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Innledning 

Denne klubbhåndboka skal være et hjelpemiddel i klubbens daglige drift og aktivitet.  

Klubbhåndbok er laget etter mal fra Norges Fotballforbund 

Klubbhåndboka skal ligge på klubbens hjemmeside og skal kunne brukes som et 

oppslagsverk ved behov. Den skal gjøre det enklere for den enkelte leder, trener, spiller, 

forelder eller andre å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå 

diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige 

som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre. 

 

 Målet er at det skal bli enklere å: 

 Rekruttere 

 Organisere 

 Beholde 

Klubbhåndboka vil til enhver tid være tilgjengelig på klubbens hjemmeside 

Link www.kvinesdalil.no 

 

1. KLUBBEN VISJON –  
Bevisstgjøring om hva som ligger i de 3 T-ene 
 
TRYGGHET    TRIVSEL OG TILHØRIGHET 
 
Trygghet 

 Bli sett 

 Mestring 

 Venner 

 Nok og flinke trenere 

 Foreldre 
 Trivsel 

 Mestring 

 Samhold 
Tilhørighet 

 Integrering 

 Inkludering 

 Kvinesdal stadion 

 Drakta 

 Klubbhuset 

 KIL-Bussen 
 

Mestring for alle 

 

 

 

http://www.kvinesdalil.no/
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KLUBBENS MÅLSETTING 

Kvinesdal Idrettslag er et fleridrettslag med følgende målsetting bestemt i vedtekter: 

1. Klubbens målsetting fra våre vedtekter 2017 

 § 1  Formål 

 (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund 

og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 (2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 

idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 

helse og ærlighet. 

 

KLUBBENS MÅLSETTINGER FOR FOTBALLGRUPPA: 

Den overordnede målsetning for KIL Fotball er: 

 Flest mulig - lengst mulig - best mulig 

 Kvinesdal Idrettslag er og skal være en breddeklubb 

I tillegg har KIL følgende sportslige målsetninger: 

 A lag herrer skal etablere seg i 4. divisjon. 

 Etablere et damelag 

 Vi skal gi et godt trenings- og kamptilbud for jenter og gutter i klubben som er 

eldre enn 16 år.  

 Skape gode prestasjoner og opplevelser i barne- & ungdomsfotballen gjennom 

en utviklingsorientert kultur. 

 Trenings og kamptilbud for alle i barne- og ungdomsklassene som ønsker det. 

 Sportslig Utvalg, fotballstyret får ansvar for trener- og spillerutvikling i klubben. 

Dette gjøres i nært samarbeid med NFF-Agder 

 KIL har pr. dags dato svært få aktive målmenn. Det skal være et prioritert 

mål å motivere spillere, både gutter og jenter til å bli målmenn. Et 

virkemiddel er å ha egen målmannskurs med innleide keepertrenere. 

Men klubben må også selv utdanne egne keepertrenere. 

 Beholde Fotballens Fritidsordning - FFO 

 Minst tre trenere/ledere pr. lag 

Barnefotball (6-12 år) 

 En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden 

 En trener pr. årskull med mint ett delkurs fra NFF Grasrotreneren 

Ungdomsfotball (13-19 år: 

 En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden 

 En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren 

 

2. KLUBBENS VERDIGRUNNLAG 
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KLUBBENS OMDØMME 

Fotball med stil 

Husk at du representerer klubben 

Økonomisk styring 

KLUBBENS OM SAMFUNNSAKTØR 

Engasjere mange 

Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Dette kan vi vise ved for eksempel å 

delta den nasjonale TV-Aksjonen.  

FAIR PLAY 

Følge regelverket både på og utenfor banen. 

Ta godt imot våre motstandere, dommere og andre gjester.  

Link: Rollebeskrivelse kampvert 

Link til klubbens sportsplan om kampvert 

 

3. KLUBBENS LOVER 

Link: 

https://web.spoortz.no/kx/575/Vedtekter%20Kvinesdal%20IL/lovnorm-for-idrettslag.pdf 

 

 

4. KLUBBENS MÅLGRUPPER 

 Barnefotball 6-12 år  

Link:  Rollebeskrivelse Leder barnefotball 

Link: Årshjul Leder barnefotball 

 Ungdomsfotball: 13 – 19 år 

 Senior 

Senior herrer 

Senior damer 

Hvis nok spillere et rekrutteringslag. Det kan noen år være aktuelt å samarbeide med 
naboklubber. 

 

Klubbens sportsplan med klubbens blå tråd ble revidert høsten 2019 og vil gjelde for 2020-
2022 

 

https://web.spoortz.no/kx/575/Vedtekter%20Kvinesdal%20IL/lovnorm-for-idrettslag.pdf
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5. KLUBBENS 
ORGANISERING

 

Vi har følgende rollebeskrivelser 

1. Hovedstyret 

2. Styreleder 

3. Økonomileder 

4. Arbeidsutvalg 

5. Kontrollutvalg 

6. Valgkomite 

7. Sportslig utvalg fotball – Fotballstyret 

8. Sportslig Utvalg – Friidrett 

9. Sportslige arrangement – Utvalg 

10. inntektsbringende arrangement – Utvalg 

11. Leder Barnefotball 

11B Årshjul leder barnefotball 

12. Leder ungdomsavdelinga 

13. Foreldrekontakt 

14. Lagleder/oppmann barnefotball 

15. Kampvert 
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16. 16 Kvalitetsklubbansvarlig 

17. Fair Play 

18. Politiattester 

19. Dommeransvarlig 

20. FIKS-ansvarlig 

21. Materialforvalter utstyr 

22. Ansvarlig KIL-Bussen 

23. Anleggsutvalg 

 

6. LAGETS ORGANISERING 

Trener: 

 Har ansvaret for det sportslige tilbudet. 

 Treningsopplegg 

 Treninger 

 Laguttak 

 Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter 

 Spillersamtaler\ møter 

 Følger opp hver enkelt spiller best mulig 

 Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppa\ 
laget 

 Ta trenerkurs 

 Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har hovedansvaret for 
treningsopplegg 

 Hospitering og kontakt med sportslig utvalg og 
Ungdomsfotballeder/Barnefotballeder 

Oppmann 

 Er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt 
laget, også lagets aktiviteter. 

 Sørge for at spillerlister er oppdaterte til enhver tid, og eventuelt melde inn 
endringer til administrasjonen.  

 Arrangere foreldremøter 

 Samarbeide med trenerne om spillermøter 

 Være kjent med klubbens Sportsplan 

 Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside. 

 Ansvarlig for påmelding til cuper 

 Holde orden på lagets førstehjelpsutstyr og evnt annet utstyr. Melde inn behov for 
nytt utstyr til materialforvalter 

 

Foreldrekontakt 
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 Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa\ lagledelsen og fremme 
det sosiale miljøet i spiller\ foreldregruppa.. 

 Bindeledd mellom trenere\ oppmann og foreldregruppa 

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

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

 Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener\ oppmannsgruppa dersom 
laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret\ sportslig utvalg. 

 Ansvarlig for å organisere foreldregruppas dugnader i henhold til klubbens årshjul. 
Dette innebærer også å delta på møter i forkant av Vårslepp osv. 

 Være kampvert på hjemmebaner, eventuelt sette opp liste med rullering av  

 kampverter 

7. KLUBBDRIFT OG RUTINER 
 

7.1 Politiattester 

ANSVARLIG POLITIATTESTER: Anne Edvardsen 

Oppgaver/Prosedyre for politiattester: 

 Klubbens daglige leder er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger ajourført liste 
med når klubbens trenere og ledere har vist gyldig politiattest. 

 Fra 2020 skal alle klubbens trenere og ledere vise gyldig politiattest ved årets 
begynnelse. Deretter visest gyldig politiattest hvert 3. år. Nye trenere og ledere viser 
gyldig politiattest når engasjementet begynner.  

 KIL sørger for at den enkelte får «bekreftelse på formål» 

 De skal gjøres oppmerksom på at registrering nå kun kan gjøres elektronisk på 
nettsiden www.politi.no. De må selv hente den ut derfra og registrere 

 Det vil si at hver enkelt trener/leder/tillitsvalgt i Kvinesdal IL selv må logge seg inn 
med Min ID og hente ut attest via www.politiet.no  

 Attesten skal kun framvises til, ikke oppbevares av klubbens ansvarlige for 
politiattester.  

 

7.2  KONTIGENTER OG AVGIFTER 

Medlemskontingent bestemmes av årsmøtet 

Styret kan fastsette treningsavgifter 

Dagens kontingenter: 

https://www.kvinesdalil.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948514102 

 

 

 

 

 

7.3 FORSIKRING OG ARBEIDSGIVERANSVAR 

http://www.politi.no/
http://www.politiet.no/
https://www.kvinesdalil.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948514102
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Fotballens forsikringsordning 

https://web.spoortz.no/kx/575/Forsikring%20fra%20NFF/fors.bevis-og--vilkar-
2016.pdf 

Klubbens har to fast ansatte 

Daglig leder: Anne Edvardsen 100% 

 Det foreligger arbeidsavtale med instruks og lønnsavtale 

Renhold: Tsege 50% 

 Det foreligger arbeidsavtale med instruks 

 

7.4 GJENNOMFØRING HJEMMEKAMPER 

 Vi styrker klubbens omdømme ved å ha gode og trygge rundt hjemmekampene. 

 Motstandere og dommere skal føle seg velkommen til Kvinesdal stadion 

 Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i 
kampsammenheng.  

 Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, 

Link: Rollebeskrivelse kampvert 
 

 Ved egne turneringer og større sportslige arrangement oppnevnes det egne 
kampverter. Hvis våre gjester føler seg godt ivaretatt, er det sannsynlig at de 
kommer igjen på vårt neste arrangement.. 

 

7.5  KLUBBENS ANLEGG – KVINESDAL STADION 

Oversikt over anlegg og bygg på Kvinesdal stadion 

En fotballbane naturgress 

Eramet Kvinesdal kunstgressbane  

Klubbhus med kontorer, kafe, kjøkken og storsal 

Garderober i kjeller 

Flomlysanlegg 

Friidrettsanlegg under bygging 

Minibuss 

Banken Arena 

Driftsbygg 

Tribunebygg 

Telebygget 

https://web.spoortz.no/kx/575/Forsikring%20fra%20NFF/fors.bevis-og--vilkar-2016.pdf
https://web.spoortz.no/kx/575/Forsikring%20fra%20NFF/fors.bevis-og--vilkar-2016.pdf
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800 meter lysløype med skyte-anlegg (Knaben og Fjotland IL) 

Idrettsutstyr disponeres av de ulike lag. Innkjøp gjøres av materialforvalter, som har 
egen rollebeskrivelse 

Anleggsutvalg:  

 Rollebeskrivelse 

 Vedlikeholdsplan 

 

7.6 ARRANGEMENT 

Faste arrangement minst en gang pr år 

 Fotballens vårslipp 

 Tine fotballskole 

 17. mai (Må søkes på hvert år) 

 Reiselotteri 

 Vårdugnad stadion 

 Dugnadshjul for alle lag: 

https://web.spoortz.no/kx/575/DUGNADSHJUL%20FOR%20KIL%202019.pdf 

Andre arrangement 

 Konserter 

 Ulike dugnader 

 Bingo (Julebingo) 

 Mindre (interne) turneringer 

7.7 DOMMERE 

KIL har pr dato kun en aktiv dommer som dømmer for NFF-Agder. 

Instruks dommerkontakt : LINK 

 

7.8 INNKJØP OG SPONSORER 

Vi har pr. dato ikke noen innkjøpsavtale trenings- og sportsutstyr. Men klubben 
ønsker i størst mulig grad å handle lokalt, og oppfordrer våre medlemmer til å gjøre 
det. 

Link: Rollebeskrivelse materialforvalter utstyr 

Klubben har et eget sponsorprogram: På lag med Kvinesdal IL. Dette rulleres hvert 3. 
år. Alle avtaler går ut samtidig. 

DETTE MANGLER PÅ HJEMMESIDA 

 

https://web.spoortz.no/kx/575/DUGNADSHJUL%20FOR%20KIL%202019.pdf
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8. PLAN FOR ØKONOMISTYRING 

Utarbeide budsjett 

På annethvert styremøte gjennomgang av økonomi 

Bruke rekvisisjoner for alle innkjøp. Skrives under av daglig leder. 

Egen regnskapsfører 

Regler for kontanthåndtering 

 To personer teller penger hver gang og attesterer. Kvittering leveres på 
klubbkontor straks etter arrangement. 

 Pengene settes i bank så fort som mulig 

 Klubben har VIPPS til ulike inntektskilder som f.eks kiosk, billetter 

Kjøregodtgjørelser 

KIL har utarbeidet regler for kjøregodtgjørelser LINK 

9. INFORMASJON/KOMMUNIKASJON/ULIKE REGLER 

Hjemmeside 

Facebook 

Foreldremøter for hvert lag i begynnelsen av sesongen, og ellers etter behov 

Informasjonsskriv 

Elektronisk post 

Andre sosiale media, f.eks Sportsadmin,  

Retningslinjer for bruk av sosiale medier : 
https://web.spoortz.no/kx/575/Retningslinjer%20pr.%2001.1.08.pdf 

Trenervett :  

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/trenervett-i-
barnefotballen/ 

Foreldrevett https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-
barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.spoortz.no/kx/575/Retningslinjer%20pr.%2001.1.08.pdf
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/trenervett-i-barnefotballen/
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/trenervett-i-barnefotballen/
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/
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10. REKRUTTERINGSPLAN 

 Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. 

 For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort er det vesentlig 
at klubben har en beskrivelse for hvordan de rekrutterer nye spillere. 

Noen punkter som bør drøftes i klubb og legges inn i klubbens plan: 

 Det første møtet med fotballen er viktig. Rekrutteringstiltak må derfor være både 
gjennomtenkte og helhetlige fra klubbens side. Det er viktig å ivareta en god 
balanse og oppmerksomhet mellom jenter og gutter i klubbens plan. 

 Planen skal ta nødvendig hensyn til flerkulturelle og funksjonshemmede. 

 Hver og en klubb må finne sin suksessformel, men på veien kan gode råd og 
eksempler fra andre klubber være nyttige å benytte seg av. 

Hvor er det mulig å rekruttere fra? 

 Lekegrupper, SFO/FFO, skoler (valgfag) osv. 

 Nybegynnerskoler, fotballskoler. 

 Fargerik fotball, diverse integreringstiltak. 

 Rekrutteringsdager/kvelder/helger (jentetiltak). 

 Egne prosjekt rettet mot rekruttering av spes. grupperinger. 

 Rekruttering gjennom sosiale media – smartphones – div. IT 
verktøyer/programmer. 

 Gjennom synlighet i nærmiljøet. 
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TILTAK NÅR ANSVARLIG MERKNAD 

Brev til barnehagene og alle 1.- 
og 2.-klassinger ved Liknes 
skole, Vesterdalen og 
Austerdalen.  

Like etter nyttår Barnefotball-leder 

Barnefotballutvalg 

Barnefotballeder 
velges på høsten 

Brevet skal inneholde 
presentasjon av KIL (fotballen) 
og man skal ønske velkommen 
til første kvelden 

  Møteplikt for 
foreldre. 
Gjennomgang av 
foreldres plikter 

Arrangere barnefotballkvelden November hvert 
år 

Sportslig Utvalg  

Interne kurs for 
barnefotballtrenere 

Vår og 1-2 
ganger i 
kampesesongen 

Styret 
Sportslig Utvalg 

Veilede i øvelser og 
metodikk 

Barnefotball skal prioriteres ved 
tildeling av treningstid 

   

Spillere som kommer til i løpet i 
løpet av sesongen ønskes 
velkommen, og kan delta fullt 
ut.  

  Egne regler om 
spilletid 

 

Utstyr Sko 
Leggskinner 
Spilledrakt 
Kortbukse – Hvit 
Sokker – Mørk blå 
Drikkeflaske 
Klubbdrakt – Overdel 
BALL – Egen ball ??? 

 

Penger Medlemskontingent 
Treningsavgift 
Deltakelse turneringer 

 

Dugnad Det er utarbeidet en 
egen dugnadsliste med 
fordeling på de ulike 
lag/aldersgrupper. Denne 
ligger i Klubbhåndboka 
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11. UTDANNING OG KOMPETANSE 

Målsettinger: 

Minst halvparten av styret skal ha minimum lederkurs 1 

Mål trenere og ledere: 

Dyktige trenere er avgjørende for god kvalitet på aktivitetene. Derfor har utdanning av 

trenere høy prioritet i KIL. Vi har følgende kompetansemål for våre trenere. 

Barnefotball (6-12 år) 

 En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden 

 En trener pr. årskull med mint ett delkurs fra NFF Grasrottreneren 

Ungdomsfotball (13-19 år: 

 En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden 

 En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren 

12. ÅRSHJUL OG AKTIVITETSKALENDER 

 Styrets årshjul 

Det er utarbeidet åshjul for ulike arrangement (Anne)  

Det lages en oversikt over disse her. 

De legges ut på hjemmesiden, og det legges link her, 

 17. mai 

 Vårslipp 

 Tine Fotballskole 

 Dugnadshjul 

 Møteplan ungdomsfotball 

 Møteplan barnefotball 

 

13. PREMIERING OG UTMERKELSER 

Opp til 12 år 

Alle som har deltatt og betalt kontingent og treningsavgift tildeles deltakerpremie 

13 – 19 år 

Premiering lag 

 1. divisjon: 
Lagpremie til 1., 2. og 3. plass etter høstsesongen 

En pokal til hver spiller som tilhører laget/gruppa 

”innlånte” spillere må ha vært med i 1/3 av seriekampene 
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 2. divisjon 
Lagpremie til 1., 2. og 3. plass etter høstsesongen 

En pokal til hver spiller som tilhører laget/gruppa 

”innlånte” spillere må ha vært med i 1/3 av seriekampene 

Utmerkelser:  

Det skal kun utnevnes EN spiller pr. lag.  

Dette gjelder ikke hvis flere spiller har likt antall skårede mål. 

BENEVNELSE KRITERIER 

Årets spiller 

Tidligere 

Årets innsats 

Den spilleren som har utmerket seg, og som har betydd mest 

for lagets prestasjoner. Spilleren må ha et stort 

treningsframmøte og ha positiv innflytelse på resten av 

spillergruppen. 

Det skal kun utnevnes EN årets spiller 

Årets innsatspokal 

Tidligere 

Årets framgang 

Går til en spiller som har vist stor framgang, som resultat av trenings 

innsats 

Årets toppskårer Den spilleren som i løpet av året har skåret flest mål i trenings, serie- 

og cupkamper, Innendørsturneringer teller ikke 

Årets forbilde Kan tildeles en spiller/idrettsutvører fra klubben som har utmerket 

seg med prestasjoner på høyt nivå, for eksempel på landslag eller 

høyt nasjonalt nivå eller høyere. 

 

Senior 

Premiering lag: 

3. og 4. divisjon 

Lagpremie til 1., 2. og 3. plass. 

 

BENEVNELSE KRITERIER 

Årets spiller Den spilleren som har utmerket seg, og som har betydd mest for 

lagets prestasjoner. Spilleren må også ha et stort treningsframmøte 

Årets toppskårer Den spilleren som i løpet av året har skåret flest mål i serie- og 

cupkamper. Treningskamper og turner8inger teller ikke 

Årets forbilde  
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Årets unge spiller Tildeles spillere opp til 21 år. Men utmerkelsen kan også gis til en 

(eldre enn 21 år) spiller som har kommet til klubben siste året. 

Spilleren skal ha vist vilje til og jobbet for personlig, sportslig 

framgang 

Pokal for 

 100 kamper 

 200 kamper 

 300 kamper 

 400 kamper 

 

Serie-, cup og treningskamper teller 

Innendørsturneringer eller kamper med forkortet spilletid regnes ikke. 

Heller ikke interne treningskamper. 

LAGETS OPPMANN SKAL HOLDE OVERSIKTEN OVER ANTALL 

SPILTE KAMPER 

 

Utmerkelser i klubb: 

BENEVNELSE KRITERIER 

Æresmedlemskap 

Er klubbens høyeste 

utmerkelse. 

Æresmedlemmer tildeles 

nål og diplom og det skal 

henges opp bilde i 

klubbhuset med årstall for 

utnevnelse 

Æresmedlemmer utnevnes 

på klubbens årsmøte eller 

andre høytidelige 

anledninger 

Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer av Kvinesdal 

Idrettslag for usedvanlig fortjenestefullt arbeid, både sportslig 

elle administrativt gjennom mange år. 

 

Klubbens æresmedlemmer: 

Gabriel Ryen     1983 

Louis Støve       1983 

Sigvald Rob       1983 

Øystein Øysæd  1994 

Leif Tønnessen   2008 

Tor Tjørnhom      2008 

Jan Rob              2008 

Per Rafoss          2008 

Hederspris 

Tildeles diplom 

Kan deles ut på klubbens 

årsfest eller årsmøte. 

Deles nødvendigvis ikke ut hvert år 

Tildeles en leder/tillitsvalgt som gjennom flere år har bidratt til 

det beste for Kvinesdal Idrettslag 

Øystein Øysæd 

Odd Gullestad 

Årets ildsjel 

Tidligere: 

Årets leder 

 

Gjennom stort arbeid og engasjement det siste året har bidratt 

i klubben 

Følgende har fått denne prisen: 

2012 Jan Rob 
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Tildeles diplom  

Kan deles ut på klubbens 

årsfest. 

2014 Jan Gunnar Eriksen 

2015 Glenn Galdal og Inge Haugland 

2016 Rolf Nilsen 

2017 Jens Tjørnhom 

2018 Rino L Kristiansen 

2019 Inge Haugland 

 

 

 


