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Innledning 
 Klubbhåndboka er utarbeidet på bakgrunn av at vi ønsker en felles forståelse for hvilke 

verdier og normer som gjelder for klubben, samt hvilke retningslinjer som gjelder for 
klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

 Klubbhåndboka er utarbeidet av styret etter innspill fra komiteen som har arbeidet med ny 
organisasjonsplan for klubben, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.  

 Klubbhåndboka er utarbeidet for alle utøvere, trenere, oppmenn, tillitsvalgte, dommere og 
styret i klubben vår. I tillegg er klubbhåndboka retningsgivende og et arbeidsverktøy for alle 
klubbens medlemmer. 

 Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i klubben vår.  Hvilken 
klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting. 

 

Historikk 

IL Kolbukameratene ble stiftet 1.12.1935.  Forløperen til KK var fotballaget Rapp som hørte til i Lund 

skolekrets. Etter hvert ble laget kalt Ski og Fotballaget Rapp. Interessen for et nytt idrettslag var stor, 

og 55 medlemmer tegnet seg som medlem på generalforsamlingen på Tingvang 1.12.35. Det var tøft 

å starte idrettslag midt i trettiårene og med dårlig økonomi og stor arbeidsledighet var interessen for 

laget laber når krigen var i gang. Laget ble oppløst i 1942, men da freden kom i 1945 blusset 

interessen for laget opp igjen og det gamle styret kom sammen og innkalte til ekstraordinær 

generalforsamling. Søndag 3. juni 1945 var første arrangement på Sausletta, og denne dagen var 

utpekt som idrettens dag og ble feiret over hele landet.  50 åra var preget av lite aktivitet, og det var 

nesten bare ett fotballag som sto for den sportslige aktiviteten. Men det sies at de rådde over mange 

gode spillere.  I 1960 brant klubbhytta ned til grunnen, og en ny epoke i klubben startet. Arbeidet 

med å gjenreise hytta kom raskt i gang, og mange i bygda engasjerte seg for klubben. Mange var også 

aktive sportslig, og inngangen til syttiåra så lys ut.  Dette tiåret var preget av høy aktivitet med 

anleggsutbygging og KK’s håndballag var i stor framgang.  Også på ski var syttitallet en glansperiode i 

KK, med utøvere som ble både kretsmestere og vant hovedlandsrenn. I denne perioden var bingo en 

kjærkommen inntektskilde for klubben. 1980 ble innledet med å skaffe en avlastningsbane i fotball.  

Skigruppa var i framgang, med flere gode hoppere, og det ble laget turløyper for langrenn flere 

steder i bygda. På nittitallet var friidrett den grenen som kanskje markerte seg best, og spesielt på 

jentesiden med mange gode prestasjoner. Håndballen fortsatte med gode resultater og stor aktivitet. 

Fotballen hadde fått flere deltakere og på ski var det stor aktivitet.  Tusenårsskiftet ble markert med 

”Tusenårsmarsjen” gjennom hele bygda, og opp gjennom 2000 tallet er fortsatt klubben preget av 

høy aktivitet og har et godt fungerende styre. 

 

Verdier 

IL Kolbukams arbeid drives etter felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:  

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier:  

Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 



Ut fra dette har vi tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.  Verdiene våre beskriver 

hvordan vi er og hvordan vi vil bli. 

All aktivitet i IL Kolbukameratene skal bygge på grunnverdier som 

 Trygghet 

 Inkludering    IL Kolbukameratenes verdier: 

 Glede      TIGER 

 Engasjement 

 Respekt 
 

Verdiene skal hjelpe oss til 

 å skape et trygt og godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

 å skape et inkluderende miljø med gode holdninger, som fører til et godt treningsklima for 
alle uansett bakgrunn. (etnisk opprinnelse, helse, funksjonshemning, alder etc. likeverd) 

 å være en klubb der idrettsgleden står i fokus, der barn, ungdom, voksne og eldre kan ha det 
gøy sammen, og det skal også være lov å glede seg over gode prestasjoner 

 å være en klubb som skaper engasjement ved å være åpne og lytte til medlemmene våre 

 å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

 å være kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

Visjon 

”IDRETTSGLEDE I HELE BYGDA” 

Vi ønsker å skape idrettsglede i hele bygda, og visjonen vår er et bilde av den fremtiden vi ønsker for 

klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva 

vi skal strekke oss etter og skape sammen.  

Virksomhetside 

IL Kolbukameratene skal være hovedaktør for utvikling av bredde og konkurranseidrett i vårt 
lokalmiljø, enten i egen regi eller gjennom samarbeid med andre innen følgende grener og områder: 
 

 Idrettsskole 4-7 år 

 Fotball 

 Håndball 

 Ski Hopp 

 Ski Langrenn 

 Ski kombinert   

 Friidrett 

 Innebandy 

 Klatring 

 Øvrige aktiviteter 
o Seniorgruppe 
o Voksengruppe 
o Turgruppe 

 
IL Kolbukameratene skal være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør overfor 
særforbund, idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. 



 

Hovedmål 

IL Kolbukameratene skal skape og tilrettelegge for gode og varierte aktiviteter som unge og eldre har 
lyst til å delta i.  Vårt hovedmål er å få flest mulig til å være aktive lengst mulig.  For å oppnå dette 
skal vi tilby aktiviteter fra aldersgruppen 4-100 år. 
 
Det er et mål for klubben og løpende rekruttere foreldre/foresatte og andre til oppgaver innenfor 
trening, lagledelse og utvalgsarbeid innenfor de ulike gruppene.  Minimum to personer må for hvert 
årskull inn som nye trenere/lagledere innen de ulike aktivitetene/idrettene, i tillegg må en person inn 
i utvalgsarbeid for å holde kontinuitet.  For å oppnå dette tilbys det trenerkurs og annen aktuell 
opplæring. 
 
For å oppnå at barn ønsker å delta i aktiviteter, kamper og konkurranser er det en ufravikelig regel i 
klubben om at Barneidrettsreglene skal følges.  Overtredelser av Barneidrettsreglene vil bli 
behandlet og vurdert av Sportsutvalget og deretter Hovedlaget for eventuelle sanksjoner. 
 

Mål - Barneidrettsgruppa 

Dette kapitelet er tuftet på «Olympiatoppens synspunkter på trening for barn», skrevet desember 

2011, av Olympiatoppen seksjon for unge utøvere.  

Idrettskolen er ofte barn og foresattes første møte med idrettslaget. Det er derfor viktig at leder og 

trenere har en god kommunikasjon med gruppen av foresatte og deltagere. Det oppnår vi med: 

 At treninger foregår ut i fra IL Kolbukameratenes sportsplans krav og målsetninger for 

barneidrett.  

 Treningene har god struktur og trenere er gode forbilder. 

 Ha et bredt tilbud av aktiviteter. 

 Utfordre alle utøvere ut i fra sitt mestringsnivå. 

Om idrettsskolen gir et godt førsteinntrykk vil foresatte engasjere seg i idrettslaget.  Idrettsskolens 

deltagere er fritatt fra dugnader, lotterier eller annet frivillig arbeid i klubben.  Det innkreves kun en 

aktivitetsavgift for deltagelse.  Breddeidrettens viktigste funksjon er å tilrettelegge for alle, uansett 

ferdighetsnivå.  Dvs. at det skal legges til rette for et differensiert tilbud, tilpasset den aktives 

ferdigheter og forutsetninger.  

Idrettsskolen skal starte som et tilbud for alle barn i bygda og følgende punkter skal følges: 

 Det skal legges til rette for at også aktive uten spesielle ferdigheter og/eller ambisjoner skal 
trives på idrettsskolen. 

 Alle lag skal prioritere å skape et trygt, godt og utviklende treningsmiljø for alle også barna 
på idrettsskolen. 

 Det skal arrangeres sosiale aktiviteter, i tillegg til det rent sportslige. Avslutninger iberegnet. 

 Idrettsskole skal tilbys fra det året barna fyller 4 år.   

 Særidretter tilbys i idrettslaget fra det året utøverne fyller 7 år, men for årsklassene som 
også er på idrettsskolen skal treningstider koordineres med idrettsskolen for å unngå 
kollisjoner  



 Om idrettsskolen gir et godt inntrykk av idrettslaget, vil unge som etterhvert velger å avslutte 
den aktive karrieren, beholdes i idrettslaget ved for eksempel å ta på seg oppgaver som; 
dommere, styremedlemmer, oppmenn eller trenere. 

 
 

Mål - Fotball 

Kolbu IL og Kolbukameratene IL har gjennom flere år vist at barne- og ungdomsfotballen har vært 

ivaretatt på en god måte. Fra og med sesongen 2008 har Kolbu IL og Kolbukameratene samarbeidet 

under Kolbu/KK Fotball. 

Klubbens målsetting med sportslig plan skal være å gi klare retningslinjer, mål og regler til trenere, 

spillere, lagledere, foreldre og andre interesserte for fotballaktivitetene i Kolbu/KK fotball,og med 

mål om overføringsverdi til voksenfotballen. 

Sportslig plan skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre all aktivitet i henhold til de 

retningslinjer klubben fører. Aktiviteten rundt lagene skal være klubbstyrt, men foreldredrevet. 

Sportsplanen skal sikre at klubben til enhver tid gir barn, ungdom og voksne en best mulig 

fotballopplevelse. 

 

”Kolbufotballen – trivsel og fotballglede” 
 

Mål for Spilleren 
Kolbu/KK Fotball skal gjennom holdningsskapende arbeid utvikle, ikke bare gode fotballspillere, men 
også gode mennesker. 
Du er individuelt kollektivt ansvarlig for å skape det bilde vi vil at andre skal ha av klubben vår 
gjennom atferden vår både på og utenfor banen. 
Kolbu/KK Fotball skal jobbe etter en målsetting om flest mulig - lengst mulig. Vi skal ta vare på 
bredden samtidig som talentene gis best mulig utviklingsmuligheter. 
 
Mål for Laget 
Trivsel og glede skal prege samholdet i laget. Det er viktig å gå på banen for å være best mulig sjøl! 
Men enda viktigere å gå på banen for å gjøre medspillerne gode! 
 
Mål for trenere og lagledere 
Sportslig plan har som mål å øke trenernes/laglederes kompetansenivå. På denne måten får 
aldersgrupper et hjelpemiddel for fotballopplæringen, slik at de vet hva som forventes av 
treningsinnhold. 
 
Mål for Klubben 
Kolbu/KK Fotball skal ha et åpent og inkluderende miljø bygget på glede og grunnleggende verdier 
som respekt, toleranse og likeverd. 
 
 

”Idrettsparkene” skal være det naturlige samlingspunkt for alle som er glad i fotball. Det skal gis 
muligheter og utfordringer til alle med utgangspunkt i Trivsel – Trygghet og Mestring. Vi skal jobbe for 
å få flest mulig fotballspillere til å holde på lengst mulig og har som mål å rekruttere flest mulig 
spillere til egne seniorlag. 
 



Barne- og ungdomsfotballen skal drives etter de retningslinjene som klubben har utarbeidet og sikre 
tydelig informasjon. Sportslig plan skal være et aktivt virkemiddel for å hindre konflikter. Hvis 
konflikter oppstår skal sportslig plan også være et verktøy for å avklare og løse problemstillingen som 
har oppstått. 
 
Det er et mål for klubben at vi  løpende skal rekruttere foreldre/foresatte og andre til oppgaver 
innenfor trening, lagledelse og utvalgsarbeid innenfor de ulike gruppene.  Minimum to personer må 
for hvert årskull inn som nye trenere/lagledere innen de ulike aktivitetene/idrettene, i tillegg må en 
person inn i utvalgsarbeid for å holde kontinuitet.  For å oppnå dette tilbys det trenerkurs og annen 
aktuell opplæring. 
 
 

Mål - Håndball 

Målet for håndballgruppen i Kolbu /KK er å være en breddeklubb hvor hovedfokus skal være å utvikle 
alle spillere og hjelpe dem oppover i systemet. Eventuelt  la spillere gå til større klubber for å 
fortsette utviklingen. Det er derfor viktig at alle spillere involveres i laget uansett nivå.  

 
Vi ønsker å utdanne medlemmer til å bli kloke håndballspillere med teknikk, blikk for spillet og med 
god pasningskvalitet i fokus.  
 
Vi ønsker også at det sosiale innad i hvert enkelt lag skal ha stort fokus slik at håndball i Kolbu/ KK 
skal være for alle nivåer i alle aldrer.  
 
Trenerne må finne øvelser for de yngste spillerne som både stimulerer til utvikling av disse 
ferdighetene og har underholdningsverdi for spillerne.For å eterstrebe disse målene er det ønskelig 
at trener i Kolbu/ KK Håndball søker midler til utdanning i form av kurs som stettes opp av 
håndballkretsen.Dette gjelder for alle aldere i gruppen slik at vi på en best mulig måte kan få hjelp og 
inspirasjon til å utføre riktige og gode øvelser til riktig aldersgruppe.  
 
Norges håndballforbund har en formening om at håndball skal være for alle, og alt innholdet skal 
bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, inkludere og utvikle utøvere på alle nivå.  
 
Breddeprinsippet beskriver breddeprisnippet i håndball for de yngste og det er viktig med fellesskap, 
inkludering og en følelse av tilhørighet til laget og klubben de spiller for. Barna skal føle seg trygge 
nok til å kunne utfolde seg på banen sammen med andre barn og voksne. Det er viktig at de små får 
følelsen av at de mestrer øvelsene de har på trening. Trenerne må derfor tilpasse øvelsene etter 
spillernes behov slik at de kan prestere. Følelsen av mestring bidrar til god utvikling, stolthet og 
selvtillit blant spillerne.  
 
Likhetsprinsippet sier at alle spillerne skal få like muligheter til å kunne delta, uavhengig av spilleres 
kjønn, alder, nivå eller etnisk bakgrunn. I barnehåndballen er det ekstra viktig at alle stiller med likt 
utgangspunkt og får spille like mye slik at alle føler seg inkludert. Topping av lag skal ikke forekomme. 
For eldre lag vil spilletid være mer avhengig av spillerens eget nivå og innsats, men alle skal få bidra 
med sin innstas under trening/kamp.  
 
Jevnbyrdighetsprinsippet gjelder nivået mellom to lag, spesielt i mini og aktivitetserie-håndballen. 
For å skape spenning og engasjement for alle lagene er det treneres ansvar å komponere lagene slik 
at det ikke blir total utklassing. Ingen liker å tape eller å vinne alle kamper med store siffer. 
 



 Kolbu/ KK håndballs overordnede målsetting er at arbeidet i klubben skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Den idrettslige aktiviteten skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

 Hovedmålet er å gi barn og unge i vårt nærmiljø et tilbud om å spille håndball i et godt og 
trygt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta.  

 Vi skal videre fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere samt lagledere 
gis utviklingsmuligheter.  

 Kolbu/ KK Håndball søker å stille lag i aldersbestemte klasser fra 6 år for både gutter og 
jenter. Når seriesystemet i NHF tillater det, stilles fortrinnsvis rene gutte- og jentelag i 
aldersklassene fra og med 8 år og oppover.  

 Treningstid i Totenhallen fra 9 år. Treningstid i hallen fordeles, og de eldste lagene får mest 
tid. 

 Det skal legges til rette for at lagene i hver årsklasse skal ha et nært og godt samarbeid.  

 I klassene under 12 år må ikke aktivitetsnivået være høyere enn at barna kan delta i flere 
idrettsaktiviteter, og allsidig aktivitet oppmuntres. (Ihht Norges Idrettsforbunds vedtekter 
om barneidrett). I aldersklassene opp til og med 13 år har alle rett til å spille like mye, og 
”topping” av lagene skal ikke praktiseres for disse.  

 Klubben kan betale påmeldingsavgift for inntil 2 cuper pr. sesong fra og med 9-års klassen 
(alternativt: Ledere for det enkelte lag må søke styret om støtte til påmeldingsavgift for 
deltagelse i cup/turnerings-spill ut over ordinær aktivitetsserie/seriespill).  
 

 

Mål - Langrenn 

Vi har følgende ønsker og  mål for langrennsgruppa: 
 

 Stimulere til at flest mulig barn og ungdommer blir glade i å gå på ski, og at det blir en fysisk 
aktivitet som de vil drive med i mange år. 

 Opprettholde en treningsgruppe totalt (for gruppe A, B og C) på minimum 30 utøvere.   

 For aldersgruppen 15 og 16 år vil vi i tillegg samarbeide med andre klubber via GTL-rekrutt.   

 For utøvere som er i klassen 17 år og eldre (junior) gis de tilbud om å delta på GTL sitt 
treningsopplegg med mulighet for å følge klubbens egne treninger i tillegg. Vi støtter også 
juniorer som satser via et av skiforbundets fem offisielle skigymnas.   

 Flest mulig av våre utøvere skal delta på sone- og kretsrenn hos naboklubbene i området.  

 Flest mulig av våre utøvere i aldersklassen 11-14 år deltar i regioncup’n for Vestoppland.   

 Flest mulig utøvere i aldersklassen 15-16 år deltar i kretscup’n for Oppland.   

 For utøvere som er juniorer ønsker vi at de deltar i Norgescup’n.   

 Vi ønsker også at klubben hvert år skal være representert med løpere i Ungdommens 
Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet og Junior NM.   

 Som langsiktig mål ønsker klubben at flere løpere skal holde på lenger, samt en eller flere 
langrennsløpere på elitenivå.   

 Klubben har aldri hatt stafettlag i Senior NM.  Det er et mål på sikt å stille med lag i denne 
konkurransen.   

 Langrennsutvalget skal hvert år arrangere klubbrenn, klubbmesterskap med mulighet for å 
gå til skimerke og KK-rennet.   

 Langrennsutvalget skal sørge for at det kjøres skiløyper i lysløypa, i bygda og på åsen ihht 
prioriteringslista for løypekjøring, slik at det er gode forhold for å gå på ski for bygdas 
befolkning. 

 



Mål – Hopp 

Hoppgruppas hovedmål er fokus på rekruttering.  Videre er våre mål og ønsker følgende: 
Hopp tilbyr klubbens utøvere hoppmøstringsdag i oktober ved oppstart av sesongen. 
Hopptrening er tirsdager på kk plassen og I slettumsbakken  når det er snø til det. 
Sesongen har startet I oktober og avsluttet I april. 
 Det starter med inne trening fra 18.00 til 19.00 inne på kk plassen. 
Fra 19.00 til ca 20.00 har vi tatt resten av treningen ute I vår helårs bakke på kk plassen. 
Dette er ett tilbud til alle barn fra 4 år og eldre. 
 
 

 Vi ønsker å øke rekruttering til sporten og holde kontinuitet i gruppa. 

 Vi har et mål om å gjennomføre treninger for alle barn fra og med 4 år og eldre. 

 Vi vil ha et godt tilbud til de som vil hoppe på ski, både jenter og gutter. 

 Vi ønsker at barna skal oppnå glede, samhold og kameratskap i klubben og sammen med 

andre klubber. 

 Vi ønsker å ha et godt samarbeid med andre klubber i hoppmiljøet i nærmiljøet.  

 Vi ønsker at vi kan legge tilrette for barn og ungdom slik at de skal kunne øke den generelle 

skiferdigheten.  

 Vi ønsker at barna skal delta på hopprenn i nærmiljøet.  

 Målet er at de skal delta på krets og sonerenn. 

 Vi ønsker at barna deltar på hovedsamlingen i Midtstua i juni . 

 Vi har et mål om å arrangere renn i Slettumsbakken.  

 Vi har et mål om å delta på, og å arrangere Telenor-karusell renn. 

 Vi har et mål om å beholde hoppere på elitenivå slik som vi har pr dags dato. 

 
Innen hopp tilbyr klubben hoppskole og hopptrening for aldersgruppen x år og eldre.  Det er et mål å 
øke rekrutteringen til sporten og holde kontinuitet i gruppa.  Deltagere på sone- og kretsrenn for de 
minste utøverne er et mål. Klubben ønsker å beholde hoppere på elitenivå slik vi har p.t. 
 

Mål - Friidrett 

Friidrettsgruppa skal tilby medlemmene å ta idrettsmerkeprøven på høsten.    
 

Mål - Innebandy 

Innebandygruppa skal tilby trening for barn og voksne.  Det er et mål å få til et lag i serien for de 
yngste. 
 

Mål - Klatring 

 Tilby faste klatre-aktiviteter gjennom kalenderåret 

 Tilby klatregruppas utøvere å delta på KK sine basistreninger høst og vinter 

 Gi klatregruppas utøvere tilbud om Bratt Kort-kurs 

 Tilby de andre gruppene i KK (idrettsskolen, håndball, fotball, ski etc) å låne klatreveggen 

som alternativ treningsarena 

 Aldersgruppe og treningsdager – bestemmes i løpet av våren 2016 

 



Mål - Øvrige aktiviteter 

Seniorgruppa tilbyr trening hver tirsdag, og følger skoleåret.  Se egen plan for tilbudet på 
hjemmesiden.   
 
Voksentrimgruppa tilbyr trening hver torsdag året rundt.  Målet er å fortsette med dette opplegget, 
samt rekruttere nye deltakere til treningen og turene denne gruppa har.  Se plan på hjemmesiden. 
 
Turgruppa skal tilby lavterskeltilbud for alle innbyggerne  i bygda.  Dette kan være fjelltur, kanotur, 
åsturer sommer og vinter, sykkeltur.  Se plan på hjemmesiden.  
 
På tvers av idrettsgrenene skal det tilbys basistrening som er åpen for alle å delta på. Gruppene deles 
inn etter alder. Det er gruppene som i samarbeid med sportslig leder i Hovedlaget setter opp planen 
for hvordan dette gjennomføres i løpet av året. Idrettslaget har bestemt at basistreninga skal 
prioriteres og at alle må ta hensyn til dette i forbindelse av treningsplanlegging. 
 
 
 

  



Organisasjon 
Idrettslagets organisasjon er inndelt i et hovedlag og åtte undergrupper med hvert sitt utvalg, samt 
idrettsskole som er direkte underlagt hovedlaget. 
 

Organisasjonsplan 

 

Årsmøtet 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i januar måned. Årsmøtets oppgaver 

er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. 

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

måned og ha betalt kontingent. 

Innkalling til årsmøtet annonseres i Totens Blad og på klubbens hjemmeside. 

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med 

på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.  

Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside. 

Les mer: 

Lovhefte med lovnorm for idrettslag  

Sjekkliste for årsmøtet 

Mal for innkalling til årsmøtet 

Mal for årsberetning til årsmøtet 

Mal for protokoll for årsmøtet  

 

Hovedlaget 

Hovedlaget (Styret) er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke 
styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets 
oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens 
størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet. 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

 Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

Hovedlaget 

Fotball Håndball 
Ski 

Langrenn 
Ski Hopp Friidrett Innebandy Klatring 

Øvrig 
aktivitet 

Idrettsskole 

http://www.trso.no/filarkiv/File/Referater/Lover/Lov_for_Norges_idrettsforbund_og_olympiske_og_paralympiske_komite.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/idrettslag/sjekkliste-for-a-gjennomfore-et-godt-o-g-lovlig-arsmote-i-idrettslag.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/idrettslag/arsberetning-for-et-idrettslag-mal.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/


 Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de 
vedtakene som er fattet på årsmøtet, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring 

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

 Representere idrettslaget utad 

 Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

Andre viktige oppgaver: 

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

 Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

 Stå for idrettslagets daglige ledelse 

 Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

 Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de 
er dekket av underslagsforsikring 

 Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

 Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

 Oppdatering av klubbhåndboka 

Leder  

 Daglig ledelse av klubben.  

 Samordne arbeidet mellom utvalgsmedlemmene. 

 Ansvar for valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. 

 Ansvar for styremøtene. 

Nestleder 

 Være stedfortreder for leder ved forfall. 

 Webansvarlig. 

 Ansvar for politiattester 

Sekretær 

 Sekretær fører protokoll over alle styremøter, medlemsmøter, årsmøte. 

 Står for lagets korrespondanse i samråd med hovedleder. 

 Klubbens arkivar. 

Økonomi 1,2,3 

 Ansvar for bokføring av lagets regnskap og holde oversikt over økonomien 

 Ansvar for at regnskap blir revidert. 

 I samråd med hovedleder ansvar for all utbetaling i lagets regi. 

 Skal kontere og sende bilag i rett tid til våre samarbeidspartnere innen regnskap. 

 Ansvar for medlemskontingent og oppdatering av medlemslister 

 Ansvar for idrettsregistrering 

 Ansvar for sponsoravtaler 

 Ansvar for klubbavis 

 Ansvar for søknader om stipend og lignende 

 Koordinere basarer, loddsalg etc 

 Hovedansvar for aktivitetsavgifter og samordning mellom gruppene 

 Ansvar for møter med økonomiansvarlige i utvalgene 



Sportslig leder 

 Koordinere samarbeidet mellom gruppene. 

 Lage og samkjøre aktivitetsplan. 

 Være bindeleddet mellom hovedstyret/gruppene. 

 Samarbeid mellom naboklubbene. 

 Tilrettelegge forholdene for idrettsaktivitetene. 

 Utvikle mulighetene til å beholde unger fra 12-14 år og oppover i klubben. 

 Gjennomføre sportsutvalgsmøter med gruppeledere. 

 Ansvarlig for andre aktiviteter 

 Samarbeide med andre foreninger i bygda om arrangementer. 

Anleggsleder 

 Samordne all aktivitet vedr. lagets anlegg og maskiner i samråd med de enkelte gruppeledere. 

 Ansvar for de langsiktige investeringer i anlegg og utstyr. 

 Ansvar for dugnadsarbeid i samarbeid med de enkelte gruppeledere. 

 Ansvar for skilting på anleggene. 

 Ansvar for at anleggene er i orden. 

Hytteansvarlig 

 Organisering av innkjøp av utstyr til kjøkkenet, saft, kaffe og felles ting 

 Innkjøp av utstyr til hytta. 

 Dugnadslister i forbindelse med renhold og vedlikehold av hytta 
 

Barneidrettsgruppa 

Barneidrettsgruppa har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 
 

 Før oppstart uke 41: 

o Finne trenere til to grupper, unger 4-5 år og 6-7 år. Trener melder seg frivillig ellers, 

hentes det inn personer fra andre grupper i klubben. Tips mottas ofte med takk! Evt. 

foreldremøte for å skaffe trenere. 

o Ha møte med aktuelle trenere. 

o POLITIATTESTER bestilles og leveres leder før oppstart. 

o Lage aktivitetsplan 

o Avgjøre om samarbeid innad i KK eller om innleie av andre for at vi skal ha et så variert 

tilbud som mulig. 

o Sørge for leie av treningsplasser (KK-hytta, Lund eller Kolbu skole, svømming eller andre 

aktiviteter?). 

o Utarbeide invitasjoner som leveres ut i barnehager og på skolene i uke 36. 

o Delegere ansvar i trenergruppa. 

 Oppstart med treninger uke 41: 

o Bistå trenere ved behov – ordne med tilgang til KK-hytta og evt. andre treningsplasser. 

o Samle inn deltagerinformasjon: 

 Navn barn 

 Navn foresatt 

 Kontaktinformasjon (e-post og telefonnr.) 

o Arrangere Nissemarsj for barneidrettsgruppa siste treningsdag før jul. Oftest første 

mandag i desember. Servering av appelsiner, gløgg og kald saft. 

o Bestille utstyr og koordinere opplegg med trenere. 



o Sende ut giroer med deltakeravgift. 

o FØR årsmøte i KK – lage budsjett og sende inn forslag til årsmøtet før budsjettbehandling 

i styret. 

o Skrive årsrapport. 

o Klubbrenn sammen med skigruppa etter jul -  felles oppvarming med deltagere i 

barneidrettsgruppa har vært utført noen ganger, vurder ressurstilgangen på trenere. 

o Om det ikke er skiføre MÅ det finnes alternativt opplegg for de som er med i 

barneidrettsgruppa. 

 Avslutning første helg etter påske: 

o Avslutning på Tallodden (tradisjon). 

 Skaffe premier og diplomer. 

 Deleger ansvar innad i gruppa, bruk også foreldre. 

 Lage opplegg sammen med trenere. 

 Normalt sett – pølsegrilling, servering av saft og kaker som foreldre baker. 

o Skrive innlegg i klubbavisa. 

o Starte med rekruttering av nye trenere. 

o Være med på opplegg rundt aktivitetsdagene i klubben. 

 Fortløpende oppgaver: 

o Delta på styremøter i KK. 

o Delta på sportsutvalgsmøter i KK. 

o Besvare henvendelser angående gruppa. 

o Oppdatere gruppeside på hjemmesiden til KK. 

o Videreformidle informasjon fra styret om arrangementer, invitasjoner osv. til 

foreldregruppa. 

o Annet forefallende arbeid som blir delegert på styremøter. 

Leder av Idrettsskolen har en rekke oppgaver, disse er listet opp i «Årshjul for Idrettsskolen».  Leder 

har som hovedansvar å skaffe trenerressurser til et variert og engasjerende tilbud for bygdas unger. 

Leder bestemmer selv hvilke oppgaver han/hun skal delegere til trenere eller noen i foreldregruppen.  

 

Fotball 

Fotballutvalget (ved leder og koordinator) har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 
 

 Innkalling til styremøter, samt skrive og sende ut referat til fotball, trenere, sportslige ledere 

og ledere i Hovedlaget 

 Sette opp budsjettforslag, følge opp og kontrollere regnskap gjennom året 

 Oppsetting av aktivitetsplan for fotball 

 Være et bindeledd mellom fotball og økonomileder 

 Videreformidle informasjon fra hovedlag og krets til lag/medlemmer i fotballgruppa, samt gi 

tilbakemelding til hovedlag og krets fra fotballgruppa 

 Kontaktpunkt mellom ØTIP og fotballgruppa ift. leie av kunstgress og hall 

 Delta på møter vedr. samarbeidet mellom Kolbu/KK og Toten 

 Samarbeid med overgangsklubber.  Delta på møte med Kolbu/KK Fotball 

 Bestemme aktivitetsavgifter/ - aktivitetsstøtte 

 Skrive årsmelding for fotballgruppa 



 Påmelding av lag i turnering/serier 

 Innkjøp av materiell/utstyr, koordinering av utstyr og materiell 

 Jobbe og tilrettelegge sponsoravtaler for fotball 

 Innkjøp av premier/diplomer 

 Fastsette timeplan på bruk av bane 

 Rekruttere trenere/oppmenn 

 Rekruttere medlemmer i fotballgruppa  

 Følge opp alle lag og ha oversikt over alle aktive 

 Besvare/ videreformidle spørsmål/søknader/klager fra foresatte, trenere/oppmenn i barne- 

og ungdomsfotballen   

 Lage skriv om informasjonsmøte vedr. oppstart av fotballtrening for 6-åringer samt 

distribuere i barnehagene på starten av året. Avholde informasjonsmøte i februar.  

 Avholde trener- og oppmannsmøte før sesongstart 

 Organisere dommere for de yngste lagene  

 Innsamling av politiattester fra trener og oppmenn i fotballgruppa, samt oppfølging/purring  

 Overordnet ansvar for å påse at de oppgaver som fremgår av fotballgruppas aktivtetsplan 

blir gjennomført innen de frister som er satt 

 Delta på møter i Hovedlaget i KK   

 Delta på sportsutvalgsmøter i KK  

 Inngå sponsoravtaler på drakter, dresser, reklameskilt og annet utstyr 

 Sørge for å levere stoff og bilder til klubbavisa, skrive ”Leder” i klubbavisa  

 Sørge for oppdagere hjemmesiden til fotballgruppa med relevant informasjon for å 

opprettholde interessen 

 Arrangere dugnad på begge baner, areal rundt, hytter, utstyr osv. 

 Arrangere fotballavslutning i barnefotballen, skaffe egnet lokale, innkjøp, bestilling av 

premier, rigging, rydding, sende ut invitasjon  

 Sørge for kompetanseheving/kursing av trenere/oppmenn/ledere 

 Sørge for at bane, lys, tribuner, garderober osv er i orden  

 Sørge for oppdaterte lister over utøvere, trenere, oppmenn, KK medlem, Kolbu medlem  

 

Håndball 

Håndballutvalget har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 
 

 Innkalling til styremøter, samt skrive og sende ut referat til håndball, trenere, sportslige 

ledere og ledere i Hovedlaget 

 Sette opp budsjettforslag, følge opp og kontrollere regnskap gjennom året 

 Oppsetting av aktivitetsplan for håndball 

 Være et bindeledd mellom håndball og økonomileder 

 Videreformidle informasjon fra hovedlag og krets til lag/medlemmer i håndballgruppa, samt 

gi tilbakemelding til hovedlag og krets fra håndballgruppa 

 Kontaktpunkt mellom ØTIP og håndballgruppa ifht leie av halltid i Totenhallene 

 Bestemme aktivitetsavgifter/ - aktivitetsstøtte 

 Skrive årsmelding for håndballgruppa 



 Påmelding av lag i turnering/serier 

 Innkjøp av materiell/utstyr, koordinering av utstyr og materiell 

 Jobbe og tilrettelegge sponsoravtaler for håndball 

 Innkjøp av premier/diplomer 

 Fastsette timeplan på bruk av bane 

 Rekruttere trenere/oppmenn 

 Rekruttere medlemmer i håndballgruppa  

 Følge opp alle lag og ha oversikt over alle aktive 

 Besvare/ videreformidle spørsmål/søknader/klager fra foresatte, trenere/oppmenn i 

håndballen   

 Lage skriv om informasjonsmøte vedr. oppstart av håndballtrening for de minste utøverne  

 Avholde trener- og oppmannsmøte før sesongstart 

 Innsamling av politiattester fra trener og oppmenn i håndballgruppa, samt 

oppfølging/purring  

 Overordnet ansvar for å påse at de oppgaver som fremgår av håndballgruppas aktivtetsplan 

blir gjennomført innen de frister som er satt 

 Delta på møter i Hovedlaget i KK   

 Delta på sportsutvalgsmøter i KK  

 Inngå sponsoravtaler på drakter, dresser, reklameskilt og annet utstyr 

 Arrangere dugnader til inntekt for håndballgruppa 

 Sørge for å levere stoff og bilder til klubbavisa 

 Sørge for oppdagere hjemmesiden til håndballgruppa  

 Arrangere håndballavslutning i barnefotballen, skaffe egnet lokale, innkjøp, bestilling av 

premier, rigging, rydding, sende ut invitasjon  

 Sørge for kompetanseheving/kursing av trenere/oppmenn/ledere 

 Sørge for oppdaterte lister over utøvere, trenere, oppmenn, KK medlem, Kolbu medlem  

 

Ski Langrenn 

Langrennsutvalget har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 
 

 Innkalle til møter i Langrennsutvalget, samt skrive og sende ut referat til LU, trenere, sportslig leder og 
leder i Hovedlaget 

 Sette opp budsjettforslag og følge opp og kontrollere regnskapet gjennom året 

 Bestemme aktivitetsavgifter/-aktivitetsstøtte og sende ut giroer til utøvere 

 Skrive årsberetning for langrennsgruppa 

 Skrive tekst og sørge for trykking og utsendelse av løypebidragsbrev 

 Inngå sponsoravtaler på skidresser og annet utstyr 

 Sørge for å levere stoff og bilder til klubbavisa 

 Sørge for å oppdatere hjemmesida til langrennsgruppa med relevant informasjon og slik at den er 
interessant å følge med på 

 Ha kontakt med løypesjef og de øvrige løypekjørerne om løypekjøringen 

 Arrangere dugnader i lysløypa og i løypene på åsen 

 Arrangere foreldremøte og kick-off for langrennsgruppa 

 Arrangere skisamling for langrennsgruppa 



 Arrangere klubbrenn - sørge for bemanning, utsendelse av invitasjoner, informasjon og resultater på 
hjemmesida 

 Arrangere klubbmesterskap og merketaking, bemanning, utsendelse av invitasjoner, informasjon, 
medaljer og resultater på hjemmesida 

 Arrangere KK-rennet – sørge for å søke om renn, bistå rennleder, skaffe mannskap, kjøpe inn premier, 
gjennomføre møter i organisasjonskomitèen inkl. TD, opptrykk av vintersportsprogram med startlister, 
utsendelse av invitasjoner, informasjon og resultater på hjemmesida 

 Arrangere skiavslutning – sørge for innkjøp av premier, premieutdeler, konferansier, bildeshow, 
vandrepokal, skimerkesalg, loddsalg, utsendelse av invitasjoner, påskjønnelser til trenere, løypekjørere 
og evt. løpere eller andre som har gjort en spesiell innsats 

 Arrangere bowling og pizza på Gjøvik – bestilling av baner, utsendelse av invitasjoner og ta i mot 
påmelding 

 Arrangere afterski – bestilling av lokale og mat, utsendelse av invitasjoner og ta i mot påmelding 

 Rekruttere trenere til langrennsgruppa  

 Rekruttere medlemmer til Langrennsutvalget 

 Sørge for kompetanseheving/kursing av trenere, TD m.fl. 

 Sørge for at tidtakerutstyr fra EMIT og rulleski m.m. er i orden 

 Sørge for at vi har et oppdatert skianlegg med belysning slik at vi kan arrangere renn på både dagtid og 
kveldstid 

 Sørge for at alle trenere og andre som er i kontakt med barn har politiattest 

 Sørge for oppdatert liste til idrettsregistreringen over alle utøvere, trenere, mannskap, LU-medlemmer 
og andre som har bidratt/gjort en jobb for langrennsgruppa 

 Sørge for at alle utøvere som har fylt 13 år har betalt lisens før de skal konkurrere 

 Sørge for påmelding av stafettlag via Sportsadmin der det er aktuelt 

 Sørge for oppdatert liste over løpere som har gått til skimerke 

 Delta på styremøter, sportsutvalgsmøter og årsmøte i KK 

 Delta på årsmøte i Gjøvik Toten Langrenn (GTL) 

 Delta på skikretstinget, vårmøtet og høstmøtet for langrenn i Oppland Skikrets 

 Sørge for å videreformidle informasjon fra Hovedlaget i KK, Oppland Skikrets og Norges Idrettsforbund 
til LU, trenere og foresatte når det er aktuelt 

 
 
  



Ski Hopp 

Hopputvalget har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 

 Planlegge sesongen som kommer, samt fastsette datoer og program for kommende sesong 

 Skaffe trenere 

 Arrangere dugnad i Slettumsbakken 

 Arrangere dugnad ifbm hoppbakken på KK-plassen 

 Sende søknad om Telenor-karusellrenn 

 Dele ut invitasjon og program for kommende sesong (skoler og barnehager i nærmiljøet) 

 Oppstart av hopptrening 

 Arrangere hoppmønstrings dag  på KK-plassen  

 Ordne med påmelding av utøvere på hopprenn 

 Sette opp budsjettforslag og følge opp og kontrollere regnskapet gjennom året 

 Bestemme aktivitetsavgifter/-aktivitetsstøtte og sende ut giroer til utøvere 

 Gå i gjennom sponsor avtaler, og jobbe med det fram til oppstart oktober 

 Skrive årsberetning for hoppgruppa 

 Arrangere hoppavslutning 

 Arrangere Telenor-karusell-avslutning med de andre hoppklubbene 

 Delta på styremøter, sportsutvalgsmøter og årsmøte i KK 

 Delta på samarbeidsmøte med andre hoppklubber (Raufoss , ØTS , Lensbygda og Nordre Land) 
 

Friidrett 

Friidrettsutvalget har ansvar for å ivareta at klubbens medlemmer kan ta idrettsmerke. 

Merketakingen kan arrangeres ifbm klubbens aktivitetsdag i september, eller ett eller flere andre 

tidspunkt i samme måned. 

 

Innebandy 

Innebandyutvalget har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 
 

 Her har vi p.t. ikke fått noe input 

  



Klatring 

Klatreutvalget har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 
 

 Her kommer det oppgaver etter hvert som gruppa kommer i gang. 
 

Øvrige aktiviteter 

Gruppa som består av øvrige aktiviteter har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver for  

seniortreningsgruppa, voksentreningsgruppa, turgruppa og basistrening på tvers av idrettsgrener 

 Arrangere felles treninger tirsdager for seniorgruppa, torsdager for voksentreninga, basistrening en 
kveld hver uke for idrettslaget på tvers av idrettsgrener. Se egen plan på hjemmesiden 

 Arrangere friluftsturer, eksempelvis overnattingstur på åsen sommer og vinter, kanoturer, fjellturer, 
fotturer på åsen, skiturer på åsen.  

 Rekruttere flere til å bli med. Fokus på de som er inaktive, funksjonshemmede og innvandrere. 
Samarbeid med aktuelle instanser i denne forbindelse. 

 Bidra til at trenere/ledere vil og kan delta på kurs/kompetanseheving inen hvert område 

 Skrive forslag og ønsker til hovedstyret om ting vi kan søke midler til. 

 Delta på møter og kurs om temaer som går inn under gruppas aktiviteter. 

 Skrive årsmelding for øvrige aktiviteter samlet 

 Sørge for å levere stoff og bilder til klubbavisa fra øvrige aktiviteter samlet 

 Sørge for å oppdatere hjemmesida relevant informasjon om aktiviteter og turer som arrangeres av alle 
øvrige aktiviteter slik at vi sikrer at alle som er interesserte kan finne informasjon om hva vi holder på 
med. 

 

Klubbens lov 

Klubben skal ha en egen lov. Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs 

hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen 

lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle 

lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. 

 

Les mer  <Sett inn en lenke til klubbens lov.> 

Medlemskap 

Ved innmelding skal medlemmene oppgi navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og 

telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis. Alle medlemmer har en egen 

personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den 

kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på 

arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til 

lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være 

aktuelle og interessante for deg. 

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

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/idrettslag/lovnorm-for-idrettslag/


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

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

Medlemskontingent 

Informasjon om innmelding og betaling av medlemskontingent finner du på IL Kolbukameratenes 
hjemmeside:  http://www.kolbukameratene.no/bli-medlem  
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for 
hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og 
voksne. Man kan også vedta en familiekontingent i klubben, som en rabattordning. Det er ikke et 
felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle 
skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, siden revisoren skal kontrollere 
medlemslistene mot regnskapet. 

Aktivitetsavgift 

Informasjon om aktivitetsavgift for hver idrettsgren ,og hva denne omfatter finner du på  
IL Kolbukameratenes hjemmeside: 
 
Idrettsskolen - http://www.kolbukameratene.no/34-idrettsskole  
Fotball - http://kolbukk.no/  
Håndball - http://www.kolbukameratene.no/32-handball  
Ski langrenn - http://www.kolbukameratene.no/42-aktivitetsavgift  
Ski hopp - http://www.kolbukameratene.no/31-hopp  
 
Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene.  
 

  

http://www.kolbukameratene.no/bli-medlem
http://www.kolbukameratene.no/34-idrettsskole
http://kolbukk.no/
http://www.kolbukameratene.no/32-handball
http://www.kolbukameratene.no/42-aktivitetsavgift
http://www.kolbukameratene.no/31-hopp


Klubbens aktivitetstilbud 
IL Kolbukameratene kan tilby følgende aktiviteter: 

 Idrettsskole 4-7 år 

 Fotball fra og med 6 år til og med seniorlag i samarbeid med Kolbu/KK Fotball 

 Håndball fra og med 6 år til og med 12 år 

 Ski Hopp fra og med 7 år til og med senior 

 Ski Langrenn fra og med 7 år til og med senior 

 Ski Kombinert fra og med 7 år til og med senior 

 Klatregruppe 

 Friidrett, pr 2015 har vi kun mulighet til å arrangere merketaking  

 Innebandy.  Lag for aldersgruppen xx til xx 

 Trening hver torsdag hele året bortsett fra i juli måned 

 Seniorgruppe. Trening for pensjonister hver tirsdag hele året bortsett fra xxxxxxxxx 
 
Felles aktivitetskalender finnes på IL Kolbukameratenes hjemmeside  
http://www.kolbukameratene.no/component/jevents/month.calendar/  
 
 
For detaljert informasjon for hver idrettsgren klikk deg inn på den gruppa du ønsker  
 
Terminlister publiseres på klubbens hjemmeside.  Gå inn på aktuell idrettsgren 
 

Barne- og ungdomsidrett 

 

”IDRETTSGLEDE I HELE BYGDA” 

 

Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig! 

Barneidrett 

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og 

bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger 

intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at: 

 aktiviteten skjer på barnas premisser 

 barna har det trygt 

 barna har venner og trives 

 barna opplever mestring 

 barna får påvirke egen aktivitet 

 barna kan velge om, og hvor mye de vil konkurrere 

Se http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/  

 

http://www.kolbukameratene.no/component/jevents/month.calendar/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/


Ungdomsidrett 

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben 

og trenerne skal sørge for: 

 at ungdom kan bli så gode som de selv vil 

 å legge til rette både for de som vil konkurrere, og de som ikke ønsker å konkurrere 

 at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet 

 at ungdom får bidra med det de kan 

 at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg 

 at treningsavgiften er overkommelig for ungdom 

Se http://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/  

 

Funksjonshemmede 

Utøvere med funksjonsnedsettelse skal ha en naturlig plass i klubben. Ta kontakt med leder for 

informasjon. 

 

Treningstilbud - Idrettsskolen 

Barneidrettsgruppa tilbyr varierte aktiviteter/trening gjennom Idrettsskolen f.o.m. uke 41 til uka 

etter påske. Se aktivitetsplan på hjemmesida til Idrettsskolen. 

I Kolbukameratene blir det satt opp et veiledende program for idrettsskolen jmf. vedlagte årshjul. 

Aktivitetsprogrammet er åpent for endringer i forhold til hvilke ressurser det til enhver tid er i 

idrettslaget eller som idrettslaget har Det brukes «innleide» trenere fra de andre gruppene i 

idrettslaget. Det er også brukt eksterne trenere som ønsker å promotere sin idrett for målgruppen på 

Idrettsskolen, dette er særlig aktuelt for den eldste gruppa (seks- og sjuåringer), som har mange 

tilbud å velge i når Idrettsskolen er slutt. Om Idrettsskolen skulle «miste» deltagere fra Idrettsskolen 

til andre grupper i Idrettslaget eller andre idretter i nærmiljøet, mener vi at Idrettsskolen har utført 

sin misjon for å gi ungene smakebiter på aktiviteter de har prøvd i løpet av tiden hos oss.  

 

Treningstilbud - Fotball 

Barne- og ungdomsfotballen 
 
Klasser 
Innen barnefotballen operer NFF med følgende årsklasser: 
 

Klasse Alder Ball nr 5-er fotball 7-er fotball 

Minijenter/Minigutter 7-10 år 3 2x20 min 2x25 min 

Lillejenter/Lillegutter 11-12 år 4 2x20 min 2x30 min 

Småjenter/Smågutter 13-14 år 4 2x20 min 2x35 min 

Jenter/Gutter 15-16 år 5 2x30 min 2x40 min 

 

http://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
http://www.kolbukameratene.no/34-idrettsskole


Holdepunkter for aldersgruppen 5-6 år - 3V3 

Det skal legges vekt på glede, samhold og aktivitet. 3V3 fotball utføres som turneringer på små baner 
og med små mål uten målvakt med fokus på inkludering og gleder for både deltakere og tilskuere. 
 
Øvelser 

 Bruke Treningsøkta (NFF. Fotball.no) 

 Føre ball i firekant 7-15x10-20 meter, uten kontakt eller miste ball 

 Føre ball 

 Pasning – vending medløp 

 2 og 2 kort distanse – stoppe ball for mottakstrening 

 Skuddøvelse på frarullende ball, individuell ballbehandlingen 

 Ballkontroll 

 Tilslag 
 
Det skal legges vekt på «å spille sammen» 

 Avlever ball til medspillere 

 Motta ball og returnere 

 Direkte spillere 

 Samarbeid – grunnleggende ferdighetsøvelser 2.3 og 4 spillere sammenheng 
 
Det skal legges vekt på «å spille mot» 

 Overliste motstander – angrep 

 Oppholde og hindre motsander – forsvar – ivaretas «mot et mål» og «mot 2 mål» spill 
(benytte store mål) 

Innføring av grunnleggende regler 

 avspark og frispark 
 
Alle lag får spille minimum 5 kamper. 
 

Holdepunkter for aldersgruppen 7-10 år 

Det skal legges vekt på individuell ballbehandling. 
 
Øvelser 

 Bruke Treningsøkta (NFF- Fotball.no) 

 føre ball 

 å motta pasning, legge til rette for skudd, pasning 

 trene tilslag (pasning, skudd) 

 spilløvelser og skudd på mål 
 
Det skal legges vekt på «å spille sammen med» 

 motta ballen, dempe ball og få overblikk 

 sentre ballen til 

 samarbeid, grunnleggende ferdighetsøvelser 2,3, og 4 spillere sammen. 
 
Det skal legges vekt på «å spille mot» 

 drible motstander 

 stoppe motstander. 

 øvelser mot mål. 

 småspill som 3 mot 3, 4 mot 4, max 5 mot 5. 



Variasjoner  med hensyn til nivå og alder er viktig. Men treningen bør inneholde 50% 
ferdighetstrening og resten forskjellige former for spilløvelser. vektlegge mest mulig ballberøring, 
avslutningstrening på mål og unngå kø. Treningen skal inneholde innslag av lek på de yngste 
gruppene 

Norges fotballforbund har laget egne hefter for gjennomføring av ferdighetsmerkeprøver. Kolbu/KK 
Fotball anbefaler at treningen bør inneholde NFF`s ferdighetsmerkeprøver som ledd i den tekniske 
treningen i enkelte økter gjennom sesongen,  mest fokus på minimerke 1 og 2.   

Innføring av grunnleggende regler 

 hva skjer ved innkast. 

 hva skjer ved corner. 

 hva skjer ved utspill. 

 hva skjer ved frispark. 

 hva skjer ved avspark. 
 

Holdepunkter for aldersgruppen 11-12 år 

 vektlegge basisferdigheter. 

 la enkeltspilleren få utvikle seg. 

 vektlegge holdninger til trening og kamp (komme tidsnok, gi beskjed) 

 rettferdig spilletid for alle i kamper. 

 spille på små områder med få spillere på laget. 

 vektlegge holdninger til dommere 
 
FAGLIG INNHOLD 
 
Videreutvikling av ballbehandlingen 

 føring med innside og utside 

 innside og utside pasninger 

 viktig å møte ballen 

 retningsbestemt mottak 

 skjerming av ballen 

 heading (med og uten opphopp) 

 vending med ball (innside/utside) 

 lære minst to finter (pasningsfinte, skuddfinte, kroppsfinte) 

 la spillere få lov å være kreative med ballen. 

 trene skuddfot (strak vrist) 

 legge inn øvelser fra NFF`s ferdighetsmerkeprøver som ledd i den tekniske treningen i 

 enkelte økter gjennom sesongen    
     
Angrepstrening 

 bredde 

 dybde 

 bevegelse i lengderetning 

 avslutning på mål 
 
Forsvarstrening. 
 

 presse, styre, takle 
 
Keepere 



 oppmuntre spillere som vil stå i mål. 

 innføring i basisteknikk 
 
 

Holdepunkter for aldersgruppen 13-14 år 

 fokus på kreativitet 

 vektlegge taktisk/tekniske ferdigheter. Hvilke valg vi gjør på banen. Når du må drible  eller kan 
spille til medspiller 

 holdninger til kamp og treninger blir viktigere på dette alderstrinnet 
 
FAGLIG INNHOLD 
 
Tekniske ferdigheter 

 fortsette med ferdighetsmerkeprøver i enkelte økter gjennom sesongen 

 keepere må få mer spesialtrening. Viktig at keepere blir lært opp til selvstendig  oppvarming. 
Basisferdigheter for målvaktene er viktig her. Det bør også være egen    keepertrening en dag 
i uka 

 
Utespillere 
 
Momentene fra tidligere (11-12år) skal videreutvikles og perfeksjoneres. 
 

 vektlegge langpasning (strak vrist) 

 trene innlegg med skru 

 retningsbestemt mottak 

 vendinger (Cruyff-vending, utsidevending, overstegsfinte) 

 terpe på skudd (strak vrist, hel og halv volley) 
 
Fotballbevegelser 

 trening uten ball, løpsteknikk, hurtighetstrening, retningsforandring, vendinger, side- 
bevegelser 

 
Samhandling 

 utvikle taktisk/tekniske ferdigheter 

 betydningen av at ballfører har flere pasningsalternativer samtidig 

 bevegelse uten ball, skape rom for seg selv og andre 

 utnyttelse av 2-1 situasjoner (veggspill, overlapping) 
 
Spilleprinsipper 

 få forståelse for 1., 2., og 3. forsvarens rolle. Trene på dette i spillsituasjoner.   Vektlegge 
1.forsvarer, det å kunne takle og erobre ballen 

 begynne å la spillere spesialisere seg på plasser på banen 

 trene på å mestre offside regelen. 

 begynne å systematisere forsvarsarbeidet, press på ballfører. 
 

Holdepunkter for aldersgruppen 15-16 år 

 fokus på holdninger til kamp og trening 

 få spillere til å ta ansvar vise initiativ 

 fortsette å være tålmodig i arbeidet med ferdighetstreningen 



 hurtighet med og uten ball. 

 utvikle spillere som tar ansvar for egen utvikling. Komme på trening for å trene ikke   
bli trent 

 utvikle gode sosiale miljøer i treningsgruppene for å holde på spillerne. 
 
FAGLIG INNHOLD 
 
Keepere 

 utvikle prinsippene fra smågutt/jente nivå. Vektlegge teknikktreningen, samtidig mer  fokus 
på taktiske ferdigheter. Trene på rollen å dirigere forsvaret. Det bør være en egen  keeperøkt i 
uka 

 
Utespillere 

 videreføring av teknisk/taktiske ferdigheter 

 vektlegge hurtighetstrening med og uten ball 

 trene retningsbestemt mottak i forhold til motspiller 

 fokus på spillerens taktiske valg i spilløvelser 

 samhandlingsprinsipper blir mer viktig 

 begynne å vektlegge styrke og kondisjon 
  
Spilleprinsipper 
 

 fortsatt mye spill 3:3 og 4:4, men gradvis over til spill i større grupper 

 større krav til intensitet og kvalitet på treningen 
 
Forsvar 

 innføring av soneforsvar 

 større fokus på 1.2. og 3. forsvarer 

 samhandling i defensive organiseringen (press, sikring, markering og sideforskyving) 

 duellstyrke (på bakken og i hodedueller) 
 
Angrep 

 ha fokus på bevegelsesmønster i angrep 

 trene gjennombruddspasning og avslutninger 

 viktigheten av dybdeløp i angrep 

 terpe innlegg og avslutninger på mål 
 
 
Anbefalt treningsmengde for de ulike aldersgruppene 

 

Alder Bane Treninger 

G/J 6 år 3`er 2 økter - 1 time 

G/J 7 år 5`er 1 økt - 1,5 time 

G/J 8 år 5`er 1 økt – 1,5 time 

G/J 9 år 5`er 1-2 økter – 1,5 time 

G/J 10 år 5`er 1-2 økter -1,5 time 

G/J 11 år 7`er 2 økter – 1,5 time 



G/J 12 år 7`er 2 økter – 1,5 time 

G/J 13 år 9`er 2 økter – 1,5 time 

G/J 14 år 11`er 2-3 økter – 1,5 time 

Gutt 11`er 3 økter – 1,5 time 

 
 
Trening og kamper 
 
Treningsmengde 5-6 åringer 
1-2 time pr uke. 
 
Treningsmengde 7-10 
2-4 timer pr uke. 
Det er viktig å la utøverne få være allsidige. Det er positivt om barna ønsker å drive med andre 
aktiviteter også. 
 
 
Treningsmengde 11-12 
 
3-6 timer pr uke. Viktig å la utøverne få være allsidige. Det er ingen hindring å drive med flere idretter. 
Mulighet for trening vinter, spille på kunstgress fra alder 11 år. 
 
Treningsmengde 13 -14 
 
3-6 treninger pr uke. 
Fortsatt viktig å la utøvere få lov til å være allsidig, det er ingen hindring å drive med flere idretter. 
Tilby egentrening for de som ønsker dette. 
 
Treningsmengde 15-16 
 
Min 2 til 3 ganger i uka. Her er det viktig med tilbud om differensiering og hospitering. Det bør være 
organisert trening hele året. 
 
 
Ramme for trenere og ledere i barne- og ungdomsfotballen 
 
Før eventuelt trener og lagleder engasjeres, skal det klargjøres med den aktuelle om: 
 

 Klubbens sportslige mål for den aldersbestemte gruppe vedkommende skal trene 

 Den aktuelle treners behov for egenutvikling, kurs, treningstidspunkt, begrensninger og    
krav i forhold til klubben 

 Trenerens ”tjenestevei” i barne- og ungdomsfotballen er sportslig ansvarlig 

 Treneren må sette seg godt inn i den sportslige planen for Kolbu/KK Fotball.  Denne er 
gjeldende.  

 Trener og lagleder plikter å sette seg inn i gjeldende regler fra forbundet og kretsen for de 
aktuelle alderstrinn 

 Trenere i barnefotball rekrutteres primært fra foreldrene 

 Trenerne plikter å møte i klubbens trenermøter 

 Trenerne skal delta på NFF sine delkurs del 1 i barnefotballen, og trenere i ungdomsfotballen 
skal ha NFF sine delkurs del 1, 2,3 og 4 



 Trenerne møtes for samarbeidsløsninger når spillerne er 11-12 år 

 Foreldretrenerne evalueres etter hver sesong. Trener koordinator evaluerer 

 Det skal informeres om innholdet i sportslig plan til alle foreldrene 

 Det forventes tillit og lojalitet til klubben fra trenere og lagledere. 

 Trener skal sette seg inn i vettregler og fair play regler for klubben 

  Innholdet i treningen skal være preget av: 
o En målrettet plan 
o Progresjon i opplevelse og ferdigheter     
o Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
o Effektiv organisering 
o Saklig og presis informasjon 
o Kreative løsninger 
o Fleksibilitet ved problemløsninger 
o Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 

 
Overtramp i forhold til det som er nedfelt i klubbens holdninger, vil kunne medføre reaksjoner fra 
klubben. 
 
Utstyr som skal være til rådighet for trener og lagleder. 
 

  Riktig antall kjegler, vester og evt. baller 

  Førstehjelpsskrin 

  Annet utstyr, hvis noe mangler, etter avtale 

  Ansvar for at drakter som leveres ut, skal leveres inn igjen i riktig antall 
 
Det skal lages en oversikt over telefonnummer, eventuelt mail-adresser, navn og bostedsadresser på 
alle foreldre til alle utøverne. Listen skal ivaretas og oppdateres av lagleder, og sende liste, samt 
endringer til Leder for økonomi i Kolbu/KK Fotball. 
 
Trenere i ungdomsfotballen skal føre treningsdagbok. Den skal inneholde: 

 

  Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, adresse, telefonnummer og 
fødselsår 

  Fraværsføring for trening (Fra alder 11-12) 

  Føre laglederbok for kamper (Fra alder 7-8) 
 
Det skal lages en årsrapport for både ungdomsfotballen og barnefotballen ved sesongslutt, dette 
gjelder for alle lagene. 
 
Hvis en trener/lagleder slutter, skal han/hun etter skjønn gi en orientering til den som overtar gruppa. 
Her bør en fra sportslig utvalg ha muligheten til å være med.    
 
Kolbu/KK-trenere og lagledere skal være bevisste sin rolle som forbilder for spillerne. Ta derfor 
spillerne med på korte samtaler/møter. Dette gjøres av trener for å bli godt kjent med hver enkelt 
spiller. Involvering er viktig i alle alderstrinn. 
 

Treningstilbud - Håndball 

Aktiviteten i de enkelte aldersklasser:  
6-8 år, minihåndball  



Det legges vekt på allsidighet, ball-lek og lystbetont aktivitet som fremme koordinasjon, motoriske 
ferdigheter og bevegelsesglede. Trening 1- 1,5 time pr uke. Det skal sikres variasjon mellom alle 
spilleplasser, lek- og lystbetont aktivitet hvor konkurransemomentet er helt underordnet, og hvor 
alle har lik rett til å delta.  
 
9-11 år:  
Trening 2,5-3 time pr. uke. Vekt på allsidig fysisk aktivitet, ballbehandling og tekniske ferdigheter skal 
gi utviklingsmuligheter for alle spillere, men aktiviteten må også fremme koordinasjon og tekniske 
ferdigheter og gi rom for sportslig utvikling hos spillerne, men med hovedvekt på godt miljø i laget. 
Konkurransemomentet fortsatt underordnet. Variasjon på alle spilleplasser, alle spiller like mye. 
Grunnleggende bevegelsestrening med hovedvekt på håndballspillet. Lekbetonte øvelser som krever 
ballbehandling brukes i stor grad (stuss, kast og mottak). Lekbetont trening som gir generell 
utholdenhet, styrke og smidighet.  
 
12-13 år:  
Trening, 3 timer pr. uke. Begynnende vektlegging av spilleforståelse samt utvikling av ferdigheter hos 
den enkelte spiller, sikkerhet i ballbehandling. Konkurransemomentet fortsatt underordnet. 
Variasjon på alle spilleplasser, alle spiller like mye. Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske 
ferdigheter finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for 
enkeltspillere. Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet. Etter hvert økt 
fokus på å lære spilleregler.  
 
Hospitering i egen klubb  
Med hospitering forstår vi at spillere med gode ferdigheter og rett holdning får mulighet til å trene 
og spille kamper på et høyere nivå (en aldersklasse) enn hva vedkommende i utgangspunktet 
tilhører. Vekselvirkningen mellom å få lov til å være god på et nivå, og det å få noe å strekke seg etter 
på et høyere nivå er sentral i en spiller sin utvikling. For spillere er hospitering normalt aktuelt fra 13 
års alderen. Et hospiteringssystem setter store krav til trenerne, og samarbeidet trenerne imellom. 
Dette samarbeidet/dialogen skal foregå mellom trenere og sportslig utvikler. En generell 
hospiteringsplan bør avtales trenerne imellom før hver sesong starter. Hvorvidt man ønsker 
hospitering en fast dag i uka eller fast hospitering over en lengre periode av gjøres av trenerne i 
samråd med de aktuelle spillere. Hospiteringen skjer kun dersom spilleren og foresatte samtykker. 
Skolearbeid må ikke bli en salderingspost. Når det gjelder hospitering i kamper skal hensynet til 
spillernes totalbelastning ivaretas slik at vi ikke opplever ”utbrenthet” hos spillere i ung alder.  
 
Rene treningsmomenter  

 Øke ballfølelse og sikkerhet med ball, alene, i sentring, mottak og skudd.  

 Trene ulike skuddteknikker både i fart og i ro.  

 Lære dem å holde formasjoner i angrep og forsvar. (Kollektiv samhandling i bredde og dybde 
ift. Rollefordeling)  

 Lære dem å løfte blikket for å få overblikk over situasjonen, før handling.  
 
NB! Stor grad av repetisjon og drilling av momenter i håp om at det skal "sette seg automatisk" 
etterhvert.  
 
Opptreden på treningsarenaene  
Lagene skal oppholde seg i garderoben frem til det foregående laget er ferdig med sin tid på banen, 
slik at de får avsluttet i fred og ro og eventuelt får gitt beskjeder osv. uten å bli overdøvet av andre! 
(baller som blir dabbet i gulvet når beskjeder skal gis) .  Vis hensyn til hverandre - både store og små.  
 



Treningstilbud - Langrenn 

Langrennsgruppa i IL Kolbukameratene skal tilby langrennstrening for aldersgruppen 7 til 16 år.  Vi 
skal ha tre treningsgrupper oppdelt etter alder.  

 Gruppe A – utøvere som i kommende skisesong deltar i klasse 8-10 år 

 Gruppe B – utøvere som i kommende skisesong deltar i klasse 11-12 år 

 Gruppe C – utøvere som i kommende skisesong deltar i klasse 13-16 år 
 
Det skal være minimum en trening i uka hvor alle tre gruppene er samlet .  Det skal være mulighet  
for hospitering mellom gruppene når trenerne, i samarbeid med sportslig leder for langrenn, ser at 
det er hensiktsmessig.  Utøvere i klasse 15-16 år tilbys å delta på treninger via GTL-rekrutt.  Det kan 
også være aktuelt å inngå treningssamarbeid med andre klubber for andre årsklasser.  Dette avklares 
med sportslig leder. 

Utviklingstrappa for langrenn 

Langrennsgruppa i klubben følger Norges Skiforbund’s anbefalinger og retningslinjer for trening av 
langrennsutøvere som ønsker å satse på langrenn.   Klubbens trenere tilbys trenerkurs for å få 
teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan treninger i de ulike aldersgruppene skal gjennomføres.    

Fysiske krav 

Tabellen under skisserer hvilke fysiske krav som stilles på ulike utviklingstrinn fra barn til 
toppidrettsutøver. Vi presiserer at dette er kravene som utøvere skal klare å gjennomføre i løpet av 
perioden, og ikke økter som gjennomføres i det daglige treningsarbeidet. Når et krav er oppnådd skal 
dette vedlikeholdes på de neste trinnene. 

 
Barn -> 12 år 13–14 år 15–16 år Junior 

Kunne holde på 
sammenhengende 
med varierte 
treningsaktiviteter; 

 Minimum en 
time for 
tiåringer 

 Minimum to 
timer for 
tolvåringer 

 
 

Kunne holde på 
sammenhengende 
med lav til moderat 
intensitet i løping og 
på ski med god 
teknisk kvalitet i 1,5–2 
timer 
 
Kunne gjennomføre 
konkurranselignende 
sammenhengende 
aktivitet med høy 
intensitet i 30 minutter 
 

Kunne holde på 
sammenhengende 
med lav til moderat 
intensitet i løping og 
på ski med god 
teknisk kvalitet i 2–2,5 
timer 
 
Kunne gjennomføre 
konkurranselignende 
sammenhengende 
aktivitet med høy 
intensitet i 45 minutter 
 

Kunne holde på 
sammenhengende 
med lav til moderat 
intensitet i løping, 
rulleski og ski med god 
teknisk kvalitet i mer 
enn 3 timer 
 
VO2max over 60 og 70 
ml/min/kg for jenter 
og 
gutter 
 

Basisferdigheter skal 
kunne gjennomføres 
med korrekt utførelse 
(balanse, styrke 
koordinasjon). 
 

Kunne gjennomføre 
basisøvelser med 
korrekt utførelse med 
gjentatte repetisjoner 
 
 

Klare NSF sine krav* 
til basisøvelser med 
korrekt utførelse 

Videreutvikle 
basisferdigheter 
 

Veksle mellom lav og 
høy intensitet, liten og 
stor fart, variasjon i 
bevegelsesmåter 

Kunne gjennomføre 
rykk og spurt med 
god teknikk i alle 
teknikker på ski 
 

Kunne gjennomføre 
rykk og spurt med god 
teknikk i alle teknikker 
på ski og rulleski 
 

Kunne gjennomføre 
rykk og spurt i alle 
teknikker på ski og 
rulleski i med god 
teknikk i sliten tilstand 

 



Tekniske og taktiske krav 

Tabellen under skisserer hvilke tekniske og taktiske krav som stilles på ulike utviklingstrinn fra barn til 
toppidrettsutøver. Når et krav er oppnådd skal dette vedlikeholdes på de neste trinnene. 
 

Barn -> 12 år 13–14 år 15–16 år Junior 

Gode basisferdigheter 
på ski og barmark 
 
Balanse, rytme og 
Tyngdeoverføring 
 
Manøvrere skiene: 
Svinge, hoppe, stoppe 
 
Beherske alle sentrale 
teknikker i skøyting og 
klassisk 
 
Oppnå god fremdrift 

Videreutvikle 
basisferdigheter på ski 
 

Perfeksjonert 
basisferdigheter på 
ski 
 

 

 Kunne velge teknikk i 
varierende terreng og 
hastigheter, og utvikle 
følelse for rytme og 
flyt 
 
Utvikle følelse for kraft 
og avlastning innad i 
de ulike teknikkene 

Kunne gå med tunge 
og lette gir innad i 
teknikkene 
 
Gjennomføre alle 
teknikker på begge 
sider 
 
Gå teknisk riktig i lav 
og høy fart 

Gå teknisk riktig i alle 
hastigheter og både i 
uthvilt og sliten 
tilstand 
 
Kunne gjennomføre 
skirenn med 
hensiktsmessige 
taktiske valg både i 
enkelt- og fellesstart 

  Ha grunnleggende 
arbeidsoppgaver for 
god teknikk: 
grunnposisjon, 
tyngdeoverføring, 
fall, lave skuldre i 
armpendel etc. 

Ha klare 
arbeidsoppgaver i de 
ulike teknikkene og 
evne til å gjennomføre 
selvstendig 
teknikktrening 

 God utførelse av 
elghufs, spretten 
skigang, skigang 

Perfeksjonert teknisk 
utførelse av elghufs, 
spretten skigang, 
skigang med og uten 
staver 

 

 

Krav til mentale ferdigheter og holdninger 

Tabellen under skisserer hvilke krav til mentale ferdigheter og holdninger som stilles på ulike 
utviklingstrinn fra barn til toppidrettsutøver. Når et krav er oppnådd skal dette vedlikeholdes på de 
neste trinnene. 
 

Barn -> 12 år 13–14 år 15–16 år Junior 

Lære idrettens 
Grunnverdier 

Forstå idrettens 
grunnverdier 

Etterleve og formidle 
drettens 

Bidra som 
rollemodeller 



grunnverdier ovenfor andre 
utøvere og spesielt 
de yngre i sitt 
lokalmiljø 

Forstå 
konkurranseregler 

Takle å vinne og tape 
på en god måte 

Følge spilleregler i 
gruppa 

Være med å utvikle 
verdigrunnlag og 
spilleregler i gruppa 

Punktlighet Punktlighet og evne til 
å ta imot beskjeder 

Lære å kommunisere 
om trening med trener 
og andre utøvere 

Lære seg å leve 
som en 
toppidrettsutøver 

  



Stor innsats 
 
Gjøre så godt man kan 
 
Tåle fysiske 
påkjenninger som kan 
være ubehagelige 

Stor innsats 
 
Utvikle vilje til å 
arbeide hardt og 
presse seg maksimalt 

Forstå de 
grunnleggende 
treningsprinsippene 

Lage egne 
treningsopplegg 
 
Evne å ha et 
realistisk bilde av 
situasjonen. 
 
Evne til å evaluere 
seg selv 

 Basiskunnskap om 
ernæring og 
restitusjon 
 

Kunnskap om 
ernæring og 
restitusjon 
 

Ha et optimalt 
prestasjonskosthold 
og gode rutiner 

 
 

Krav til utstyr 

Tabellen under skisserer hvilke krav til utstyr som stilles på ulike utviklingstrinn fra barn til 
toppidrettsutøver. Kravene skisserer minimumskrav for at utøveren skal oppnå god utvikling på dette 
trinnet. 
 

Barn -> 12 år 13–14 år 15–16 år Junior 

Ett par ski, sko og 
staver opp til ti år (KK 
anbefaler kombisko for 
å gi best mulig støtte 
ved rulleskigåing) 
 
Ett par ski per stilart 
opp til tolv år 
 

To par konkurranseski, 
eventuelt et par 
treningsski, kombisko, 
og to par staver 

Bør et treningspar og 
et konkurransepar i 
hver stilart 

Utvikle skipark for alle 
snøforhold i løpet av 
junioralderen, men ha 
et fornuftig antall par 
med ski (færre enn 8 
par) 
 
Utvikle evnen til å 
kjenne hva som er 
gode ski – lære seg 
skitesting 

Bruk av billigprodukter 
til gliding og 
festesmurning 

Bruk av billigprodukter 
til gliding og 
festesmurning 

  

  Bør ha klassisk og 
skøyterulleski med 
normal rullemotstand 

 

 

 

Treningstilbud - Hopp 

Det tilbys hopptrening for aldersgruppen 4 år og oppover på tirsdager fra og med uke 40 og utover 

sesongen.  Treningen foregår på KK-plassen og i Slettumsbakken, og har en varighet på 1,5 time.  Se 

for øvrig informasjon om tidspunkter på hjemmesiden. 

 



 

Treningstilbud - Klatring 

Gruppa er nystartet og treningstilbudet vil bli utviklet i løpet av de kommende månedene.  
Sportsplanen vil bli oppdatert så snart tilbudet er bestemt. 
 

Treningstilbud – Øvrige aktiviteter 

Øvrige aktiviteter tilbyr trening for følgende grupper: 

 Seniortrening tirsdager gjennom skoleåret 

 Voksentrening på torsdager gjennom hele året. Ferie i juli måned 

 Basistrening en kveld i uka på tvers av idrettsgrupper 

Treningene er åpne for alle som er medlemmer av klubben. 

 

Klubbens arrangementer 

 
IL Kolbukameratene kan tilby følgende arrangement i tillegg til gruppenes treninger: 
 

 Aktivitetsdager vår og høst 

 Fotballskole 

 Fåbergturnering i fotball 

 Ottacup i fotball 

 Skaw Cup i fotball 

 Knøttiaden i fotball 

 3V3-turnering i fotball 

 Reinsvollturneringen i fotball 

 Klubbrenn langrenn 

 Klubbmesterskap langrenn og merketaking 

 KK-rennet langrenn 

 Sone-, krets- og landsrenn i langrenn 

 Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norgescup og Junior NM 

 Skisamling langrenn for utøvere, trenere og andre interesserte i klubben 

 Skiavslutning med premieutdeling, samt avslutning for de aktive i treningsgruppene i 
langrenn 

 Kanotur 

 Fjelltur 

 Åsturer 

 Sykkelturer 

 Klatredager 
 

Reise i regi klubben 

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en 

ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være 

en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. 

Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være 



kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt 

dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt. 

Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe 

mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget. 

Holdninger 
Idrettslagets utøvere, trenere, oppmenn, ledere, tillitsvalgte, foresatte og supportere skal ta ansvar, 

ha respekt og disiplin samt vise toleranse under trening og konkurranser.  Klubben skal følge de 

grunnleggende prinsippene om Fair Play i alle sine idrettsgrener. Dette skal vises gjennom positive og 

konkrete handlinger. Alle som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid, bidrar til å øke 

idrettens betydning i vårt nærmiljø. Vi som klubb ønsker derfor at dette skal prioriteres høyt hos våre 

aktivitetsledere og trenere. Det holdningsskapende arbeidet skal starte fra barnas/utøverens første 

dag i klubben. Det er spesielt viktig å arbeide aktivt med holdninger blant de unge, slik at alle kan føle 

seg velkomne og inkludert uansett bakgrunn, kjønn og alder. Alle målgrupper har et ansvar for å 

beholde og forsterke det gode miljøet i klubben. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke 

holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.  

 

Til deg som er: 

Utøver 

Utøverne skal være kjent med 

 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

 Aktivitetstilbudet 

 Medlemskap 

 Dugnad 

 Klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne 

Utøvere i klubben skal følge klubbens spiller-/utøvervettregler 

 Vise gode holdninger overfor andre utøvere, lagkamerater, motspillere, trenere og dommere 

 Respektere hverandre 

 Hjelpe hverandre 

 Stille opp for hverandre 

 Vise lojalitet mot klubb og trenere 

 Følge klubbens regler 

 Være ærlig overfor trener og andre utøvere 

 Ta ansvar for godt samhold 

 Stå sammen 

 Stille opp og møte presis på treninger, kamper og stevner en har forpliktet seg til 

 Vise engasjement 

 Tap og vinn med samme sinn, være stolt av sin egen innsats  og anerkjenne andre sin innsats 

 Husk fair play hilsen før og etter kamp, samt takke motstander for kampen 

 Ta godt vare på dine medspillere og inkludere nye lagmedlemmer 

 Unngå stygt spill og filming  

 Skape trygghet og god lagånd på banen 



 Ta ansvar for miljø og trivsel, og bidra til at alle har det gøy med idretten man bedriver 

 Reagere på mobbing, rasisme eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier 

 Trene, delta i konkurranser/ spille kamper med godt humør  

 Hjelpe skadede utøvere/spillere uansett lag  

 Ikke kjefte på andre utøvere, spillere, støtteapparat eller dommere  
 

 

Forelder/foresatt 

Foreldre/foresatte skal være kjent med 

 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

 Aktivitetstilbudet 

 Medlemskap 

 Forsikringer 

 Politiattest 

 Dugnad 

 Klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene 

Foreldre i klubben skal følge klubbens foreldrevettregler 

 Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med 
følger du idrettslagets regler 

 Støtt opp om klubbens arbeid.  Gjennom foreldremøter forankres idrettens og klubbens 
verdisyn, avklares holdninger og ambisjoner 

 Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 

 Respekter treneren, hans/hennes arbeid , kampledelse, fordeling av spilletid og anerkjenn 
ham/henne overfor barna dine.  Konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og 
klubb i etterkant. 

 Respekter dommerenes avgjørelser – støtt og oppmuntre, selv om du av og til er uenighet 

 Vis interesse og møt frem til konkurranser/kamper og treninger – du er viktig både for 
utøverne/ spillerne og miljøet 

 Det er ditt barn som er idrettsutøver/spiller fotball/håndball/innebandy. Oppmuntre positivt 
og støttende- da er du en god medspiller 

 Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.  Likeverd, aksept og inkludering bør 
gjelde alle i klubben.  Vedsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt. 

 Lær barna å tåle både medgang og motgang 

 Motiver barna til å delta på trening, samt være positive og å trene på varierte plasser i 
lagidrett, også keeper 

 Gi oppmuntring til alle utøvere/spillere i med- og motgang- dette gir trygghet, trivsel og 
motivasjon for å bli i idrettsfamilien lenge 

 Vis god sportsånd og respekt for andre, gi ros til alle utøvere/begge lag for gode prestasjoner 
og Fair Play 

 Vis interesse ved å spørre rundt trening, konkurranse og kamp om det var gøy og spennende 
– ikke bare om resultatet.  Den enkelte utøvers/spillers mestring har størst betydning. 

 Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 

 Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

 Foreldre/foresatte og publikum er heiagjeng, og finner sin plass på motsatt side av 
lagleder/spillersiden 



 Sørg for riktig og fornuftig utstyr – noe utstyr forpliktes å anskaffes pga klubbens forsikring av 
ditt barn 
 

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god 

idrettsforelder. 

Olympiatoppen om Foreldreressursen: 

 «Uten foreldre ingen barn. Foreldrenes engasjement for sine barn er vanligvis stort i grunnlags- og 
ferdighetsperiodene og idretten må forholde seg til det. For idretten blir det dermed et spørsmål om å 
få foreldrene som medspillere og ikke motspillere i arbeidet med å utvikle unge idrettsutøvere. I det 
følgende vil vi se på noen forhold som idretten har kontroll på og som idretten kan benytte for å få 
foreldrene til å bli medspillere i denne prosessen. For at foreldre skal kunne opptre som medspillere i 
barneidretten er kunnskap om de verdier, mål, metoder og prinsipper det jobbes etter avgjørende. 
Dette betyr at informasjon til og kommunikasjon med foreldrene er viktig. Hver barneidrettsgruppe 
må ha en person som har ansvar for slik informasjon og kommunikasjon. Dette behøver ikke være en 
av trenerne for barna, men personen må ha god kunnskap om prinsipper for utvikling av barn i 
idretten. I tillegg til informasjon og kommunikasjon er det viktig at idrettsmiljøet involverer foreldre i 
arbeidet med barneidrettsgruppene og gir dem klart definert arbeidsoppgaver. Idrettsmiljøet må 
også vise at en setter pris på foreldres engasjement og legge tydelig vekt på at det er viktig for barna 
og idrettsmiljøet at foreldrene engasjerer for alle barn i idrettsgruppene. Sist og ikke minst er det 
viktig å få foreldrene med på steg for steg å lære barna gode treningsvaner og være tro mot idrettens 
verdigrunnlag.» 

 

Trener   

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud 

og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben.  

Trenerne skal være kjent med 

 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

 Aktivitetstilbudet 

 Medlemskap 

 Lisens og forsikringer 

 Politiattest 

 Kompetansetilbud for trenere 

 Klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne 

 Hva klubben tilbyr sine trenere (kurs, utstyr, bekledning…) 

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne 
rapporterer til hovedtreneren/sportslig leder i utvalget. I lagidretter samarbeider trenerne med 
laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i. 

Oppgaver 

 Anskaffe politiattest og vise den frem til nestleder i KK, leder av Kolbu/KK Fotball eller leder 
av Kolbu/KK Håndball 

 Bli kjent med utøvere/spillere 

 Sette opp sportslige og sosiale mål for utøvere i gruppa/laget foran hver sesong i samsvar 
med klubbens sportslige plan 



 Planlegge trening og bestemme treningsmengde i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og 
klubbens sportslige plan 

 Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere 

 Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp 

 Bokføre fravær og oppmøte 

 Delta og motiver for basistrening 

 Ha dialog og samarbeid med foreldre 

 Bestemme antall lag til serien 

 Foreta laguttak, lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp/renn 

 Sørg for at Fair play møte finner sted. 

 Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben 

 Følge gjeldende regelverk 

 Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges 
idrettsforbund 

 Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere 

 Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og 
retningslinjer 

 Være oppdatert på informasjon fra styret 

 Representere klubben på en god måte 

 Vise lojalitet til klubben, og henvise klager direkte til styret i KK, Kolbu/KK fotball eller 
Kolbu/KK Håndball 

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god trener. 

Olympiatoppen om trenerrollen: 

 «Trenere må stimulere til og forsterke innslag av fri lek. - Dette betyr for eksempel at trenere som 
opplever at utøverinitierte aktiviteter «tar av» og skaper engasjement, innsats og innlevelse, ikke 
må gripe inn for å «bremse» denne utfoldelsen, men heller «fyre oppunder», stimulere og forsterke 
slik aktivitet. Dette må en gjøre selv om aktiviteten «bryter» med det en selv hadde planlagt for 
økten. Når yngre selv starter aktivitet og aktiviteten skaper engasjement og innlevelse er dette den 
beste skole for læring av kreativitet, initiativ og grunnleggende motorikk samt at dette som ofte gir 
svært god fysisk trening på grunn av stor intensitet og stort engasjement. Dette er spesielt viktig i 
grunnlagsperioden. Trenere må være bevisst sin egen betydning som rollemodell. Dette betyr for 
eksempel at en i egen adferd bevisst må legge vekt på å praktisere de holdninger og handlinger 
som en ønsker at barna skal lære. Med andre ord ønsker du for eksempel å utvikle ærlighet, 
punktlighet og evne til å vise respekt må du selv praktisere slik adferd i din omgang med barn. 
Trenere må benytte kommunikasjonsformer som skaper tillit og trygghet. Dette betyr for eksempel 
at trenere må legge vekt på å gi alle i en idrettsgruppe oppmerksomhet, legge vekt på å være 
konsekvent og forutsigbar i sine reaksjoner, vise at en står for tydelige verdier og at en er godt 
synlig som voksenperson.» 
 

Trenere i klubben skal følge klubbens trenervettregler 

Som trener i idrettslaget skal du bidra til: 

 Følge idrettslagets sportsplan og de bestemmelser som idrettslaget har satt.   

 Overholde bestemmelser om barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett. 

 Du er her for spillerne, ikke for deg selv 

 Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 

 Positive erfaringer med trening og konkurranse 

 Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 



 At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 

 Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 

 Vær et godt forbilde for utøvere/spillere og en god ambassadør for idretten og klubben din. 
Du påvirker spillerne på banen, benken, dommer, motstanderlag og publikum gjennom 
positivt språkbruk og kroppsspråk 

 Du er positiv, og er bevisst på at dine holdninger smitter 

 Møt presis og godt forberedt til hver trening 

 Som trener er du veileder, inspirator og motivator 

 Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 

 Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen 

 Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 

 Vis god sportsånd og respekt for andre 

 Gjennom fair play-møtet er jeg med på å skape en god idrettsopplevelse for alle 

 Du samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kamper 

 Du utfører fair play hilsen til dommer og motspillers trener etter kamp 

 Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 

 Alle er like mye verdt. Du sprer både spilletid og oppmerksomhet 

 Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 

 Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøverne 

 Du er utviklingsorientert og veileder utøvere/spillere mot neste individuelle mål og 
spillersituasjon 

 Du gjør dommerne gode og henger deg ikke opp i dommeravgjørelser 

 Du forklarer overfor spillerne: 
o Betydningen av dommernes situasjon og funksjon.  
o At dommerne må ta hurtig avgjørelser, og dermed umulig kan være feilfrie  
o Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser  
o At det er dommernes avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff 

for munnbruk.  
o Betydningen av å følge regelverket. Det tjener alle parter og dermed også spillet.  

 Du er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men du, spillerne på banen og benken, skal 
takle det positivt og konstruktivt 

 Du er positiv til at utøver skal kunne drive idrett i andre grupper 
 
 

 
Innholdet i treningen skal være preget av: 

 En målrettet plan 

 Progresjon i opplevelse og ferdigheter 

 Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 

 Effektiv organisering 

 Saklig og presis informasjon 

 Kreative løsninger 

 Fleksibilitet ved problemløsning 

 Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 

Hovedtrener eller sportslig leder i utvalg 

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



 Overholde bestemmelser om barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett. 
 

Oppgaver 

 Ansvar for å utarbeide og følge opp utvalgets sportslige plan 

 Rapportere jevnlig til styret om utvalgets sportslige aktivitet, og delta på sportsutvalgsmøter 

 Utarbeide aktivitetsplan/terminliste 

 Arrangere trenermøter 

 Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere 

 Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben 

 Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet 

 Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere 

 Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer 

 Årsmelding for klubbens sportslige plan 
 

Oppmann og lagleder 

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer 

rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har 

ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv. 

 Følge idrettslagets sportsplan og de bestemmelser som idrettslaget har satt.(Bør kanskje 
stå øverst?)  Overholde bestemmelser om barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett. 

 

Oppmenn/lagledere skal være kjent med 

 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

 Klubbens aktivitetstilbud 

 Medlemskap 

 Lisens og forsikringer 

 Politiattest 

 Klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre 

 Hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (kurs, utstyr, bekledning…) 

Oppgaver 

Generelt 

 Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag 

 Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan 

 Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere 

 Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte 

 Møte på lagleder- og allmannamøter 

 Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte 

 Oppdatere lagets hjemmeside 

 Ansvar for lagskasse 

 Melde på til cuper, stevner og turneringer 

 Innkalle til dugnader 

 Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport 

 Administrere reiser til/fra kamper eller stevner 

 Skaffe dommere 



 Sikre at alle utøvere/spillere har lisens 

 Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren 
 
Fotball 

 Anskaffe politiattest og vise den til Leder for Kolbu/KK Fotball 

 Ansvarlig for å holde orden i alt som har med spillerne å gjøre, utenom det sportslige 

 Sende over info på spillerne til økonomiansvarlig i klubben, løpende oppdatering, påse at 
avgifter er betalt 

 Avholde foreldremøter, minimum 2 pr sesong 

 Gi informasjon til alle spillere og foreldre 

 Melde på laget/lagene i serien – sende mail til Fotball leder 

 Ha kontroll på treningstider og kampoppsett 

 Melde på til cuper/turneringer 

 Få oversikt over dommere til dine kamper. 

 Dommer for kamp skal kontaktes og minnes på klokkeslett, sted og dato 

 Dobbelt sjekke kampoppsettene med banetildelingen. 

 Sørge for at bane er klargjort til kamp 

 For hver hjemmekamp skal du kontakte motstanders oppmann/lagleder og invitere til kamp. 

 Ved hjemmekamper møt opp i god tid for å ta i mot motstanderlag samt dommer. 

 Sørg for at Fair play møte finner sted. 

 Finne en kampvert (gjerne en av foreldrene) som bruker en gul vest. Ansvarlig for parkering, 
og tilgjengelig for spørsmål fra motstanderlaget. 

 Blir hjemmekamper avlyst skal dommer ha beskjed, samt kioskansvarlig. 

 Ha oversikt og ta ansvar for alt utstyr som ditt lag har mottatt. Supplere ved behov. Sørg for at 
førstehjelpsutstyret er i orden, og medbringes til trening/kamp. Del gjerne ansvaret med 
trenerne. 

 Vær sist ut av garderober for å se at det er ryddig og i orden. 

 Bruk hjemmesiden for informasjon ut til foreldrene. Her finnes det side for hvert alderstrinn. 

 Ta gjerne bilder for klubbavisa, men forhør deg i laget ditt om barna kan fotograferes. 

 Delta og motiver for basistrening 

 Vise lojalitet til klubben, og henvise klager direkte til styret i Kolbu/KK fotball 

 Sørge for årsberetning etter endt sesong 

 
Håndball 

 Utføre oppgaver rundt laget som ikke er treningsrelatert  

 Sende ut påminnelse om kamper - tid, sted, passe på at det er nok spillere og at foreldre 
bidrar med kjøring  

 Organisere eget lags turnering eller kamp - sekretariat, poengtavle, mål og andre ting som 
behøves for det aktuelle arrangement. Sende inn kamprapport.  

 Dugnad - skaffe spillere og/eller foreldre til ulike dugnader - vakter, kiosk etc.  

 Passe på at laget har drakter og annet nødvendig materiell før sesongstart og videre i 
sesongen. Lagleder har ansvaret for utlevert materiell og innsamlingen ved sesongslutt. 
Spillere som ikke leverer inn må betale for nytt utstyr.  

 Melde på laget til ulike turneringer og først sjekke stemning for aktuell turnering  

 Gi nødvendige beskjeder til de ulike treninger.  

 Sjekke kampoppsett for sesongen og sende ut til de ulike spillere/ foreldre  

 Bistå trener der denne måtte ha dette behov. Bindeledd mellom styre og laget spillere og 
trener.  

 Melde inn nye medlemmer og utgående medlemmer til medlemsansvarlig Skaffe 
opplysninger om nye spillere til medlemsregistre  



 Kontaktperson sammen med trener for nye og gamle spillere med foreldre som har spørsmål 
eller trenger opplysninger  

 
Styret i gruppa ønsker gjerne tilbakemelding/søknad fra trener og lagledere på utstyr som de ser at vi 
savner fortløpende. Dette kan være utstyr som forenkler treningene eller som gir muligheter for flere 
spennende aktiviteter for vår kjære små. 
  
Lisens: Før nyttår det året spillerne fyller 13 år må lagleder sørge for at de løser lisens. Dersom lisens 
ikke er i orden blir klubben bøtelagt. Lisens er den enkelte spillers eget ansvar å løse/betale, og er 
også spillerens forsikring. Spillere uten lisens får ikke lov å spille kamper da det medfører bøter for 
klubben samt at spilleren da er uten forsikring. Krav som følge av skade rettes til håndballforbundet.  
Hver enkelt spiller kan sjekke sin lisensstatus på websidene til kretsen.  - Egenandeler for 
legebehandling ved skader er den enkelte spillers/foresatt sitt eget ansvar å betale.   

 

Dommer 

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. 

Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser. 

Dommerne skal være kjent med 

 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

 Krav til dommere på ulike nivåer 

 Medlemskap 

 Lisens og forsikringer 

 Klubbens retningslinjer og forventninger til dommere 

 Hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …) 

 

 

Spille-/konkurranseregler 

Fotball 

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2014/Spilleregler-og-retningslinjer-for-barne-

-og-ungdomsfotballen/  

Håndball 

http://www.handball.no/p1.asp?p=1784  

Ski Langrenn 

http://www.skiforbundet.no/langrenn/regler-og-retningslinjer/  

Ski Hopp 

http://www.skiforbundet.no/hopp/regler-og-retningslinjer/  

Ski Kombinert 

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2014/Spilleregler-og-retningslinjer-for-barne--og-ungdomsfotballen/
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2014/Spilleregler-og-retningslinjer-for-barne--og-ungdomsfotballen/
http://www.handball.no/p1.asp?p=1784
http://www.skiforbundet.no/langrenn/regler-og-retningslinjer/
http://www.skiforbundet.no/hopp/regler-og-retningslinjer/


http://www.skiforbundet.no/Documents/Arrangement/Kombinert%20nov%202012.pdf  

 

Dommer-/TD-utdanning 

Fotball 

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Dommer/  

Håndball 

http://www.handball.no/p1.asp?p=2527  

Ski Langrenn 

TD-kurs 

Ski Hopp 

TD-kurs 

Hoppdommerkurs 

Ski Kombinert 

TD-kurs 

Hoppdommerkurs 

 

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

av klubben. 

Årshjul 
Styret i IL Kolbukameratene arbeider etter et levende årshjul som beskriver de viktigste oppgavene i 
løpet av et år.  

Årshjul for Hovedlaget 

AKTIVITETSGRUPPE AKTIVITET FRIST 

Administrasjon 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Årsmøte 15. Nov. 

Styremøter   

Innkalling til styremøter En uke før møte 

Møtereferater En uke etter møte 

Idrettsregistrering 1. Feb. 

Koordinere klubbens aktiviteter Kontinuerlig 

Igangsette nødvendige tiltak Etter behov 

Innbydelser, annonser og oppslag Etter behov 

Reservere tid på Lund Grendehus før skoleslutt i juni 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Arrangement/Kombinert%20nov%202012.pdf
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Dommer/
http://www.handball.no/p1.asp?p=2527


  
  

Søke godkjenning hos lotteritilsynet Juni 

Utleie av KK-hytta Kontinuerlig 

Politiattester Kontinuerlig 

Økonomi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Medlemskontingent 28. februar 

Aktivitetsavgifter 
En mnd. etter oppstart av 
sesong 

Kommunale tilskudd 15. februar 

NIF-aktivitetsmidler 15. februar 

Sponsorstøtte Kontinuerlig 

Vintersportsprogrammer 15. Des. 

Tilskudd til løypekjøring-utsending giroer 15. mars 

Utsending fakturaer vedr. sponsorer osv. Når aktuelt 

Registrere innbetalinger Fortløpende 

Kontere og levere fakturaer til regnskap Fortløpende 

Oppfølg. Øko.ansv. vedr. avgifter osv. 14. dager etter forfall 

Klubbavis Utgivelse 17. juni 

Søknad gave/utbytteutdeling-Totens 
Sparebank 1.mai 

Søknad om tippemidler til anlegg 1. Oktober 

Søknad om spillemidler til utstyr 07. November 

Budsjettforslag 15. nov. 

Inntektsbringende 
Tiltak 
  
  
  

    

Enjoy- kort? Første uka i mai 

Basarlotteri 15. august 

Oppfølging av sponsorer Kontinuerlig 

Salg av annonser til klubbavis 15. jan. - 1. april. 

  



Sportslige aktiviteter 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oppstart fotball Kontinuerlig 

Oppstart innebandy September 

Oppstart Håndball 1. Aug. 

Oppstart langrenn 1. Okt. 

Oppstart hopp hele året 

Oppstart barneidrett Uke 41 

Oppstart friidrett 1. Apr. ? 

KK-rennet i langrenn 1. desember 

Hopprenn i Slettumsbakken Desember 

Klubbmesterskap Mars 

Aktivitesdag for alle aktiviteter i KK 1. mai 

Sesongavslutning - Langrenn april 

Sesongavslutning - hopp april 

Sesongavslutning - barneidrett   

Sesongavslutning - fotball 28. oktober 

Sportsutvalgsmøte Februar 

Sportsutvalgsmøte Mai 

Sportsutvalgsmøte August 

Sportsutvalgsmøte oktober 

Arrangementer 
  
  
  
  
  

Trekning av basarlotteri Senest 1. november 

Sportsgudstjeneste Mars 

Dugnadskveld og formiddag  April 

Felles juletrefest 1. fredag i januar 

Jubileumsarrangement Søndag 21. juni 

Jubileumsarrangement Lørdag 19. september 

Anleggsdugnader 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Papirkjøring Første uke i hver måned 

Vårdugnad på KK-plassen innen 15. Mai 

Vedlikehold av anlegg Ved behov 

Utbedring av anlegg Ved behov 

Klipping og striping av fotballbaner Etter behov 

Rydding av løypetraseer oktober 

Oppkjøring av lysløype og turløyper Etter behov 

Vedlikehold og klargjøring av hoppbakker Etter behov 

Dugnader i andre hoppanlegg Etter behov 

Høstdugnad, felles dugnad på anlegget Høst/rett etter skolestart 

Internkontroll - elsikkerhet på hytta innen 1. juni 

Egenkontroll - lysløype innen 1. oktober 

 
  



Årshjul for Barneidrettsgruppa 

Måned Oppgave Frist 

Januar  Klubbrenn eventuelt alternativt opplegg dersom det ikke er skiføre dd.mm. 

Februar  Idrettsskole ihht aktivitesplanen  

Mars  Idrettsskole ihht aktivitesplanen  

April  Idrettsskole ihht aktivitesplanen  dd.mm. 

Mai  Avslutning på Tallodden 

 Skrive innlegg i klubbavisa 

 Starte med rekruttering av nye trenere 

dd.mm. 

Juni  Være med på opplegg rundt aktivitetsdagene i klubben dd.mm. 

Juli  Ferie  

August  Ferie  

September  Finne trenere til to grupper 

 Ha møte med aktuelle trenere 

 POLITIATTESTER bestilles og leveres leder før oppstart 

 Lage aktivitetsplan 

 Sørge for leie av treningsplasser 

 Utarbeide invitasjoner som leveres ut i barnehager og på skolene 

 Delegere ansvar i trenergruppa 

dd.mm. 

Oktober  Bistå trenere ved behov – ordne med tilgang til KK-hytta og evt. 

andre treningsplasser 

 Samle inn deltagerinformasjon 

 Bestille utstyr og koordinere opplegg med trenere 

dd.mm. 

November  Sende ut giroer med deltakeravgift 

 Lage budsjettforslag 

dd.mm. 

Desember  Arrangere Nissemarsj 

 Skrive årsberetning 

dd.mm. 

 

  



Årshjul for Fotballutvalget 

Måned Oppgave Frist 

Januar  Salg av skiltreklame på arenaene Hele året 

Februar  Arrangere informasjonsmøte for foresatte til 6-åringer 28.02. 

Mars  Melde på lag til Vårcup i Totenhallen evt. på Gran idrettspark 

 Melde på lag til Fåbergturneringen 

dd.mm. 

dd.mm. 

April  Gjennomgang/holde orden på drakter før sesongstart 

 Arrangere trenerforum 

 Kalking og gjødsling av fotballbanene 

 Klargjøring av gressklipper og sette opp folk på klippelister 

 Arrangere klubbdommerkurs 

 Sette opp liste over klubbdommere med navn og mobilnummer 

 Sette opp liste over kioskbemanning med navn og mobilnummer, 
bestemme vareslag og priser 

 Sette opp liste over personer for striping og merking av baner 

 Sosialt samvær for trenere/oppmenn/styret 

01.04. 

15.04. 

20.04. 

20.04. 

20.04. 

20.04. 

25.04.   

25.04.                                    

Våren 

Mai  Dugnad på fotballanlegget 

 Striping, merking av baner (løpende i perioden 01.05.-15.09.) 

 Aktivitetsoversikt banefordelinger (løpende oppdatering) 

 Arrangere trenerforum 

 Arrangere keeperskole  

01.05. 

01.05. 

01.05. 

15.05. 

31.05. 

Juni  Sende ut aktivitetsavgifter og følge opp innbetalingene  

 Arrangere trenerforum 

 Bidra på aktivitetsdagen til KK og Kolbu IL 

 Arrangere TINE Fotballskole 

01.06. 

15.06. 

30.06. 

30.06. 

Juli  Arrangere trenerforum 15.07. 

August  Dugnad på fotballanlegget 

 Arrangere trenerforum 

 Melde på lag i Knøttiaden 

 Arrangere keeperskole 

15.08. 

15.08. 

dd.mm. 

31.08. 

September  Tippebrev 

 Arrangere Fotballens dag med ferdighetsmerker/minimerke 

 Arrangere trenerforum 

01.09. 

10.09. 

15.09. 

Oktober  Gjennomgang/holde orden på fotballer ved sesongslutt 

 Arrangere fotballtur for å se en toppkamp eller landskamp 

 Fotballavslutning med trekking av basarlotteriet 

 Sosialt samvær for trenere/oppmenn/styret 

01.10. 

10.10. 

31.10. 

Høsten 



November  Lage budsjettforslag dd.mm. 

Desember  Skrive årsberetning dd.mm. 

 

  



Årshjul for Håndballutvalget 

Måned Oppgave Frist 

Januar  Styremøte 

 Melde på til turneringer 

 Dugnad Bunnpris Raufoss 

dd.mm. 

Februar  Styremøte 

 Sende ut regninger til sponsorer 

dd.mm. 

Mars  Styremøte 

 Møte med trenere og oppmenn ang. neste sesong 

 Avklare hvilke lag som skal trene i hallen utover vår/sommer 

dd.mm. 

April  Melde på lag og dommere til neste sesong. Frist 1.Mai 

 Søke om sammensatte lag 

 Styremøte 

 Cuper/turneringer Baldus cup/Yngres cup 

dd.mm. 

Mai  Årsmøte 

 Puljeoppsett på høring 

dd.mm. 

Juni  Bidra på aktivitetsdagen til KK og Kolbu IL 

 Møte om fordeling av treningstider i Totenhallen 

 Påmelding Starum Cup 

30.06. 

Juli  Forslag til treningstider Totenhallen . sendes ut  dd.mm. 

August  Styremøte 

 Høringsfrist for terminlisteforslag 

 Delta Starum cup 

 Oppstart trening Totenhallen 

 Planlegge Kick off 

 Søke om aldersdispensasjon  

 Treningstider Lund Grendehus 
 

dd.mm. 

September  Styremøte 

 Påmelding Isbjørnserien 

 Foreldremøter hvert lag 

dd.mm. 

Oktober  Styremøte 

 Oppstart av serier 

 Sjekke arrangøransvar 

 Utsendelse aktivitetsavgift 

dd.mm. 

November  Lage budsjettforslag 

 Sjekke arrangøransvar 

dd.mm. 

Desember  Skrive årsberetning 

 Juleavslutning 

dd.mm. 

  



Årshjul for Langrennsutvalget 

Måned Oppgave Frist 

Januar  LU-møte med fastsetting av møtedatoer for våren 

 Arrangere klubbrenn fra nyttår og ut sesongen 

 Utsendelse av løypebidragsbrev 

Uke 2 

Uke 2 

Uke 5 

Februar  Arrangere KK-rennet 

 Arrangere klubbmesterskap og merketaking 

28.02. 

28.02. 

Mars  Oppdatere merkeoversikten før skiavslutningen og bestille opp 
merker/pokaler der vi har få i beholdningen 

Uke 13 

April  Utsendelse av aktivitetsavgift for vinter/vår 

 Arrangere skiavslutning på Lund grendehus 

 Arrangere bowling- og pizzakveld på Gjøvik 

 Arrangere afterski for voksne 

 Bestemme aktivitetsavgift/-støtte for neste sesong 

Uke 15 

Uke 16 

Uke 17 

Uke 17 

Uke 18 

Mai  Bidra med stoff og bilder til klubbavisa 

 Delta på årsmøte i GTL 

01.05. 

31.05. 

Juni  Delta på kretstinget og vårmøte i Oppland Skikrets 

 Bidra på aktivitetsdagen til KK og Kolbu IL 

30.06. 

30.06. 

Juli  Ferie  

August  LU-møte med fastsetting av møtedatoer for høsten Uke 35 

September  Søke om kretsrenn (KK-rennet) 

 Dugnad i lysløypa 

 Utsendelse av invitasjon til skitrening i skoler i Kolbu, samt legge ut 
informasjon på hjemmesida til langrenn 

 Dugnad i åsløypene 

01.09. 

Uke 38 

Uke 39   

Uke 41 

Oktober  Sjekke opp og sørge for at alle utøvere som har fylt 13 år har betalt 
lisens 

 Delta på høstmøte i Oppland Skikrets 

 Oppstart av skitrening for nye og gamle utøvere mandag i uke 41 

 Arrangere kick-off for utøvere og foresatte med info fra trenere og 
LU 

 Søke om Telenor-karusellrenn 

 Sjekk ut at EMIT-utstyret har batterier som fungerer 

01.10.  

31.10. 

Uke 41 

Uke 43  

31.10. 

31.10. 

November  Utsendelse av aktivitetsavgift for høst/vinter 

 Lage budsjettforslag 

 Arrangere skisamling – husk å bestille for året etter 

 Rengjør rulleskiene og smør lagrene med olje før de settes bort 

Uke 46 

Uke 47 

Uke 47 

Uke 48 

Desember  Skrive årsberetning 

 Sende ut invitasjon til klubbrenn i barnehager og skoler i Kolbu, 

Uke 48 



samt legge ut informasjon på hjemmesida til langrenn Uke 50 

 
 

  



Årshjul for Hopputvalget 

Måned Oppgave Frist 

Januar  Arrangere hopprenn utover i sesongen dd.mm. 

Februar   dd.mm. 

Mars   dd.mm. 

April  Arrangere hoppavslutning  

 Arrangere Telenor-karusell-avslutning sammen med de andre 
hoppklubbene 

 Gå i gjennom sponsor avtaler .Jobbe med det fram til oppstart 
oktober. 

dd.mm. 

dd.mm. 

dd.mm. 

Mai   dd.mm. 

Juni  Delta på kretstinget og vårmøte i Oppland Skikrets 

 Bidra på aktivitetsdagen til KK og Kolbu IL 

30.06. 

30.06. 

Juli  Starte planleggingen av  sesongen som kommer  

 Begynne å få fastsatt datoer for program for kommende sesong 

 Snakke med eventuelle trenere 

dd.mm. 

dd.mm. 

dd.mm. 

August  Dugnad i Slettumsbakken 31.08. 

September  Utlevere invitasjon til hopptrening og program for kommende 
sesong 

 Dugnad ifbm hoppbakken på KK-plassen 

 Samarbeidsmøte med andre hoppklubber 

Uke 36  

30.09. 

30.09. 

Oktober  Sjekke opp og sørge for at alle utøvere som har fylt 13 år har betalt 
lisens 

 Oppstart hopptrening 

 Hoppmønstringsdag  på KK-plassen  

 Delta på høstmøte i Oppland Skikrets 

 Søke om Telenor-karusellrenn 

01.10. 

 Uke 40 

31.10. 

31.10. 

31.10. 

November  Lage budsjettforslag dd.mm. 

Desember  Skrive årsberetning 

 Påmelding av utøvere på skirenn 

dd.mm. 

Løpende 

 

  



Årshjul for Klatreutvalget 

Måned Oppgave Frist 

Januar  xxx dd.mm. 

Februar   dd.mm. 

Mars   dd.mm. 

April   dd.mm. 

Mai   dd.mm. 

Juni  Bidra på aktivitetsdagen til KK og Kolbu IL 30.06. 

Juli   dd.mm. 

August   dd.mm. 

September   dd.mm. 

Oktober   dd.mm. 

November  Lage budsjettforslag dd.mm. 

Desember  Skrive årsberetning dd.mm. 

 

 

 
  



Årshjul for Øvrige Aktiviteter 

Måned Oppgave Frist 

Januar  Legge ut ny aktivitetsplan for året Uke 2  

Februar    

Mars  Arrangere overnattingstur på åsen  

April    

Mai  Arrangere kanotur 

 Levere stoff til klubbavisa 

 

Juni    

Juli  Arrangere fjelltur  

August    

September   Uke 41 

Oktober    

November   Uke 48 

Desember  Skrive årsberetning 
 

 

 
  



Kurs og utdanning 

IL Kolbukameratene ønsker å bidra til økt kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at 

de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre.  Sportslig leder er ansvarlig for utdanning i klubben. Ta 

kontakt med leder i utvalg, eller sportslig leder i hovedstyret ved spørsmål.  Ønsker du kurs eller 

utdanning kan du også lese her om hvilke muligheter vi gir: 

Idrettsskolen 

 Aktivitetslederkurs 

Fotball 

 Trenerkurs 

Håndball 

 Trenerkurs 

Ski Langrenn 

 Treningsleder-kurs 

 Trener1-kurs 

 Trener2-kurs 

 Trener3-kurs 

Ski Hopp og Kombinert 

 Trener1-kurs 

 

Medlemshåndtering 

Klubben legger brev med giro i postkassene til alle husstander i den delen av Kolbu som tradisjonelt 

sokner til klubben.  Det sendes i tillegg ut giro til utøvere, trenere og tillitsvalgte som ikke får giro lagt 

i postkassen. Dette gjøres primært ved å sende en PDF-fil av giroen via mail, evt. i papirform via post.  

Giroen legges også ut på hjemmesida til klubben.  Utsending av giroer blir gjort etter årsmøtet har 

fastsatt hva medlemskontingenten for kommende år skal være.  Frist for betaling er satt til medio 

mars. 

Klubben benytter p.t. ikke KlubbAdmin som medlemssystem.  Registeret føres via excel-regneark. 

Dugnad og frivillig arbeid 

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre/foresatte, søsken, besteforeldre og 

andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode 

aktivitetstilbud og blir et godt og trygt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i 

idrettslaget, blant annet vaske drakter, rydding og vasking i klubbhuset, parkeringsvakt under 

turneringer og skirenn, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet kommer 

idrettslaget og medlemmene til gode. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å 

bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på! 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sor-trondelag-idrettskrets/barn-og-ungdom/aktivitetslederkurs-barneidrett/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/
http://www.handball.no/p1.asp?p=12307
http://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerkurs-langrenn/treningsleder/
http://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerkurs-langrenn/trener-i/
http://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerkurs-langrenn/trener-ii/
http://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerkurs-langrenn/trener-iii/
http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nsf-utdanning/trenerkurs/trener-1/trener-1-hopp-og-kombinert/


Må påregne å bidra på dugnad og ønskelig at folk tar på seg verv.  Alle årskull må ha minimum en 

representant i det utvalget i den idretten som barna driver. 

Som forelder eller foresatt til barn som deltar i idrettslaget må man påregne å bidra på dugnad. 

Dette er en forutsetning for at vi skal klare å gjennomføre og opprettholde et godt tilbud til barna. 

Verdien av dugnadsinnsatsen er vanskelig å verdsette, og vi vil alltid oppleve at noen bidrar mer enn 

andre. Når noen tar på seg oppgaver som trenere og oppmenn vil de alikevel også kunne bli spurt om 

for eksempel å stå ei vakt i kiosken, men vi forsøker selvsagt så langt det lar seg gjøre å fordele 

oppgavene på mest rettferdig måte. 

Politiattester 

Klubben krever politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et 

tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to 

viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest: 

1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. 

2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine 

barn. 

 

Styret har bestemt at nestleder oppnevnes som ansvarsperson for å håndtere ordningen med 

politiattest i idrettslaget.  Sekretær er vararepresentant. Leder i hvert utvalg informerer den enkelte 

om at man må ha politiattest. 

Hva skal idrettslaget gjøre? 

 Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for 
idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. 

 Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i 
idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. 

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

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

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

 Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må 
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den 
enkelte søker. 

 Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 

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

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

 Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF ved sin idrettskrets for råd og veiledning i disse 
sakene eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no 

Hva skal idrettslagets ansvarsperson gjøre? 

 Påse at overforstående instruks blir fulgt. 

 Følge opp utvalgslederne og påse at deres oppgaver blir utført. 



Hva skal utvalgsledere gjøre? 

 Vurdere hvem som må ha politiattest i gruppa og 

 Dele ut denne instruksen sammen med søknadsskjema til alle som må ha politiattest og 
informere om 

 ordningen gi orientere om muligheten til digital søknad om politiattest her 
www.politi.no/tjenester/politiattest 

 Sørge for at søknaden blir underskrevet og levert til klubbens ansvarsperson. 

 Gi beskjed til klubbens ansvarsperson om hvem som må ha politiattest og følge opp at denne 
blir innlevert. 

 Følge opp at aktuelle personer har fremvist utskrevet politiattest til klubbens ansvarsperson 

Se http://www.kolbukameratene.no/om-oss/politiattest  

 

Klubbens antidopingarbeid 

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. IL Kolbukameratene tar 

sterkt avstand fra all bruk av dopingmidler.  Klubben’s styre må vurdere å bli registrert i «Rent 

idrettslag».   

Se http://www.rentidrettslag.no/  

Se http://www.antidoping.no/  

 

Kommunikasjon 

1. Hva og hvordan kommuniserer vi i dag?  

2. Hva og hvordan ønsker vi å kommunisere? 

3. Hvilke kanaler må vi benytte for å nå ut med det vi ønsker å kommunisere? 

Situasjon – klubbens kommunikasjon i dag 

Beskriv idrettslaget gjennom visjonen, verdiene og den virksomhetsideen som er utarbeidet i 

klubbutviklingsarbeidet. Hvordan blir idrettslaget oppfattet av medlemmene og omgivelsene? 

Hvordan jobber idrettslaget med kommunikasjon i dag? Hvem gjør hva og på hvilken måte? Bruk 

meningsmålinger og spørreundersøkelser.   

Mål – hva og hvordan ønsker vi å kommunisere? 

Målene til idrettslagets kommunikasjonsstrategi skal beskrive hvor laget skal. Målene bør ta 

utgangspunkt i lagets visjon, verdier og virksomhetside. Hvilket bilde ønsker laget at medlemmene og 

omgivelsene skal ha av oss? En kommunikasjonsstrategi kan også ha et konkret mål, for eksempel å 

kommunisere at klubben har startet med barneidrett, eller at de tilbyr trening i nytt anlegg. 

Målgrupper (hvem skal informeres?)  

IL Kolbukameratene har følgende målgrupper som skal informeres: 

 Medlemmer 

o Utøvere 

o Trenere 

http://www.kolbukameratene.no/om-oss/politiattest
http://www.rentidrettslag.no/
http://www.antidoping.no/


o Støtteapparat (oppmenn/lagledere) 

o Foreldre 

o Tillitsvalgte (leder og styret) 

o Grupper 

 Sponsorer 

o Hovedsponsorer – Totens Sparebank og Eidsiva Energi 

o Øvrige sponsorer 

- Alpha Spar 

- Betonmast 

- Byggmester Rotstigen AS 

- CC Gjøvik 

- Furuseth 

- Kims 

- KIWI Lena 

- Raufoss Regnskapsbyrå 

- Stensrud Blikkenslagerverksted 

- Toten Kjøtt 

- XL Toten Tre 

 Oppland Idrettskrets 

 Oppland Skikrets 

 Indre Østland Fotballkrets 

 Region Innlandet Håndballkrets 

 Andre idrettslag 

 Østre Toten Idrettsråd 

 ”ikke medlemmer” 

 

Kommunikasjonskanaler (hvordan skal det informeres?) 

Hjemmesida www.kolbukameratene.no er klubbens hovedside for informasjon.  I tillegg benytter 

klubben seg av møter, mail, samt at enkelte grupper også benytter SMS.  Det benyttes også telefon 

og skriftlig brev i de tilfellene det er påkrevd eller hensiktsmessig.  Hovedlaget har nedsatt en gruppe 

som skal se på hvordan Hovedlaget og evt. gruppene skal bruke nye sosiale medier som f.eks 

Facebook.  

Muntlige 

Møter 

o Årsmøte 

o Møter i Hovedlaget 

o Møter i Sportsutvalget 

o Møter i gruppene og ifbm spesielle arrangementer 

o Prosjektmøter 

o Foreldremøter/kic-off 

o Medlemsmøter 

https://totenbanken.no/privat
https://www.eidsivaenergi.no/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/
http://www.skiforbundet.no/oppland/
http://www.fotball.no/Kretser/indre_ostland/
http://www.handball.no/p1.asp?site=7
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=36
http://www.kolbukameratene.no/


Telefon  

o Særlig til bruk ved planlegging og organisering og ellers når det er behov for å gi 

raske beskjeder som krever umiddelbar bekreftelse eller tilbakemelding.  

Samtaler mellom enkeltpersoner 

 

Skriftlige 

Brev 

o Brevveksling benyttes når det er krav om skriftlig underskrift på dokument, eller ved 

særlige tilfeller hvor det anses som hensiktsmessig. All annen brevveksling bør foregå 

elektronisk.  

Informasjonsmateriell 

o Årsberetning 

o Invitasjoner til Idrettsskolen, Langrennstrening, Hopptrening, Fotballtrening og 

Håndballtrening ved oppstart av tilbudet.  Sendes ut til barnehagene og skolene i 

Kolbu. 

Aviser/blader 

o Klubbavis utgis årlig med informasjon og idrettslagets aktiviteter.  Viktig kilde for 

informasjon til en større mengde personer i Østre Toten og Vestre Toten, og for 

annonseinntekter til klubben. 

 

Elektroniske 

E-post 

o Møteinnkallelser, referatutsendelser og saksbehandling. 

o Nyhetsbrev som skal hurtig ut til medlemsmassen eller andre grupperinger. 

Nyhetsbrev bør også publiseres på idrettslagets hjemmeside. 

Hjemmeside 

o Hjemmesiden skal inneholde all informasjon om idrettslaget og fungerer som en 

database hvor en kan hente ut viktig informasjon som møtereferat, klubbhåndbok, 

kampoppsett og liknende.  

o Hjemmesiden skal også brukes som en god rekrutteringsplattform gjennom å 

informere nye brukere om idrettslagets aktivitetstilbud, visjon, verdier og 

virksomhetside, kontaktinformasjon og likende. 

Mobil 

o Mobilbruk benyttes først og fremst mellom medlemmene i idrettslaget ved 

planlegging og organisering av aktivitet. 

o SMS benyttes av gruppene til å gi gruppens medlemmer raske beskjeder. For 

eksempel ved påminnelse om møter, treninger, kamper og liknende.  

Sosiale medier 

Facebook 



o Benyttes av Hovedlaget til å markedsføre aktiviteten i idrettslaget og poste viktige 

nyhetssaker 

o benyttes av gruppene til å gi gruppens medlemmer raske beskjeder, f.eks ved 

påminnelse om møter, treninger, kamper og liknende 

o medlemmer kan poste opp bilder fra idrettslagets arrangementer eller 

arrangementer der de har deltatt som representanter for klubben 

o skal ikke brukes som diskusjonsforum da dette krever høy oppmerksomhet og 

potensielt kan utvikle debatter som har en negativ innvirkning på idrettslagets 

omdømme 

o skal følge klubbens designprofil og ha egen administrator 

o skal ha plass til klubbens sponsorer 

o skal være åpen for alle, med unntak av sider som gjelder for den enkelte 

treningsgruppe -  her kan facebookgruppa være lukket og medlemmene må 

godkjennes av administrator 

 

Idrettslaget må bruke avklaringene over til å lage en handlingsplan som viser hvem som har ansvar 

for å informere og når det skal skje. Da blir klubben i stand til å gjennomføre 

kommunikasjonsstrategien.  

Det er viktig at vi får inn informasjon om at alle hovedtrenere/sportslige ledere i hver gruppe SKAL 

samles minimum to ganger pr år, vår og høst, for å avklare treningstider slik at ingen kommer i 

konflikt i forhold til hverandre når det gjelder idrettsgrener.  Ski og håndball skal ha prioritet på 

vinter og fotball på sommer.  Basistreningsdagen som klubben har bestemt at skal gjennomføres 

skal aldri komme i konflikt med enkeltgreners treningsdager.  Vi er klar over utfordringer med hall 

og kunstgressbane.  

 

Sikkerhetsarbeid (HMS) 

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på 

arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg. Det bør 

beskrives rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m. Det kan gjøres skriftlig i en 

internkontrollhåndbok eller på et elektronisk internkontrollsystem. Andre beskrivelser kan være 

kontrollrutine for anlegg og utstyr eller sikkerhetsprosedyre for trening. 

 

Økonomi 

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

 klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 

 klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

 klubben har en forsvarlig økonomistyring 
 



Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige 
leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og 
ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren. 
 
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 

 

 Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. 

Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring. 

 Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 

 Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 

 Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 

 Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 

 Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 

 Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité. 
 
Klubben bør utarbeide en egen økonomihåndbok og tilpasse den til lagets størrelse.  
 
Les mer informasjon og nyttige tips om klubbøkonomi  
 

Forsikringer 

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til 

den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Klubben 

må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret 

gjennom medlemskontingenten. 

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.  I 

tillegg skal det tegnes forsikring for bygninger, eiendeler, kjøretøyer og ansvar. 

Klubben skal tegne styreansvarsforsikring for medlemmer som sitter i styret. 

Les mer om Idrettsforsikring for barn 

 

Anlegg og utstyr 

Her bør klubben beskrive hvilke anlegg som benyttes, og definere hva klubben har ansvar for når det 
gjelder disse anleggene. 

 Hvilke anlegg benytter klubben? 
o KK-hytta 
o Redskapshus med møterom, smørebod, treningsrom og garasje 
o Fotballbane gress – ny og gammel 
o Håndballbane – asfalt 
o Lysløype – 3 km 
o Lysløype – 2 km 
o Mini-hoppbakke 
o Hoppbakke xx meter 
o Hoppbakke xx meter 
o Klatrevegg 

http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx


o Lekestativ 
o Løpebane og hoppegrop 
o Eksterne anlegg – Lund grendehus, Kolbu skole, Totenhallene, Lena kunstgressbane, 

Lena ungdomsskole svømmehall + diverse utesteder ifbm langrenn og hopp 

 Hvem har ansvar for hva når det gjelder anleggene som benyttes? 
o Anleggsleder i Hovedlaget har ansvaret for byggene 
o Leder av Hyttekomitèen har ansvaret for renhold av lokalene 
o Dugnadsansvarlig for KK i fotballgruppa har ansvaret for dugnader på og rundt 

fotballbanene på KK om våren og sommeren 
o Baneansvarlig for KK i fotballgruppa har ansvaret for klipping og stell av gressbanene 

på KK 
o Anleggs- og dugnadsansvarlig i Langrennsutvalget har ansvaret for vedlikehold av 

lysløypa og løypetrasèen 
o Anleggs- og dugnadsansvarlig i Hopputvalget har ansvaret for vedlikehold av 

hoppbakkene 

 Hvilket utstyr disponerer klubben? 
o Løypemaskin 
o Snøscooter 
o 2 stk håndballmål 
o 2 stk 11-er-mål 
o 4 stk 7-er mål 
o 4 stk 5-er mål 
o 2 stk 3-er mål med vant og tilbehør 
o EMIT-tidtakingssystem for langrenn 
o PC-utstyr, printer og kopimaskin 
o Lydanlegg, nytt og gammelt 
o 2 stk bærbare lydanlegg til bruk for idrettsskolen 
o 1 stk DVD-spiller 
o Diverse utstyr tilknyttet kjøkken og kiosk 
o Diverse utstyr tilknyttet treningsrommet og inne på hytta 
o 10 stk junior rulleski og 5 stk senior rulleski, skøyting 
o 2 stk elektroniske smørejern, 1 stk smørekoffert og 4 smørebukker 
o 2 stk KK-seil 
o 1 stk partygrill 
o 1 stk telttak for langrenn 
o 1 stk partytelt for fotball 

 Har klubben noe utstyr som kan lånes? 
o EMIT-systemet leies ut til andre klubber mot leieavgift 

 Hvordan er forholdet mellom privat utstyr og klubbens utstyr? 
o Klubben eier alt utstyret som benyttes. 

Dersom klubben eier anlegg selv: 

 Er det laget bruksregler eller sikkerhetsrutiner for anlegget? 
o Ja for bruk av hytta, møterom og treningsrom 

 Hvordan skjer service/vedlikehold og annen oppfølging? 
o Ved behov og etter vedtatt plan 

 Er det laget systemer for opplæring i bruk av anlegget? 
o Nei p.t. ikke, men det bør lages for alt utstyr som finnes i klubben 

 Leies anlegget ut til andre? 
o Ja til ulike typer selskapeligheter 

 



Personlig utstyr: 

Klubben holder i samarbeid med Kolbu IL spillertrøyer til lagene i fotball og håndball.  Utøvere i de 

individuelle idrettene må selv holde seg med utstyr for å drive sin idrett. 

Klubbens utstyr: 

Fotballer, håndballer, lag-bager med keeperhandsker og førstehjelpsutstyr. 

 

  



Utmerkelser og æresbevisninger 

Ved utnevnelse av æresmedlemmer gjelder kriteriene revidert av hovedstyret 10.12.14. 

Kriterier for utnevnelse av æresmedlemmer i KK 

1. Medlemmer som har utøvet en ekstraordinær innsats utover det som innebærer å 

tilrettelegge for egen eller egne barns aktivitet. Dvs. at innsatsen må komme hele klubben til 

gode, og må ha pågått over lang tid. 

2. Medlemmer som gjennom sin aktivitet har oppnådd spesielt gode resultater på 

internasjonalt nivå og som har representert kubben på en særdeles positiv måte. 

3. Kandidaten må ha vært lojal overfor klubbens vedtak, det være seg både styre- og 

årsmøtevedtak. 

4. Kandidaten må til enhver tid ha vært ydmyk overfor vervet en har innehatt, og vist tillitt 

overfor klubbens øvrige tillitsvalgte. 

5. Kandidaten har alltid vist respekt overfor klubbens styre, medlemmer og 

samarbeidspartnere. 

NB! Når styret tar sin beslutning om hvem som skal utnevnes, må det være i overbevisning om at 

utnevnelsen vil bli oppfattet positivt hos klubbens øvrige medlemmer. 

 

Retningslinjer i klubben 

Retningslinjer valgkomité 
Retningslinjer revisorer og kontrollkomité 

Retningslinjer foreldre/foresatte 

 Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med 
følger du idrettslagets regler 

 Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 

 Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 

 Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 

 Lær barna å tåle både medgang og motgang 

 Motiver barna til å være positive på trening 

 Vis god sportsånd og respekt for andre 

 Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 

 Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 
 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god 

idrettsforelder. 

Retningslinjer utøvere 

 Vise gode holdninger 

 Respektere hverandre 

 Vise lojalitet mot klubb og trenere 

 Hjelpe hverandre 

 Følge klubbens regler 

 Stille opp for hverandre 

 Være ærlig overfor trener og andre utøvere 



 Ta ansvar for godt samhold 

 Stå sammen 

 Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til 

 Vise engasjement 

 Være stolt av sin egen innsats 

 Anerkjenne andre sin innsats 

 Ta ansvar for miljø og trivsel 
Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier 

Retningslinjer trenere 

Som trener i idrettslaget skal du bidra til: 

 Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 

 Positive erfaringer med trening og konkurranse 

 Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 

 At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 

 Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 

 Vær et godt forbilde 

 Møt presis og godt forberedt til hver trening 

 Som trener er du veileder, inspirator og motivator 

 Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 

 Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen 

 Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 

 Vis god sportsånd og respekt for andre 

 Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 

 Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
 
Innholdet i treningen skal være preget av: 

 En målrettet plan 

 Progresjon i opplevelse og ferdigheter 

 Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 

 Effektiv organisering 

 Saklig og presis informasjon 

 Kreative løsninger 

 Fleksibilitet ved problemløsning 

 Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 

Retningslinjer alkohol 

 Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme 
påvirket til trening, konkurranse, seminar. 

 Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru.  

 Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i 
samvær med barn og unge. 

 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor 

ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. 

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at 
barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt 
idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.  
 



Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At 

folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med 

respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, 

også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for 

vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. 

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller 
representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en 
representant for klubben, og skal opptre deretter. 
  
Klubbens retningslinjer er i tråd med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret.  
Lenke: www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx  
 

Retningslinjer mobbing 

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og 

hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel. 

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du 

er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du 

alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke 

kommuniserer du at mobbing er akseptert.  

Slik gjør du dersom du oppdager mobbing: 

 Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den. 

 Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir 

mobbet, som regel underdriver mobbingen. 

 Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget. 

 Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. Gi 

klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny 

samtale etter en stund. 

 Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt. 

 Mobbesituasjoner det tas tak i skal alltid meldes sportslig leder i klubben. 

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og 

leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter 

barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til 

etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som 

ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere 

diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du 

ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering. 

Klubbens retningslinjer er i tråd med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. 

Klubben vil komme med reaksjoner overfor den som mobber og/eller trakasserer andre. 

  

http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx


Retningslinjer for reiseleder ved representasjon 

Her vil klubben utarbeide retningslinjer som skal gjelde for alle gruppene. 

Retningslinjer skikk og bruk e-post 

Forslag til regler ved utsending av e-post til medlemmer og andre. 

 Vurder hvem du setter som hovedmottaker(e). Hovedmottaker(e) skal svare på innholdet 
hvis det ikke er ren informasjon.  

 Vurder hvem du informerer i ”kopi” - feltet. Kopifeltet er en mulighet til å informere 
mottakere uten krav om svar.  

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

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

 Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis.  

 Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes 
som «skriking»! 

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

 Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer.  

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

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

 

Retningslinjer for bruk av klubbdrakter 

Her vil klubben utarbeide retningslinjer som skal gjelde for alle gruppene.  Viktig pga sponsorer. 
 


