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E-postadresse: post@justil.no  
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Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Agder fotballkrets 

 

 

Hvorfor en klubbhåndbok? Styret i fotballgruppa i Just IL ønsker å samle all viktig informasjon et sted. 

Sammen med sportsplanen, skal klubbhåndboka være styringsdokumentene for aktiviteten i 

fotballgruppa. Klubbhåndboka er utformet av styret i fotballgruppa, og den baserer seg på Lov for Just 

IL, retningslinjer fra fotballforbundet, idrettsforbundet og på innspill fra trenere og andre personer i 

idrettslaget. Klubbhånsboka skal være for alle med tilknytning til fotballgruppa, idrettslaget, spillere, 

dommere, trenere, lagledere, foreldre, ressurspersoner og andre. Fotballgruppas verdier, aktiviteter, 

retningslinjer, årshjul m.m. skal finnes i dette dokumentet, så håndboka skal være et oppslagsverk for 

alle med tilknytning til gruppa, den skal være med i den daglige driften, både i styret og på banen. 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om fotballgruppa og gjøre det enkelt å finne ut 

hva som gjelder internt i klubben. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår 

gruppe, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som 

bestemmes og gjøres.  

Klubbhåndboka er publisert på vår hjemmeside, men vil også være tilgjengelig i papirform. 

   

 

  

mailto:post@justil.no
http://www.justil.no/
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1. Fotballgruppas visjon og mål  
«Alle skal med!» 

 

Styrende for fotballgruppa sin visjon og mål, er visjon, formål og hovedmål skissert opp i Just 

IL sin organisasjonsplan: 

«2. JUST ILS FORMÅL, VISJON OG MÅL.  

Just IL har medlemmer med opprinnelse fra flere enn 20 forskjellige land, noe vi er 

svært stolte av. Idrett og samhold binder oss sammen. Just IL har arbeidet med, og 

vil fortsette å arbeide med å aktivisere barn, ungdom og voksne gjennom klubbens 

idrettstilbud  

2.1. Just ILs visjon:  

Just IL ønsker å skape et godt miljø i Justvik bydel gjennom idrett, lek, vennskap, 

mangfold og integrering! Alle skal med!   

2.2. Just ILs formål:  

Just IL ønsker å skape et best mulig miljø for fysisk aktivitet, sportslig utvikling, 

frivillighet og sosialt samvær!   

2.3. Just ILs hovedmål:  

• Arbeide for å få barn, ungdom og voksne til å drive fysisk aktivitet. 

• Gjennom fysisk aktivitet og idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for 

alle medlemmer! 

• Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og 

tilpasse seg de regler og normer, som gjelder innenfor et fellesskap. 

• Skape forståelse for begrepene ærlighet, respekt, glede, fellesskap, moral og 

etikk. 

• Arbeide for å gi så mange som mulig en mulighet til å oppleve gleden ved 

fysisk aktivitet og mestring.» 

I tillegg er NFFs visjon, «fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!», en viktig 

retningslinje.  
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2. Fotballgruppas verdigrunnlag   
I vår sportsplan står det følgende om vårt verdigrunnlag: 

Hvilke verdier skal fotballgruppa i Just IL stå for? Hvilke mål og prioriteringer skal 

ligge til grunn for fotballgruppas sportslige arbeid? 

Just IL har følgende visjon: «Just IL ønsker å skape et godt miljø i Justvik bydel 

gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering! Alle skal med!» Sammen 

med fotballforbundets motto for barnefotballen, «Flest mulig – lengst mulig – best 

mulig», utgjør dette verdigrunnlaget for fotballgruppa i Just IL.  

Just IL er, og skal først og fremst være, en breddeklubb. Vårt hovedmål er å gi et 

fotballtilbud til alle som ønsker det. I fotballgruppa i Just IL skal vi ha plass til alle, 

uansett ferdighetsnivå, fysiske forutsetninger og funksjonsevne, sosial bakgrunn, 

kjønn, hudfarge, alder, religion, seksuell orientering eller ambisjoner.  

Samtidig skal vi også ha som målsetning å skape så gode lag som mulig! Men vi har 

hovedfokus på laget, bredden, og ikke på enkeltspillere. Lag fra Just IL skal være 

gode fordi kollektivet og samspillet er godt, ikke fordi vi har gode enkeltspillere.  

Fotballgruppa i Just IL har samtidig et ønske om at alle enkeltspillere skal få utvikle 

seg i gruppa, at de alle skal få utfordringer på sitt eget nivå. Derfor skal 

differensiering og hospitering viktige elementer i Just IL sin fotballgruppe. 

Sentralt i Just IL sin fotballgruppe står også fair play! Just IL skal følge 

alle krav og anbefalinger fra Norges fotballforbund innenfor området. 

Dersom vi ikke selv følger retningslinjene, kan vi heller ikke forvente at 

andre følger dem. 

Men viktigst av alt er kanskje det utenomsportslige: Just IL ønsker å bli 

kjent for sitt «Just-miljø». I Just IL skal alle føle seg velkomne uansett 

ferdighetsnivå, alle skal bli like godt behandlet, ingen skal føle seg utenfor og alle 

skal oppleve at de får utfordringer de kan mestre. Ingen kan ikke være gode i alt, 

men alle kan være gode til noe, og dette skal vi alle i Just IL lære å sette pris på! 

For mer informasjon om verdigrunnlaget i barnefotballen, se fotballforbundet sin 

barnefotballbrosjyre: https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-

virkemidler/barnefotball.pdf. 

  

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/barnefotball.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/barnefotball.pdf
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3. Fotballgruppas lover   
Fotballgruppa er en del av Just IL, og styres derfor av Lov for Just idrettslag og andre 

reglement/retningslinjer i Just IL. I tillegg er Sportsplanen og klubbhåndboka fotballgruppas viktigste 

styringsdokument. Lov for Just IL og idrettslagets øvrige styringsdokument, finnes på denne siden: 

http://www.justil.no/dokumenter/.  

4. Klubbens målgrupper  
Barn og unge skal alltid være fotballgruppas hovedmålgruppe, det er alltid barn og unge som skal 

prioriteres. Samtidig ønsker vi å gi et fotballtilbud til alle som ønsker det. Derfor skal vi legge til 

rette for å kunne tilby et fotballtilbud også til voksne. 

4.1. Barn 6-12 år  
Fotballgruppa i Just IL skal gi et fotballtilbud til alle årsklasser i barneskolen, forutsatt at det er 

foreldre, eller andre, som påtar seg treneransvar ved oppstart. På guttesiden, ønsker vi å stille minst 

et lag i alle årsklasser, fra G7 til G12. For små årganger hvor dette kan by på problem å få nok 

spillere, vurderes sammenslåing av årganger, slik at flest mulig skal få et tilbud.  

På jentesiden ønsker vi så mange lag som mulig, men ser at vi kan få problemer med å få nok jenter 

til å stille rene årsklasselag. Likevel har erfaring vist oss, at dersom det blir tre eller flere årganger 

som må spille sammen, byr dette på svært store utfordringer. I første omgang må målet være å 

opprette jentelag for to og to årganger. For de jentespillerne som er for få spillere til å stille rene 

jentelag, skal jentene ha en selvfølgelig plass på guttelagene i den aktuelle årsklassen, eventuelt i 

et guttelag hvor det allerede er andre jentespillere med. Uansett skal disse jentene også tilbys 

deltakelse på rene jentetreninger, enten i form av fellestreninger innad i fotballgruppa, eller at det 

gjøres avtale med andre klubber som har rene jentelag i den aktuelle årsklassen om hospitering. 

Fotballgruppa starter også opp med et fotballtilbud til seksåringer i mai måned det året de skal 

begynne på skolen. Slik får de tjuvstartet litt, før den «offisielle» oppstarten i forbindelse med 

skolestarten. 

Rekrutteringsgrunnlaget i disse årsklassene er primært elever på Justvik skole og andre barn bosatt 

i Justvik bydel, men Just IL er åpne for alle som ønsker å bli medlemmer i idrettslaget. 

4.2. Ungdom 13-19 år  
Erfaringsmessig vet vi at frafallet er stort i ungdomstiden. I Justvik har vi også et begrenset 

rekrutteringsgrunnlag. Likevel har vi som mål og også ha et fotballtilbud til ungdom i alderen 13 – 

19 år i Just IL. Når det gjelder ungdomsfotballen er det primære målet å kunne gi et fotballtilbud til 

de som synes at det er gøy å spille fotball, men som ikke nødvendigvis har ønske/mulighet til å 

bruke svært mye tid på aktiviteten. Vi skal først og fremst tilby et breddetilbud. 

http://www.justil.no/dokumenter/
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Vi har ikke ambisjoner om å ha lag på hvert alderstrinn, men målet er å kunne stille tre ungdomslag, 

13/14, 15/16 og 19, i første omgang på guttesiden, men målsettingen er også at Just IL skal bli et 

fotballalternativ for jenter.  

4.3. Voksne   
Seniorlag har aldri hovedprioritet eller forrang i fotballgruppa i Just IL. Det er alltid barn og unge 

som skal prioriteres. Likevel ser vi viktigheten av å ha seniortilbud i gruppa, både for å kunne gi et 

fotballtilbud til voksne, men, ikke minst, for å kunne ha forbilder internt i idrettslaget som våre 

barne- og ungdomsspillere kan se opp til. 

Voksentilbudet vårt skal også primært være et breddetilbud. På sikt ønsker vi også å markere oss 

sportslig, men foreløpig er bredde, fotballglede og det sosiale de viktigste styringsverdiene i vår 

seniorfotball. Seniorgruppa tar imot spillere fra hele regionen, studerende i Kristiansand er en stor 

målgruppe. Just IL har som mål å ha minst et herreseniorlag og minst et dameseniorlag. 

I tillegg har vi i Just IL også et oldboyslag (fra 34 år) og et veteranlag (fra 40 år). Hovedmålet med 

disse lagene er mosjon, og vi rekrutterer primært spillere fra nærområdet, men har spillere fra hele 

Kristiansand. Disse lagene er selvdrevne. 

For mer informasjon, se vår sportsplan: 

http://just.no/images/Dokument/Fotball/Kvalitetsklubb/Sportsplan.pdf  

  

http://just.no/images/Dokument/Fotball/Kvalitetsklubb/Sportsplan.pdf
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5. Fotballgruppas organisering  
Just IL er et fleridrettslag, hvor årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet. Styret i Just IL står for 

den daglige ledelse av idrettslaget. Styret i Just IL har også ansvaret for økonomistyringen for hele 

idrettslaget. Just IL har delegert ansvaret for det sportslige tilbudet til undergruppene i idrettslaget. 

Undergruppene er ikke egne juridiske enheter (rettssubjekter), men en del av den interne 

organiseringen av idrettslaget. Utad er det bare idrettslaget (Just IL) som kan pådra seg forpliktelser 

og opparbeide rettigheter. Det er årsmøtet i Just IL som vedtar opprettelse av nye undergrupper. 

Alle undergruppene er derfor underlagt årsmøtet og styret i Just IL i henhold til Lov for Just IL og 

bestemmelsene i denne organisasjonsplanen med tilhørende retningslinjer. Aktivitetene 

gjennomføres etter pålegg, rammer, fullmakter og godkjente budsjetter fra årsmøtet og 

hovedstyret. Ansvaret for politiattester i Just IL er også lagt til styret i idrettslaget. Fotballgruppa 

forholder seg derfor til denne personen når det gjelder politiattester. 

5.1. Årsmøtet i fotballgruppa 
Fotballgruppa i Just IL arrangerer årsmøte i løpet av februar måned, i god tid før årsmøtet i 

idrettslaget. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å 

bestemme hva fotballgruppa skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle 

betalende medlemmer i fotballgruppa i Just IL over femten år har stemmerett.  
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5.2. Klubbens organisasjonskart med rollebeskrivelser 

 

5.3. Styret 
Styret i fotballgruppa har det sportslige ansvaret for fotballaktiviteten i idrettslaget. Styret består 

av (minimum) fire representanter, to fra barne- og ungdomsfotballgruppa og to fra seniorgruppa. 

Barne- og ungdomsfotballen er den som har fokus i Just IL sin fotballgruppe. Derfor er det naturlig 

at styrets leder kommer fra barne- og ungdomsfotballen, mens en representant fra seniorfotballen 

innehar nestlederrollen. Styrets hovedoppgaver er følgende: 

• Mål- og strategiarbeid/rammene for det sportslige fotballarbeidet i idrettslaget.  

• Visjon- og verdiarbeid for fotballgruppa.  

• Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller. Rollebeskrivelser. 

• Følge idrettens lover.  

• Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle 

gode fotballspillere.  

5.3.1. Leder:  

• Fastsette agenda for - og lede møtene i fotballgruppa.  

• Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer for idrettslagets 

fotballgruppe.  



 
Klubbhåndbok 

 Just IL  
fotballgruppa 

 

 

 
Dette dokumentet skal revideres årlig. Sist revidert: Mai 2019 

 

13 

• Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF i situasjoner hvor 

det er naturlig at det ikke er ledelsen i idrettslaget som utfører dette.  

• Klubbens pressekontakt i forbindelse med fotballsaker.  

• Ansvarlig for den daglige driften, herunder oppfølging av administrative rutiner. 

• Ansvarlig for kontakten med idrettslagets styre. 

• Bør være sportslig leder. 

5.3.2. Nestleder:  

• Stedfortreder for leder.  

• Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 

5.3.3. Sekretær: 

• Innkalling / referat styremøter, føre protokoll.  

• Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubben eller gruppas hjemmeside. 

• Søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm).  

• FIKS- og overgangsansvarlig: 

o Spillerregistrering (i samarbeid med laglederne på de ulike lag).  

o Påmelding av lag.  

o Spilleroverganger. 

• Mottak og distribusjon av e-post. 

5.4. Administrative roller: 
Det finnes en rekke administrative roller/oppgaver som også må fylles. Noen av rollene/oppgavene 

er lagt til styrets sekretær mens de øvrige like godt kan fylles av personer uten styretilknytning. 

5.4.1. Kvalitetsklubbansvarlig:  
Kvalitetsklubbansvarlig har, sammen med styrets leder og i samarbeid med styret i Just IL, 

ansvaret for gjennomføringen av arbeidet med kvalifiseringen og skal:  

• Være fotballgruppas kvalitetssikrer og kontaktperson mot idrettslagets styre og mot 

fotballkretsen.  

• Å sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på ledelse, trenere og lagledere, 

og i verdiarbeid i fotballgruppa.  

• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund 

legger i god kvalitet i fotballgruppas planverk og praksis.  

• Synliggjøre internt i idrettslaget og fotballgruppa at systemet gir anerkjennelse til 

idrettslaget om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet. 

5.4.2. FIKS-ansvarlig:  
Den FIKS-ansvarlige har ansvaret for at FIKS til enhver tid er så oppdatert som mulig. 

Hovedarbeidsoppgaver vil være å:  
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• Sikre forankring – påse at fotballgruppas ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde 

FIKS-oppgaver. 

• Administrere brukere - påse at fotballgruppa til enhver tid har personer i klubben med 

nødvendige «tilganger» til FIKS.   

• Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å 

utføre de påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen. 

• Registrere nødvendig informasjon – enten gjøre det selv eller delegere ansvaret til andre 

FIKS-brukere. 

5.4.3. Overgangsansvarlig:  
Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb/et annet idrettslag, er prosessen 

for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en 

ryddig måte, er det viktig at den overgangsansvarlige kjenner til rutinene i slike saker. En overgang 

krever at en del formalia skal være på plass. Det er derfor viktig og nødvendig for at det skal være 

mest mulig ryddighet ved en overgang. Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en 

overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben. Norges fotballforbund og 

Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang 

til FIKS. For en så liten fotballgruppe som det Just IL har, er det en fordel at rollene som FIKS-

ansvarlig og overgangsansvarlig innehas av en og samme person. Oppgavene til 

overgangsansvarlig er: 

• Gjennomføre overganger elektroniske i FIKS.  

• Ansvar for å opprette forespørsler/overganger, og også å godkjenne overganger fra egen 

klubb.  

5.4.4. Utdanningsansvarlig:  

Personen har ansvar for at kurs og opplæring tilbys de i fotballgruppa som har behov for dette. 

Utdanningsansvarlig må derfor kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds 

utdanningsbrosjyre og kartlegge behov for utdanning/kurs i fotballgruppa. Hovedoppgaver vil 

derfor være: 

• Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om 

utdanningstilbud.  

• Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for 

deltakelse. 

• Utarbeide en skoleringsplan i Just IL sin fotballgruppe, samt ajourføre utdannings-

/kurskartotek.  

• Være kontaktledd mellom fotballgruppa og krets.  

• Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud. 

• Arrangere kurs internt i fotballgruppa, eventuelt i samarbeid med idrettslagets øvrige 

undergrupper, naboklubber eller andre. 
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5.4.5. Oppstartsansvarlig:  

Den oppstartsansvarlige skal og bør kjenne til idrettslaget og fotballgruppas visjon, verdier, mål og 

handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for 

klubben. Just IL sin fotballgruppe skal ha (minst) to oppstartsarrangementer i løpet av året, et på 

våren, i god tid før sesongstart, og et ved skoleårets begynnelse. Den oppstartsansvarlige skal, 

sammen med trenerkoordinatoren, arbeide med å skaffe trenere, lagledere og lignende til 

nyetablerte lag/nye årganger. Oppstartsansvarlig må gå i dialog med skoler og barnehager i 

området, for å kunne få innpass på orienterings- og foreldremøter og der informere om etablering 

av nye lag/rekruttering av lagledelse og lignende. Den oppstartsansvarlige må også være med å 

hjelpe nye lag med treninger og andre praktiske oppgaver i oppstartsfasen. 

Hovedoppgaver: 

• I samarbeid med styret utforme og videreutvikle fotballgruppas rekrutteringsplan. 

• Planlegge og gjennomføre rekrutteringsarrangement. 

• Hjelpe lagledelsen på nyetablerte lag med planlegging og gjennomføring av de første 

foreldremøtene. Disse møtene bør finne sted i løpet av kort tid etter oppstart. 

5.4.6. Frivillighetskoordinator/dugnadsansvarlig:  

Frivillighetskoordinator/dugnadsansvarlig har hovedansvar for fotballgruppas egne dugnader og 

har ansvaret for at fotballgruppa stiller med tilstrekkelig antall deltakere til idrettslagets 

fellesdugnader. Frivillighetskoordinatoren/den dugnadsansvarlige har et nært samarbeid med 

utdanningsansvarlig, trener- og dommerkoordinator og rollen kan med fordel innehas av et 

styremedlem. Hovedoppgaver vil være: 

• Ha oversikt over de frivillige i fotballgruppa med informasjon om verv/roller, 

formell/uformell kompetanse og kontaktopplysninger.  

• Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i fotballgruppa.  

• Kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de frivillige.  

• Ha oversikt over de kurs og utdanningstilbud som tilbys fra krets og forbund og sørge for 

at invitasjoner sendes aktuelle deltakere.  

• Være et bindeledd mellom styret i fotballgruppa og de frivillige.  

• Sørge for å skape møteplasser for de frivillige, samt planlegge og gjennomføre sosiale 

aktiviteter.  

• Kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til fotballgruppa/idrettslaget i nært samarbeid 

med valgkomiteen. 

• Sørge for et nært samarbeid med idrettslagets styre og øvrige undergrupper. 

5.5. Sportslige roller: 
I tillegg til administrative roller, har fotballgruppas også noen roller som kan karakteriseres som 

sportslige å fylle. 
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5.5.1. Sportslig leder:  
Sportslig leder har det sportslige ansvaret for fotballgruppa og rollen kan med fordel fylles av 

styrets leder (eller nestleder). Sportslig leder må ha et nært samarbeid med trenerkoordinatoren, 

en og samme person kan inneha begge roller. 

Hovedoppgaver vil være: 

• Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet. 

• Ha ansvar for at disse blir fulgt.  

Sammen med trenerkoordinator har sportslig leder ansvar for å: 

• Rekruttere trenere og personer til andre sentrale (og sportslige) verv.  

• Utvikle sportslig kompetanse i klubben. 

Sammen med trenerkoordinator og spillerutvikler har sportslig leder ansvar for å 

• Sørge for at differensiering og hospitering blir gjennomført i henhold til sportsplan. 

5.5.2. Treneransvarlig/trenerkoordinator:  
Treneransvarlig/trenerkoordinator må minimum ha fullført NFFs c-lisens. Hovedoppgave er å 

være en støttespiller for fotballgruppas øvrige trenere og å, sammen med sportslig leder, være 

ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av all aktivitet i klubben. I tillegg 

har treneransvarlig/trenerkoordinator ansvaret for å: 

• Planlegge trenerforum – være ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan 

trenerforumet skal organiseres.  

• Lede og gjennomføre trenerforum – være ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført 

ifølge plan.  

• Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne! 

• Bistå/hjelpe til på trening ved behov. 

• Sammen med utdanningsansvarlig kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har 

nødvendig utdanning.  

• Sammen med sportslig leder og oppstartsansvarlig rekruttere nye trenere. 

5.5.3. Jentefotballansvarlig: 
Just IL ønsker å etablere jentefotball i idrettslaget og har derfor en rolle som jentefotballansvarlig. 

Den jentefotballansvarlige skal jobbe med å styrke jentefotballens stilling i idrettslaget gjennom 

kursing, rekruttering og informasjon. Jentefotballansvarlig vil ha et nært samarbeid med sportslig 

leder, trenerkoordinator og oppstartsansvarlig.  

Hovedoppgaver vil være: 

• Legge til rette for etablering av nye jentefotballag. 

• Rekruttere nye jentefotballspillere. 
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• Sørge for nært samarbeid med øvrige jentelag i idrettslaget. 

• I nært samarbeid med oppstartsansvarlig arrangere egne jentefotballarrangement. 

• Heve jentefotballens status i fotballgruppa. 

5.5.4. Dommeransvarlig:  

Dommeransvarlig sine viktigste oppgaver er å ha god kontakt og godt samarbeid med:  

• Idrettslagets dommere  

• Fotballgruppas styre  

• Lagledere og trenere  

• Fotballkretsen  

Dommeransvarlig har, sammen med styret, hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok 

dommere i forhold til antall lag i Just IL. Dommeransvarlig har også ansvar for å etablere og lede en 

klubbdommergruppe i Just IL.  

Dommeransvarlig skal: 

• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i 

kamper.  

• Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i 

nært samarbeid med kretsen.  

• Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i fotballgruppa på lik linje med spillerne.  

• Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i idrettslagets utstyrsavtale.  

• Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med idrettslagets 

fotballag, herunder også deltakelse på treningsleir.  

• Heve dommerens status i idrettslaget! 

5.5.5. Spillerutvikler:  
Spillerutvikleren har ansvaret for spillernes sportslige utvikling og samarbeider tett med 

trenerkoordinator og trenerne i fotballgruppa. Rollene som spillerutvikler og trenerkoordinator 

kan innehas av en og samme person. Hovedoppgave vil være: 

• Følge opp spillere som er med på sone/krets/landslag.  

• Bistå spillere med råd og veiledning når det gjelder egentrening, individuelle 

utviklingsmål, planlegging.  

• Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator og 

lagenes trenere.  

• Sammen med trenerkoordinator bistå trenerne i arbeidet med differensiering og 

hospitering. 

• Bistå/hjelpe til på trening ved behov.  

• Utarbeide rød tråd, sammen med treneransvarlig/trenerkoordinator, aktuelle trenere og 

fotballstyre (sportsplan).  
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5.5.6. Fair play-ansvarlig:  
Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig. Fair play-ansvarlig 

bør, men må ikke, være et styremedlem. Personen skal være ansvarlig 

for å koordinere Fair Play tiltakene i fotballgruppa og bruke Fair play-

programmet som en veileder. 

Overordnete ansvarsområder:  

• Sette fotballgruppas Fair play-strategi ut i praksis.  

• Være et bindeledd mellom fotballstyret og fotballagene i idrettslaget.  

• Samarbeide om Fair play-arbeidet med andre undergrupper i idrettslaget og med andre 

klubber i kretsen (delta på fellesmøter). 

Praktiske ansvarsområder:  

• Å sørge for at Fair play blir synliggjort i fotballgruppas sportsplan, håndbok og 

verdidokumenter.  

• Påse at anlegg som benyttes av Just IL har et Fair play-preg.  

• Bestille Fair play-effekter.  

• Bistå ved Fair play-kvelder for spillere/foreldre/trenere.  

• Ha ansvar for Fair play-kontraktene i fotballgruppa, både for spillere, trenere, lagledere og 

lag.  

• Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.  

• Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes ved alle Just IL sine kamper. 

5.6. Øvrige roller: 
Det finnes selvfølgelig mange flere roller som kan være nyttige å definere og besette i Just IL sin 

fotballgruppe. Vi har nå laget en beskrivelse for de viktigste. Nye rollebeskrivelser tilføres denne 

oversikten når behovene melder seg. 
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6. Lagets organisering 
For å lette arbeidet og å fordele ansvar, har 

fotballgruppa i Just IL definert et antall roller som skal 

besettes for hvert av våre fotballag. Hvilke roller hvert 

lag skal ha, endrer seg noe, jo eldre spillerne blir. Jo 

eldre spillerne blir, jo mer ansvar og innflytelse får de 

selv, og foreldrene får tilsvarende mindre oppgaver. 

Just IL er en dugnadsklubb. Slik situasjonen er nå, ved 

inngangen til 2016-sesongen, drives alt på dugnad. Vi 

har ingen betalte trenere, og, med ytterst få unntak, er 

det foreldre som innehar trener og laglederrollene. For 

barne- og ungdomsfotballen er det slik det må være. Likevel må vi stille visse krav til de som skal ha 

ansvaret for våre barn og unge. Alle som utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold, skal framvise politiattest for klubbens politiattestansvarlige. I tillegg har også Just 

IL krav til trenerkompetanse. I det følgende kommer en oversikt over hvilke roller som skal besettes 

på de ulike aldersnivå. 

6.1. Barnefotball (6-12 år) 
Det skal være minst to trener per lag. De kan gjerne dele på ansvaret, men en av dem skal ha rollen 

som hovedtrener. For aldersklasser som stiller med flere lag i serien, bør de ha to trenere per 

seriedeltakende lag, eventuelt etablere en funksjon som assisterende lagleder, som kan være med 

å assistere under kamper. Alle med trener- eller laglederfunksjon, skal 

framvise politiattest for klubbens politiattestansvarlige innen rimelig tid etter 

at de har startet i rollen. Det stilles også krav til kompetanse: Alle som skal ha 

trener eller laglederfunksjon på barnefotballag i Just IL må minimum ha 

deltatt på NFFs barnefotballkveld. Fotballgruppa i Just IL har ansvar å tilby 

dette lokalt minimum en gang per kalenderår. En av trenerne 

(hovedtreneren) må også ha, eller sørge for i løpet av sesongen å ta, 

grasrottrenerkurs tilpasset aldersgruppen laget tilhører. Alle trenere i 

barnefotballen i Just IL bør minimum ha grasrottrenerkurs del 1. Just IL 

dekker kursavgiften for sine trenere/lagledere. 

Alle barnefotballag i Just IL skal ha: 

1. Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å 

informere/instruere de andre trenerne. Må ha, eller ta i løpet av sesongen, NFFs 

grasrottrenerkurs tilpasset aldersgruppen laget tilhører. Må fremlegge politiattest. 

2. Assistenttrener(e): Assistenttrenerne Må minimum ha deltatt på NFFS barnefotballkveld. 

Bør også minimum ha NFFs grasrottrenerkurs del 1. Må fremlegge politiattest. 

3. Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som oppdatering 

av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og cuper/turneringer og liknende. 
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Har også ansvar for kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. Bør minimum ha 

deltatt på NFFs barnefotballkveld. Må fremlegge politiattest. 

4. Foreldrekontakt/foreldreutvalg: Foreldrekontakt/-utvalg skal være kontaktledd mellom 

foreldregruppa og lagledelsen. Rollene som foreldrekontakt og lagleder kan innehas av en 

person, men det anbefales ikke.  

5. Kampvert: Rollen/oppgaven kan/bør gå på rundgang i foreldregruppa, dersom da ikke 

noen enkeltpersoner ønsker å påta seg oppgaven 

gjennom hele sesongen. Just IL stiller med egen 

kampvertvest. Kampvertens oppgaver er 

følgende: 

• Ta imot gjestende lag og ønske 

velkommen. Eventuelt vise vei til 

garderobe. 

• Ta imot dommer. 

• Informere om det er særskilte forhold 

som alle bør være klar over (informere 

om eventuelle  sykdommer, 

språkproblem og lignende). 

• Bidra til at det gjennomføres Fair Play- hilsen. 

• Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen. 

• Gripe inn ved nødvendighet. 

• Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake. 

Det finnes også flere roller lagene bør og kan ha, lista er ikke endelig, men her er noen forslag: 

• Dugnadsansvarlig: Alle lag bør ha en person eller gruppe som er ansvarlige for dugnader. 

Enter for å skaffe representanter fra laget til Just IL sine dugnader, eller for å arrangere 

laginterne dugnader. De ulike lagene kan ha ønske om å delta på flere cuper/turneringer 

enn de to som Just IL årlig finansierer, de kan ha ønske om treningsleir, sosiale arrangement 

eller liknende, og kan derfor ha behov for å samle inn midler til dette. 

• Ressursperson(er): Lagene kan også ha behov for personer som tar et spesielt ansvar for 

det sosiale miljøet i laget/gruppa. Både når det gjelder å følge med på gruppa for å kunne 

varsle om det forekommer mobbing eller liknende i gruppa, eller for å stelle i stand sosiale 

arrangement. 

6.2. Ungdomsfotballen (13-19 år) 
Mange av kravene til ungdomsfotballen er tilsvarende kravene i barnefotball, men i 

ungdomsfotballen tar spillerutvalg gradvis over rollen til foreldrekontakten. Fra og med G/J13 skal 

lagene ha egne spillerutvalg, en gruppe av spillere som skal være lagets talerør opp mot 

lagledelse/klubb. Opp til G/J16 bør foreldrekontakt/spillergruppe fungere parallelt. Det skal, opp til 

og med G/J16, være minst to trener per lag. De kan gjerne dele på ansvaret, men en av dem skal ha 

rollen som hovedtrener. Alle med trener- eller laglederfunksjon, skal framvise politiattest for 
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klubbens politiattestansvarlige innen rimelig tid etter at de har startet i rollen. Det stilles også krav 

til kompetanse: Alle som skal ha trener eller laglederfunksjon på ungdomsfotballag i Just IL må 

minimum ha deltatt på NFFs ungdomsfotballkveld. Fotballgruppa i Just IL har ansvar å tilby dette 

lokalt minimum en gang per kalenderår. En av trenerne (hovedtreneren) må også ha, eller sørge for 

i løpet av sesongen å ta, fullt grasrottrenerkurs. Alle trenere i ungdomsfotballen i Just IL bør 

minimum ha grasrottrenerkurs del 3. Just IL dekker kursavgiften for sine trenere/lagledere. 

Alle ungdomsfotballag (13-16) i Just IL skal ha: 

1. Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å 

informere/instruere de andre trenerne. Har ansvaret for laguttak. Må ha, eller fullføre i 

løpet av første sesong som trener i ungdomsfotballen, full NFFs grasrottrener-lisens. Må 

fremlegge politiattest. 

2. Assistenttrener(e): Assistenttrenerne Må minimum ha deltatt på NFFS 

ungdomsfotballkveld. Bør også minimum ha NFFs grasrottrenerkurs, minimum del 3. Må 

fremlegge politiattest. 

3. Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som oppdatering 

av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og cuper/turneringer, utfylling av 

dommerkort, videreformidling av dommerregninger og liknende. Har også ansvar for 

kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. Bør minimum ha deltatt på NFFs 

ungdomsfotballkveld. Må fremlegge politiattest. 

4. Spillerutvalg: For de yngste årsklassene utpeker lagledelsen spillere til spillerutvalget. Etter 

hvert utpekes disse av spillerne selv. Spillerutvalget skal være talerør for spillergruppa opp 

mot lagledelse/klubb. Bør få støtte til dette av foreldrekontakt/foreldreutvalg. 

5. Foreldrekontakt/foreldreutvalg (til og med G/J16): Foreldrekontakt/-utvalg skal være 

kontaktledd mellom foreldregruppa og lagledelsen. Rollene som foreldrekontakt og 

lagleder kan innehas av en person, men det anbefales ikke.  

G/J19 i Just IL skal ha: 

1. Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å 

informere/instruere de andre trenerne. Har ansvaret for laguttak. Må ha, eller fullføre i 

løpet av første sesong som trener i ungdomsfotballen, full NFFs grasrottrener-lisens. Må 

fremlegge politiattest. 

2. Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som oppdatering 

av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og cuper/turneringer, utfylling av 

dommerkort, videreformidling av dommerregninger og liknende. Har også ansvar for 

kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. Bør minimum ha deltatt på NFFs 

ungdomsfotballkveld. Må fremlegge politiattest. 

3. Spillerutvalg: Spillerutvalget velges av spillerne selv, og skal være et talerør for 

spillergruppa opp mot lagledelse/klubb. Spillerutvalget skal involveres i og ha 

påvirkningsmulighet.  
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G/J19 bør ha: 

1. Assistenttrener(e): Assistenttrenerne Må minimum ha deltatt på NFFS 

ungdomsfotballkveld. Bør også minimum ha NFFs grasrottrenerkurs del 3. Må fremlegge 

politiattest. 

Det finnes også flere roller lagene bør og kan ha, lista er ikke endelig, men her er noen forslag: 

• Dugnadsansvarlig: Alle lag bør ha en person eller gruppe som er ansvarlige for dugnader. 

Enter for å skaffe representanter fra laget til Just IL sine dugnader, eller for å arrangere 

laginterne dugnader. De ulike lagene kan ha ønske om å delta på flere cuper/turneringer 

enn de to som Just IL årlig finansierer, de kan ha ønske om treningsleir, sosiale arrangement 

eller liknende, og kan derfor ha behov for å samle inn midler til dette. 

• Ressursperson(er): Lagene kan også ha behov for personer som tar et spesielt ansvar for 

det sosiale miljøet i laget/gruppa. Både når det gjelder å følge med på gruppa for å kunne 

varsle om det forekommer mobbing eller liknende i gruppa, eller for å stelle i stand sosiale 

arrangement. 

6.3. Seniorfotball 
Just IL sin viktigste målgruppe er barn og unge. Likevel ønsker vi å ha seniortilbud innen fotballen. 

Vi ønsker selvfølgelig å ha så gode seniorlag som mulig, men satsingen på seniorfotball skal aldri gå 

utover barne- og ungdomsfotballen. 

Alle seniorfotballag skal ha: 

1. Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for laget og skal ha 

tilstrekkelig trenerutdanning. Har ansvaret for laguttak. Skal være en ressursperson for 

barne- og ungdomsfotballen. 

2. Assistenttrener(e): Skal assistere hovedtrener. Skal være en ressursperson for barne- 

og ungdomsfotballen. 

3. Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som 

oppdatering av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og 

cuper/turneringer, utfylling av dommerkort, videreformidling av dommerregninger og 

liknende. Har også ansvar for kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. 

Laglederrollen kan kombineres med en hoved- eller assistenttrenerrolle. 

4. Spillerutvalg: Spillerutvalget velges av spillerne selv, og skal være et talerør for 

spillergruppa opp mot lagledelse/klubb. Spillerutvalget skal involveres i og ha 

påvirkningsmulighet. 

6.4. Oldboys/-girls og veteranlag: 
Alle oldboys/-girls og veteranlag anses primært å være et mosjonstilbud. Dersom lagene deltar i 

seriespill må lagene minimum ha en person som oppfyller laglederrollen. 
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7. Klubbdrift/rutiner 

7.1. Alkohol 
Fravær av alkohol er en del av et godt fotballmiljø, og NFF har klare retningslinjer om at miljøet i 

aldersbestemte klasser er helt alkoholfritt. Slik er det også i fotballgruppa i Just IL. 

Ifølge NFF skal fotballen være en av de alkoholfrie sonene i tilværelsen. I fotballgruppa har vi 

følgende retningslinjer når det gjelder alkohol: 

For spillere, trenere og (lag)ledere på reise/cup/turnering, er det nulltoleranse for alkohol. Det 

samme gjelder for foresatte/foreldre som reiser med barn og unge i regi av fotballgruppa i Just IL. 

Brudd på disse reglene, medfører utestengelse fra lag og kan også medføre hjemsendelse for 

egen regning. 

For seniorfotballen skal det ikke forekomme fester og sosiale arrangement med tilknytning til 

fotballgruppa som innebærer inntak av alkohol, så lenge serien pågår. Lagfester hvor både 

barn/unge og voksne deltar, skal alltid være alkoholfrie.  

7.2. Anlegg 
Fotballgruppa i Just IL får primært tildelt treningstider på Justvikbanen og på Havlimyra 7er. 

Justvikbanen er hovedarena for Just IL sine hjemmekamper, men det legges også kamper til 

Havlimyra og Kristiansand stadion. 

7.2.1. Justvikbanen 
Justvikbanen er en kommunal 11er bane med (gammelt) kunstgressdekke. Just IL har fått tillatelse 

av Kristiansand kommune til å markere opp 5er, 7er og 9erbane i tillegg til 11erbanen som allerede 

er markert. På banen er det to 11ermål og seks 7ermål, men det er ønske om å få utvidet 

«målparken» til også å omfatte noen 5ermål. Til Justvikbanen hører det garderober som er 

lokalisert i Justvik bydelshus. 

Just IL har også fått kommunal tillatelse til å ruste opp området rundt Justvikbanen. Dette har 

medført at vi nå har innbytterbenker, lager og kioskcontainer i forbindelse med banen. Det er et 

mål om å ha åpen kiosk i forbindelse med alle Just-lagenes hjemmekamper. Kioskens hovedformål 

er det sosiale, den skal være miljøbyggende og gjøre det enda mer gøy for våre unge fotballspillere 

å spille kamp, det er enda litt mer «høytidelig» når det er kiosk under kampen. Kiosken skal 

etterstrebe et sundt vareutvalg, men den kan også være med på å gi litt inntekter til Just IL og 

fotballgruppa. Fra og med sesongen 2017 er målet å ha opprettet en egen kioskgruppe som skal ha 

ansvar for å bemanne kiosken på kampdager. 

7.2.2. Havlimyra 7er 
Just IL får også tildelt treningstider på Havlimyra 7er. Banen er kommunal og er en stor 7erbane. 

Fra Just IL er det stort sett lag som spiller 7erfotball som vil få tildelt treningstider her. På banen er 

det to 7ermål og to 5ermål i tillegg til fire 3ermål. Det er ikke garderobe i direkte tilknytning til 

banen, men det finnes i Havlimyrhallen.  
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7.3. Arrangementer 
I tillegg til lagtreninger, har fotballgruppa i Just IL en rekke arrangementer. 

7.3.1. Hjemmekamper  

7.3.1.1. Kampverter 

På alle hjemmekamper for barn og unge i Just IL sin regis, 

skal det være kampverter til stede. Kampvertens oppgaver 

er følgende: 

• Ta imot gjestende lag og ønske velkommen. 

Eventuelt vise vei til garderobe. 

• Ta imot dommer. 

• Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (informere om eventuelle 

sykdommer, språkproblem og lignende). 

• Bidra til at det gjennomføres Fair Play-hilsen. 

• Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen. 

• Gripe inn ved nødvendighet. 

• Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake. 

• Dersom det er åpen kiosk på kampdagen, tilby gjestende lags trenere og lagleder en kopp 

kaffe. 

• Dersom fotballgruppa stiller med frukt til kampen, sørge for at det deles ut frukt til både 

hjemme- og bortelag i pausen. 

7.3.1.2. Fair Play-møtet 

Barnefotball 6–12 år: 3er, 5er, 7er og 9er 

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair 

play-møte mellom trenerne og dommeren før 

kampen. Gå gjennom disse punktene på 

møtet og gjør tydelige avtaler: 

Spillet:  

1. Det skal ikke være høyt press ved 

igangsetting fra motstanders keeper. 

2. Utspillsregelen skal benyttes. 

3. Tilbakespillsregelen benyttes, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina. 

4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?  

Rammene:  

1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen. 

2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og 

spillersiden.  
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3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 

4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

Ungdomsfotball 13–19 år: 7er, 9er og 11er 

Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair 

play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen. 

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:  

1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen. 

2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og 

spillersiden. 

3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen. 

4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 

5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace». 

7.3.1.3. Klubbdommere 

Alle kamper i klassene 6 – 12 år skal, i utgangspunktet, dømmes av kvalifiserte klubbdommere. 

Høsten 2016 fikk vi vårt første kull med kvalifisert klubbdommere, rekruttert blant våre 

juniorlagsspillere. Just IL lønner klubbdommerne. For en 3erkamp utbetales det 75,-, for en 

5erkamp utbetales det 100,-, mens det for en 7er- og 9erkamp utbetales 150,- i dommerhonorar. 

 

7.3.2. Fotballørdag 
Med unntak av i juli måned, arrangerer fotballgruppa fotballørdager på 

Justvikbanen utvalgte lørdager 11:00 – 12:30/13:00 i perioden fra midten 

av mai til medio september. Fotballørdager er et tilbud om ekstratrening 

for alle våre barnespillere, men er også viktig sosialt sett, for å bygge et 

klubbmiljø. 

7.3.3. Aktivitetsdager i skoleferier 
Siste søndag i hver av de korte skoleferiene 

(høst-, jule- og vinterferien), arrangerer 

fotballgruppa, i samarbeid med de andre 

gruppene i Just IL, aktivitetsdager i 

Havlimyrhallen. Her får barn (og voksne) prøve 

seg på våre ulike tilbud. Arrangementene er 

åpne for alle, ikke bare medlemmer i Just IL, og 

er en del av vår rekrutteringsstrategi. 
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7.3.4. Fellestreninger 
Flere lag går sammen om å arrangere felles frivillige treninger. Disse treningene er åpne for spillere 

fra ulike årsklasser. 

7.3.5. Minicuper 
Fra sesongen 2019 vil fotballgruppa arrangere minicuper/-turneringer. Planen er å begynne i det 

små, og arrangere små minicuper for våre barnelag. Det inviteres tre andre klubber, slik at hver cup 

består av fire lag, et Just-lag og tre lag fra andre klubber. Dette gjør at hvert lag få tre kamper hver, 

fordelt over et begrenset tidsrom. Disse cupene vil bli avholdt som en del av sesongoppkjøringen 

og vil gi våre spillere kamptrening før sesongen sparkes i gang. 

På sikt er planen å etablere en ordinær fotballcup, med base på Justvik- og Havlimyrabanen. Men 

dette ligger noen år fram i tid.  

7.4. Barneidrettsbestemmelsene 
Fotballgruppa i Just IL følger barneidrettsbestemmelsene som ble vedtatt av Idrettstinget 2015. 

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og 

først og fremst i egen klubb. 

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 

år. 

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i 

Norge, Norden og Barentsregionen. 

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på 

konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. 

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det 

året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. 

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og 

tilsvarende. 

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. 

3. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er 

ansvarlig for barneidretten. 

4. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts 

egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre 

unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 
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5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i 

eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å 

frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-

2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.  

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, 

implementeres og etterleves i deres idrett og grener. 

 

 

7.5. Cuper/turneringer 
Cuper og turneringer er viktige virkemiddel i fotballgruppa sitt arbeid. For det første er det en fin 

mulighet til å gi spillerne mer spilletid. De er også fine virkemiddel når det gjelder hospitering og 

differensiering, både ved at spesielt fotballmodne og engasjerte spillere kan hospitere med 

årsklassen over, men også ved at lag kan meldes 

på i årsklassen over. For det andre er deltakelse i 

cuper og turneringer viktige sosialt og for lag- og 

idrettslagbygging. 

Alle lag får dekket påmeldingsavgifter til to lokale 

cuper/turneringer i året.  

I tillegg ønsker fotballgruppa i Just IL å innføre tre 

«merkesteiner» i barne-/ungdomsfotballøpet i 

Just IL: 

• G/J 9 skal (kunne) delta på en cup utenfor egen krets, eksempelvis i Telemark eller 

Rogaland, som innebærer overnatting.  

• G/J 11 skal (kunne) ha som mål å delta på Norway Cup, eller en annen stor cup etter eget 

valg. Dersom foreldre- og trenergruppa ønsker det, kan det også legges opp til å reise til 

Danmark. 

• G/J 13 skal (kunne) delta på en større cup/turnering i Skandinavia. 

For å sikre at alle spillere skal ha mulighet til deltakelse på slike reiser, skal ikke forekomme 

egenandeler. Alle utgifter skal dekkes av laget i fellesskap, gjennom dugnadsarbeid, sponsing o.l. 

Fotballgruppa i Just IL vil gå inn å dekke (deler av) deltaker-/påmeldingsavgiften på disse 

cupene/turneringene. Fotballgruppa mener at det er viktig for lag og spillere å ha noe å se og jobbe 

fram mot, og at slike «faste» aktiviteter vil være nyttige verktøy i lagbyggingsprosessen og 

miljøbyggingen i idrettslaget. 
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7.6. Dommere 
Just IL ønsker å ha kvalifiserte dommere til å dømme alle Just IL sine hjemmekamper. Dette gjøres 

ved å etablere en dommergruppe. Alle spillere tilbys klubbdommerkurs fra det året de fyller 12 år. 

Etter endt kurs vil de få tilbud om å dømme barnefotballkamper. Just IL betaler klubbdommerne 

med 75,- for 3erkamper, 100,- for 5erkamper og 

150,- for 7er- og 9erkamper. Fra og med det året 

klubbdommerne har fylt 15 år, oppmuntres de til 

å utdanne seg til rekrutteringsdommere. 

Fotballgruppa i Just IL sørger for tilstrekkelig 

utstyr til dommerne. 

Dommeransvarlig har ansvaret for 

dommergruppa. Fotballgruppa legger til rette 

for regelmessige dommersamlinger, og legger 

også til rette for å innlemme dommerne i resten 

av gruppa. 

7.7. Doping 
Just IL er sertifisert som Rent Idrettslag og har nulltoleranse for doping.  

I dagligtale forstås doping gjerne som medikamenter eller metoder som 

tas i bruk i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. I 

idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. Med doping i 

idretten menes blant annet forhold som tilstedeværelsen av forbudt 

stoff i dopingprøve, bruk av forbudt metode, unnlate å møte til kontroll 

og å ødelegge eller forfalske en dopingprøve. Alle forhold som regnes 

som brudd på dopingbestemmelsene står beskrevet i NIFs lov. 

Doping er ikke forenlig med en konkurranse tuftet på Fair play.   
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7.8. Dugnader 
Just IL er et idrettslag som er basert på dugnadsarbeid. Alle som har en 

rolle i idrettslaget, gjør dette på frivillig basis. 

Vi har ikke mange obligatoriske dugnader i fotballgruppa i Just IL. Vi er 

med på idrettslagets årlige fellesdugnad, Just-kalenderen. Kalenderne blir 

fordelt på alle spillere, som får i oppgave å selge kalenderne. I tillegg har 

vi noen ganger arrangert dugnader for å pusse opp rundt Justvikbanen. 

Dette arbeidet har medført at vi nå har fått en rimelig fin kamparena, med 

innbytterbuer, kiosk, lager, benker m.m. 

Fotballgruppa startet i 2016 opp med en fruktordning, hvor målet er å kunne 

dele ut frukt til alle våre spillere på kamp og trening. En stor del av 

finansieringen av dette, får vi ved hjelp av idrettsfruktordningen til Bama, hvor 

vi får refundert 60 % av alle utgifter vi har til Bama-produkter. Grunnkapitalen 

til denne ordningen bygges opp ved at spillere og foreldre jevnlig inviteres til 

smaksprøvedugnader med jevne mellomrom. Fotballgruppa får mellom 100 og 

150 kroner per deltaker, hvor hele summen går inn som grunnkapital til vår 

fruktordning.  

I tillegg prøver vi å få folk til å stille på større dugnader som Palmesus o.l., for å kunne skaffe midler 

til fotballgruppas arbeid. 

7.9. Hospitering 
Internt i fotballgruppa har vi egne rutiner for hospitering mellom egne lag. Spillere som har 

kommet langt i forhold til sin egen årsklasse, skal gis et tilbud om å få trene (og spille) kamper 

med årsklassen over. Dette tilbudet skal imidlertid aldri gå på bekostning av trening/kamp i egen 

årsklasse. 

I tilfeller hvor fotballgruppa i Just ikke er i stand til å gi et slikt tilbud internt i idrettslaget, vil 

fotballgruppa forsøke å få til avtale om treningshospitering med andre fotballklubber. En spiller 

fra Just IL kan ikke trene (eller spille kamper) for andre klubber, uten at det foreligger en skriftlig 

avtale mellom klubbene om dette. Dette har, bl.a., med forsikring å gjøre. 

På samme måte kan spillere fra andre klubber få trene med Just IL, forutsatt at det foreligger en 

skriftlig avtale mellom klubbene og at sportslig ledelse i fotballgruppa i Just IL har godkjent 

avtalen. Det er styret i fotballgruppa som inngår hospiteringsavtaler på vegne av Just IL. 

7.10. Kosthold 
Fotballgruppa er opptatt av kosthold. Vi vet hvor viktig et riktig kosthold er for en kropp som trener 

og spiller kamper. Barna trenger sunn og energirik mat for å prestere. Vi har derfor startet opp med 

en ordning med utdeling av frukt under kamp og trening. Fotballgruppa bygger opp egenkapital 
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gjennom egne dugnader øremerket for dette. Vi benytter oss av Bama sin idrettsfruktordning, og 

får derifra refundert 60 % av utgiftene vi benytter på Bamaprodukter i utvalgte dagligvarekjeder. 

Fotballgruppa sin fruktordning er enda i 

oppstartsfasen, men vi deler ut frukt på 

fotballørdagene våre, utvalgte treninger og 

på noen av kampene i årets sesong. 

Ordningen omfatter alle lag, fra 

barnelagene til oldboys, men det er barn og 

unge som har hovedfokus. 

Når spillerne kommer over i 

ungdomsfotballen, vil ernæringsråd få en 

større plass i treningshverdagen. Just IL har 

ingen ernæringskrav til våre spillere, men vi 

forsøker å komme med gode råd og tips, og 

å vise rett vei gjennom handling. 

Når det gjelder ved deltakelse på cuper og turneringer hvor det er kiosktilbud, forventes det at våre 

spillere venter med inntak av kioskvarer til etter at de har spilt sin siste kamp for dagen. Mellom 

kampene kan det inntas vann, sjokolademelk (for restitusjon), frukt, grønnsaker, nøtter og 

brødmat. Her håper vi at foreldrene kan være med på å se til at dette blir etterfulgt.  

Just IL har etablert en kiosk på Justvikbanen. I tillegg til det sosiale, skal 

kiosken bidra til at: 

• utøverne har tilgang til sunn og energirik mat. 

• publikum får noe å «kose seg med». 

• fotballgruppas behov for inntekter ivaretas. 

Kioskgruppa skal, fortløpende, arbeide med å tilby et så sunt og «riktig» 

varetilbud som mulig. Vi skal ikke være fanatiske i vårt vareutvalg, det skal 

være lov til å skeie ut innimellom også.  

(Se for øvrig Sør-Trøndelag Idrettskrets sine tips for flere nyttige råd om idrettsmat: 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/sor-trondelag/dokumenter/forslag-til-idrettsmat--

-pdfa4.pdf,) 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/sor-trondelag/dokumenter/forslag-til-idrettsmat---pdfa4.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/sor-trondelag/dokumenter/forslag-til-idrettsmat---pdfa4.pdf
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7.11. Materiell/utstyr 
Materialforvalteren i Just IL har ansvar for innkjøp av alt utstyr til 

idrettslaget. Fotballgruppa må melde inn sine behov til denne. Just 

IL har for tiden en utstyrsavtale med Puma og Sportsprofil. I 

utstyrsavtalen mellom Puma og Just ligger det en bonusordning 

for Just IL, vi får goder tilbake fra Puma etter hvor mye utsyr 

idrettslaget og dets medlemmer kjøper fra dem i løpet av hvert år. 

7.11.1. Drakter 
Just IL sørger for drakter til alle spillere. Den enkelte spiller får utdelt sokker og shorts før de skal 

spille første kamp. Spilleren har etter dette ansvaret for utstyret og må sørge for å alltid ha det med 

på kamp. Dersom dette utstyret mistes, må spilleren selv sørge for å anskaffe nytt (kan kjøpes hos 

Sportsprofil). Når spilleren vokser ut av sokker eller shorts, får de utdelt ny ved henvendelse til 

trener eller lagleder. Draktoverdelene er Just IL sin eiendom. Hvert lag får utdelt et lagsett ved 

seriestart, og det er trener/lagleders ansvar å dele ut og samle inn draktoverdelene i forbindelse 

med hver kamp. Draktoverdelene får ikke spillerne lov til å ta med seg hjem, de skal oppbevares 

samlet. 

7.11.2. Dommere 
Just IL sørger for dommerutstyr til alle sine dommere, klubbdommerne skal få utdelt fløyte, klokke 

og Fair play-mynt til bruk i sin dømming. For alle dommere med minimum 

rekrutteringsdommerutdanning, sørger Just IL for full dommerdrakt og annet nødvendig utstyr i 

tillegg. 

7.11.3. Klubbtøy 
Just IL har plukket ut en «klubbkolleksjon», foreløpig bestående av treningsjakke og -bukse, 

treningsskjorte og en «klubbgenser». Det er ikke krav om at medlemmer skal kjøpe denne pakken, 

men vi oppfordrer på det sterkeste at så mange som mulig i alle fall kjøper «klubbgenseren», da 

denne er solgt inn som sponsorobjekt. Kolleksjonen er fra Nike og er av god kvalitet, men modellene 

vi har valgt ut, er langt fra de dyreste, så vi håper at de aller fleste kan ta seg råd til å kjøpe hele 

eller deler av denne pakken. Trenere og lagledere får treningsjakke og -bukse dekket av idrettslaget.   

7.11.4. Utstyr 
Just IL sørger for innkjøp av baller, markeringsvester, 

kinahatter, kjegler, medisinsk utstyr, utstyr til trening m.m. 

Dette utstyret har trenere, lagledere og spillere ansvar for å se 

etter og holde orden på. Hvert lag har et eget førstehjelpsskrin 

som skal være med på hver trening og alle kamper. I tillegg er 

det ekstra førstehjelpsutstyr tilgjengelig i fotballgruppas lager 

ved Justvikbanen. Der kan lagførstehjelpsskrinet etterfylles ved 

behov. Hvert lag får også utdelt en egen lagbag for oppbevaring av drakter, førstehjelpsutstyr o.l. 
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Fotballgruppa har også sørget for at det på 

Justvikbanen er tilgjengelig klubbdommer- og 

kampvertvester for gjennomføring av 

hjemmekampene våre. Disse skal være 

tilgjengelige for alle lag. 

 

 

7.12. Medlemskap, avgifter 
For fotballgruppa i Just IL vil medlemskap og treningsavgift blir fakturert i god tid til seriestart i 

april/mai. Man skal, i teorien, ikke få spille kamper for Just IL før medlemskap og treningsavgift er 

betalt. For spillere som blir medlemmer midt i sesongen, vil fakturaer bli sendt ut etter hvert som 

oppdaterte laglister blir levert til kassereren i Just IL. For spillere som begynner i Just IL etter 

sommerferien, vil det bare bli fakturert halv treningsavgift. 

7.12.1. Medlemskap 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Å være medlem i Just IL 

koster 300,- per år, uavhengig av alder. Just IL opererer også med familiemedlemskap, 2200,- per 

familie per år. Denne kontingenten inkludere både medlemskap og treningsavgift. Det er ikke hele 

familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap. Alle 

skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister 

mot regnskap.   

7.12.2. Treningsavgift  
For 2019 er det vedtatt følgende treningsavgifter: 

• Opp til 12 år: 600,- 

• 13 - 16 år: 800,- 

• 17-19 år: 1050,- 

• Senior (20+): kr 1700,- 

• Oldboys/veteran: 900,- 

Man betaler kun en treningsavgift per medlem, uansett hvor mange aktiviteter vedkommende er 

med på i Just IL. Det koster altså ikke noe mere dersom man er aktiv i både innebandy, fotball og 

håndball.  

7.12.3. Øvrige avgifter/egenandeler 
Just IL dekker deltakelse på to cuper/turneringer i året for hvert lag. Dersom noen lag ønsker å delta 

på flere cuper/turneringer, må utgiftene til dette dekkes av lagkassa. Det skal ikke gjøres bruk av 

egenandeler i Just IL. Utgifter på jobbes inn gjennom dugnader på forhånd. 
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7.13. Reiser i fotballgruppas regi 

7.13.1. Trafikksikkerhet: 
Ved all transport til kamper og turneringer skal avreisetidspunkt planlegges med god tidsmargin for 

trygg og sikker transport. Erfarne sjåfører skal foretrekkes. Før transport skal sjåføren gjennomføre 

sikkerhetskontroll på bilen med fokus på lys, bremser og dekk. Passasjerene plikter å si i fra, og stille 

krav til fører dersom han/hun opplever utrygghet underveis i transporten.   

Alltid bilbelte   

Vi husker alltid bilbelte som sjåfør eller passasjerer, enten vi sitter i for- eller baksetet i bilen. 

Sjåføren har ansvar for at alle er sikret. 

Uthvilt og våken sjåfør   

Våre sjåfører skal være uthvilte når de kjører. På lengre turer har vi hvilepauser eller har sjåfører 

som bytter på å kjøre.   

Riktig fart   

Våre sjåfører skal alltid være på riktig side av fartsgrensen og velger alltid riktig fart etter 

forholdene.   

Myk trafikant   

Det er ønskelig at flest mulig tar buss, sykler eller går til våre treninger. Vi skal være synlige, bruke 

lys, refleks og synlige klær. Vi glemmer ikke hjelmen når vi sykler, verken barn eller voksne!   

Parkering   

Ved parkering plasseres bilen alltid med fronten mot neste ønsket kjøreretning.   

Førstehjelp  

Just IL forsøker å gi et årlig tilbud om førstehjelpskurs til alle medlemmer og foreldre (sjåfører). Det 

er ønskelig at flest mulig av de som kjører til kamp, har deltatt på dette eller tilsvarende kurs. 

7.13.2. Reisebestemmelser: 
For reiser som innebærer overnatting, må også de voksne som er med som reiseledere framlegge 

politiattest. Med reiseledere regnes de som, sammen med lagets trenere og lagleder følger 

spillerne rundt på arrangementet og overnatter sammen med dem. For alle som følger lag fra Just 

IL på reiser, cuper og turneringer er det nulltoleranse for bruk av alkohol. Vi håper at også foreldre 

som følger laget som tilskuere kan respektere dette. 

(Se https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/reisebestemmelser/ for 

fotballforbundets reisebestemmelser.) 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/reisebestemmelser/
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7.14. Politiattest  
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele 
norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle 
overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal 
utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i 
kraft 1. januar 2009.  
  
I fotballgruppa i Just IL blir ordningen håndtert på 
følgende måte: Alle tillitsvalgte, styremedlemmer, trenere, assistenttrenere, lagledere, 
foreldrekontakter og andre over 15 år som på andre måter har ansvar for barn eller 
utviklingshemmede i klubbens regi, f.eks. ved reise med overnatting, skal, så snart som mulig, 
fremvise gyldig politiattest for den personen i idrettslaget som er ansvarlig for dette.  
 
Ifølge NFF skal politiattesten fornyes hvert tredje år. 
 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt 
forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. 
Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare 
forhold. Innhenting av politiattest er gratis. 
 

7.15. Seksuell trakassering og overgrep 

7.15.1. Hva er seksuell trakassering og overgrep?  
Felles for alle former for trakassering er at oppførselen, ord eller handlinger, er uønsket, 

krenkende, truende eller plagsom for den som blir utsatt - uavhengig av om den som trakasserer 

gjør det med hensikt eller ikke.  

Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk.  Verbal seksuell trakassering, 

muntlig eller skriftlig, kan være uønskede nærgående spørsmål om kropp, klær eller privatliv, 

«spøk» med seksuelle undertoner, og forslag eller krav om seksuelle tjenester eller seksuelle 

forhold.  Ikke-verbal seksuell trakassering kan for eksempel være nærgående blikk, visning av 

bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner.  Fysisk trakassering er for eksempel uønsket 

eller unødvendig kroppsberøring av seksuell karakter som det å stryke seg inntil kroppen på andre 

eller forsøk på å kysse eller gi kjærtegn.  Felles for alle former for seksuell trakassering er at de 

oppleves som en krenkelse av den enkeltes personlige integritet.  

Seksuelle overgrep er enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi 

sitt samtykke, der handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av 

krenkelse.  Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i 

ulike alvorlighetsgrader. De mildeste former for overgrep er visning av porno eller blotting. Videre 
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kommer «tukling»/beføling, mens de groveste overgrepene er alle former for inntrengning i 

kroppens hulrom. Dette defineres som voldtekt, uavhengig av om det er brukt kroppsdeler eller 

gjenstander.   

Grooming betyr de ord eller handlinger som overgriperen kan bruke for å komme i posisjon til å 

forgripe seg. Dette kan foregå over år, uten at den som utsettes for det registrerer at det knyttes 

et sterkere og sterkere bånd mellom henne/ham og «overgriperen», inntil hun/han er «fanget» i 

ett slags nett og ute av stand til å motstå overgriperens seksuelle ønsker. Forskning har vist at 

dette særlig forekommer i forholdet mellom unge utøvere og noe eldre trenere, eller andre 

personer som utøverne stoler på og som over tid har opparbeidet en relasjon til utøveren som 

kan sammenliknes med et foreldre–barn-forhold. 

7.15.2. Forebygging av seksuell trakassering og overgrep  
Et åpent, godt og trygt idrettsmiljø vil i seg selv beskytte mot trakassering og mot falske anklager. 

Kunnskap om trakassering og seksuelle overgrep skal inngå i utdanning av alle ledere, trenere og 

aktive.  Ledelsen og støtteapparatet spiller en viktig rolle i utøverens utvikling, enten det er på 

klubb- eller forbundsnivå. Det er de som har et ansvar for å skape trygghet og legge forholdene til 

rette for helse og velferd, og for utviklingen av utøverens uavhengighet.  Utøvere må være bevisst 

på egne grenser og kunne vise omverdenen hvor grensene går, og si fra når noen tråkker over 

dem. Dette er vanskelig for barn og unge, men også for unge voksne dersom de ikke befinner seg i 

et trygt miljø. Særlig gjelder dette dersom det er en voksen person man ser opp til, for eksempel 

treneren, som er i ferd med å tråkke over vedkommendes grenser. Voksne personer må 

respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.   

7.15.3. Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:  
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 seksuell 

orientering på en negativ måte.  

5. Tilstrebe og 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.   

7. Vis 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. 
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7.15.4. Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle overgrep forekommer?  

7.15.4.1. Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep  

Kontakt en du stoler på eller ledelsen i klubben, eventuelt fotballkretsen eller NFF.  

7.15.4.2. Mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering  

Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep. Utøvere som utsettes for seksuell 

trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for 

ikke å bli trodd. 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.  Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep eller 

trakassering skal mistanken fremmes for klubbens ledelse. Det er ledelsens oppgave å vurdere 

saken og om hvilke tiltak som skal iverksettes.  Dette er vanskelige saker og uansett hvilken 

beslutning man tar vil det få konsekvenser for både den mistenkte og den som er utsatt. Hvis 

ledelsen mener at mistanken er ubegrunnet, må man beslutte å ikke foreta seg ytterligere i saken 

og forsøke å stoppe eventuell sladder og ryktedannelse.  

Hvis ledelsen mener det er hold i saken, avhenger det videre utfallet om saken omhandler 

trakassering eller overgrep.  

7.15.4.3. Trakassering. 

Ledelsen bør avholde separate møter med begge parter, og fatte en beslutning som uansett kan 

ha store konsekvenser for den mistenkte og den som opplever å ha vært utsatt for seksuell 

trakassering Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette 

eventuelle reaksjoner mot vedkommende, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, 

idrettslige sanksjoner eller politianmeldelse.   

7.15.4.4. Overgrep 

Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres og bør 

sammen med klubbledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som gjennom 

avhør og undersøkelser vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. 

Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubb/eller forbund også under en 

eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparat og blant utøvere. 

Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorgan. Taushetsplikten 

skal overholdes både i forhold til den som opplever seksuelle overgrep og den som blir beskyldt 

for slik oppførsel, samt i forhold til mulige sanksjoner. 
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7.16. Skader og forsikring 
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. 

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er 

registrert som medlem av en fotballgruppe/fotballklubb 

tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed 

også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i 

øvrige idrettslag som er medlem av Norges 

Idrettsforbund.   Dette betyr at alle fotballspillere, 

uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under 

grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være 

registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong, for å være dekket av 

forsikringsordningen. Dette er lagleder/FIKS-ansvarlige sitt ansvar.  

Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring   

7.17. Treninger 
Målet for fotballgruppa er å legge til rette for et fornuftig aktivitetsnivå for alle årstrinnene og på 

tvers av årstrinnene. Noen av spillerne våre ønsker aktivitet hele tiden, andre én trening i uka, 

pluss kamp. Slik skal det være! Utgangspunktet er at gode opplevelser på trening og i kamp gir økt 

motivasjon og mer lyst til å spille. Fotballgruppa skal legge til rette for dette gjennom tilbud 

ukene, månedene og året igjennom. 

7.17.1. Treninger sammen med årstrinn over og under  
Alle lag skal minimum ha en trening i uka hvor det kun er lagets spillere som trener sammen. I tillegg 

bør det i høysesongen (april – september) legges opp til minst en fellestrening hvor flere årstrinn 

kan trene sammen. Det er flere mulige gevinster ved disse fellestreningene: 

• Fotballspillerne i Just IL blir kjent med hverandre som kamerater, medspillere og 

motstandere. 

• De kjenner hverandre på banen og dermed også i skolegården! Kanskje den viktigste 

gevinsten?  

• Fra å være én eller to trenere på «laget» blir dere flere trenere ute på banen samtidig, med 

ulik kompetanse: Én er god på øvelsesutvalg, én på organisering og én på øvelsesbilde, og, 

ikke minst, flere er gode omsorgspersoner. Dette gir muligheter for bedre økter og 

kompetanseoverføring. Læregutt, svenn og mester er lik mesterlæring på trenersiden! 

Mesterlæring er å lære av andre som har kunnskap som du ikke har – sammen i praksis!  

• Den samme gevinsten får du blant spillerne. Du kan legge til rette differensierte treninger 

ut fra ferdighetsnivå og modning. En som er «suveren» på Tigerne 4, oppdager at det faktisk 

er en spiller på Tigerne 5 som er bedre! Denne oppdagelsen og seinere erkjennelsen er 

viktig for spilleren og ikke minst foreldre og foresatte! Mesterlæring er undervurdert. Barn 

lærer mer av hverandre enn vi tror!  

• Spillerne kjenner alle gjennom hospiteringsordninger i klubben. 

https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring
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• Spillerne kjenner hele skolegården! 

På lengre sikt er fotballgruppa i Just IL avhengige av at våre spillere trener sammen med både årskull 

under og over sitt eget. Dette må gjøres for å få til gode treningsmiljøer og ha tilbud til dem som 

ønsker å kombinere fotballen med orientering, speideren eller sjakk! For Just IL, hvor det er 

(relativt) få spillere på hvert årstrinn, kan dette også være helt avgjørende når det gjelder å 

opprettholde fotballtilbudet for den enkelte lengst mulig. For flere årsklasser vil vi, i Just IL, være 

avhengige av sammenslåinger av årskull for å kunne stille lag. Sammenslåing av årskull har bedre 

forutsetninger for å gå bra, ved hjelp av slike fellestreninger. Spillerne har da over tid; 

o trent med spillere de nå blir lagkamerater med, 

o trent med de «nye» trenerne og er vant til deres lynne, organisering og øvelser, 

o blitt trygge i miljøet – hvordan vi har det sammen,  

o trent med «klubben» og ikke «bare laget». 

7.17.2. Treningstider 
Kommunen tildeler treningstider to ganger i året, for perioden april – oktober og for vintertrening 

november – mars. Før Just IL sender inn søknader, må fotballgruppa kartlegge lagenes 

ønsker/behov. Basert på innmeldte behov, sendes søknad og tildelt treningstid blir fordelt på de 

ulike lag. De yngste lagene og eventuelle jentelag skal ha førsterett når det gjelder ønsket tid. 

Gjeldende treningstider blir lagt ut på Just IL sin hjemmeside, under fanen «Fotball». 

7.17.3. Vintertreninger 
For barnefotballagene skal fotballgruppa gi et treningstilbud, men dette tilbudet skal aldri gå på 

bekostning av spillernes mulighet til å delta på Just IL sine andre aktiviteter. Trenerne på 

fotballagene bør oppfordre sine spillere til å spille håndball eller innebandy, og/eller delta på Just 

IL sin idrettsskole i vinterhalvåret. For de lag som i sommerhalvåret har flere ukentlige treninger, 

bør antall fotballtreninger reduseres i perioden oktober – mars. Dersom det er innendørs 

treningstid tilgjengelig, vil de aller yngste lagene få tilbud om innendørstreninger i vinterhalvåret.  

Når det gjelder vintertreninger og kuldeproblematikk, følger fotballgruppa i Just IL NFF sine 

veiledende råd: 

• Ved 12 – 15 minusgrader bør man vurdere å avlyse treninger. 

• Instruksjon bør begrenses til et minimum ved trening i kaldt vær. 

• Vektlegg grundig og god oppvarming. 

• Gjennomfør spillaktiviteter der alle spillere er involvert hele veien. 

• Vurder å avslutte noe tidligere hvis man ikke klarer å holde «grunnvarmen». 

• Ta stikkprøver på forfrysninger i ansikt, fingre og tær. 

• Sørg for at spillerne kommer seg inn i varmen fortest mulig etter trening – uttøying kan for 

eksempel gjøres i garderoben. 

• Gi spillerne beskjed om å ha med godt med tøy, og ekstra skift til etter trening. 

• Drikk godt også når det er kaldt, gjerne oppvarmet drikke. 
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8. Økonomi – plan for økonomistyring  

8.1. Plan for økonomistyring i fotballgruppa i Just IL 
Just IL er et fleridrettslag hvor undergruppene, deriblant fotballgruppa, ikke har 

noen økonomisk eller juridisk myndighet. Det er styret i Just IL som inngår alle 

forpliktende avtaler på vegne av idrettslaget. Det utarbeides heller ikke noe eget 

budsjett eller regnskap for undergruppene. Styret i Just IL har det økonomiske 

ansvaret og følger Norges idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser, jf. 

Lov for Just IL, kapittel III, § 12: 

III. ØKONOMI 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 
(2)  Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 

regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 

laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert 

revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har 

engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 

oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.  

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.  

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

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.  
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8.2. Økonomistyring i fotballgruppa 
Undergruppene kan likevel ha egne inntekter og utgifter, da primært for å styrke det sportslige 

tilbudet i gruppa. Dersom undergruppene har dette, skal et årlig regnskap legges fram for, og 

godkjennes av, styret i Just IL. Det er styret i undergruppa sitt ansvar å føre et slikt regnskap. 

Økonomiplan for Just IL legges i så fall til grunn for økonomistyringen i fotballgruppa i Just IL. 

Fotballgruppa i Just IL skal kun ha egne inntekter og utgifter med den hensikt å styrke det 

sportslige- og sosiale tilbudet i gruppa. Dersom dette skjer, skal økonomien i gruppa styres av 

gruppas egen økonomiplan, som er en fotballgruppetilpasset versjon av Økonomiplan for Just IL. 

8.3. Økonomiplan for fotballgruppa i Just IL 
1. Økonomiske prinsipp: Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være 

selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Dersom fotballgruppa skal ha 

egne inntekter og utgifter, skal dette kun igangsettes for å styrke det sportslige og sosiale 

tilbudet.   

2. Budsjett: Det utarbeides ikke budsjett for fotballgruppa. Utgifter kan kun baseres på 

fotballgruppas økonomiske beholdning og skal kun benyttes til styrking av det sportslige og 

sosiale tilbudet i gruppa. 

3. Regnskap og økonomistyring: Et regnskap for fotballgruppa skal hvert år legges fram for, og 

godkjennes av, idrettslagets styre.   

4. Bruk av bankkonto: Fotballgruppa gjør bruk av idrettslagets bankkonto. Innskudd må merkes 

tydelig med at de tilhører fotballgruppa.     

5. Kontanthåndtering: Dersom fotballgruppa avholder egne arrangement, skal kontantinntekter 

fra kiosksalg, billettsalg og lignende alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut 

og signeres av to personer, før pengene settes inn på konto. Oppgjørsskjemaet attesteres av 

fotballgruppas leder, før det videresendes til idrettslagets kasserer. 

6. Regningsbetaling: Inngående fakturaer må vedlegges et forklarende billag, attestert av 

fotballgruppas leder, før den videresendes til idrettslaget for vanlig behandling. Ved refusjoner 

av kontantutlegg skal det også vedlegges et slikt bilag. 

7. Innkreving: Innkreving skal alltid gjøres til idrettslagets bankkonti, fortrinnsvis til 

hovedkontoen. (Det kan gjøres unntak dersom idrettslagets kasserer har gitt beskjed om 

annen konto til spesielle formål).   

8. Cup/turneringer: Dersom fotballgruppas kontantbeholdning skal brukes til 

deltakelse på cuper/turneringer utover de to Just IL allerede dekker, skal 

faktura vedlegges et bilag, attestert av fotballgruppas leder, som forklarer 

dette. Fakturaen sendes til idrettslagets kasserer for betaling.   
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8.4. Lagenes økonomi 
De enkelte lag tillates også å ha egne lagkasser som de disponerer selv. Inntektene bør primært 

brukes til å styrke det sportslige og sosiale tilbudet. Typiske utgifter kan 

være deltakelse på cuper/turneringer og treningsleirer. Andre utgifter 

kan være kjørekasser, innkjøp av frukt og restitusjonsmidler og lignende. 

Et årlig regnskap skal legges fram for, og godkjennes av, fotballgruppas 

styre. 

Lagkassene skal gjøre bruk av idrettslagets bankkonto, hvert lag får tildelt en egen prosjektkonto i 

Just ILs regnskap, og Økonomiplan for fotballgruppa i Just IL må følges.    

(Økonomiplan for Just IL finnes her: 

http://just.no/images/Dokument/Sentrale_dokumenter/Oekonomiplan_JustIL.pdf) 

9. Informasjon/kommunikasjon  
Fotballgruppa ønsker å være en åpen gruppe og at nødvendig 

informasjon skal gjøres tilgjengelig for alle. Ekstern vil vi nå dette ved 

aktiv bruk av hjemmeside, og særlig, sosiale medier. Internt ønsker vi å 

ha tilstrekkelig gode kanaler for 

kommunikasjon/informasjonsformidling. 

9.1. Interninformasjon/-kommunikasjon 
Internt i fotballgruppa har vi flere informasjonskanaler. 

9.1.1. Trener og laglederforum  
Det skal arrangeres flere møter for alle trenere og lagledere i løpet 

av året. Minimumskrav er to trener- og laglederfora i løpet av året, 

et før sesongstart, hvor følgende fire tema skal gjennomgås: 1. 

Verdier; 2. Fair play; 3. NFFs retningslinjer for barne- og 

ungdomsfotballen; 4. Trygge rammer, og et etter sesongslutt, hvor 

erfaringer fra inneværende sesong skal presenteres/diskuteres og 

planer for neste sesong skal legges. Det er fotballstyret som har 

ansvar for å kalle inn til, og lede, trenerforaene. 

Trener- og lagledergruppa har også en lukket gruppe på Facebook, hvor informasjon deles. 

9.1.2. Dommerforum 
Etter hvert som fotballgruppas dommergruppe kommer opp og står, skal det arrangeres minimum 

to dommerfora i løpet av året, et før sesong, hvor kamper fordeles, reglene gjennomgås og 

fokusområder velges, og et etter endt sesong, hvor erfaringer fra sesongen 

presenteres/diskuteres og planer for neste sesong legges. Dommerkoordinatoren har ansvar for å 

kalle inn til, og lede, dommerforaene. 

http://just.no/images/Dokument/Sentrale_dokumenter/Oekonomiplan_JustIL.pdf
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Dommergruppa har også en lukket gruppe på Facebook, hvor informasjon deles. 

9.1.3. Foreldremøter 
Hvert lag må, minimum, avholde to foreldremøter i året, et før sesongstart hvor følgende fire 

tema skal gjennomgås: 1. Verdier; 2. Fair play; 3. NFFs retningslinjer for barne- og 

ungdomsfotballen; 4. Trygge rammer. I tillegg bør det på dette møtet gjøres avtaler av praktisk 

art, hvordan fordeles kjøring til kamper, hvem stiller som kampverter, kioskverter o.l. I tillegg skal 

det avholdes et møte etter endt sesong, hvor erfaringer fra sesongen presenteres/diskuteres. På 

disse møtene bør det også, så langt som mulig, kartlegges hvilke spillere som skal fortsette også 

neste sesong, slik at Just IL vet hvor mange lag som skal meldes på til seriespill.  

Det finnes også en åpen gruppe på Facebook (Just IL Fotball), hvor informasjon blir delt. Flere av 

lagene våre har også lukkede Facebookgrupper for utveksling av informasjon. Ta kontakt med 

lagledelsen for å finne ut om ditt lag har en slik gruppe. 

Forøvrig anbefaler fotballgruppa at appen Spond benyttes til innkalling til trening/kamper på det 

enkelte lag. 

I tillegg skal fotballgruppa avholde et felles årlig temamøte for alle spillere og foreldre til 

barnefotballspillere i gruppa. På dette møtet skal et årlig tema gjennomgås. Dette møtet kan 

enten arrangeres som et fellesmøte før sesongstart eller kombineres med 

sesongavslutningsfesten som fotballgruppa skal avholde i månedsskiftet oktober/november hvert 

år. 

9.1.4. Spillermøter 
På våre junior- og seniorlag skal det opprettes spillerutvalg og det skal jevnlig avholdes 

spillermøter internt i lagene. 

9.2. Eksterninformasjon/-kommunikasjon 

9.2.1. Hjemmeside 
På Just IL sin hjemmeside, www.just.no, skal til enhver tid oppdatert informasjon om lag, 

treningstider, trenere, sportsplan, klubbhåndbok og lignende være publisert. Just IL sin 

hjemmeside er fotballgruppas viktigste kanal for formidling av vår «statiske informasjon». 

9.2.2. Sosiale medier 
Facebook er fotballgruppa sin viktigste kanal for nyhets- og informasjonsformidling, både 

idrettslagets Facebookside, https://www.facebook.com/JustIL/, men også vår åpne 

Facebookgruppe, Just IL Fotball. Disse to kanalene på Facebook er fotballgruppas viktigste for 

formidling av vår «dynamiske informasjon». (Man behøver ikke ha egen Facebookprofil, for å 

kunne se innholdet på Just IL sin Facebookside.) 

I tillegg vil fotballgruppa også gjøre bruk av idrettslagets øvrige profiler på sosiale medier, så som 

instagram-, twitter- og youtubeprofil. 

http://www.just.no/
https://www.facebook.com/JustIL/
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9.2.3. Eksterne informasjonssider 
I tillegg finnes det flere nyttige informasjonssider på nett som fotballgruppa i Just IL anbefaler. Her 

er en liten liste over ulike sider hvor man kan finne informasjon om fotballbestemmelser, 

treningsinformasjon, barneidrett m.m.: 

• www.fotball.no  

• www.fotballøkta.no 

• www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/  

9.3. Kommunikasjonsveileder  
Trenere og ledere bruker mye tid på å kommunisere i sin fotballhverdag. Informasjon, beskjeder, 

møteinnkallinger, endring av kamptider – listen er lang og krevende. Kommunikasjonsformer 

utvikler seg raskt og sosiale medier har gjort hverdagen lettere, ikke minst for trenere og ledere i 

fotballen. Kommunikasjonsformene er imidlertid av en art som gjør at de også kan misbrukes, 

eller man kan bli misforstått fordi man er for «rask på labben» eller ikke tenker seg om før man 

skriver. Her kommer en liten veileder med tips og råd.  

9.3.1. Klubben er sjef.   
En god klubb har styring på det som skjer i klubben, og det innebærer også kommunikasjon. Det 

er derfor viktig at styret i fotballgruppa er informert om hva som kommuniseres, så dersom det 

opprettes egne lukkede grupper for lag o.l. på sosiale medier, skal alltid et styremedlem legges til 

som administrator i gruppen. Alt som publiseres offentlig på vegne av fotballgruppa i Just IL, 

enten på lagnivå eller generelt, skal være godkjent av styrerepresentant før publisering.   

9.3.2. Språkbruk 
Språkbruk er noe det er ekstra viktig å 

være oppmerksom på. Trenere og 

lagledere/støtteapparatet har ansvar for 

at språkbruken er korrekt, både for egen 

del, men også når det gjelder 

kommunikasjon mellom spillere. Det er 

viktig å tenke over at ord kan bli oppfattet 

ulikt av leserne/mottakerne. Ofte skriver 

vi kjappe meldinger på SMS eller på 

sosiale medier, og det kan lede til 

misforståelser og konflikter. Særlig engasjerte og opphetede diskusjoner kan eskalere på sosiale 

medier, og språkbruken blir derfor ekstra viktig. Alt som skrives kan bli sitert eller videresendt, og 

det bør man være seg bevisst. Nettet er også en arena for mobbing og de voksne har derfor et 

ekstra ansvar for hvordan spillerne kommuniserer seg imellom og hvordan de omtaler hverandre, 

og foreldre/voksne må reagere raskt, når slike overtramp begås.   

http://www.fotball.no/
http://www.fotballøkta.no/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/


 
Klubbhåndbok 

 Just IL  
fotballgruppa 

 

 

 
Dette dokumentet skal revideres årlig. Sist revidert: Mai 2019 

 

44 

9.3.3. Forstår alle norsk?  
Det er viktig at man er sikker på at alle forstår det som blir kommunisert. Mange lag har spillere 

med innvandringsbakgrunn og det er støtteapparatets ansvar å forsikre seg om at alle mottakere 

faktisk forstår det som blir skrevet.   

9.4. Kommunikasjonsformer  
Det finnes ingen fasitsvar eller den perfekte kommunikasjonsform, men det er mange erfaringer 

som kan være nyttige å ha i mente i enhver klubb.   

9.4.1. Muntlig informasjon 
All erfaring tilsier at muntlig informasjon fungerer svært godt. Å samle alle involverte til muntlige 

orienteringer, diskusjoner og ikke minst spørsmål er en effektiv og god metode. Dette er ikke 

minst viktig i forhold til spillere og foreldre som ikke har norsk som morsmål. Utfordringen er å 

samle alle i en travel hverdag, og en god og hyggelig invitasjon er avgjørende – og den kan gjerne 

formidles både skriftlig og muntlig.   

9.4.2. Skriftlig informasjon 

På alle møter kan det være nyttig å gi skriftlig informasjon. Lapper som spillerne skal ta med hjem 

er imidlertid lite egnet for det havner fort nederst i baggen og blir borte. Brev er dyrt og 

arbeidskrevende og bør unngås. 

9.4.3. Epost   
Oppdater epostlisten hvert år, og ta opp på foreldremøter hvorvidt dette er en effektiv 

kommunikasjonsform. Bruk tid på å lage epost-grupper så det er raskt å sende epost til hele 

spillergruppen. Hvis spillerne bruker epost kan man doble utsendingen ved å inkludere dem i 

epostutsendelser. Foreldre har ulike yrker og ikke alle er «på mail» hele dagen, og viktige 

beskjeder kan ikke komme fram, fordi mor eller far ikke leste mail. En utfordring er å vite om 

eposten er lest, men som hovedregel – og det bør tas opp på foreldremøter – er at foreldrene 

ikke skal sende svar tilbake med et «OK». Innboksen til trener eller støtteapparat svulmer opp og 

ikke alle arbeidsgivere godtar at privat epost flommer inn på den ansattes PC. Diskusjoner bør 

som hovedregel ikke tas pr. epost, men ansikt-til-ansikt.   

9.4.4. SMS   

Mobiltelefonen er en trofast følgesvenn for de aller fleste, og SMS er en effektiv måte å nå mange 

på. Bruk tid på å lage en gruppe for å nå alle raskest mulig, og bli enige med foreldre også her om 

dette er en kommunikasjonsform de anser som effektiv. Diskusjoner pr. SMS bør også unngås. 

Fotballgruppa anbefaler imidlertid at lagene, i størst mulig grad, tar i bruk appen Spond for å 

kommunisere informasjon om treninger, kamper og møter.  

9.4.5. Hjemmeside/Sosiale medier  
Just IL har egen hjemmeside, hvor fotballgruppa her en egen underside.  Denne undersiden skal 

inneholde fellesinformasjon, kontaktinfo for alle roller i fotballgruppa – hvem som gjør og svarer 

på hva, treningstider med mer. På undersiden skal også rutiner, retningslinjer, verdidokumenter, 
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sportsplan og alle andre planer legges ut og være enkle å finne for alle, noe som skal være med på 

å gjøre fotballgruppas linje kjent, noe som vil kunne hindre misforståelser og unødvendige 

diskusjoner. Spillere i alle aldre kan bruke nettet og det er en ansvarliggjøring av spillerne at de 

må bruke hjemmesiden aktivt for å holde seg oppdatert.  

9.5. Bilder 

Den gyldne regel: Spør først – publiser etterpå. Fotballgruppa i Just IL bygger sine anbefalinger på 

NFFs retningslinjer, som igjen er hentet fra Datatilsynets anbefalinger og bestemmelser i 

Åndsverkloven:  

• Spør de avbildede om det er greit at bildet av dem brukes.  

• Bilder og film av barn under 15 år kan ikke publiseres uten foreldrene/foresattes 

samtykke.  

• Publisering gjelder alle medier, både papir og på nett.  

Dette løser fotballgruppa på den måten at det, før hver sesong, sendes ut registreringslapper til den 

enkelte spillers foresatte. På denne lappen skal de foresatte gi en skriftlig tilbakemelding angående 

hvorvidt de tillater at bilder/video av deres barn blir publisert, enten på papir eller på nett.  

Det finnes ulike kategorier av bilder og ulike bestemmelser som regulerer dem. Her en er en liten 

oversikt over de vanligste typene. 

9.5.1. Portrettbilder 
Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer og skal ikke publiseres uten 

samtykke fra de avbildete. Lagbilder er definert som portrettbilder og publisering kan bare skje 

hvis det er innhentet samtykke fra alle på bildet og fra deres foresatte dersom spillerne er under 

15 år.   

9.5.2. Situasjonsbilder 
Situasjonsbilder er bilder der aktiviteten er hovedmotivet og ikke personen. Slike bilder kan 

offentliggjøres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende. Her må man utvise 

skjønn, og er det tvil - så innhentes samtykke.  

9.5.3. Video 

Foreldre som filmer eller tar bilder kan gjøre det helt fritt fordi det regnes som til privat bruk jf. 

personopplysningsloven. Hvis trener vil filme en kamp har personopplysningsloven en rekke krav 

som må oppfylles:   

a) Spør foreldre på eget lag om det er OK  

b) Vær tydelig på hvordan det skal brukes, f.eks. kun sekvenser som skal vises på ett 

spillermøte og så slettes etter bruk. Opptaket må ikke publiseres på nett eller fremvises 

for andre.. 

c) Spør foreldrene til motstanderlaget om det er OK og vær tydelig på bruken, jf. punkt B.  
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9.6. Sosiale medier - nettvett   
Bevisst bruk av sosiale medier kan være 

med på å styrke fotballgruppas omdømme, 

markedsføre aktiviteten og synliggjøre 

klubben, men det er også viktig å ha klare 

retningslinjer. Her følger en liste over 

punkter man bør følge:   

• Alle personer med en tilknytning til 

fotballgruppa skal utvise særlig 

stor aktsomhet ved deltagelse i 

sosiale medier. 

• Ingen skal i sosiale medier uttrykke 

meninger om spillere, andre 

klubber, dommere eller andre 

knyttet til sitt engasjement i 

klubben.   

• Styret i fotballgruppa skal 

godkjenne alle grupper, blogger, 

sider på sosiale medier som er 

knyttet til fotballgruppa og 

benytter idrettslagets navn. 

• Vær åpen og ærlig i alt du foretar 

deg i sosiale medier. Oppgi at du 

er medlem i idrettslaget/fotballgruppa dersom du skriver om temaer som angår 

idrettslaget/fotballgruppa.  

• Tenk over dine personlige synspunkter kan skade idrettslagets/fotballgruppas omdømme, 

selv om ytringene ikke direkte gjelder idrettslaget ditt.  

• Det du ikke ville sagt om deg selv eller andre i en forsamling av kjente og ukjente personer 

i den fysiske verden, bør du heller ikke publisere på nett/mobil. 

• Kortformen krever et unyansert språk som lett kan bli for konstaterende og som kan 

skape misforståelser.   

10. Rekrutteringsplan 
Just IL ønsker flere spillere, både nye lag, men også flere spillere til allerede etablerte lag. 

Vi ønsker å være en fotballgruppe for alle! I fotballgruppa har vi to «større» 

rekrutteringsarrangement: Hovedarrangementet markerer sesongstart og arrangeres en lørdag i 

midten av april. Arrangementet er sesongens første fotballørdag, og alle elever på Justvik skole (og 

andre interesserte) inviteres. I tillegg til å være sesongkick-off, skal dette arrangementet også 

brukes til å rekruttere nye spillere til våre etablerte barnefotballag. Årets andre «store» 
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arrangement er oppstartsarrangementet som arrangeres for førsteklasseelever ved Justvik skole 

kort tid etter skolestart. Til dette arrangementet inviteres årets nye førsteklassinger og deres 

foresatte. I tillegg avholdes det en rekke mindre rekrutteringsarrangement/-tiltak i løpet av året. 

Her følger en beskrivelse av de ulike rekrutteringsarrangement/-tiltak, 

10.1. Sesongkick-off – fotballens dag 
I april/mai arrangeres et oppstartsarrangement, som markerer starten på fotballsesongen. Dette 

arrangementet legges til sesongens første fotballørdag. Invitasjon sendes til alle elever ved Justvik 

skole, og arrangementet gjøres kjent på facebook/internett og med plakater i nærmiljøet. Til 

arrangementet inviteres alle som har lyst til å spille fotball i Just IL. Dersom interessen er stor, 

inviteres også barnehagebarnene som skal begynne på skolen til høsten til arrangementet og de 

får begynne med ukentlig treninger i perioden fram mot sommerferien. 

Arrangementet legges til Justvikbanen, ansvarlig for arrangementet er rekrutteringsansvarlig, 

sammen med styret i fotballgruppa. Det er viktig at det også legges opp til aktiviteter for 

foreldre/foresatte denne dagen. Denne dagen er en mulighet for fotballgruppa til å få ut 

informasjon om vårt arbeid.  

10.2. Oppstartsarrangement – rekruttering av nye årslag 
Tidligst mulig etter skolestart avholdes det også et oppstartsarrangement for de nye 

førsteklassingene ved Justvik skole, et «kick-off»-arrangement for fotballgruppas nye fotballag. 

Her inviteres alle elever på trinnet, ikke bare de som eventuelt allerede har begynt med 

fotballtrening, med foreldre. Imens barna for tren fotball, for foreldrene en innføring i 

fotballgruppas verdier, rutiner og liknende. 

Hovedansvarlig for dette arrangementet er rekrutteringsansvarlige i fotballgruppa. 

10.3. Rekruttering av jente- og ungdomsfotballspillere 
I månedene etter sesongslutt, skal fotballgruppa ha spesielt fokus på å rekruttere to grupper til 

gruppa: Jentespillere og spillere til juniorlagene våre. Før påmeldingsfristen til seriespill neste 

sesong går ut, skal det legges ned et godt stykke arbeid for å forsøke å få nok spillere til å stille 

jente- og juniorlag til kommende sesong.  

10.3.1. Jentespillerrekruttering 
Etter sesongslutt og i tiden som følger, skal det inviteres til 

egne reine jentetreninger og sosiale arrangement hver 

høst/vinter. Målgruppe vil primært være jenter på Justvik 

skole, men informasjon/invitasjoner kan også sendes til 

skoler som primært rekrutterer spillere til klubber som 

ikke har et jentetilbud. Det sendes settes opp plakater, 

reklameres på sosiale medier og sendes personlige 

invitasjoner til alle jenter på Justvik skole i tillegg til at 

invitasjonen sendes til andre aktuelle skoler. 
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I tillegg til treninger, må det legges opp til flere sosiale arrangementer, da all erfaring viser at det 

sosiale er en svært viktig faktor for å lykkes med jentefotball. 

Treninger og sosiale arrangement må ikke legges til tidspunkt hvor de kommer i konflikt med 

andre treninger i idrettslaget. For at vi skal lykkes med jentefotball i idrettslaget, er vi avhengige 

av et godt samarbeid med de andre undergruppene, spesielt med håndballgruppa, som for tiden 

er den største jentegruppa i idrettslaget. 

Det er fotballgruppas jentefotballansvarlige som har hovedansvaret for dette tiltaket. 

10.3.2. Ungdomsspillerrekruttering 
Når det gjelder rekruttering til våre juniorlag, er det det rekrutteringsansvarlig, sammen med 

fotballgruppestyret, som har hovedansvaret. Hovedoppgaven er å forsøke å fange opp spillere fra 

andre klubber som slutter med fotball fordi de føler at det blir for seriøst og/eller tidkrevende i 

egen klubb. For disse spillerne skal det gjøres kjent at fotballgruppa i Just IL ønsker å gi dem et 

tilbud. Målgrupper vil være elever på nærliggende ungdomskoler og på videregående skoler i 

regionen. Det gjøres aktiv bruk av sosiale medier, plakater og flyers. 

Hovedansvaret for denne aktiviteten ligger hos fotballgruppas styre, i samarbeid med 

rekrutteringsansvarlig og lagledelse i eksisterende ungdomsfotballag i Just IL.  

10.3.3. Rekruttering – seniorspillere/voksne medlemmer 
Fotballgruppas hovedmålgrupper er og skal være barn og ungdom. Vi ønsker i tillegg også å tilby 

aktiviteter til voksne spillere/medlemmer, men disse skal aldri gå på bekostning av tilbudet til 

barn og unge. 

Utover at idrettslaget/fotballgruppa bør være tilstede på 

Universitetet i forbindelse med høstens oppstart av studieåret, har 

fotballgruppa ingen strategi for rekruttering av nye seniorspillere. 

Denne rekrutteringen bør skje på grunnlag av at idrettslaget blir kjent 

for sin inkludering og gode miljø. Ved behov, kan det settes inn 

spesielle tiltak for å rekruttere flere spillere til vårt(/våre?) damelag. 

Fotballgruppa har planer om å starte opp lavterskelfotballtilbud til 

voksne mennesker i form av fotball fitness (et nytt tilbud under utvikling hos fotballforbundet) 

og/eller «løkkefotball». Rekruttering til dette vil skje gjennom annonsering i sosiale medier, 

plakater o.l.   

10.3.4. Rekruttering av personer til ulike oppgaver 
Når det gjelder rekruttering til ulike roller og verv i fotballgruppa, er det viktig at fotballgruppas 

sportsplan og klubbhåndbok er lett tilgjengelig for aktuelle personer. Rekrutteringen skjer 

primært ved hjelp av personlig kontakt, men, forhåpentligvis, skal oppgavebeskrivelsene til de 

ulike rollene gjøre det enklere å rekruttere inn nye personer. 
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Mål: Aktivitet: Ansvarlig: Tidsrom: 

Etablere nye 

lag/årganger 

Oppstartsarrangement Rekrutteringsansvarlig Kort tid etter skolestart i 

august. 

Flere spillere til 

etablerte barnelag 

Sesongkick-

off/fotballens dag 

Rekrutteringsansvarlig 

og styret i fotballgruppa 

Midten av april, 

sesongens første 

fotballørdag. 

Rekruttering av 

jentefotballspillere/ 

etablering av jentelag 

Jentespillerrekruttering Jentefotballansvarlig Månedene etter 

serieavslutningen, 

oktober – desember. 

Rekruttering av 

ungdomsfotballspillere 

Ungdomsspiller-

rekruttering 

Fotballgruppas styre, 

rekrutteringsansvarlig 

og trenere for 

eksiterende 

ungdomslag. 

Månedene etter 

serieavslutningen, 

oktober – desember. 

Rekruttering av 

seniorspillere 

Deltakelse på 

oppstartsarrangement 

på UiA 

Styret i fotballgruppa Semesteroppstart 

august 

Rekruttering av nye 

personer til ulike verv og 

oppgaver. 

Forespørsler/dialog Styret i 

fotballgruppa/lagledelse 

Hele året. 
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11. Utdanning/Kompetanse 

11.1. Styret – lederkompetanse 
Fotballgruppa i Just IL ønsker at styret i gruppa skal ha tilstrekkelig lederkompetanse. Derfor 

ønsker vi at alle skal styremedlemmer skal ta fotballederutdanning, minimum nivå 1.  

11.2. Trenerkompetanse 
Hva fotballgruppa forventer av kompetanse hos sine trenere, er nedfelt i Sportsplanen. Alle 

trenere og lagledere skal, avhengig av hvilken kategori deres lag tilhører, ha deltatt på barne- eller 

ungdomsfotballkvelden i løpet av første sesong de følger et lag. Fotballgruppa i Just IL setter opp 

disse kursene minst en gang per år. I tillegg skal, i utgangspunktet, hovedtrenerne på de ulike 

årstrinn, minimum ha det grasrottrenerdelkurset som tilsvarer lagets årsklasse. Assistenttrenere 

bør også ha grasrottrenerdelkurs, men det er tilstrekkelig med nivået under eget lags årsklasse 

11.2.1. Kompetansekrav trenere 
Fotballgruppa i Just IL ønsker kvalifiserte trenere. Vi har derfor nedfelt krav til utdanningsnivå. 

Disse kravene kan skjematisk skisseres slik: 

  Hovedtrener Assistentrener(e) 

  Barne
-

fotball
-kveld 

Ungdoms
-fotball-
kveld 

Grasrot
-trener 
delkurs 

1 

Grasrot
-trener 
delkurs 

2 

Grasrot
-trener 
delkurs 

3 

Grasrot
-trener 
delkurs 

4 

Barne
-

fotball
-kveld 

Ungdoms
-fotball-
kveld 

Grasrot
-trener 
delkurs 

1 

Grasrot
-trener 
delkurs 

2 

Grasrot
-trener 
delkurs 

3 

Grasrot
-trener 
delkurs 

4 

G/J 6 Ja           Ja           

G/J 7 Ja   Ja       Ja   Bør       

G/J 8 Ja   Ja       Ja   Bør       

G/J 9 Ja     Ja     Ja   Ja Bør     

G/J 10 Ja     Ja     Ja   Ja Bør     

G/J 11 Ja       Ja   Ja     Ja Bør   

G/J 12 Ja       Ja   Ja     Ja Bør   

G/J 13 -
14 

  Ja       Ja   Ja     Ja Bør 

G/J 15 - 
16 

  Ja       Ja   Ja     Ja Bør 

G/J 19   Ja       Ja   Ja     Ja Bør 

Senior           Bør           Bør 

Oldboys                         

Fotball 
fitness 

                        

 

Fotballgruppa i Just IL legger opp til at trenerne i gruppa kan ta hele sin grasrottrenerutdanning i 

regi av gruppa. Hvert år, i mars, settes et nytt delkurs opp i fotballgruppas regi, så i løpet av fire år, 

er det mulig å ta hele utdanningen på Justvik. Fotballkretsen setter opp alle delkursene flere ganger 

og på flere steder i løpet av en sesong. Trenere som ønsker et raskere utdanningsløp, står fritt til å 

benytte kretsens kurstilbud. 
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11.3. Dommerkompetanse 
Fotballgruppa ønsker at alle hjemmekamper i Just IL sin regi, skal dømmes av kvalifiserte 

dommere. Vi har fått utdannet første kull med klubbdommere som, så langt det lar seg gjøre, skal 

dømme Just IL sine hjemmekamper i klassene G/J7-G/J11. 

I tillegg ønsker fotballgruppa å etablere et antall krets-/rekrutteringsdommere og har som 

målsetting å rekruttere dommere på høyere nivå på sikt. Dommerne skal ha sin naturlige plass i 

fotballgruppa, på lik linje med spillere og trenere. 

Styret i fotballgruppa har til enhver tid oversikt over trener-, leder- og dommerkompetanse i 

gruppa og har også en oversikt (skoleringsplan) over når ønsket kompetanse eventuelt er planlagt 

tilegnet. 

11.4. Øvrig kompetanse 
Fotballgruppa ønsker at personer som har oppgaver/roller i fotballgruppa har tilstrekkelig 

kompetanse. Derfor oppfordres/tilbys alle med fagansvar/roller å ta relevant kurs/delta på 

fagsamlinger, dersom dette tilbys.  
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12. Årsplan/aktivitetskalendere   
Her følger to skjematiske oversikter over aktiviteten i fotballgruppa i Just IL, en oversikt over 

sportslig aktivitet, inneholdende anbefalinger over antall treninger/aktivitet, og en oversikt over 

øvrig aktivitet i gruppa, møter, kurs o.l.  

12.1. Årsplan idrettsaktiviteter: 
Måned: Sesong: Barnefotball: Ungdomsfotball: Seniorfotball: Faste cuper/ 

aktiviteter: 
Januar Lavsesong Treningsfri/en trening i 

uka* 

En til tre trening i uka + 

egentrening/frivillige 

økter 

En til tre treninger i 

uka 

 

Februar Lavsesong En trening i uka* To til fire treninger i uka To til tre treninger i 

uka 

 

Mars Lavsesong En til to treninger i uka 

+ treningskamp 

To til fire treninger i uka 

+ treningskamp 

To treninger i uka + 

treningskamp 

Minicup på 

Justvikbanen 

April Høysesong En til to treninger i uka 

+ kamp 

To til tre treninger i uka 

+ kamp 

To treninger i uka + 

kamp 

Fotballørdager fra 

medio april 

Mai Høysesong En til to treninger i uka 

+ kamp 

To til tre treninger i uka 

+ kamp 

To treninger i uka + 

kamp 

Fotballørdager 

Juni Høysesong En til to treninger i uka 

+ kamp 

To til tre treninger i uka 

+ kamp 

To treninger i uka + 

kamp 

Fotballørdager 

Juli Høysesong Sommerferie – frivillige 

treninger 

Sommerferie – frivillige 

treninger 

En til to treninger i 

uka 

 

August Høysesong En til to treninger i uka 

+ kamp 

To til tre treninger i uka 

+ kamp 

To treninger i uka + 

kamp 

Skagerak Cup, 

Øyestad IF (gratis)/ 

Fotballørdager 

September Høysesong En til to treninger i uka 

+ kamp 

To til tre treninger i uka 

+ kamp 

To treninger i uka + 

kamp 

Fotballørdager 

Oktober Lavsesong En trening i uka (+ evt. 

kamp)* 

To til tre treninger i uka 

+ kamp 

To treninger i uka + 

kamp 

 

November Lavsesong En trening i uka* En til to treninger i uka En til tre treninger i 

uka 

 

Desember Lavsesong Treningsfri/en trening i 

uka* 

En trening i uka + 

egentrening/ frivillige 

økter 

En til tre treninger i 

uka 

 

 

 

   

* = For aldersgruppen 6-10 år skal det legges opp til allsidighet, og derfor skal fokus på fotball trappes ned i perioden medio oktober – medio april, slik at 

fotball ikke skal være til noen hindringer for de som ønsker å spille håndball, innebandy eller drive med andre idretter. Det oppfordres samtidig til å fortsette 

med fotballtreninger også i denne perioden, men fotballtreningene må ikke kollidere/komme i konflikt med håndball- eller innebandytreninger. Det skal 

være høy toleranse for at spillere tar vinterfri fra fotballen for å bruke sin tid på andre idretter. 
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12.2. Årsplan øvrige aktiviteter: 
 

Måned: Fotball-

gruppa: 

Styret Trenerne Dommerne Ledere/ 

fagansvarlige 

Foreldre-

møter 

Rekruttering 

Januar  Styre-

møte 

     

Februar Årsmøte  Trener-

forum 

Dommer-

forum? 

   

Mars   Barne-

fotballkveld 

/ Grasrot-

trener - 

delkurs 

Klubb-

dommerkurs 

   

April  Styre-

møte 

 Klubb-

dommerkurs 

(?) 

Fair Play-samling 

/ 

Kampvert-

samling 

Foreldre-

møter - 

lagene 

Sesongkick-off 

– fotballens dag 

 

Mai        

Juni        

Juli        

August  Styre-

møte 

Trener-

forum 

  (Foreldre-

møter – 

lagene?) 

Oppstarts-

arrangement 

(1. trinn) 

September        

Oktober Sesong-

avslutning/ 

temamøte 

Styre-

møte 

Trener-

forum /  

Barne-

fotballkveld 

Dommer-

forum 

 Foreldre-

møter - 

lagene 

Rekruttering 

jentefotball-

spillere/ 

ungdoms-

fotballspillere 

November Sesong-

avslutning/ 

temamøte 

Styre-

møte 

 Klubb-

dommerkurs? 

 Foreldre-

møte/tema

møte 

Rekruttering 

jentefotball-

spillere/ 

ungdoms-

fotballspillere 

Desember       Rekruttering 

jentefotball-

spillere/ 

ungdoms-

fotballspillere 

 


