten 
 

 
Tlf: 99731467 

 
Kristian Nygård 
 

 
Tlf: 45906938 
 

 
Benny Nyborg 
 

 
Tlf: 92220521 
 

 
Ingun Skogstad 
 

 
Tlf: 95848492 

 
Anne Sletvold 

 
Tlf:  

 
 

 

Tabell 1 - Styrets sammensetning 
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Styrets oppgaver 
 
Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. 

Leder (skal …) 

 koordinere styrets og idrettslagets totale aktivitet  

 være idrettslagets ansikt utad, og idrettslagets representant i eksterne møter og forhandlinger  

 følge opp at planer og vedtak blir fulgt opp i idrettslaget  

 ha hovedansvar for idrettslagets organisasjonsutvikling  

 innkalle til styremøter i samarbeid med sekretær, forberede saker og lede møtene  

 ha ansvar for å utarbeide årsmelding / styreberetning  

 være idrettslagets kontaktperson mot kommune og idrettens organer  

 være idrettslagets Fair Play-ansvarlig  

 representere idrettslaget opp særforbund, krets og Idrettsråd o.a.  

 ha et tett samarbeid med administrativ leder 

 ha et tett samarbeid med styremedlemmene  

 

Å være leder av idrettslaget innebærer også ledelse av arrangementsutvalget. 

Nestleder (skal …) 

 være stedfortreder for styreleder 

 ha ansvar for laglederne i idrettslaget i samarbeid med sportslig leder 

 sikre at alle lag har fungerende lagleder og være deres kontaktpunkt i samarbeid med sportslig 
leder 

 være dommeransvarlig i idrettslaget 

 ha kioskansvar i idrettslaget i samarbeid med styrene i undergruppene 

 ha ansvar for at idrettslagets dommere i alle idretter får relevante kurs og oppfølging 

 være styrets kontaktperson vedrørende spørsmål om forsikringsordninger  

 være idrettslagets politiattestansvarlige  

 være ansvarlig for barneidretten i idrettslaget 

 
Å være nestleder i idrettslaget innebærer også ledelse av dugnadsutvalget. 

Kasserer (skal …) 

 påse at idrettslagets og lagenes økonomi forvaltes i tråd med reglene til NIF  

 disponere idrettslagets midler og ha fullmakt til idrettslagets bankkonti 

 ha kjennskap til kontoplan og sikre at regnskap føres i henhold til denne  

 koordinere budsjettarbeidet i samarbeid med styreleder og administrativ leder 

 ha kontroll med driftsresultat og likviditet i samarbeid med administrativ leder 

 ha ansvar for alle med økonomiansvar i idrettslaget 

 påse at alle lag har økonomikontakt  

 ha ansvar for skolering av økonomikontaktene på lagene og utarbeide egne kurs / samlinger for 
disse  

 ha oversikt over idrettslagets økonomiske situasjon til enhver tid og følge opp denne med 
økonomisk rapportering annenhver måned første halvår og hver måned siste halvår i samarbeid 
med administrativ leder 

 ha ansvar for årsregnskap og revisjon i samarbeid med styreleder og administrativ leder 
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 ha ansvar for oppfølging av sponsorer i samarbeid med administrativ leder 

Sportslig leder (skal …) 

 følge opp og tilrettelegge for ledere av de sportslige gruppene 

 ha ansvar for utarbeidelse, oppfølgning og videreutvikling av idrettslagets sports- / aktivitetsplan, 
i samarbeid med sportslig utvalg 

 ha ansvar for utdanning av trenere og lagledere 

 være kursansvarlig i idrettslaget og gjennom det sikre at idrettslaget deltar på relevante kurs og 
konferanser i idretten  

 være kontaktperson opp mot særidrettskretsene i sportslige spørsmål i samarbeid med 
administrativ leder 

 være oppstartsansvarlig i idrettslaget som innebærer bistand til etablering av nye grupper og lag 
i samarbeid med lederne i de aktuelle undergruppene 

Å være sportslig leder i idrettslaget innebærer også ledelse av sportslig utvalg. 

Sekretær (skal …) 

 føre referater fra årsmøte og styremøte, og sørge for utsendelse av disse 

 ha ansvar for oppdatering av medlemsregister i samarbeid med administrativ leder og kasserer 

 ha ansvar for adresselister 

 ha ansvar for arkiv 

 ha ansvar for oppmerksomheter som gaver, blomster osv. på vegne av idrettslaget 

 ha ansvar for idrettslagets hjemmeside i samarbeid med administrativ leder 

 ha ansvar for idrettslagets kontoer på sosiale medier i samarbeid med administrativ leder 

Anleggsleder (skal …) 

 ha overordnet ansvar for drift av anleggene og tilhørende arealer 

 ha overordnet ansvar for maskiner og utstyr  

 være kontaktpunkt for investeringsønsker for anleggsutvikling 

 være prosjektdriver for nyinvesteringer 
 ha ansvar for å utarbeide arbeidsinstruks og hente inn priser fra entreprenører ved 

aktuelle arbeider som skal utføres 
 følge opp arbeider som utføres på anleggene 

 koordinere investerings- og finansieringsbehov for anleggsutvikling 

 arbeide aktivt for å få forslag / innspill fra idrettslagets medlemmer og aktive for å kartlegge 
eventuelle behov og nødvendige justeringer 

Å være anleggsleder i idrettslaget innebærer også ledelse av anleggsutvalget. 

Husleder (skal …) 

 ha hovedansvar for drift av bygningene 

 utarbeide en vedlikeholdsplan for bygningene og følge opp denne 
 koordinere investerings- og finansieringsbehov for utvikling og vedlikehold 

 være prosjektdriver for nyinvesteringer 
 ha ansvar for å utarbeide arbeidsinstruks og hente inn priser fra entreprenører ved 

aktuelle arbeider som skal utføres 
 følge opp arbeider som utføres på bygningsmassen 

 samkjøre dugnader på bygningsmassene i samarbeid med dugnadsutvalget 

 arbeide aktivt for å få forslag / innspill fra idrettslagets medlemmer og aktive for å kartlegge 
eventuelle behov og nødvendige justeringer 

Å være husleder i idrettslaget innebærer også ledelse av husutvalget. 
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Administrativ leder 
 
Administrativ leder har følgende oppgaver: 

 daglig oppfølging av regnskap / økonomi, herunder inn- og utbetalinger 

 følge opp medlemskontingent og aktivitetsavgift og sikre utsending samt purring  

 oppdatering av idrettslagets medlemsregister og registrering av nye medlemmer  

 oppdatere oversikten over idrettslagets tillitsvalgte på hjemmesiden, og melde inn endringer til 
kommune, krets, forbund etc.  

 kontakt med offentlige myndigheter, krets, forbund, i samarbeid med styreleder 

 hente posten og fordele denne 

 ta imot henvendelser på mail, besvare dem og sende videre til styret og andre ved behov  

 rapportere status på kostnader, inntekter, utestående fordringer og innkomne saker fra krets og 
forbund på styremøtene 

 utarbeide oppdaterte og kvalitetssikrede økonomirapporter til styret 

 løpende dialog med idrettslagets regnskapsfører, i samarbeid med styrets økonomiansvarlige 

 sende søknader om støtte og refusjoner fra kommune, forbund og andre organisasjoner  

 arbeide med inntektsbringende sponsorvirksomhet i samarbeid med styret 

 kontakt med idrettslagets viktigste økonomiske samarbeidspartnere, inkludert oppfølging og 
fornyelse av avtaler med disse, i samspill med styreleder 

 løpende oppdatering av hjemmesiden sammen med ansvarlig i styret  

 idrettslagets FIKS-hovedansvarlige  
 

Undergruppene 
 
Antallet og hvilke undergrupper som finnes i idrettslaget styres av den til enhver tid gjeldende 
organisasjonsplan som vedtas årlig av årsmøtet. 
 
Nord-Odal Idrettslag har følgende undergrupper per 11.4.2016: 

 Fotball 

 Skøyter 

 Ski 
 
I idrettslagets Handlingsplan skal det framgå hvilke planer idrettslaget har for eventuell opprettelse av 
flere undergrupper. 
 
I følge idrettslagets lov § 19 tredje ledd bokstav a skal undergruppestyrene være sammensatt av minst 
tre medlemmer.  
 
Gruppestyrets leder og økonomiansvarlig skal velges av årsmøtet. Hovedstyret gis fullmakt til å 
sammensette resten av gruppestyrene etter forslag fra undergruppene. 
 
Undergruppene konstituerer seg selv, med unntak av de årsmøtevalgte, jf. idrettslagets lov § 19 tredje 
ledd bokstav d.  
 
Nord-Odal Idrettslag ønsker følgende sammensetning av gruppestyrene: 

 Leder 

 Økonomiansvarlig 

 Minst 3 styremedlemmer, hvorav sportslig ansvarlig og sekretær skal være blant disse 
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Undergruppene står fritt til å ha flere styremedlemmer.  

Undergruppenes oppgaver 

 følge lover og instrukser som er satt av Idrettsforbundet, Idrettsrådet, årsmøtet og hovedstyret 

 legge forholdene til rette for sine utøvere i sin idrettsgren uten at dette går på bekostning av 
resten av idrettslaget 

 fremme samarbeid innad i gruppa og på tvers av idretter  

 sørge for at gruppa har gode trenerkrefter og at treningen blir organisert på en forsvarlig og god 
måte i samarbeid med sportslig leder 

 rekruttere og skolere trenere, dommere og funksjonærer i samarbeid med sportslig leder 

 organisere og mobilisere foreldre til dugnad i samarbeid med dugnadsutvalget 

 følge opp budsjett og regnskap på best mulig måte 

 levere alle bilag til kasserer annenhver måned, ferdig kontert 

 være kreative og innovative hva gjelder økonomibringende tiltak 

 representere og lagets holdninger på en god måte ovenfor andre 

 påse at tidsfrister blir overholdt og at kommunikasjonen flyter godt innad i laget 

 ansvar for påmelding av utøvere og lag 
 påmelde utøvere i individuelle konkurranser / stevner 
 påmelde lag til seriespill og avklare divisjonsplassering 
 påmelde lag til turneringer 

 avholde nødvendige møter og sende referat fra disse til leder av hovedstyret, sportslig leder og 
sekretær  

 levere oppdaterte medlemslister til administrativ leder  
 ski- og skøytegruppa leverer oppdaterte lister innen 20. januar 
 fotball leverer oppdaterte lister innen 31. mai 

 avholde minst en familiedag i løpet av året 

 melde fra til anleggsutvalget om feil, mangler og ønsker i forbindelse med anlegg 

 lage en årlig handlingsplan for gruppas aktivitet og ta med denne til hovedstyret som grunnlag 
for oppdatering av idrettslagets planer 
 

Ledere av undergrupper skal 

 tiltre hovedlagets styre med tale- og forslagsrett  

 være fast medlem av Sportslig utvalg 

 innkalle til gruppestyremøter, forberede saker og lede møtene  

 fremme samarbeid innad i gruppa og på tvers av idretter  

 ha oversikt over undergruppas økonomiske situasjon til enhver tid i samarbeid med økonomisk 
ansvarlig i undergruppa 

 fremme synspunkter og ideer fra gruppa til hovedstyret og sportslig utvalg 

 påse at gruppa gjør de faste og variable oppgavene de er satt til av hovedstyret og / eller 
sportslig utvalg 

 omsette styrets vedtak i praksis 

 være trenerkoordinator i samarbeid med sportslig ansvarlig i undergruppa 
 hjelpe nye trenere i startfasen med treningstips og annet 
 være oppstartshjelp på treningsfeltet for nye lag / årskull 
 kartlegge og bidra til økt kompetanse hos trenere 
 rekruttere nye trenere og ledere for avdelingene 

 oppdatere utøverregister og trener- / laglederregister i samarbeid med sportslig ansvarlig i 
undergruppene 

 innhente utøverlister fra ansvarlige for underavdelingene  

 ha ansvar for tildeling av treningstider i samarbeid med sportslig ansvarlig i undergruppa 

 lage oppsett av treningstider ute og inne i samarbeid med sportslig ansvarlig i undergruppa 
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 følge opp hospitering i alle årsklasser i samarbeid med sportslig ansvarlig i undergruppa 
 
 

Fotballgruppa 

 

Figur 2 - Fotballgruppas organisering 

 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Leder 
 

 
Ronny Østmoen 

 

 
Sportslig ansvarlig 
 

 
Geir Mellomløkken 

 

 
Økonomiansvarlig 
 

 
Turid Engebråten 

 

 
Sekretær 
 

 
Lillian Nordberget 

 

 
Styremedlem 1 
 

 
Tonje Holberg 

 

 
Styremedlem 2 
 

 
Lene Gusterud 
 

 

 
Styremedlem 3 
 

 
Fredrik Heiberg 

 

Styremedlem 4 
 
Klaus Einar Nystrøm 
 

 

Tabell 2 - Fotballgruppas sammensetning 

Leder av 
fotball-
gruppa

Sportslig 
ansvarlig

Økonomi-
ansvarlig

Sekretær
Styre-

medlem

Styre-

medlem

Styre-

medlem
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Skøytegruppa 

 

Figur 3 - Skøytegruppas organisering 

 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Leder 
 

 
Tore Fløiten 

 

 
Nestleder 
 

 
Per Olav Johnsrud 

 

 
Sportslig ansvarlig 
 

 
Tom Ole Løvås 

 

 
Økonomiansvarlig 
 

 
Silje Nyborg 

 

 
Sekretær 
 

 
Vegard Nyborg 

 

 
Baneansvarlig: 
 

 
Trond Grinden 

 

 
Styremedlem 1 
 

 
Jonas Sagen 

 

Tabell 3 - Skøytegruppas sammensetning 

 

Leder av 
skøyte-
gruppa

Sportslig 
ansvarlig

Økonomi-
ansvarlig

Sekretær
Styre-

medlem

Styre-

medlem

Styre-

medlem
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Skigruppa 

 

Figur 4 - Skigruppas organisering 

 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Leder 
 

 
Dan Arve Juvik 
 

 

 
Sportslig ansvarlig 
 

 
 
 

 

 
Økonomiansvarlig 
 

 
Kai Rudshaug 
 

 

 
Sekretær 
 

 
 
 

 

 
Styremedlem 1 
 

 
Julie Juvik 
 

 

 
Styremedlem 2 
 

 
Andreas Bothner 
 

 

 
Styremedlem 3 
 

 
Lisa Bergseteren 
 

 

Tabell 4 - Skigruppas sammensetning 

  

Leder av 
skigruppa

Sportslig 
ansvarlig

Økonomi-
ansvarlig

Sekretær
Styre-

medlem

Styre-

medlem

Styre-

medlem
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Utvalg i idrettslaget 

Sportslig utvalg 
 
Utvalget består av sportslig leder og lederne av undergruppene. 
 
Sportslig utvalg (SU) ledes av sportslig leder. Utvalget består i tillegg av lederne av undergruppene.  
Styrets leder tiltrer utvalget med fulle rettigheter. De sportslig ansvarlige i undergruppene tiltrer utvalget 
med tale- og forslagsrett.  
 

 

Figur 5 - Sportslig utvalgs organisering 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Sportslig leder 
 

 
Alf Erik Gundersen 

 

 
Leder i fotballgruppa 
 

 
Ronny Østmoen 
 

 

Leder i skøytegruppa 
 
Tore Fløiten 
 

 

Leder i skigruppa 
 
Dan Arve Juvik 
 

 

Tabell 5 - Sportlig utvalgs sammensetning 

SU har en nøkkelrolle i idrettslaget. Utvalgets viktigste funksjon er å sikre at de sportslige aktivitetene i 
klubben blir godt tilrettelagt fra klubbens side, og at de utføres i tråd med intensjonene i klubbens 
sportsplan og verdisettet til særforbundene. 
 
SU er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de aktiviteter som er beskrevet i årshjul for 
sportslig utvalg, at disse gjennomføres til riktig tid og med god kvalitet. 
 
Det er en fordel om medlemmene i SU har egenerfaring fra de aktuelle idrettene, og det er ønskelig at 
begge kjønn representeres. Det er viktig at utvalgets medlemmer har ønske om å bidra både operativt 
og strategisk, og er villig til å avsette tilstrekkelig med tid til i fellesskap å gjennomføre aktivitetene som 
er definert som utvalgets ansvar. Møtefrekvens og tidspunkt skal i størst mulig grad fastsettes på det 
første møtet. Det skal minimum settes opp fire faste møter i løpet av året.  

Sportslig 
leder

Leder av 
fotballgruppa

Leder av 
skøytegruppa

Leder av 
skigruppa
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Arbeidsmøter o.a. gjennomføres etter behov mellom de representantene i SU som til enhver tid har 
definerte oppgaver iht. årshjulet. Det er en forutsetning at alle medlemmene i SU er motivert for å bidra 
etter beste evne, og utfører sine aktiviteter til rett tid slik at arbeidet fordeles og det blir minst mulig 
belastning på enkeltpersoner.  
 
Utvalget skal holde sitt første møte innen 14 dager etter idrettslagets årsmøte. Der skal årshjulet 
gjennomgås og eventuelt korrigeres, og medlemmene enes om definerte ansvars- og arbeidsområder 
for perioden.  
 
Blant de viktigste ansvarsområdene sportslig utvalg har ansvar for er:  

 Forvaltning, implementering og utvikling av klubbens sportsplan.  

 Sikre fokus på sportslig utvikling og bidra til å trekke motiverte folk i lagenes støtteapparat inn i 
sportslig arbeid i klubben.  

 Bidra til kompetanseheving gjennom å representere klubben på sportslig rettede kurs / seminar 
og annen skolering.  

 Understøttelse av klubbens drift og oppgaver gitt av SU sitt årshjul. 

 Følge opp klubbens ansvar for å utdanne dommere og trenere.  
 

Arrangementsutvalg 
 
Utvalget ledes av idrettslagets leder. Utvalget skal være dynamisk sammensatt og varierer i 
sammensetning for de forskjellige arrangementene i idrettslagets regi. De enkelte undergruppene 
utpeker representanter til utvalget for sine arrangementer. 
 
Det bør være en målsetning om at utvalget er sammensatt slik: 

 

Figur 6 - Arrangementsutvalgets organisering 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Utvalgsleder 
 

 
 
 

 

 
Nestleder 
 

 
 
 

 

Tabell 6 - Arrangementsutvalgets sammensetning 

Utvalgsleder

Utvalgs-
nestleder

Repr. 
undergruppe

Repr. 
undergruppe

Repr. 
undergruppe
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Dugnadsutvalg 
 
Utvalget ledes av idrettslagets nestleder. Utvalget skal være dynamisk sammensatt og varierer i 
sammensetning for de forskjellige arrangementene i idrettslagets regi. De enkelte undergruppene 
utpeker representanter til utvalget for sine arrangementer. 
 
Styret, utvalg og undergruppene er alle ansvarlige for å sende inn forslag på dugnader til utvalget.  
 
Det bør være en målsetning om at utvalget er sammensatt slik: 

 

Figur 7 - Dugnadsutvalgets organisering 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Utvalgsleder 
 

 
 
 

 

 
Nestleder 
 

 
 
 

 

Tabell 7 - Dugnadsutvalgets sammensetning 

 

Anleggsutvalg 
 
Utvalget ledes av idrettslagets anleggsleder. Utvalget skal sørge for at det blir holdt orden rundt 
idrettslagets faste eiendommer, samt passe på og vedlikeholde baner (inkl. kunstgress), skøyteanlegg 
og løyper.  
 
Utvalget, med dets undergrupper, har også ansvar for maskinparken. 
 
Utvalget skal hvert år i samarbeid med husutvalget revidere idrettslagets Eiendoms- anleggs- og 
husplan. 
 
Utvalget er sammensatt slik: 

 

Utvalgs-
leder

Utvalgs-
nestleder

Repr. 
undergruppe

Repr. 
undergruppe

Repr. 
undergruppe
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Figur 8 - Anleggsutvalgets organisering 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Leder 
 

 
 
 

 

 
Nestleder 
 

 
 
 

 

Representant fra 
banekomiteen 

 
 
 

 

Representant fra 
iskomiteen 

 
 
 

 

Representant fra 
løypekomiteen 

 
 
 

 

Tabell 8 - Anleggsutvalgets sammensetning 

Hver av komiteene har en person som er ansvarlig for komiteen. 

Banekomiteen 

Banekomiteen har ansvar for vedlikehold, klipping og merking av fotballbanene. En representant fra 
banekomiteen bør være medlem i fotballgruppas styre. 
 
Sammensetningen av banekomiteen bør utarbeides av det nye styret. 

Iskomiteen 

Iskomiteen har ansvar for oppbygging, vanning og vedlikehold av skøytebanen. En representant fra 
iskomiteen bør være medlem i skøytegruppas styre. 
 
Sammensetningen av banekomiteen bør utarbeides av det nye styret. 

Løypekomiteen 

Løypekomiteen har ansvar for oppkjøring av skiløyper, vedlikehold, merking og utbygging av traseer. 
En representant fra løypekomiteen bør være medlem i skigruppas styre. 
 
Sammensetningen av banekomiteen bør utarbeides av det nye styret. 

Utvalgs-
leder

Utvalgs-
nestleder

Bane-
komiteen

Is-
komiteen

Løype-
komiteen
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Husutvalg 
Utvalget ledes av idrettslagets husleder. Utvalgets hovedoppgaver er å drifte og utføre nødvendig 
vedlikehold av idrettslagets bygninger og eiendommer. 
 
Utvalget har også ansvar for materiell i idrettslaget i samarbeid med lederne av undergruppene og 
sportslig utvalg. 
 
Utvalget skal hvert år i samarbeid med anleggsutvalget revidere idrettslagets Eiendoms-, anleggs- og 
husplan. 
 
Det bør være en målsetning om at utvalget er sammensatt slik: 
 

 

Figur 9 - Husutvalgets organisering 

Sammensetning 2017 

 NAVN KONTAKTINFO 
 
Leder 
 

 
 
 

 

 
Nestleder 
 

 
 
 

 

Utvalgsmedlem 
 
 
 

 

Utvalgsmedlem 
 
 
 

 

Tabell 9 - Husutvalgets sammensetning 

  

Utvalgs-
leder

Utvalgs-
nestleder

Utvalgs-
medlem

Utvalgs-
medlem



Sponset av   

       

36 

Beredskapsgruppe 
Beredskapsgruppa består til enhver tid av: 

 

Figur 10 - Beredskapsgruppas organisering 

Nord-Odal Idrettslags beredskapsgruppe er sammensatt slik: 

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Nestleder  

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Leder av skigruppa 

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Leder av skøytegruppa 

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Kasserer 

Tabell 10 - Beredskapsgruppas sammensetning 

Medlemmer 
I henhold til vedtak på Idrettstinget i 2015 skal alle medlemmer i norske idrettslag nå registreres 
elektronisk. Dette innebærer nytt medlemssystem for idrettslaget. 
 
Avsnittet vil bli oppdatert så snart dette er på plass. 
 

  

Beredskaps-
leder

Beredskaps-

medlem 1

Beredskaps-

medlem 2

Beredskaps-

medlem 3

 

BEREDSKAPSMEDLEM 1 

 

BEREDSKAPSMEDLEM 2 

 

BEREDSKAPSMEDLEM 3 

 

BEREDSKAPSLEDER 
LEDER 

Leder av fotballgruppa 

ADM. LEDER 

SEKRETÆR 
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SPORTS- OG 
AKTIVITETSPLAN 

 
Utarbeides av det nye sportslige utvalget i samarbeid med det nye styret. 
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BEREDSKAPSPLAN 

Innledning 
 
Formålet med denne planen er å gi en generell overordnet oversikt over beredskapsarbeidet i Nord-
Odal Idrettslag.  
 
Målene for beredskapsarbeidet angis med en oversikt over organisering av beredskapsarbeidet, samt 
idrettslagets oppgaver.  
 
Planen er bygd opp av en generell presentasjon av beredskapsarbeidet i idrettslaget, før det 
presenteres 4 delplaner, henholdsvis 
 

 Beredskapsplan for alvorlige ulykker 

 Beredskapsplan for dopingsaker 

 Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og seksuell trakassering 

 Beredskapsplan mot mobbing 
 
De fire underplanene skal være tillegg til den generelle beredskapsplanen og er ment som 
underbyggende og konkretiserende verktøy for det helhetlige beredskapsarbeidet. 
 
Målgruppen for planen er hele organisasjonen samt de som er tillagt en spesiell funksjon i 
beredskapsarbeidet. Disse bør kjenne til beredskapsplanens innhold og oppbygning. 
 
Hovedstyret og alle undergruppene skal på første styremøte etter årsmøte gå gjennom 

Beredskapsplanen. Dersom det oppstår hendelser som viser svakheter eller mangler ved denne 

planen, skal det umiddelbart gjennomføres revisjon. Forslag til endringer skal snarest mulig legges fram 

for Hovedstyret. 

Beredskapsplanen skal være tilgjengelig på idrettslagets hjemmesider i oppdatert utgave til enhver tid 

og skal rulleres årlig. 

Når skal beredskapsplanen iverksettes? 
 
Beredskapsplanen skal iverksettes ved alvorlige hendelser og ulykker i tilknytning til idrettslaget. I slike 
tilfeller skal beredskapsgruppa samles. 
 
En alvorlig hendelse er definert som: 

 Hendelse som vil ha konsekvenser for flere medlemmer og / eller tilsatte. 

 Hendelse som kan få strafferettslige følger, der politiet er eller kan bli koplet inn. 

 Hendelse som fører til, eller kan føre til, særskilt oppmerksomhet fra pårørende / media / 
offentlige instanser. 

 
En alvorlig ulykke er definert som: 

 Hendelse med en eller flere alvorlig skadde (fysisk og / eller psykisk) som fører til 
sykehusinnleggelse. 

 Dødsfall grunnet forhold som har tilknytning til, eller i sammenheng med trening, konkurranse / 
arrangement i regi av idrettslaget. 
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Føre-var-prinsippet må være en grunnregel i beredskapsarbeidet. Derfor er det bedre at 
beredskapsgruppa varsles for ofte, enn for sjelden. Beredskapsgruppa skal i hvert enkelt tilfelle vurdere 
behovet for videre handlinger. 

 

Beredskapsgruppas sammensetning 
 
Beredskapsgruppa består til enhver tid av: 

 

Figur 11 - Beredskapsgruppas organisering 

Nord-Odal Idrettslags beredskapsgruppe er sammensatt slik i 2017: 

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Nestleder  

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Leder av skigruppa 

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Leder av skøytegruppa 

 
 
 
 
 

 
 

Stedfortreder: Kasserer 

Tabell 11 - Beredskapsgruppas sammensetning 

Stedfortrederne skal uansett møte ved beredskapsinnkalling. 
 

Beredskaps-
leder

Beredskaps-

medlem 1

Beredskaps-

medlem 2

Beredskaps-

medlem 3

 

BEREDSKAPSLEDER 
LEDER: 

Linn 

Bjerke 
 

BEREDSKAPSMEDLEM 1 

ADM. LEDER 

 

BEREDSKAPSMEDLEM 2 

Leder av fotballgruppa 

 

BEREDSKAPSMEDLEM 3 

SEKRETÆR 
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Dersom alle de faste møter, fungerer stedfortrederne som støttefunksjon i det videre 
beredskapsarbeidet. 
 

Innhenting av informasjon og varsling 
 
Den som mottar melding om en hendelse eller ulykke, må få oppgitt følgende informasjon:

 

Figur 12 - Hva må innhentes av informasjon til beredskapsgruppa 

Når melding om en hendelse eller ulykke har kommet inn, må varslingsplanen følges. Denne følger 
under: 
 

 

Figur 13 - Varslingsplan 

 
Dette innebærer at den som mottar den første meldinga om en hendelse eller ulykke, eller den som 
melder inn, skal kontakte beredskapsleder. Beredskapsleder er så ansvarlig for den videre varslingen 
av resten av beredskapsgruppa. 
 
Dersom beredskapsleder ikke er tilgjengelig skal melderen kontakte en av de andre tre medlemmene i 
beredskapsgruppa. Uansett skal det legges inn beskjed på beredskapsleders telefon og / eller sende 
tekstmelding med informasjon. 
 
 

  

• har skjedd

•trengs fra 
idrettslaget

HVA
• er rammet

• hvor 
mange 

HVEM
• sted

• internt / 
eksternt

HVOR
• tidspunkt

•hendelses-
forløp

NÅR
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Varslingsplan 2016 

 
Varslingsplanen må rulleres etter hvert årsmøte og ved endringer ellers i året. 
 

 VERV NAVN KONTAKTINFO 
 
Beredskapsleder 
 

 
Leder 

 
Linn M Bjerke 

 
Tlf : 94 83 30 09 

 
Beredskapsmedlem 1 
 

 
Adm. leder 

 
Merete Ødegård 

 
Tlf : 95 77 24 65 

 
Beredskapsmedlem 2 
 

Leder av 
fotballgruppa 

 
Ronny Østmoen 

 
Tlf: 95 15 11 91 

 
Beredskapsmedlem 3 
 

 
Sekretær 

 
Siw Trøbråten 

 
Tlf: 99 73 14 67 

 
Stedfortreder 1 
 

Leder av 
skigruppa 

 
Dan Arve Juvik 

 
Tlf:  

 
Stedfortreder 2 
 

Leder av 
skøytegruppa 

 
Tore Fløiten 

 
Tlf: 

 
Stedfortreder 3 
 

 
Kasserer 

 
Bjørn Harald Bakkerud 

 
Tlf: 99 37 81 70 

Tabell 12 - Varslingsplan med kontaktinformasjon 

Vedlagt skal det foreligge en kontaktliste for alle tillitsvalgte på alle nivåer i idrettslaget. 
 

Oppgaver / ansvarsfordeling beredskapsgruppa 
 
Ved en alvorlig hendelse eller ulykke vil det være nødvendig for beredskapsgruppa å gjennomføre en 
rekke tiltak som en følge av den informasjonen som kommer inn.  
 
Under følger en oversikt over oppgaver og ansvarsfordeling i beredskapsgruppa. 
 

 
Åpning og betjening av klubbkontor, telefon / pc 
 

 

Første beredskapsmedlem som kommer til 
klubbhuset. 
 

 
Organisering av arbeidsoppgavene 
 

 
Beredskapsleder 
 

 
Oppsøke ulykkesstedet 
 

 

Beredskapsleder /  
Beredskapsmedlem 1 
 

 
Kontakte politi / brannvesen 
 

 

Beredskapsleder /  
Beredskapsmedlem 1 
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Kontakt med media 
 

 
Beredskapsleder 
 

 
Kontakt med Kommunal kriseledelse (KKL) 
 

 
Beredskapsleder 
 

 
Kontakt med sykehus / lege 
 

 
Beredskapsmedlem 1 
 

 
Kontakt med psykiatri 
 

 
Beredskapsmedlem 1 
 

 
Kontakt med pårørende 
 

 
Beredskapsmedlem 1 
 

 
Informasjon til pårørende 
 

 
Beredskapsmedlem 1 
 

 
Kontakt med andre tillitsvalgte 
 

 
Beredskapsmedlem 2 
 

 
Informasjon til klubbens medlemmer 
 

 
Beredskapsmedlem 2 
 

 
Informasjon til idrettskrets / idrettsråd 
 

 
Beredskapsmedlem 2 
 

 
Informasjon til skoler 
 

 
Beredskapsmedlem 2 
 

 
Føre logg og referat fra beredskapsgruppa 
 

 
Beredskapsmedlem 3 

Tabell 13 - Oppgaver og ansvarsfordeling i beredskapsgruppa 
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Beredskapsplan                                                                         

ved alvorlige ulykker 
 

1. Beredskapsgruppa innkalles 
Dersom Nord-Odal Idrettslag får melding om en alvorlig ulykke, skal den generelle 
beredskapsplanen iverksettes umiddelbart. Herunder innhenting av nødvendig informasjon. 
 
Beredskapsgruppa innkalles og samles på klubbhuset som fungerer som beredskapssentral. 
 

2. Koordinering og assistanse til nødetatene og andre instanser 
Ved en alvorlig ulykke har beredskapsleder, eller dennes stedfortreder, ansvar for å koordinere 
og yte assistanse til leder av politi, brannvesen, helse / ambulanse og / eller kommunal 
kriseledelse. 
 

3. Koordinering av informasjon til pårørende og andre parter 
Ved en alvorlig ulykke har beredskapsmedlem 1, eller dennes stedfortreder, ansvar for å 
koordinere informasjon til pårørende og andre parter som er direkte eller indirekte rammet av 
ulykken. 
 
Etter en alvorlig ulykke er det et stort behov for informasjon til de pårørende. Erfaringsmessig 
har de et øyeblikkelig behov for informasjon om ulykken, ulykkessituasjonen og 
hendelsesforløpet. 
 
Vær imøtekommende og gi de pårørende all mulig hjelp. Dersom stadfestede opplysninger 
foreligger, informer de pårørende nøkternt om hendelsesforløpet. Ikke spekuler i årsaken til 
ulykken. 
 

4. Informasjon til media 
All kontakt med media skal skje gjennom beredskapsleder eller dennes stedfortreder. Det er 
særdeles viktig at ingen andre uttaler seg til media.  
 
Husk at det er politiets oppgave å svare på spørsmål om evt. omkomne og tilstanden til skadde, 
navn på skadde og / eller omkomne, omstendigheter rundt ulykken, årsaken til ulykken og 
redningsarbeidet. 
 
Bortsett fra å uttrykke bekymring og sorg over det som har skjedd, bør en i de første timene 
etter ulykken / dødsfallet har skjedd henvise media og andre eksterne til politiet. 

 
5. Oppfølgingsfase ved dødsfall 

Ansvarlig for oppfølging ved dødsfall er leder og adm. leder. 
 
Politiet har ansvar for å varsle pårørende ved dødsfall, enten direkte eller via prest. 
 
Nord-Odal Idrettslag skal 

 tilby å være samtalepartner for de pårørende 

 tilby minnesamling ved ulykkesstedet 

 tilby minnesamling i klubbhuset 

 tilby støttetjeneste / helsetjeneste i samarbeid med Kommunal kriseledelse 

 sende blomster til de pårørende med håndskrevne kort 

 dersom de pårørende tillater det, delta i gravferden med styreleder, adm. leder, leder av 
aktuell undergruppe og andre aktuelle 
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 sende krans, bårebukett, blomst til gravferden eller annet bidrag dersom det er ønskelig 
fra de pårørende 

 
6. Oppfølgingsfase ved alvorlige skader 

Ansvarlig for oppfølging av skadede er leder av aktuell undergruppe. 
 
Nord-Odal Idrettslag skal 

 besøke den / de skadede på sykehuset 

 sende blomster til den / de skadede og deres familie(r) 
 

7. Oppfølgingsfasen ovenfor idrettslagets medlemmer 
Ansvarlig for oppfølging av idrettslagets medlemmer er administrativ leder. 

  
Dersom ulykken skjer i forbindelse med trening / kamp / arrangement / reise, er det svært viktig 
at andre deltakere får være sammen den første tida etter ulykken. Legg til rette for at de kan 
snakke sammen om sine reaksjoner. 
 
Informer grundig om hva som har skjedd, og hva som vil skje framover. Gi også relevant 
informasjon via idrettslagets hjemmesider. 
 
Sjekk behovene for særlige tiltak utover det som det tradisjonelle hjelpeapparatet kan tilby. 
Dette kan være samtale med kvalifisert personale i forbindelse med sorg- og krisesituasjoner, 
men det kan også være å tilby klubbhuset til samlinger. 
 
Glem ikke at også andre enn dem som er fysisk / psykisk skadede og direkte involvert i ulykken 
kan føle seg involvert. Derfor trenger også disse medlemmene oppmerksomhet og egne tiltak. 

 

 
 Våre samarbeidspartnere  
 
  SØR-ODAL LENSMANNSKONTOR 

  Kontaktperson:  Ole Birger Nordvik, lensmann  
   Tlf.:  62 43 90 00 / 02 800 

  Mail: post.hedmark@politiet.no  
 

 KOMMUNAL KRISELEDELSE 
  Vakttelefon:   957 84 912 
  Kontaktperson:  Runar Kristiansen, rådmann  
   Tlf.:  901 13 448 

  Mail: runar.kristiansen@nord-odal.kommune.no 
 

 NORD-ODAL PSYKISK HELSETJENESTE 
  Kontaktperson:  Kaja Skogheim, faglig leder  
   Tlf.:  62 97 82 40 

  Mail: kaja.skogheim@nord-odal.kommune.no 
 

 DEN NORSKE KIRKE I ODALEN 
  Kontaktperson:  Thomas Tinglum, sokneprest  
   Tlf.:  62 97 88 20 
   Mail: sokneprest.nord-odal@east.no   

 

 

Tabell 14 - Samarbeidspartnere ved alvorlige ulykker 

mailto:post.hedmark@politiet.no
mailto:runar.kristiansen@nord-odal.kommune.no
mailto:kaja.skogheim@nord-odal.kommune.no
mailto:sokneprest.nord-odal@east.no
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Beredskapsplan                                                                         

ved dopingsaker 
 

1. Beredskapsgruppa innkalles 
En dopingsak defineres som en alvorlig hendelse. Dermed iverksettes den generelle 
beredskapsplanen. 
 
Beredskapsgruppa innkalles og samles. Deretter avgjøres det hvor mange av 
beredskapsgruppas medlemmer som trenger å følge prosessen. 
 

2. Ta direkte kontakt med utøveren 
Dersom Nord-Odal Idrettslag får kjennskap til en dopingsak, tar et styremedlem direkte kontakt 
med utøveren det gjelder. Ansvarlig i styret er sportslig leder. 

 
I samarbeid med utøveren kan det også være fornuftig å ta dette opp med laget utøveren er 
tilknyttet. 
 

3. En dopingsak behandles konfidensielt 
Konfidensialiteten i en dopingsak er streng, og normalt blir ikke saken offentlig kjent før vedtaket 
om anmeldelse foreligger, jf. NIF-loven § 12-26 første ledd.  
 
Pressen omtaler som regel ikke dopingsaker som involverer utøvere på lavere nivå. 
 

4. Straffbare forhold og straff  

 Tilstedeværelse av et forbudt stoff, dets 
metabolitter eller markører i utøvers 
dopingprøve 

gir fire års utelukkelse dersom 

 regelbruddet ikke gjelder et særskilt stoff, og 
utøver eller person ikke kan bevise at 
regelbruddet ikke ble begått med forsett eller grov 
uaktsomhet, jf. WADC art. 10.2, 

 regelbruddet gjelder et særskilt stoff, og 
Antidoping Norge kan bevise at regelbruddet ble 
begått med forsett eller grov uaktsomhet, jf. 
WADC art. 10.2. 

 Bruk av et forbudt stoff eller metode gir fire års utelukkelse dersom 

 regelbruddet ikke gjelder et særskilt stoff, og 
utøver eller person ikke kan bevise at 
regelbruddet ikke ble begått med forsett eller grov 
uaktsomhet, jf. WADC art. 10.2, 

 regelbruddet gjelder et særskilt stoff, og 
Antidoping Norge kan bevise at regelbruddet ble 
begått med forsett eller grov uaktsomhet, jf. 
WADC art. 10.2. 

 Unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, 
nekte å avgi dopingprøve eller unndra seg 
dopingkontroll på annen måte 

gir fire års utelukkelse. Der utøver ved unnlatt oppmøte til 
dopingkontroll kan bevise at regelbruddet ikke var utført 
med forsett eller grov uaktsomhet skal det ilegges to års 
utelukkelse, jf. WADC art. 10.3.1 

 Tre brudd på meldeplikten innenfor en tolv 
måneders periode, jf. forskrift til NIFs lov 

gir to års utelukkelse med mulighet for reduksjon til inntil 
ett år avhengig av skyldgrad, jf. WADC art. 10.3.2 

 Manipulere, forbytte eller ødelegge 
dopingprøve, gi uriktige eller villedende 
opplysninger eller forhindre dopingkontroll 
på annen måte 

gir fire års utelukkelse. Der utøver ved unnlatt oppmøte til 
dopingkontroll kan bevise at regelbruddet ikke var utført 
med forsett eller grov uaktsomhet skal det ilegges to års 
utelukkelse, jf. WADC art. 10.3.1 

  

http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§12-26
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 Innføre, erverve eller besitte forbudt stoff 
eller metode til eget bruk 

gir fire års utelukkelse dersom 

 regelbruddet ikke gjelder et særskilt stoff, og 
utøver eller person ikke kan bevise at 
regelbruddet ikke ble begått med forsett eller grov 
uaktsomhet, jf. WADC art. 10.2, 

 regelbruddet gjelder et særskilt stoff, og 
Antidoping Norge kan bevise at regelbruddet ble 
begått med forsett eller grov uaktsomhet, jf. 
WADC art. 10.2. 

 Tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, 
distribuere, sende eller overdra et forbudt 
stoff eller metode til tredjeperson 

gir fire års utelukkelse med mulighet for ileggelse av inntil 
livstids utelukkelse avhengig av forholdets alvorlighet. 
Brudd som involverer mindreårige anses som et særlig 
alvorlig regelbrudd som skal medføre livstids utelukkelse 
dersom regelbruddet er begått av støttepersonell og det 
ikke er knyttet til et særskilt stoff, jf. WADC art. 10.3.3 

 Forskrive eller gi et forbudt stoff eller 
metode 

gir fire års utelukkelse med mulighet for ileggelse av inntil 
livstids utelukkelse avhengig av forholdets alvorlighet. 
Brudd som involverer mindreårige anses som et særlig 
alvorlig regelbrudd som skal medføre livstids utelukkelse 
dersom regelbruddet er begått av støttepersonell og det 
ikke er knyttet til et særskilt stoff, jf. WADC art. 10.3.3 

 Profesjons- eller idrettsrelatert omgang med 
støttepersonell som er utelukket eller som 
har begått lov- eller regelbrudd som ville ha 
utgjort brudd på dopingbestemmelsene, jf. 
WADC art 2.10 

gir to års utelukkelse med mulighet for reduksjon til inntil 
ett år avhengig av skyldgrad og omstendighetene i saken, 
jf. WADC art. 10.3.5 

 Medvirkning til regelbrudd, medvirkning til 
forsøk på regelbrudd og medvirkning til 
brudd på ilagt utelukkelse, jf. NIF-loven § 
12-8 tiende ledd 

gir fra to til fire års utelukkelse, avhengig av forholdets 
alvorlighet, jf. WADC art. 10.3.4 

 Brudd på ilagt utelukkelse medfører at utelukkelsen skal starte på nytt fra og med tidspunkt for brudd på 
ilagt utelukkelse. Ny utelukkelse kan reduseres avhengig av utøvers skyldgrad og omstendighetene i 
saken, jf. WADC art. 10.12.3. Beslutning om ny utelukkelse fattes av Antidoping Norge. Antidoping 
Norges beslutning kan påankes, jf. NIF-loven § 12-23. 

 Idrettsstyret kan ilegge organisasjonsledd som bryter dopingbestemmelsene følgende reaksjoner: 
a) irettesettelse 
b) bot som ikke må overstige grense fastsatt i NIF-loven § 11-1 
c) reduksjon av økonomisk støtte 

Tabell 15 - Oversikt over straffbare forhold i dopingsaker 

5. Videre saksgang i dopingsak 
Dialog med særforbund og Antidoping Norge. 
 
Særforbundet får beskjed av Antidoping Norge dersom det foreligger en positiv prøve. 
 
Særforbundet kan etter en konkret vurdering varsle utøverens idrettslag om mulig brudd på 
dopingbestemmelsene. Det forutsettes at slikt varsel kun gis i de tilfeller der varselet kan ivareta 
konkurransemessige hensyn, hensynet til utøvers helse, samt å la utøver selv ha mulighet til å 
unnlate å konkurrere som følge av den positive prøven. Informasjon gis i så tilfelle idrettslaget 
konfidensielt, og slik at informasjonen kun kan nyttes til formålet. 
 
Benyttelse av utøver(e) som har avlagt positiv dopingprøve i konkurranse, i enkelte 
idrettsgrener, kan få betydning for lagets og / eller utøvers resultat. 
 
Det er viktig å være klar over at utøver nødvendigvis ikke har avgitt forklaring om hva den 
positive prøven skyldes. Det understrekes videre at utøver ofte ikke er anmeldt eller dømt for 

http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§12-8
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§12-8
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§12-23
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§11-1


Sponset av   

       

47 

brudd på dopingbestemmelsene. Dette innebærer at det fra utøvers side kan foreligge 
opplysninger som gjør at saken avsluttes uten videre oppfølging.  
 
Særforbundet og eventuelt idrettslaget må derfor håndtere informasjonen slik at den ikke under 
noen omstendighet kan komme til skade for uskyldige utøvere. Det er særforbundets ansvar å 
påse at verken særforbundet eller eventuelt idrettslaget gjør saken offentlig kjent. Det pålegges 
således særforbundet en særskilt plikt til å sikre at også idrettslaget behandler saken 
konfidensielt. 
 
En dopingsak gjøres tilgjengelig for pressen på en egen, lukket nettside når en anmeldelse 
foreligger. En rettskraftig dopingdom vil som hovedregel også bli offentliggjort på samme måte. 
 

6. Talsmann til media 
Nord-Odal Idrettslags styreleder representerer idrettslaget i kontakten med media, kontakt med 
sponsorer og andre samarbeidspartnere dersom en dopingsak rammer idrettslaget. 
 

8. Ivaretakelse av utøveren 
Det er viktig at utøveren ivaretas som menneske. Det er derfor viktig å søke evt. bistand fra 
medisinsk / psykologisk støtteapparat. Det kan oppleves som en stor belastning å bli rammet av 
en dopingsak, og da er det viktig å skille mellom person og handling. Husk: Alle er uskyldige til 
det motsatte er bevist. 
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Beredskapsplan                                        
for forebygging og avdekking av                                                           

seksuelle overgrep og seksuell trakassering 
 

Innledning 

 
Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot og seksuell 
trakassering av barn og unge som er tilknyttet Nord-Odal Idrettslag. 
 

Planen skal sikre at våre ledere, trenere og andre som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige i vårt idrettslag (heretter kalt idrettslagets representanter) 

 har tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn  

 har god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplanen  
 
Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet innad i idrettslaget, men også mellom våre 
representanter og foresatte til idrettslagets utøvere.  
 
Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep er meldt.  
 
En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn og unge vil skape tryggere rammer for utøverne og en 
forutsigbar og trygg arena for idrettslagets representanter med mindre grobunn for ubegrunnet 
mistanke. Idrettslaget er opptatt av at rettsvernet opprettholdes for alle parter. 
 
Planen skal rulleres hvert år. 
 

Idrettslagets praksis og rutiner 

 

Krav til politiattest  

Alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige skal fremvise politiattest, jf. idrettslagets retningslinjer vedrørende 
politiattest.  

Kunnskap og øvelser 

Alle idrettslagets representanter skal få utdelt og må signere denne beredskapsplanen før tiltredelse i 
verv som trener, leder, oppmann eller andre oppgaver som innebærer arbeid med barn og unge.  
 
Idrettslaget skal regelmessig gi sine representanter faglig oppdatering om temaene seksuelle overgrep 
mot og seksuell trakassering av barn og unge ved intern eller ekstern kursing.  
 
Idrettslagets ledelse skal gjennomføre jevnlige øvelser på gjennomføringen av denne 
beredskapsplanen minimum én gang per år.  

Beredskapsgruppe 

Idrettslagets beredskapsgruppe er ansvarlig beredskapsgruppe for saker der det har skjedd eller er 
mistanke om seksuelle overgrep mot og seksuell trakassering av barn og unge. Styreleder er 
beredskapsleder. 
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Forebyggende arbeid (Idrettslagets ansvar) 

Idrettslaget skal ha etiske retningslinjer for sine representanter og andre tilknyttede personer, som 
omhandler voksnes relasjoner med barn og unge. 
 
De etiske retningslinjene må undertegnes av alle idrettslagets representanter og personer som har 
ansvar for barn og unge i aktiviteter i idrettslagets regi (for eksempel ledsagere på reiser / samlinger / 
turneringer). 
 
Idrettslaget skal ha egne etiske retningslinjer for utøvernes oppførsel overfor hverandre. 
Idrettslaget skal informere utøverne og deres foresatte om denne beredskapsplanen, både ved 
sesongoppstart og på foreldremøter, minimum én gang per år.  
 
Denne beredskapsplanen skal være lett tilgjengelig på idrettslagets hjemmesider. 
 

Ved bekymring (Gjelder alle) 

Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle 
overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver. 
 
Informer representant for beredskapsgruppa, - ikke involver andre før etter avtale. 
 
Begynn å skrive loggbok, - noter observasjoner. 
 
Er du usikker; konsulter en av de instanser som er nevnt i denne beredskapsplanen.  
Ikke vent for lenge før du / dere konsulterer andre. 
 
Beredskapsgruppa har ansvaret for å melde bekymringen til barnevern / politi, men du har en 
selvstendig varslingsplikt dersom de ansvarlige ikke varsler og du fortsatt mener det er grunn til å tro at 
barnet er utsatt for seksuelle overgrep. 
 
Idrettslagets representanter er ikke etterforskere. Ikke still ledende spørsmål til barnet. 
Lytt til barnet og vis at du tar barnet på alvor. Unngå å styre samtalen. Gjenta utsagn som barnet 
kommer med, slik at barnet evt. kan korrigere om du har forstått feil. Noter ned barnets uttalelser eller 
annet etter samtalen. 
 
Vær ærlig i forhold til det som skal skje. Vær realistisk. Lov aldri noe du ikke kan holde,  
- man må aldri love barnet taushet om det man får vite. Glem ikke søsken. Forbered deg mentalt og 
følelsesmessig på at betroelser kan komme.  

Hvis akutte overgrep oppstår (Gjelder alle) 

Ta om mulig kontakt med representant for beredskapsgruppa, som igjen kontakter politiet. Dersom 
beredskapsgruppa ikke kan nås, ta kontakt selv med politiet.  
 
Ikke skift klær på barnet. 
 
Eventuelt brukt tøy pakkes inn i papir, - ikke plast! 
 
Ikke bad eller vask barnet.  

Handlingsalternativer ved bekymring (Idrettslagets ansvar) 

Trakassering 
Beredskapsgruppa bør avholde separate møter med begge parter. Avhengig av utfallet av samtalene, 
må gruppen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende som har 
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trakassert, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner eller 
politianmeldelse.  
 
Overgrep  
Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige, bør de foresatte straks informeres og bør 
sammen med ledelsen av idrettslaget bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som 
gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. Idrettslagets ledelse skal ikke selv opptre som 
etterforskere.  
 
Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i idrettslaget eller forbundet også under en 
eventuell rettssak. Dette for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparatet og blant utøvere. 
Idrettslaget må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorganer. 

Samtale med utøverne (Gjelder alle) 

Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Hemmelighold og uklare meldinger medfører risiko for 
rykter og oppkonstruerte historier. Unngå å dele intime detaljer. 
  
Gi utøverne rom til å snakke om det de tenker / føler. 
 
Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre vil kunne variere fra utøver til utøver. 
 

Samarbeidspartnere 

 
Beredskapsgruppa skal ha kontakt med én eller flere samarbeidspartnere som har kompetanse på 
seksuelle overgrep mot barn. En magefølelse på at noe ikke er som det skal, bør diskuteres med noen 
som har god kompetanse på området.  
 
Det er viktig å søke råd tidlig. Gode samarbeidspartnere bør etableres før en hendelse oppstår. 
Barnevern og politi skal tilby veiledning uten plikt til å oppgi barnets personalia. Alle kommuner skal 
være koplet til et barnehus. 
 

 
 Ved mistanke som krever faglig konsultasjon har idrettslaget en avtale med  
 
  Odal barneverntjeneste 62 96 80 92 
  Sør - Odal lensmannskontor 62 53 90 00 / 02 800 
  Statens barnehus Hamar 62 51 92 60 
   

Tabell 16 - Samtalepartnere i overgrep- og trakasseringssaker 

Plikt til å varsle barneverntjenesten har man når «det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 
hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt» jf. barnevernloven § 6-4.  
 
En magefølelse som kan støtte seg på en enkeltuttalelse, enkelthandling el. er tilstrekkelig for at man 
har grunn til å tro. 
 
Politiet skal varsles i akutte situasjoner. Avvergeplikten følger av straffeloven § 196. Hvis man mener 
at det er fare for at barnet mest sannsynlig vil kunne utsettes for (nye) overgrep ved ikke å gripe inn, er 
det straffbart å unnlate å varsle politiet. 
 
Det kan også være lurt å ha etablert en dialog med andre fagpersoner i kommunen, hvor man kan 
hente råd. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon, tannhelsetjeneste o.l. 

http://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/§6-4
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§196


Sponset av   

       

51 

 

 
 Bekymringsmeldinger skal meldes til  
 
  ODAL BARNEVERNTJENESTE 

  Kontaktperson:  Hilde Framaas, leder av barneverntjenesten  
   Tlf.:  62 96 8092 

  Mail: hilde.framaas@sor-odal.kommune.no   
 

 

 Tabell 17 - Kontaktinformasjon ved bekymringsmeldinger 

 

 
 Akutte situasjoner som krever varsling av politi skal varsles til politiet  
 
  SØR-ODAL LENSMANNSKONTOR 

  Kontaktperson:  Ole Birger Nordvik, lensmann  
   Tlf.:  62 43 90 00 / 02 800 

  Mail: post.hedmark@politiet.no  
 

 

Tabell 18 - Kontaktinformasjon ved behov for politiassistanse 

 

 
 Våre samarbeidspartnere  
 
  NORD-ODAL LEGESENTER 

  Kontaktperson:  Bilal Ishaq, kommumuneoverlege 1  
   Tlf.:  62 97 82 00 
 
 NORD-ODAL HELSESTASJON 
  Kontaktperson:  Anne Myrvang, ledende helsesøster  
   Tlf.:  48 89 01 13 

  Mail: anne.myrvang@nord-odal.kommune.no 
 
 NORD-ODAL PSYKISK HELSETJENESTE 
  Kontaktperson:  Kaja Skogheim, faglig leder  
   Tlf.:  62 97 82 40 

  Mail: kaja.skogheim@nord-odal.kommune.no 
 
 NORD-ODAL TANNKLINIKK 
  Kontaktperson:  Nora Jabri, tannlege  
   Tlf.:  62 97 89 50 
   Mail: nora.jabri@hedmark.org  

 

 

Tabell 19 - Samarbeidspartnere ved overgreps- og trakasseringssaker 

  

mailto:hilde.framaas@sor-odal.kommune.no
mailto:post.hedmark@politiet.no
mailto:anne.myrvang@nord-odal.kommune.no
mailto:kaja.skogheim@nord-odal.kommune.no
mailto:nora.jabri@hedmark.org
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Beredskapsplan                                                                         

mot mobbing 
 

Nord-Odal Idrettslag har nulltoleranse ovenfor mobbing! 

Innledning 

 
Mobbing kan skje over alt, dessverre også i idrettslaget. Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing. Det 
betyr at du som trener / leder skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing.  
 
Mobbing er en negativ handling fra én eller flere personer rettet mot en annen person. Denne negative 
handlinga blir gjentatt, skjer over tid, og kan på denne måten bli en systematisk krenkelse. Det er den 
som blir mobbet som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, og det er ledere og 
trenere sitt ansvar å ta denne opplevelsen på alvor.  
 

Idrettslagets praksis og rutiner 

 
I tilfeller hvor mobbing har forekommet skal dette tas tak i på laveste mulige nivå i idrettslaget. Det 
innebærer at ikke beredskapsgruppa samles i slike saker, men at dette skal løses i gruppa / laget hvor 
hendelsen har skjedd. Idrettslaget har utarbeidet egne retningslinjer vedrørende mobbing. 
 
Som leder / trener har du et ansvar for å si tydelig fra til utøverne dine at mobbing ikke er akseptert i 
idretten, jf. Retningslinjer for utøverne. Temaet skal tas opp i gruppene / lagene hvert år ved oppstart 
og være tema på fellesmøter for lagledere og trenere, slik at gode modeller for forebygging kan 
diskuteres, jf. Retningslinjer for trenere og Retningslinjer for lagledere i lagidrettene. 
 
Utøverne dine skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener / leder. Vi skal 
også ta på alvor at trenere og ledere kan også mobbe utøvere og hverandre. 
 

Hvordan tar vi opp mobbing i Nord-Odal Idrettslag? 

1. Ta tak i mobbesituasjonen med en gang du blir oppmerksom på den! 
 

2. Snakk med den som er plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som er mobbet 
som regel underdriver. 

 
3. Om det gjelder barn: Snakk med foreldrene til den som er plaget. 

 
4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber snakk med én om gangen. Si fra at 

mobbing er uakseptabelt og må stanse straks. En reaksjon er sportslige konsekvenser for den / 
de som utfører mobbingen.  
 
Si fra at du kommer til å ta en ny samtale om 2-4 uker, slik at du er tydelig på at dette blir fulgt 
opp fra din side.  
 

5. Oppfølging. Mobbesituasjonen må følges opp til situasjonen stopper helt. 
 

6. Søk råd og hjelp om du kjenner du trenger det. Snakk gjerne med lærere eller rektor på skolen / 
skolene utøverne går på. 
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EIENDOMS-,       
ANLEGGS- OG HUSPLAN 

 

Idrettslagets eiendommer 
Utarbeides av de nye anleggs- og husutvalgene i samarbeid. 
 

Idrettslagets anlegg 
Utarbeides av de nye anleggs- og husutvalgene i samarbeid. 
 

Idrettslagets hus 
Utarbeides av de nye anleggs- og husutvalgene i samarbeid. 
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IDRETTSLAGETS 

ØKONOMI 
 

 
 

 
 

 

Budsjett og regnskap 

 
 

Økonomistyring og kontanthåndtering 
 
 

Forsikringer 
 
 

Medlemsavgifter og egenandeler 
 
 

Sponsor 
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ØKONOMI 
Innledning 
Nord-Odal Idrettslag mener at god økonomistyring er viktig for å kunne gi gode og forutsigbare 
rammevilkår for den sportslige aktiviteten og utviklingen av idrettslaget. Vi skal være aktive for å prøve 
å finne nye muligheter på inntektssiden for å kunne videreføre alt det gode arbeidet som gjøres i 
idrettslaget og utvikle kvaliteten på idrettslagets aktiviteter ytterligere. 
 

Økonomisk prinsipp og retningslinjer 
Den overordnede økonomistrategi for Nord-Odal Idrettslag er at drift og investeringer skal være 
selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. 
 
NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele 
laget, og avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets 
godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper 
/ avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter».  
 
Hovedstyret delegerer fullmakt til administrativ leder gjennom budsjettet, eller gjennom enkeltsaker som 
styrebehandles. Administrativ leder kan delegere videre til avdelingene i enkelte tilfeller. 
 

Budsjett, regnskap og revisjon 

Budsjett 

Idrettslaget skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et 
mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet 
bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet. Det vil si at man skal budsjettere nøkternt og realistisk på 
inntektssiden og utgiftssiden. Erfaringsmessig klarer man ikke å treffe 100% i budsjettet, så det bør 
legges inn en resultatmargin på minst 5%. I tillegg må man ta høyde for å kunne dekke utgifter som 
ikke fremkommer i driftsbudsjettet.  
 
Budsjettprosessen starter i fjerde kvartal med at styret vedtar rammer for budsjettet. 
Deretter vil administrativ leder, i samarbeid med avdelingene, utarbeide et budsjettforslag som 
styrebehandles på slutten av året for det kommende år. Styre vedtar utkastet til budsjett og fremmer det 
til årsmøtet med anbefaling om endelig godkjenning.  

Regnskap 

Nord-Odal Idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet 
kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har 
oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på 
«rett år». 
 
Regnskapet føres, og det skal rapporteres, på avdelingsnivå og kontonivå som sammenfaller med det 
samme nivået det budsjetteres på.  
 
Nord-Odal Idrettslag har engasjert autorisert regnskapsfører som fører regnskapet for idrettslaget. 
Idrettslaget får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret 
følger kalenderåret. Hele styret samt administrativ leder skal signere regnskapet. 
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Revisjon 

Revisjon skal utføres etter NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser og utføres dermed av de to 
årsmøtevalgte revisorene. 
 

Økonomistyring og kontanthåndtering 
 
Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i 
Nord-Odal Idrettslag. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien og administrativ leder er 
utøvende i å ivareta økonomistyringen i samarbeid med regnskapsfører. De skal sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene. 
 
Administrativ leder skal rapportere økonomistatus til styret. Det gjennomføres ved periodiske 
rapporteringer i styremøter. Rapporteringen skal presentere status på økonomi mot budsjett, og 
eventuelle behov for justeringer av prognosene (årsbudsjettet).  Ved eventuelle justeringer av 
prognosene skal styret, i samarbeid med administrativ leder, vurdere om det er behov for å iverksette 
spesielle tiltak. Det skal også rapporteres på status på likviditet. Rapporteringen forberedes i samarbeid 
mellom administrativ leder, regnskapsfører og økonomiansvarlig i styret. 
 
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema 
fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). 

Bruk av bankkonto 

I følge NIF-loven § 2-11 sjuende ledd skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f. eks 
styreleder og økonomiansvarlig.  
 
Nord-Odal Idrettslag sine bankkontor skal disponeres av minst to, eller tre personer som har innsyn og 
kontroll på kontoene til idrettslaget. Kontoene disponeres av administrativ leder, regnskapsfører og 
styreleder. 
 
Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker. 

Lagskasse 

Lagskasse for håndtering av kontanter kan være praktisk i enkelte tilfeller. Det er ikke lov med private 
bankkonti til lagskasse, men det kan brukes håndkasse eller idrettslagets bankkonti. 
 
All økonomi skal bokføres i idrettslagets regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig 
løsning og vil bli brukt i forbindelse med styring av pengeflyten til de ulike lagene. 
 
Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes økonomiansvarlig raskt. 

Regningsbetaling 

Idrettslaget sine inngående fakturaer skal anvises, konteres og registreres i nettbanken av kasserer før 
de sendes inn til videre behandling hos administrativ leder.  
 
Undergruppenes inngående fakturaer skal anvises, konteres og registreres i nettbanken av 
undergruppas økonomiansvarlig før de sendes inn til videre behandling hos hovedlagets kasserer. 
Bilagene skal samles og sendes inn til hovedlagets kasserer annenhver måned, som sender inn samlet 
for idrettslaget til regnskapsfører. 
 
Ved refusjoner av kontantutlegg skal bokføringsbilag for refusjon av utlegg benyttes. 
Bokføringsbilagene skal også signeres av nivået over før betaling. 
 

http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§2-11
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Lønn og honorar 

En kan betale ut kr. 8000,- til en person i løpet av et år uten å trekke skatt. 
 
Arbeidsgiveravgift:  
En er fritatt for arbeidsgiveravgift opp til kr. 50 000,- pr person pr år. Men en kan ikke overstige et 
samlet beløp på kr. 500 000,- 
 
Det innebærer at en kan ha 10 ansatte som en betaler inntil kr. 50 000,- pr. år. 
 
Hovedlaget kan f.eks. bevilge lønn / honorar til leder, vaktmester, renholder, vedlikeholdsarbeider / 
løypekjører mv. 
 

Bilgodtgjørelse / reiseregning 

Personer som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for 
idrettslaget, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Idrettslagets 
standard skjema for kjøregodtgjørelse eller standard reiseregning skal benyttes.  
 
Skjemaene skal attesteres og det godtgjøres kun innenfor de rammer som er bevilget til det enkelte 
formål.  
 
Det blir utarbeidet eget reiseregningsskjema for idrettslaget. 
 
Krav til reiseregning: 
Alt fylles ut på reiseregningen: 
navn, adresse, fødselsdato, bankkto. 

til og fra og dato for hver enkelt reise 
formål med hver enkelt reise 
ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis 

 
Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 
Originalkvitteringer skal alltid vedlegges. Skannede kvitteringer godkjennes. Det er ikke krav om 
kvittering i forbindelse med bompenger. 

Merverdiavgift 

Grense for merverdiavgiftsplikt 

 Merverdiavgiftspliktig omsetning på over kr 140 000 på 12 måneder 

 I fleridrettslag vil hver selvstendig gruppe kunne søke fylkesskattekontoret om å få bli 
selvstendig avgiftssubjekter. Gruppa må i så tilfelle ha eget årsmøte og styre. 

 
Pliktig virksomhet 

 Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider 

 Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige dansetilstelninger, bingovirksomhet 
mm. 

 Omsetning som er av profesjonelt preg 

 Tilstelninger / dugnader som varer mer enn 3 dager 

 Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet / -ene utkommer mer enn 4 ganger pr 
år) 

 
Fri virksomhet 

 Billettinntekter 

 Vanlige medlems- og startkontingenter 

 Offentlige tilskudd 
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 Lotteriinntekter 

 Bingoinntekter 

 Gaver 

 Kiosksalg på egne arrangement. 

 Salg av programmer / kataloger ifb. med arrangementer 
 

Skattedirektoratet ga i 2008 ut brosjyre vedrørende merverdiavgift for blant annet idrettslag. Her følger 
lenke til Skattedirektoratets brosjyre: 
 
 Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner 

Utleie 

Utarbeides av det nye styret. 

Kiosk 

Utarbeides av det nye styret. 

Innkreving 

Innkreving skal alltid gjøres til Nord-Odal Idrettslags bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. Unntak 
dersom administrativ leder har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål. 
 
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. 
 

Forsikringer 
 

Idrettslagets forsikringer 

Utarbeides av det nye styret. 
 

Medlemsforsikringer 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets / lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige 
barneidrettsforsikring. 
 
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er 
fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. 
Forsikringspremien betales av NIF. 
 
Hvem forsikringen gjelder:  

a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF  
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF  
c) Barn som ikke er medlem av lag/idrettslag som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets / 

lagets regi 
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen 
e) Flyktninger / asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er 

medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller gjeldende krav  
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 

år 
g) Forsikringen gjelder i hele verden 

 
Hva forsikringen gjelder:  

http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/brosjyreveldedige_2008.pdf
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a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i 
forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse 

b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - 
ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med 
organisert idrettsutøvelse 

 
Hvor / når forsikringen gjelder  
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt 
under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av idrettslaget. 
 
Hvordan melde ifra om en idrettsskade?  
Alle skader må meldes elektronisk. 
 
Skadeskjema: 

Skademelding 
 

Idrettens skadetelefon: 
All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten 
dette bortfaller retten til erstatning: 

fra utlandet: +4702033 / 915 02 033 
Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema:  

Forsikringsbevis og vilkår 
 

Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikring: 
 Barneidrettsforsikring 
 

Medlemsavgifter og egenandeler 

Medlemskontingent 

Alle som driver organisert idrett i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) må være medlem av et idrettslag 
og betale medlemskontingent. Dette gjelder om det er trening, kamper, konkurranser, stevner eller 
cuper. 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis, jf. idrettslagets lov § 4. 
 
Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem, men idrettslaget har et familiemedlemskap. Dette 
fungerer som en rabattordning. Det er altså ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget 
medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. 
 
Alle medlemmer skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, slik at revisoren 
kan kontrollere medlemslistene mot regnskapet. 

http://www.idrettshelse.no/skadeskjema
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/139242?_ts=151f274d7a8
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring
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Våre medlemspriser 

Barn / ungdom  kr 200, 
 
Voksen     kr 300, 
 
Familiemedlemskap  kr 500, 

Definisjoner 

Barn / ungdom   
Medlemmer i alder 0-17.   
 
Voksen  
Medlemmer fra det året de fyller 18 år. 
  
Familiemedlemskap  
Defineres som ektepar / samboere med inntil 3 barn og enslige med inntil 4 barn. 
  
Det året barna fyller 18 år overføres medlemskapet automatisk over til voksenkategorien.  

Treningsavgifter 

I henhold til idrettslagets lov § 4 kan andre avgifter kreves for deltakelse i idrettslagets aktiviteter.  
Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak og er delegert til undergruppene.  
 
Undergruppene utarbeider forslag til treningsavgifter i den enkelte idrett og sender inn til hovedstyret for 
behandling. Idrettslaget har som mål å holde treningsavgiftene så lave som mulig. 

Våre treningsavgifter 

Utarbeides av det nye styret etter forslag fra undergruppene 

Egenandeler 

I henhold til idrettslagets lov § 4 kan egenandeler kreves for deltakelse i idrettslagets aktiviteter.  
Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak og er delegert til undergruppene. 
 
Egenandeler i forbindelse med idrettslagets aktiviteter kan være: 

 Inngangspenger ved arrangementer 

 Egenandel ved deltakelse i konkurranser / stevner / treningsleir 

 Egenandel ved deltakelse på kurs / seminarer 
 
Undergruppene utarbeider forslag til egenandeler i den enkelte idrett og sender inn til hovedstyret for 
behandling. Idrettslaget har som mål å holde egenandeler så lave som mulig. 
 

Økonomisk utroskap / Varslingsplikt 
Nord-Odal Idrettslag ønsker en kultur der økonomisk utroskap ikke aksepteres. 
Ved mistanke om slike saker skal idrettslagets leder eller nestleder varsles. 
 
Alle saker av slik karakter skal politianmeldes. 
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Sponsorer 
 
For idrettslaget er det viktig å ha gode, gjerne langsiktige, samarbeidspartnere og sponsorer. Vi 
samarbeider med næringslivet på flere måter, både gjennom hovedsamarbeidspartnere og større 
samarbeidsavtaler som strekker seg over flere år, til drakt- / banereklame og samarbeid om 
enkeltprosjekter / arrangementer. 
  
Det bør være en prioritert oppgave både for idrettslaget og undergruppene å etablere gode relasjoner til 
samarbeidspartnere / sponsorer. Det er både en viktig økonomisk inntektskilde, og viktig for å gjøre 
Nord-Odal Idrettslag bedre kjent. Undergruppene har selvstendig rettighet til å etablere forhold til egene 
sponsorer, men avtalene skal godkjennes av hovedstyret. 
 
En målsetning for idrettslaget er at de som velger å være samarbeidspartnere med Nord-Odal Idrettslag 
føler de får mye igjen for det, og at samarbeidet er av gjensidig verdi.  
 
Det er administrativ leder og hovedstyret som har hovedansvar for idrettslagets sponsorarbeid, og som 
svarer på spørsmål om samarbeidsavtaler o.l. All reklame skal godkjennes av administrativ leder, 
grunnet eventuelle krav om bransjeuavhengighet.  
 
Det er ikke aktuelt for Nord-Odal Idrettslag å ha samarbeidspartnere som bryter med klubbens 
målsetninger eller verdier. Dersom det er tvil om hvorvidt et sponsorat eller en samarbeidspartner er 
problematisk i forhold til våre verdier, skal eventuell avtaleinngåelse tas opp til styrebehandling. 
 

Sponsorpakker 
 
Idrettslaget har utarbeidet 5 ulike sponsorpakker. Disse følger under: 
 

 

Figur 14 - Idrettslagets sponsorpakker 
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Arrangementssponsor 

Å være arrangementssponsor innebærer å sponse idrettslagets arrangementer. 
 
Arrangementssponsorene er særdeles viktige for å holde nivået på egenandeler på arrangementer 
nede. 

Profilering 

 Annonse i arrangementsinformasjon 

 Profilering på web og sosiale medier 

 Best mulig profilering på selve arrangementet 
 

Undergruppesponsor 

Å være undergruppesponsor innebærer å sponse en eller flere av idrettslagets undergrupper.  
 
Undergruppesponsorene er særdeles viktige for å holde nivået på treningsavgifter og egenandeler 
nede. 

Profilering 

 ½ sides annonse i idrettslagets informasjonsmateriell 

 Profilering på web og sosiale medier 

 Profilering på arrangementer 

 Profilering på anlegg 

 Profilering på tekstiler 
 

Idrettslagssponsor 

Å være idrettslagssponsor innebærer å sponse hele idrettslaget.  
 
Idrettslagssponsorene er særdeles viktige for å holde nivået på treningsavgifter og egenandeler nede, 
samtidig som de er med på videreutvikle idrettslaget. 

Profilering 

 ½ sides annonse i idrettslagets informasjonsmateriell 

 Profilering på web og sosiale medier 

 Profilering på arrangementer 

 Profilering på anlegg 

 Profilering på tekstiler 
 

Draktsponsor 

Å være draktsponsor innebærer å sponse hele idrettslaget.  
 
Draktsponsorene er med på å holde egenandelene på tekstiler nede og er viktige for å sikre god drift av 
alle våre lag. 

Profilering 

 ¼ sides annonse i idrettslagets informasjonsmateriell 

 Profilering på web og sosiale medier 

 Profilering på tekstiler 
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Hovedsponsor 

Å være hovedsponsor innebærer et mer altomfattende samarbeid med hele idrettslaget. Idrettslaget 
kan ha flere hovedsponsorer. 

Profilering 

 1/1 sides annonse i idrettslagets informasjonsmateriell 

 Best mulig profilering på web og sosiale medier 

 Profilering på alle tekstiler 

 Best mulig profilering på arrangementer 

 Profilering på alt klubbmateriell, brev osv. 

 Best mulig profilering på anlegg 

 Mulighet for navn innlagt i anleggsdekker mv., dette innebærer å være GENERALSPONSOR 
 

Profilering av sponsorer 
 
Det er viktig for idrettslaget at de som velger å være samarbeidspartnere med Nord-Odal Idrettslag 
føler de får mye igjen for det, og at samarbeidet er av gjensidig verdi. 
 
Nord-Odal Idrettslag er av den oppfatning at gjennom å profilere våre sponsorer på flere områder vil 
dette føre til et godt og langvarig samarbeid. Derfor vil både hjemmesider, tekstiler, anleggsreklame og 
annonser i vårt informasjonsmateriell være naturlige profileringsmetoder. 
 
Under følger våre profileringsmetoder:  
 

 

Figur 15 - Idrettslagets profilering av sponsorer 
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Sponsoravtale 
 
Idrettslaget har utarbeidet en mal for vår sponsoravtale.  
 
Denne malen vil være selve avtalen med den enkelte sponsor. Hver enkelt sponsoravtale skal ha en 
individuell del som beskriver samarbeidet i detalj. 
 

 

Figur 16 - Idrettslagets sponsoravtale 
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IDRETTSLAGETS 

PROFIL 
 

 

 
 

 
 

Logo 
 
 

Bekledning 

 
 

Merker 
 
 

Vimpel og flagg 
 
 

Utmerkelser og æresbevisninger 
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Idrettslagdrakter / Profilering 

 

Logo 
 

Utarbeides av det nye styret etter årsmøtevedtak. 
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Bekledning 
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Utarbeides av det nye styret. 
 

Merker 
Utarbeides av det nye styret. 
 

Vimpel og flagg 
Utarbeides av det nye styret. 
 

Utmerkelser og æresbevisninger 

Hederspokal 

Utarbeides av det nye styret. 

Ungdomspokal 

Utarbeides av det nye styret. 

Fat 

Utarbeides av det nye styret. 

Gullmerke 

Utarbeides av det nye styret. 

Æresmedlemskap 

Utarbeides av det nye styret. 
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IDRETTSLAGETS 

LOVER OG REGLER 
 

 
 
 

Idrettslagets lov 

 
 

Retningslinjer for utøvere,                                                 
foreldre / foresatte, trenere og ledere 

  
        

Krenkende adferd 
 
 

Reiser 
 
 

Dugnad 

β 
  
 

β  
 
 

β 

Rusmidler 
 
 

Politiattest 
 
 

Digitale medier 
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LOV FOR                             
NORD-ODAL IDRETTSLAG1 
 
Stiftet 20. august 1924, vedtatt av årsmøtet 11. april 2016, godkjent av Hedmark idrettskrets xx. X 
2016. 

Innhold 
 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER (§§ 1-4) 
 
 § 1  Formål 
 § 2  Organisasjon 
 § 3  Medlemmer 
 § 4  Medlemskontingent og avgifter 
 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE (§§ 5-11) 
  
 § 5 Kjønnsfordeling 
 § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 § 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 § 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer (...) 
 § 9 Inhabilitet 
 § 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 § 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 

III. ØKONOMI (§ 12) 
  
 § 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. (§§ 13-19) 
  
 § 13 Årsmøtet 
 § 14 Ledelse av årsmøtet 
 § 15 Årsmøtets oppgaver 
 § 16 Stemmegivning på årsmøtet 

                                                           
1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 
 

https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2003-12-04-1
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 § 17 Ekstraordinært årsmøte 
 § 18 Idrettslagets styre 
 § 19 Grupper og komiteer 
 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER (§§ 20-22) 
  
 § 20 Alminnelige disiplinærføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler (...) 
 § 21 Lovendring 
 § 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER (§§ 1-4)  

§ 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.2 

 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Hedmark idrettskrets,  

hører hjemme i Nord-Odal kommune, og er medlem av Nord-Odal Idrettsråd3. 
 

(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.  

 

                                                           
2 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. NIF-loven § 10-1 fjerde ledd. 
Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som 
vedtar innmelding / utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
3 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. 

http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§10-1


Sponset av   

       

72 

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

 (4) Betalt kontingent kreves for at man skal kunne delta i idrettslagets aktiviteter. 
 

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

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

 
(7)  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.  

 
(8) 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. 

 
(9)  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. 

 
(10) 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.  

 
(11) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter / egenandeler kan kreves for 
 deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 
 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE (§§ 5-11) 

§ 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 

                                                           
4 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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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 
    

(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:5 
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. 

                                                           
5 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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(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.   

 
(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. 
         

(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.  
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(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.  
 

(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 saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. 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 

(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. 

                                                           
6 For eksempel per e-post. 
7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
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(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

III. ØKONOMI (§ 12) 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8  
  

(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 NIF-loven § 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 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. (§§ 13-19) 

§ 13  Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 
mars måned9. 

 
(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. 

                                                           
8 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
9 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret i 2015.  

https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-11-23-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56?q=regnskapsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56?q=regnskapsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-15-2?q=revisorloven
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§2-12
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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.  

 
(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 stemmeberettigede 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 stemmeberettigede 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 skal10: 
 

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.11  
 

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.12 
 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 
 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.13 
 

                                                           
10 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. 
11 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og 
lovnorm for idrettslag. 
12 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
13 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
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10. Foreta følgende valg:14 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlemmer, hhv. kasserer, sportslig leder, sekretær, anleggsleder og 

husleder, og 3 varamedlemmer15 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

i. Leder og økonomiansvarlig i undergruppene 
ii. 1 medlem av anleggs- og husutvalgene 

d) To revisorer.16 
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.  

 
(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. 

                                                           
14 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte 
det er behov for. 
15 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. Alle 
styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  
16 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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d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede 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 stemmeberettigede 

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. 

 
(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 myndighet17 
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.18  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten19.  

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

medlemmer forlanger det. 

§ 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.  

 

                                                           
17 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. 
18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og / eller personer med utviklingshemming. 
19 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 
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(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:20 
a. Behandle regnskap. 
b. Behandle gruppens årsberetning.  
c. Fastsette budsjett. 
d. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 pkt. 7. 
e. 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 (§§ 20-22) 

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

 straffesaker og dopingsaker 

 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
 straffesaker og dopingsaker gjelder henholdsvis NIF-loven kap. 11 og NIF-loven kap. 12. 

§ 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. 

 

                                                           
20 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå 
kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. § 19 tredje ledd bokstav a. 

http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§11-1
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§12-1
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(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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RETNINGSLINJER FOR 
IDRETTSLAGET 

 

Innhold 
Nord-Odal Idrettslag har utarbeidet retningslinjer på en rekke områder.  
 
Retningslinjene skal sikre at man legger grunnlaget for å oppnå formålet, visjonen og verdigrunnlaget til 
idrettslaget. 
 
Idrettslaget har utarbeidet følgende retningslinjer: 

 Fair Play 

 Retningslinjer for utøvere 

 Retningslinjer for foreldre / foresatte 

 Retningslinjer for trenere 

 Retningslinjer for lagledere i lagidrettene 

 Krenkende adferd 

 Rusmidler 

 Reiser 

 Politiattest 

 Dugnad 

 Digitale medier 
 

Fair Play 
Fair Play-reglene ble i utgangspunktet utarbeidet gjennom arbeid i lagidrettenes særforbund, med 
Fotballforbundet og Håndballforbundet som premissleverandører. 
 
Nord-Odal Idrettslag har omformet disse slik at de passer alle våre idretter. 

For utøvere 

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

 ta godt vare på dine medutøvere og inkludere nye lagkamerater  

 unngå stygt spill, filming og annen usportslig opptreden  

 skape trygghet og god lagånd 

 Fair Play-ånden skal vokse fram ved: 
 å trene og konkurrere med godt humør  
 å behandle motstanderne med respekt  
 å hjelpe skadede utøvere uansett  
 å takke motstanderen etter kampen i lagidrettene  
 å ikke kjefte på andre utøvere eller dommeren 
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For trenere og ledere 

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

 betydningen av dommerens situasjon og funksjon  

 at dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie  

 betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser  

 at det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk  

 betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også idretten 

For foreldre / foresatte 

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

 din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge  

 likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i idrettsmiljøet  

 verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  

 respekter trenerens bruk av utøvere – ikke kritiser hans / hennes avgjørelser  

 dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans / hennes avgjørelser  

 resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte utøvers mestring har også stor betydning  

 gi oppmuntring til alle utøverne - ikke bare dine kjente  

 stimuler til deltakelse - uten noen form for press  

 ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 

For publikum og supportere 

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk idrett, enten det gjelder i skiløypa, på 
skøytebanen eller på fotballkamp. 
 
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære som er 
ved arrangementet. Uansett om det gjelder topp- eller breddeidretten spiller publikum og supporterne 
en viktig rolle i forhold til stemningen. 
 
Tenk over følgende: 

 verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  

 det viktigste er tross alt å støtte laget sitt og utøverne, uansett resultat  

 respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans / hennes avgjørelser  

 dommerne gjør sitt beste  

 dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri  

 respekter dommernes valg - ikke kritiser hans / hennes avgjørelser  

 ikke overreager på dommeravgjørelser 
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Retningslinjer for utøvere, foreldre / foresatte, trenere og lagledere 

Retningslinjer for utøvere 

Dette kan du forvente av idrettslaget 

 et medlemsstyrt idrettslag hvor de enkelte lag opptrer som del av et større fellesskap  

 et idrettslag der Fair Play gjennomsyrer aktivitetene på treningsfelt og i konkurransesituasjoner  

 et idrettslag der motiverte trenere og lagledere gis tilbud om kompetanseheving 

 et idrettslag der det er en selvfølge at jenter og gutter har samme fokus og prioritet  

 et idrettslag som er åpent for alle, som verdsetter kulturelt mangfold og har fokus på toleranse 

 et idrettslag med målsetning om et godt breddetilbud til alle aldersgrupper 

 et idrettslag som gir unge utøvere mulighet til mestring og utvikling tilpasset egne evner og 
behov i trygge rammer  

Dette forventer idrettslaget av deg 

Utøvere i idrettslaget skal: 

 vise gode holdninger 

 respektere hverandre 

 vise lojalitet mot idrettslag og trenere / lagledere 

 hjelpe hverandre og stille opp for hverandre 

 følge idrettslagets regler 

 være ærlig overfor trener og andre utøvere 

 ta ansvar for godt samhold 

 stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til 

 vise engasjement 

 være stolt av sin egen innsats 

 anerkjenne andre sin innsats 

 ta ansvar for miljø og trivsel 

 reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med idrettslagets verdier 
 

Retningslinjer for foreldre / foresatte 

Dette kan dere forvente av idrettslaget  

 et solid idrettslag som opptrer i tråd med vedtatt verdisett, både på lags-, gruppe- og 
idrettslagsnivå  

 et medlemsstyrt idrettslag hvor de enkelte lag opptrer som del av et større fellesskap  

 et idrettslag der Fair Play gjennomsyrer aktivitetene på treningsfelt og i konkurransesituasjoner  

 et idrettslag der motiverte trenere og lagledere har gyldige politiattester og gis tilbud om 
kompetanseheving 

 et idrettslag som driver økonomisk forsvarlig og tilstreber å holde kostnadene på et relativt lavt 
nivå slik at alle skal ha mulighet til å drive idrett hos oss  

 et idrettslag der det er en selvfølge at jenter og gutter har samme fokus og prioritet  

 et idrettslag som er åpent for alle, som verdsetter kulturelt mangfold og har fokus på toleranse  

 et idrettslag med målsetning om et godt breddetilbud til alle aldersgrupper  

 et idrettslag som gir unge utøvere mulighet til mestring og utvikling tilpasset egne evner og 
behov i trygge rammer  

 et idrettslag med et strukturert rammeverk og innarbeidede rutiner som er åpne for nye aktive 
foreldre i de enkelte lag, grupper og i idrettslaget  
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Dette forventer idrettslaget av dere  

 forståelse for viktigheten av aktive foreldre for å få et godt tilbud til barn og unge i idrettslaget 

 erkjennelse av at alle med verv i Nord-Odal Idrettslag bruker av fritida si for å sikre varig 
idrettsglede for flest mulig  

 vilje til å ta medansvar for idrettslaget i form av praktisk arbeid / dugnad  

 tilby seg å hjelpe til ved behov og stille opp på dugnader i laget, gruppa og idrettslaget  

 være en konstruktiv bidragsyter i lags-, gruppe- og idrettslagsapparatet 

 bidra når lagledelsen setter en opp på dugnadsliste 

 vurdere medlemskap og / eller tillitsverv i idrettslaget  

 deltakelse på foreldre- / orienteringsmøte  

 forståelse for idrettslagets sportslige profil og verdisett  

 at treningsavgift og medlemsavgift for utøvere under 18 år blir betalt til rett tid, slik at de er 
omfattet av særforbundenes forsikringsordninger  

 kjennskap til - og etterlevelse av - idrettslagets "Foreldrevettregler" 

Foreldrevettreglene til Nord-Odal Idrettslag  

 

Figur 17 - Foreldrevettregler 

 

Retningslinjer for trenere 

Treneren er den viktigste voksenpersonen for barn og ungdom i idrettslivet. Treneren skal gjennomføre 
trygge og utviklende treninger og være kamp- og konkurranseleder for gode opplevelser.  
 
Treneren er en nøkkelperson for å oppnå idrettslagets visjon om varig idrettsglede. Trenerrollen krever 
kompetanse om den aktuelle idretten, relasjonelle ferdigheter og trenervett.  
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Dette kan du forvente av idrettslaget  

 tilbud om gratis opplæring og kurs 

 tilgang til treningsanlegg 

 tilgang til materialrommet ved anleggene med baller, vester, kjegler etc.  

 kontakt med Sportslig utvalg og Sportslig leder ved behov 

 oppfølging fra lederen i undergruppa  

 klær fra idrettslagets kolleksjon etter nærmere avtale 

 praktisk bistand fra styrets politiattestansvarlige vedrørende gyldig politiattest  

 en gjennomarbeidet Sportsplan med sportslige føringer for arbeid med utøvere / lag  

 at idrettslaget er oppdatert på gjeldende regelverk gjennom aktivt engasjement i 
særforbundene, idrettskretsene og Idrettsrådet  

Dette forventer idrettslaget av deg  

 god kjennskap til idrettslagets Sportsplan, som er grunnlaget for all sportslig aktivitet  

 planlegging og gjennomføring av treninger i tråd med Sportsplanens målsetninger  

 prioritering av lagets treninger og kamper  

 sørge for at alt utstyr brukt på trening settes korrekt tilbake i materialrommet etter trening  

 gjennomføring av minst ett delkurs i forbundenes kursrekker  

 fremvist gyldig politiattest i tråd med reglene fra Norges Idrettsforbund  

 medlemskap i idrettslaget 

 bidra til at alle utøvere i Nord-Odal Idrettslag opplever varig idrettsglede uavhengig av 
ferdigheter og muligheter, se samtlige utøvere og jobbe mot mobbing og intoleranse i gruppa  

 at idrettslagets og særforbundenes til enhver tid gjeldende regelverk blir fulgt  

 å stille til kamp / konkurranse iført idrettslagstøy 

 at informasjon fra idrettslaget gjennomgås og følges opp i praksis  

 deltakelse på Trenerforum i idrettslagets regi 

 bidra som instruktør på arrangement i idrettslagets regi og Idrettsskolen 

 representere idrettslaget utad på en måte preget av respekt og god sportsånd  

 god kjennskap til Fair Play og sørge for at det gjennomføres Fair Play-hilsen før og etter hver 
kamp i lagidrettene  

 

Retningslinjer for lagledere i lagidrettene 

Lagleder er bindeleddet mellom laget og undergruppas styre. Laglederen er administrativ ansvarlig og 
er en viktig person for laget. Lagleder har ansvar for organisering av spillergruppa og de 
utenomsportslige oppgaver i forbindelse med trening og kamp / konkurranse.  
 
Lagleder skal fordele lagets oppgaver i samråd med de andre tillitsvalgte på laget og blant de foresatte. 
I gruppa er det viktig at flest mulig foresatte kan dele på små, men viktige oppgaver. Lagleder må klare 
å etablere og vedlikeholde et godt forhold til de foresatte. Spesielt viktig er det at et godt forhold til de 
foresatte etableres umiddelbart etter oppstart av nye lag.  

Dette kan du forvente av idrettslaget  

 løpende dialog med administrativ leder vedrørende spillerregistrering i FIKS 

 et styremedlem (nestleder) med særlig ansvar for laglederne som bistår ved behov  

 en oppdatert Idrettslaghåndbok som legger føringer for praktisk arbeid i de enkelte lag 
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 relevant informasjon blir gjort kjent for spillere / foresatte gjennom idrettslagets hjemmeside, i 
nyhetsbrev, oppslag på klubbhuset og sosiale medier 

 klær fra idrettslagets kolleksjon etter nærmere avtale  

 fri tilgang til klubbhuset for gjennomføring av møter  

 bistand og opplæring fra administrativ leder i bruk og oppdatering av lagets hjemmeside  

Dette forventer idrettslaget av deg  

 samarbeide med trenerteamet og bistå med administrative oppgaver  

 ha oppdatert oversikt til enhver tid over samtlige spillere på laget (navneliste med adresse/e-
postadresse, fødselsdato, telefonnummer, draktnummer), samt navn, e-postadresse og 
telefonnummer til samtlige foresatte 

 sørge for at alle spillerne på laget har betalt treningsavgift  

 påse at spillere uten gyldig medlemskap ikke deltar på kamper (pga. forsikring)  

 god kjennskap til innholdet i Idrettslagshåndboka  

 sørge for selv å ha gyldig politiattest og bidra til at samtlige trenere på laget har politiattest og at 
disse fornyes hvert annet år 

 sørge for nødvendig informasjon til spillere og foresatte om gjeldende treningstider, 
kampprogram, cuper, foreldremøter, turer etc.  

 fungere som bindeledd/kontaktpunkt mellom foreldre og laget, og i praksis være lagets 
idrettslagskontakt  

 sørge for god informasjonsflyt ved å løpende besvare henvendelser fra spillere / foresatte og 
idrettslaget, samt videresende all relevant informasjon fra idrettslaget 

 hovedansvar for at laget stiller ressurser tilgjengelig til idrettslagets dugnader  

 sikre at foresatte fra laget deltar på de aktiviteter / dugnader laget har ansvar for, som kioskvakt 
i oppsatt uke / periode  

 planlegge eventuelle utflukter / cuper utenbys 

 oppdatere lagsida på hjemmesida med nøkkelinformasjon om treningstider, kamper og cuper 

 gi skriftlig beskjed til administrativ leder om endringer i lagets støtteapparat, samt nye eller 
utmeldte spillere 

 i tilfelle spillere slutter, vurdere oppfølging av spiller / foresatte med hyggelig forespørsel om 
årsaken til at man slutter 

 koordinering og bestilling av idrettslagstøy via idrettslagets materialansvarlig 

 være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av lagets hjemmekamper, sørge for 
kampvert og at dommeren blir betalt 

 invitere til foreldre- / orienteringsmøte i begynnelsen av sesongen og lede møtet i samspill med 
hovedtrener 

 utarbeide årsmelding med oversikt over året som har gått som sendes styrets nestleder innen 
en måned etter sesongslutt 
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Krenkende adferd 

Mobbing 

Nord-Odal Idrettslag har nulltoleranse ovenfor mobbing.  
 
Idrettslaget har utarbeidet en egen beredskapsplan mot mobbing og det er viktig at ledere, trenere og 
andre har god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i beredskapsplanen. 
 
Følgende retningslinjer gjelder for hele idretts-Norge: 
 

1. Ta tak i mobbesituasjonen med en gang du blir oppmerksom på den! 
 

2. Snakk med den som er plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som er mobbet 
som regel underdriver. 
 

3. Om det gjelder barn: Snakk med foreldrene til den som er plaget. 
 

4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber snakk med én om gangen. Si fra at 
mobbing er uakseptabelt og må stanse straks. En reaksjon er sportslige konsekvenser for den / 
de som utfører mobbingen. Si fra at du kommer til å ta en ny samtale om 2-4 uker, slik at du er 
tydelig på at dette blir fulgt opp fra din side.  
 

5. Oppfølging. Mobbesituasjonen må følges opp til situasjonen stopper helt. 
 

6. Søk råd og hjelp om du kjenner du trenger det. Snakk gjerne med lærere eller rektor på skolen / 
skolene utøverne går på. 

 

Seksuell trakassering 

Nord-Odal Idrettslag er opptatt av at våre ledere, trenere og andre som skal utføre oppgaver som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige i vårt idrettslag har tilstrekkelig kunnskap 
om seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn  
 
Idrettslaget har utarbeidet egen beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og 
seksuell trakassering og det er viktig at ledere, trenere og andre har god kjennskap til de rutiner og 
prosedyrer som ligger i beredskapsplanen. 
 
Følgende retningslinjer gjelder for hele idretts-Norge: 
 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller 
behandling som kan oppleves som krenkende. 
 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 
 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 
 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på 
en negativ måte. 

 
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 

 
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 

foresatte eller idrettsledelsen. 
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7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 

 
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og 

avklares åpent i miljøet. 
 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 
 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. 
 
Norges Idrettsforbund vedtok i 2010 retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Her 
følger lenke til idrettsforbundets brosjyre: 
 

Informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten  
 

Rusmidler 

Alkohol 

 
Nord-Odal Idrettslag etterstreber Norges Idrettsforbunds holdning til alkohol. 
 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider 
mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng, jf. NIF-loven § 11-4 første ledd bokstav h. 
 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt 
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke 
nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

 
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 

prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  
 

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke 
nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de 
kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private, jf. NIF-loven § 11-4 første 
ledd bokstav h  

 
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig 

del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd 
pålegges å følge norsk alkohollov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og 
utstyrsreklame utføres iht. gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende 
ledd, herunder idrettslag og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på 
idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den 
norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. 

 
Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkoholloven § 9-2. All reklame for alkoholholdig 
drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent 
alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å 
reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller 
særskilte krav til lettølreklame. 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§11-4
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§11-4
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§11-4
http://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§9-2
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Røyk og snus 

 
Nord-Odal Idrettslag etterstreber Norges Idrettsforbunds holdning til røyk og snus. 
 

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon 
som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.  

 
2. Barn og unge bør møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.  

 
3. Tribunekulturen skal være røykfri.  

 
4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på 

prestasjonsevne og helse.  
 

5. Voksne bør opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i 
idrettslig sammenheng. 

 

Reiser 
Nord-Odal Idrettslag har utarbeidet retningslinjer for reiser i regi av idrettslaget. 

Retningslinjer for reiser 

Formål 

Formålet med Retningslinjer for reiser er å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer, stevner, 
større arrangement og treningsleir til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere. 
 
Retningslinjene skal gi trygghet for foreldre / foresatte som overlater barn og unge i idrettslagets 
varetekt. De skal også gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem. 

Omfang 

Retningslinjene gjelder for alle reiser i forbindelse der aktive under myndighetsalder deltar.  
Dette innebærer:  

 kamper / stevner 

 turneringer 

 treningsleir med overnatting 
 
På alle reiser i regi av Nord-Odal Idrettslag skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har 
overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Ved kamper er dette lagleder. 
 
Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkludert trener / lagleder. Minimum en 
av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt lag eller 
gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes av reisekasse eller gruppa. 

Hovedleders ansvar 

 før avreise til turneringer, større arrangement og treningsleir skal det avholdes 
informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at 
tilstrekkelig informasjon blir gitt 
 

 sørge for at oppdatert deltakerliste med kontaktinformasjon til alle deltakerne finnes på 
idrettslagskontoret ved avreise 
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 sørge for at det avholdes orienteringsmøter med alle lederne før og under oppholdet, og sørge 
for at lederne er kjent med denne instruks 
 

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

 sørge for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til undergruppas 
økonomiansvarlig signert av 2 personer 
 

 hovedleder rapporterer til overordnet leder (leder av undergruppa), men i saker av følgende 
karakter skal det øyeblikkelig og direkte rapporteres til Leder av Hovedstyret eller Administrativ 
leder som iverksetter Beredskapsplanen. 

 overgrepssaker. 
 ulykke med personskader 
 dødsfall blant idrettslagets medlemmer 
 økonomisk utroskap 
 klare brudd på det idrettslaget ønsker å stå for 
 andre saker som kan medføre oppmerksomhet fra det offentlige og media 

 

Politiattest 
 
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter 
å innhente politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 
 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 

Hvem skal vi ha attest fra? 
Trenere, lagledere, foreldre og andre som er med på turneringer som ledere, samt de som ofte kjører 
andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester enn for lite. 

Hva skal idrettslaget gjøre? 
 Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for 

idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 
med utviklingshemming. 

 

 Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i 
idrettslaget. Ansvarlig i styret er nestleder. 

 

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

 

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

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

 Søknadsprosedyre: 
 Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til 

politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan 
søke om en politiattest må han / hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger 
et behov for en politiattest. Skjemaet kan hentes på lenken under. 
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Bekreftelse på formål med politiattest 
 

 Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og 
vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:  

Elektronisk søknad om politiattest 
 

 Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, 
kan følgende skjema benyttes:  

Søknad om politiattest 
 

 Skjemaet sendes til  
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester  
Postboks 113  

 9951 Vardø  
 

 Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den ansvarlige i styret. 
 

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

 

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

 

 Idrettslaget skal avkreve ny politiattest minst annet hvert år, eller i forbindelse hvor personer får 
en ny rolle i idrettslaget. 

 

 Idrettslaget kan når som helst kontakte Idrettsforbundet for råd og veiledning i disse sakene på 
e-post til politiattest@idrettsforbundet.no  

 

Dugnad 
Nord-Odal Idrettslag er en organisasjon som er tuftet på frivillig innsats. Som de fleste idrettslag 
arrangerer vi derfor dugnader der medlemmene eller deres foreldre deltar. Dugnad sparer idrettslaget 
for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. 
 
Dugnadsarbeid er eksempelvis vedlikehold og oppussing av anlegg / klubbhus, vaffelsteking, vakthold 
ved arrangementer etc. Loddsalg og annen type salg (eks. salg av dopapir, julekalender etc.) er også 
dugnadsarbeid. 
 
Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for vårt idrettslag og er ofte helt nødvendig for 
at våre medlemmer skal kunne få et godt aktivitetstilbud.  
 
Dugnadsarbeidet bør oppleves som sosialt, gøy og frivillig, og vil da kunne bidra til å styrke fellesskapet 
i idrettslaget. Nord-Odal Idrettslag vil oppfordre til å stille på dugnad i stedet for «å kjøpe seg fri». 

Dugnadsvett – noen enkle kjøreregler 

 
1. Dugnad er frivillig og skal stå i et rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. 

Idrettslaget bør stimulere til dugnad ved å gjøre det til en sosial møteplass for medlemmene. 
 

2. Idrettslaget kan ikke pålegge ikke-medlemmer (for eksempel foreldre) å stille på dugnader. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf
https://attest.politi.no/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/vedlegg_2862_soknad_bokmaal.pdf
mailto:politiattest@idrettsforbundet.no
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3. Idrettslaget kan beslutte at enkeltmedlem som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i 
kontingent og / eller avgift. Med avgift menes utgifter knyttet til aktiviteten i idrettslaget 
(eksempelvis treningsavgift). Beslutning om hvilken økonomisk virkning deltakelse på dugnad 
skal få for medlemmet bør forankres på årsmøtet. 
 

4. Idrettslaget kan ikke ilegge «bøter» eller pålegge medlemmene å betale «dugnadsavgift» for 
manglende deltakelse på dugnad. 

Ingen plikt til å delta i dugnad 

Det er idrettslaget selv som beslutter hvilket arbeid som skal utføres på dugnad. Er det snakk om 
omfattende dugnadsarbeid bør dette forankres hos styret eller årsmøtet, mens mindre dugnadsarbeid 
kan besluttes på lavere nivå, for eksempel av et gruppestyre. Dugnad er imidlertid frivillig. Det betyr at 
medlemmene ikke kan pålegges å delta eller pålegges bøter ved uteblivelse fra dugnadene. 

Et medlem kan «betale» seg ut av dugnadsarbeid 

Dersom ingen ønsker å delta i den dugnaden idrettslaget har besluttet å avholde, er alternativet at 
arbeidet settes bort til noen mot betaling. Da må utgiftene til dette dekkes av medlemmene, 
hovedsakelig gjennom medlemskontingent/treningsavgift. 
 
Idrettslaget kan i stedet for å sette bort hele arbeidet, beslutte at de som er med på å utføre arbeidet 
kan slippe å betale sin del av de totale kostnadene. For å beregne hva den enkelte medlem må betale, 
må det settes en realistisk pris på arbeidet. Deretter må totalkostnaden fordeles med utgangspunkt i 
medlemstallet i idrettslaget. Det enkelte medlem står da fritt til å velge om det vil delta i dugnaden eller 
betale for sin andel av kostnadene. 

Ingen plikt til å delta på loddsalg 

Loddsalg er dugnadsarbeid og således frivillig. Det betyr at medlemmene ikke kan pålegges å selge 
lodd. Det samme gjelder for ikke-medlemmer (foreldre). Medlemmene kan heller ikke pålegges å betale 
for de lodd de ikke klarer å selge. 
 
Loddsalg kan imidlertid være god inntektskilde for idrettslaget eller for grupper innen idrettslaget. Ofte 
vil også slikt loddsalg kunne være med på å finansiere aktivitet, som eksempelvis reiser til konkurranser 
og samlinger.  
 
Idrettslaget kan beslutte at de som er med på å selge lodd kan slippe å betale hele eller deler av sin del 
av de totale utgiftene som loddsalget er ment å dekke. For å beregne hva den enkelte medlem må 
betale, må det settes en realistisk pris på utgiftene. Deretter må totalkostnaden fordeles med 
utgangspunkt i medlemstallet i idrettslaget eller i gruppen. Det enkelte medlem står da fritt til å velge om 
det vil delta i loddsalget eller være med på å betale for sin andel av kostnadene. 

Loddsalg skal ikke foretas av barn under 15 år 

Barn under 15 år kan derfor ikke gå alene og selge lodd, jf. forskrift til lov om lotterier § 6 nr. 9. 
Aldersgrensen gjelder kun for lotteri der det omsettes for mer enn 150 000 kroner, men NIF anbefaler at 
idrettslagene følger aldersgrensen også for lotterier med lavere omsetning. Dersom barn under 15 år 
selger lodd sammen med en person på 15 år eller eldre (voksen), er det den voksne personen som må 
foreta pengehåndteringen knyttet til loddsalget.  
 
 
 
 

http://lovdata.no/forskrift/1995-02-24-185/§6
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Digitale medier 

Skikk og bruk for e-post 

 
Under er forslag til regler ved utsending av e-post til medlemmer og andre.  
 

 Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på innholdet hvis 
det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på epost fra ledelsen. Slik 
epost skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet.  

 

 Vurder hvem du informerer i ” KOPI ” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som behandler 
saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en mulighet til å 
informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid.  

 

 Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av 
informasjon bør link til hjemmesiden brukes.  

 

 Bruk feltet ”emne / tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten 
kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.  

 

 Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. Forestill deg 
hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet.  

 

 Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av store 
bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN HENSIKT 
med dette kan feiltolkes av leseren!  

 

 Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt (”enter / 
linjeskift”). På denne måten blir din mening oversiktlig og lett å forstå for mottakeren.  

 

 Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til e-post 
velegnet.  

 

 Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er 
”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om.  

 

 Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle 
vedlegg som det refereres til, er med før du sender.  

 

 Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar!  
 

Skikk og bruk for sosiale medier 

 Har du noe positivt å si kan du gjerne si det på Facebook eller liknende.  
 

 Har du noe negativt evt. kritisk å si tar man det opp med den / de det gjelder muntlig, eller i en 
e-post eller et brev. Dette handler om idrettslagets omdømme.  

 

 Du skal aldri skrive negativt om andre, det være seg trenere, ledere eller andre  
 

 Om du kopierer noe, si hvor det kommer fra  
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 Du skal aldri være anonym 
 

 Personlige ytringer hvor man «snakker på vegne» av idrettslaget tolereres ikke 
 

 Idrettslaget forbeholder seg retten til å godkjenne alle innlegg som legges ut på våre 
Facebooksider og andre sosiale medier 

 

Publisering av bilder og film av barn og ungdom 

Nord-Odal Idrettslag ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og 
film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I dag skjer det 
dessverre mye tilfeldig bildedeling.  
 
Idrettsforbundet har utarbeidet retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av 
barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i 
personopplysningsloven og åndsverkloven. 
 
Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige 
grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige 
konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk alltid å 
spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge 
personopplysningsloven og åndsverkloven. 
 
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før 
de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv 
og foresatte.  
 
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av 
samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt. Idrettslaget vil benytte seg av 
dette og lagledere / trenere er ansvarlige for å innhente samtykkeerklæringer fra utøverne. Her følger 
lenke til samtykkeerklæring:  
 

Samtykkeerklæring for publisering av bilder og film av barn 
 
Nord-Odal Idrettslag følger Idrettsforbundets retningslinjer: 
 

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres 
foresatte dersom barna er under 15 år. 
 

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. 
 

3. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 
 

4. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes 
ønske om publisering. 
 

5. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær 
varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn. 
 

6. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. 
 

7. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for 
eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2?q=åndsverk
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2?q=åndsverk
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf
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8. Dersom et samtykke trekkes tilbake må bilder og film som er publisert tidligere slettes.   
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