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KLUBBINFORMASJON
Klubbnavn: Skedsmo FK
Stiftet: 7. juni 1929 / 11.12.1980
Adresse: Steinbråteveien 5, 2020 Skedsmokorset
Telefon: 400 06 449
Organisasjonsnr.: GR 02310027260 / 979 420 897
Bankforbindelse: LillestrømBanken
Bankkonto: 1286.41.44185
E-post: post@skedsmofk.no
Hjemmeside: http://www.skedsmofk.no/
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Akershus Fotballkrets
Medlem av: Norges Idrettsforbund og Olympiske/Paralympiske komité

INNLEDNING
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å
finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som
bestemmes og gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret/administrasjonen etter innspill fra komiteer, utvalg,
trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer,
utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er
og hvilken målgruppe vi er til for.
Klubbhåndboka vil være tilgjengelig for klubbens medlemmer via nettsiden.
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KLUBBENS VISJON OG VERDIER
VISJON
Skedsmo Fotballklubbs visjon er «Skape samhold på Skedsmokorset!»
Alle som ønsker det, skal få mulighet til å spille fotball. Vi er til for barn, ungdom og
voksne i vårt distrikt. Skedsmo FK ønsker å gi et differensiert og godt tilbud slik at vi
beholder flest mulig - lengst mulig i fotballen. For de som ønsker å bruke mye tid på
å utvikle seg som fotballspillere, og til de som ønsker å bruke mindre tid på fotballen.
Fotballbanen er ikke bare en arena for sportslig utfoldelse, men også en sosial
møteplass. Fellesskapet er viktig. Vi utvikler ikke bare spillere i klubben, men det
hele mennesket. I klubben vår skapes livslangt vennskap.
Alle medlemmene, spillere, trenere, lagledere og ansatte i Skedsmo Fotballklubb har
ansvar for hvordan vi har det klubben.
Skedsmo Fotballklubb ønsker å være klubbstyrt med en kultur, struktur og
retningslinjer som sier noe om hvordan klubben drives.

VERDIER

Samhold

Resepkt

Åpenhet
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SAMHOLD

•

Et sterkt samhold er med på å skape både trivsel og god lagånd. I en gruppe med høy
trivsel opplever man også et stort engasjement. Fotball er et lagspill – og det er sammen
med andre man skaper resultater.

ÅPENHET

•

I Skedsmo FK er vi opptatt av åpenhet. Hele klubbens, eller hver enkelt lags prosesser og
beslutninger skal være åpne for alle. Samhold bidrar til åpenhet, og åpenhet bidrar til
samhold.

•

Vi tror at åpenhet vil være med på å bygge tillitt mellom mennesker, lag og klubb. Vi
tror også at åpenhet gir en konstruktiv verdi, ved at man ved å gi tilbakemeldinger til
hverandre, gjør hvert enkelt individ bedre.

RESPEKT
•

Alle skal møtes med respekt uansett rolle og arena. Det handler om respekt ovenfor
med- og motspillere uansett bakgrunn, respekt for trenere, ledere, foresatte,
støtteapparat og dommere.

•

Respekt er en grunnpæl i Fair Play. Det bygger på å utvikle selvfølelse, hele mennesker,
samt bidra til å gi alle i klubben en trygghet.

•

Les mer om klubbens verdier, samt prestentasjonsmalen «Den røde tråden» her.

FAIR PLAY
Skedsmo fotballklubb legger stor vekt på å skape gode holdninger som forplikter både
spillere, trenere, lagledere, foreldre og foresatte så lenge de er med i klubben. I vår klubb
ønsker vi at alle skal ha en positiv adferd og bidra positivt i miljø, slik at alle trives. Fotball er
for alle – og i vår klubb er alle like verdifulle!

Trygghet

Mestring

Trivsel

I dette ligger en respekt og forståelse for det enkelte individs behov for å bli akseptert, få
anerkjennelse, føle tilhørighet og få tilpassede utfordringer etter egne forutsetninger.
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Vi har alle et ansvar for at følgende ikke forekommer:
•
•
•

Alle former for mobbing og rasisme
Trener- og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og mistrivsel hos spillere
Foreldre/foresatte holdninger der resultat- og prestasjonstenkning ødelegger for
miljøet og trivselen

Les mer om hva Norges Fotballforbund skriver om Fair Play på sin nettside her:
www.fotball.no/fairplay

KLUBBENS LOVER
Skedsmo FK har en egen lov basert på lov normen for idrettslag som finnes i lovheftet fra
NIF. Klubbens lov vedtas på årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.
Her finner du klubbens lov:

KLUBBENS LAG
Skedsmo FK skal ha aktivitetstilbud for følgende aldersgrupper;
•
•
•

Barn 6-12 år
Ungdom 13-19 år
Voksne

Sportsplanen skisserer rammene for hvordan denne aktiviteten skal foregå. Skedsmo FK er
styrende for hvordan aktiviteten skal foregå. Spesielt i barne- og ungdomsfotballen er
foreldrene en viktig ressurs for aktiviteten vi gjennomfører.

SPORTSPLAN
Sportsplanen danner grunnlaget for all sportslig aktivitet i Skedsmo FK, og er et
styringsverktøy og hjelpemiddel for alle trenere og lagledere i klubben. I Skedsmo er fotball

for alle. Vi legger til rette enten du har skyhøye ambisjoner, eller om trim med venner er din
inngang til verdens største idrett. Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Sportsplanen er viktig
for å synliggjøre at «klubben er sjef». Det er ikke enkeltindivider eller grupper som
bestemmer aktiviteten i klubben vår.
Link til sportsplan

KVALITETSKLUBB
Kvalitetsklubb er et klubbutviklingsprosjekt i regi av Norges Fotballforbund. Målet er å
stimulere til god klubbutvikling gjennom arbeid med utvalgte kriterier.
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På nivå 1 er det 19 kriterier som vi som klubb må oppfylle, innen organisasjon, aktivitet,
kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Nivå 1 bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke
kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at Skedsmo FK kan tilby aktivitet med
kvalitet.
NFF kvalitetsklubb nivå 2 er det andre av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki. Målet er å
stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Nivå 2 utfordrer klubbene videre
fra det første og grunnleggende nivået
For å bli en kvalitetsklubb må fotballklubbene dokumentere at kriteriene under hvert
hovedområde er oppfylt.

Aktivitet

Organisasjon

Kompetanse

• Rekruttering
• Sportsplan
• Trenerveileder
• Dommerutvikling
• Sesongplanlegging og
kampavikling
• Ekstra tilbud

• Klubbhåndbok
• Organisasjonskart
• Kvalitetsklubbansvarlig
• Økonomistyring
• Politiattester
• FIKS-ansvaarlig
• Årshul
• Kommunikasjon
• Frivillighetskontakt
• Anlegg

• Lederutdanning
• Trenerutdanning

Samfunn og
verdiarbeid
• Verdier
• Hjemmekamper
• Retningslinjer barne- og
ungdomsfotball
• Trygge rammer
• Fairplay ansvarlig
• Klubbensdag
• Inkludering
• Eat Move Sleep

Punktene skrevet med hvit skrift gjelder nivå 1. Punkter skrevet med gul skrift er ekstra for å oppnå nivå 2.

Skedsmo FK ble som en av de første klubbene i NFF Akershus sertifisert på nivå 1 i 2015 og så
det som et naturlig steg å utvikle seg videre og har siden 2019 har jobbet med kriteriene for
sertifisering på nivå 2. Målet er å bli sertifisert i løpet av våren 2021.
Kvalitetsklubb er med på å gjøre det enklere å drive Skedsmo FK. Kvalitetsklubb betyr at det
er klubben som bestemmer og bidrar til at all aktivitet i klubb får et kvalitetsløft i form av
trygge rammer, god organisering og struktur, bedre kompetansen og med en tydeligere
identitet.
Kvalitetsklubb er et fast agendapunkt på hvert styremøte noe som er med på å understreke
viktigheten av arbeidet.
I arbeidet med å bli sertifisert er veien frem til sertifisering vel så viktig og lærerik, som selve
målet. Forankring i styret og bred involvering bidrar til mange gode refleksjoner og
diskusjoner som er med på å heve og kvaliteten på det arbeidet som gjøres.
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KLUBBENS ORGANISERING
ÅRSMØTE
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Innkalling til
årsmøtet annonseres på klubbens nettsider. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid.
Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal
drives, bør delta på årsmøtet.
Alle som er medlem av Skedsmo Fotballklubb over 15 år har stemmerett på årsmøtet.
Protokollen fra årsmøtes skal legges ut på klubbens nettside. Protokoll årsmøter Skedsmo FK
Les mer: Lovhefte NIF: Lovnorm for idrettslag $ 13, 14, 15, 16, 17
Klubben er organisert med et styre som velges av årsmøtet. Videre er det etablert en rekke
utvalg som har ansvaret for avgrensede deler av klubbens virksomhet. Utvalgene ledes av et
styremedlem, og rapporterer til styreleder.
Klubben har for tiden følgende utvalg:
• Sportslig utvalg
• Laglederutvalg
• Arrangementsutvalg (Cupteam)

KLUBBENS ORGANISASJONSKART MED ROLLEBESKRIVELSER
Trykk her for klubbens organisasjonskart.
Link til hvem som er i de ulike rollene

STYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER
Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle
plan. Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av de til enhver tid rådende lokale
forhold og rammebetingelser.
Styrets viktigste oppgaver er å:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Iverksette årsmøte og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Visjon- og verdiarbeid.
Lede klubbens mål- og strategiarbeid, og foreta en kontinuerlig oppfølging av
rammene.
Ha økonomisk kontroll og lede driften.
Sørge for riktig styresammensetning – og effektive underutvalg.
Følge idrettens lover og representere klubben utad.
Legge til rette for rekruttering av flest mulig, beholde dem over tid samt utvikle gode
fotballspillere.
Deltar i ulike klubbprosjekter.
Kvalitetsklubb – følge opp arbeidet rundt kvalitetsklubb.
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Styreleder
Kompetansekrav: Leder 1,2 og 3 kurs i regi av NFF.
Oppgaver:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fastsette agenda for styremøter og leder møtene.
Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
Deltakelse på kretsmøter/NFF møter/klubbmøter/prosjekter etter behov.
Klubbens pressekontakt, sammen med daglig leder.
Innkalling til styremøter.
Legge inn styremøter i klubbkalender.
Ansattansvar og gjennomføring av medarbeidersamtale med daglig leder
Godtgjørelse: Etter antall styremøte deltakelse.
Fritatt for lagsdugnader.

Nestleder
Kompetansekrav: Fotballeder 1 kurs i løpet av første styreverv år. Fotballeder 2 og 3 i løpet av
andre styreverv år.
Oppgaver:
✓
✓
✓
✓
✓

Stedfortreder for leder.
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.
Deltakelse på kretsmøter/NFF møter/klubbmøter/prosjekter etter behov.
Godtgjørelse: Etter antall styremøte deltakelse + oppgaverelatert
Fritatt for lagsdugnader.

Økonomileder
Kompetansekrav: Sivil utdanning innen økonomi. Fotballeder 1 kurs i løpet av første styreverv
år. Fotballeder 2 og 3 i løpet av andre styreverv år.
Oppgaver:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lede og koordinere økonomiarbeidet.
Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
Attestasjon av fakturaer sammen med daglig leder.
Deltakelse på kretsmøter/NFF møter/klubbmøter/prosjekter etter behov.
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.
Godtgjøres: Etter antall styremøte deltakelse + oppgaverelatert.
Fritatt for lagsdugnader.
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Styremedlem
Kompetansekrav: Fotballeder 1 kurs i løpet av første styreverv år. Fotballeder 2 i løpet av
andre styreverv år. Alle styremedlemmer oppfordres til å ta fotballeder 3.
Oppgaver:
✓ Møteplikt styremøter ca. 10 stk. i året. Deltakelse på kretsmøter/NFF
møter/klubbmøter/prosjekter etter behov.
✓ Meldeplikt slik at varemedlem kan stille på styremøtet.
✓ Godgjøres: Etter antall styremøte deltakelse + oppgaverelatert
✓ Fritatt for lagsdugnader.
Som kvalitetsklubb er det et krav at alle styremedlemmer i Skedsmo FK har minimum
Fotballeder 1 kurs og 50% av styre har tatt Fotballeder 2 kurs. Det oppfordres derfor til at alle
styremedlemmer tar disse kursene. Fotballeder 3 kursene kreves for styremedlemmer som
innehar rollene styreleder, nestleder og økonomileder. Kursene dekkes av klubben og er i regi
av NFF Akershus.

KONTROLL- OG VALGKOMITÉ
Kontrollkomité
Velges på årsmøtet i klubben. Oppgaver kontrollkomiteen har er følgende:
✓ Føre tilsyn med økonomien
✓ Påse at midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
rammer samt de fortatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lov og
beslutninger fattet av årsmøtet
✓ Forsikre seg om at klubbens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig
✓ Påse at klubbens regnskapsførsel er pålitelig og årsregnskap er forsvarlig
✓ Vurdere klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift
✓ Føre protokoll over sine forhandlinger og gi beretninger til årsmøtet.

Valgkomité
Valgkomiteen er en uavhengig og en selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette klubbens
viktigste komite for å sikre at riktige personene velges til å styre klubben. Det anbefales å ha
dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg i
klubbens lover. Viktige prinsipper er at komiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet
preges av hast.
Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før årsmøtet. Ref. lov
norm for idrettslag $ 13.
Litt om loven sier om årsmøte og valg ihht Lov norm for idrettslag og NIFs lov:
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✓ For å stille til valg på personen være fylt 15 år og ha vært medlem av klubben i minst 1
måned og ha betalt medlemskontingent. Ref. $6 Lov norm for idrettslag
✓ En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Gjelder ansatte som har
dette som hoved geskjeft. Ref. $7
✓ Det skal velges personer fra begge kjønn. Det må være representanter fra begge kjønn
der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer Ref. $2,4 i NIFs lov.

Forarbeide:
✓
✓
✓
✓

Vær orientert og oppdatert – start i god tid.
Lag en fremdriftsplan.
Kartlegging – Ta kontakt med alle som er på valg. Bruk spørreskjema.
Rekruttering – avtal møter med kandidater. Personlig kontakt er viktig. Gi en nøyaktig
beskrivelse av styrearbeidet som mulig
✓ Presentasjon på årsmøtet: Innstillingen skal vise en totaloversikt over styret, komiteer
og utvalg, valgkomiteen legger frem sin innstilling på klubbens årsmøte med
begrunnelse hvorfor disse kandidatene er foreslått.
Ny valgkomite. Skal foreslås av styret, viktig å finne motiverte personer

Mal spørreskjema
Mal valgkomiteens innstilling
Kontaktinformasjon valgkomiteen
Beskrivelse av roller og funksjoner i sportslig utvalg (SU)
Sportslig utvalg (SU) i Skedsmo FK sørger for at hele klubben går i samme retning rent
sportslig. Som en rettesnor for dette arbeidet, benytter de klubbens sportsplan.
Utvalget skal ivareta og utvikle det sportslige i Skedsmo Fotballklubb. SU skal være øverste
myndighet for den sportslige utviklingen av klubben.
Rollebeskrivelser for sportslig utvalg finnes på klubbens hjemmeside:
Trykk her

Beskrivelse av roller og funksjoner i lagleder utvalg (LU)
Rollebeskrivelser for lagleder utvalg finnes på klubbens hjemmeside Trykk her
Link til lagleders ABC ligger her Trykk her
https://www.skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/Laglederutvalget
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Dommeransvarlig
Dommeransvarlig skal sørge for rekruttering og oppfølging av dommere, samt at det er et
godt dommermiljø i klubben.
Trykk her for stillingsinstruks

Andre viktige roller
Fair Play-ansvarlig
Skedsmo FK har en egen Fair play ansvarlig. Informasjon om Fair play, kampverter og
foreldrevettregler finnes på klubbens hjemmeside:
Trykk her for stillingsinstruks

Trenereveileder
Skedsmo FK har en egen trenerveileder som har ansvaret for oppfølging av trenere på feltet.
Trenerveilederen arbeider aktivt for å fremme klubbens sportsplan og bistår sportslig ledelse
med gjennomføring av trenerforum.
Trykk her for stillingsinstruks

Kvalitetsklubbansvarlig
Hensikten med kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Skedsmo FK sitt fokus og kvalitet på
oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Det er viktig at noen holder oversikt over
arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet med planer og utvikling så vi som klubb er sikre
på at dette gjennomføres med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig skal sørge for at
konseptet blir fulgt opp og kommuniserer det med klubbens medlemmer, aktive og de
frivillige.
Trykk her for stillingsinstruks

Jenteansvarlig
Rollen skal ivareta jentenes tilbud i klubben og sørge for at det arrangeres samlinger for
jentene med fokus på rekruttering. Jenteansvarlig skal også bidrar i arbeidet med å
forhindre frafall av jentespillere i Skedsmo FK.
Trykk her for stillingsinstruks
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FIKS-ansvarlig
Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Et viktig ITverktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å
utføre viktige administrative arbeidsoppgaver. Klubben skal benytte FIKS for å sikre at
spillere er forsikret, trenere har riktig kompetansenivå, melde på lag i serier, registrere
kamprapporter, involvere frivillige til å påta seg nødvendige klubb- og lagroller. FIKS er
også styringsverktøy i forbindelse med sertifisering og resertifisering av Kvalitetsklubb.
Trykk her for stillingsinstruks

Cupteam-ansvarlig
Cupteam-ansvarlig skal være bindeleddet mellom administrasjonen og de som til enhver tid
er i teamet.
Trykk her for stillingsinstruks

Kioskansvarlig
Kioskansvarlig skal være bindeleddet mellom administrasjonen og de som enhver tid har
kioskvakt i kiosken på Skedsmo Stadion. Arbeidsoppgaver finner du i stillingsinstruksen som
ligger på hjemmesiden.
Trykk her for stillingsinstruks

Rekrutteringsansvarlig/oppstartsansvarlig
Rollen som oppstartansvarlig er sentral i rekrutteringen av nye spillere til klubben.
Trykk her for stillingsinstruks

Inkluderingsansvarlig
Inkluderingsansvarlig har et overordnet ansvar for at visjonen «Fotball for alle» virkeliggjøres
i Skedsmo FK. Det innebærer blant annet at barrierer mot deltakelse må identifiseres.
Inkluderingsansvarlig har ansvar for tilrettelegging, både når det gjelder aktivitet og
økonomisk situasjon hos hver enkelt. Det er også viktig at fokuset er likevektig på
rekruttering og frafall.
Trykk her for stillingsinstruks

Administrasjon
Administrasjonen står for den daglige driften i klubben.
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Klubbens ansatte har ansvaret for følgende oppgaver i klubben.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemsinfo.
Spillerregister
FIKS
Turneringer
Treningstider
Seriepåmeldinger
Baneboka
Kioskvakter (Dugnadsfordeling lagene)
Oppstart førsteklasse
Sesongprogrammet
Klubb policy
Reklame
Sponsoratet
Økonomi
Forsikringer
Overganger
Annet
o Materiell
o Dommere
o A-lag

- Skedsmo Fotballakademi
- Sportslig leder for barne- og ungdomsfotballen
- Ansvarlig for informasjon på hjemmesiden/redaktør
- Annet/diverse
Kontaktinformasjon: https://www.skedsmofk.no/Om-SFK/Kontakt-oss

LAGETS ORGANISERING
Et lag har behov for minimum følgende roller rundt et lag:
Trener
Har ansvaret for det sportslige tilbudet.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Treningsopplegg
Treninger
Laguttak
Kampledelse
Spillersamtaler/-møter
Følger opp hver enkelt spiller best mulig
Samarbeider med lagleder og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
Kompetanse – minimum grasrottrener kurs i regi av NFF.
Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/traneransvarlig
Oppdatere seg på klubbens sportsplan

Lagleder
Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget
fungerer og har hovedansvaret for kommunikasjon ut mot spillere og foreldre.
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Lagleder står fritt til å delegere ansvar innad i laget slik at alle oppgaver dekkes inn.
Du kan lese mer om nyttig informasjon for lagleder i SFK her.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
✓ Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på
✓ Delta på foreldremøte
✓ Levere regnskap inkludert alle bilag til administrasjonen i klubben innen 5. januar
hvert år.
✓ Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lags kassen blir gjennomført. Kun lov
å benytte bankkonto opprettet i klubbens navn.
✓ Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv.
Regnskapsmal og informasjon om avstemming av lagkasser finner du her.

KLUBBDRIFT OG RUTINER
Politiattest
Styret har plikt til å avkreve politiattest fra alle trenere og lagledere. Politiattest skal også
avkreves av andre personer som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med
mindreårige menes barn og unge under 18 år. Klubben krever derfor attest fra alle trenere,
lagledere og styremedlemmer. Klubben kan også ved behov kreve politiattest fra reiseledere
og andre som skal ha ansvar for andres barn.

Politiattest-ansvarlig:
Trykk her for stillingsinstruks
Informasjon vedrørende politiattester:
https://www.skedsmofk.no/Om-SFK/Politiattester

Link: Informasjon om politiattestordningen
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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KONTINGENTER, AVGIFTER, MEDLEMSKAP
Fra 2021 vil all fakturering skje via vår digitale plattform, Hoopit. Vi sender elektroniske
betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere
innkreving av kontingenter.
På vår hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften
koster, samt når på året den sendes ut til medlemmene.
Link til medlemskontingenten og treningsavgiften finner du her.
I Hoopit kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller foresatt betale trenings- og
medlemsavgiften, samt endre personopplysninger og/eller kontaktinformasjon.
Link for registrering i Hoopit finner du her.

Medlemskontingent
P.t kr 400,- per medlem.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal
betales for hvert enkelt medlem. Alle skal registreres i web systemet til Skedsmo Fotballklubb
med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot
regnskap.
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Treningsavgift
Treningsavgift fastsettes i utgangspunktet på bakgrunn av estimerte kostnader knyttet til
aktivitetstilbudet på det enkelte årstrinn.
Her finner du informasjon vedrørende treningsavgift for Skedsmo FK.

Avgiftene dekker utgiftene til blant annet:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drift og administrasjon av klubbens medlemmer
Baneleie og -vedlikehold (bl.a. mål)
Vinteråpne baner
Dommerutgifter
Cuper
Påmelding til serier
Trenere
Drift av klubbhuset
Drakter og utstyr
Forsikringer
Trenerforum
Trenerkurs
Utstyr til lagsapparat og tillitsvalgte etter gjeldende retningslinjer fra styret
Drift av administrasjonen
Regnskap og revisjon
Eksterne trenere for ungdom/senior
Avskrivning av innkjøp av baner, skifte av dekke ol.
Renter på lån

Følgende regler gjelder for refusjon av treningsavgift:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medlemskontingent må alltid betales
Begynt før 1. juni. – full treningsavgift.
Begynt før 1. august – 75% treningsavgift.
Begynt før 1. september – 50% treningsavgift.
Begynt etter 1. september – 25% treningsavgift.
Det gis ingen refusjon av innbetalt avgift når man slutter før sesongslutt.
Årsaken til dette er at det blir ingen reduksjon i kostnad for lag/klubb selv om en
spiller slutter. Vedtatte avgifter er ut fra totalbudsjett og antall spillere ved sesongstart.

Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, begge deler er spesifisert på
faktura, og vil faktureres gjennom vår digitale plattform, Hoopit.
Andre avgifter kan være inngangspenger på arrangementer eller egenandeler i forbindelse
med deltakelse på turneringer og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.
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FORSIKRING
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav
om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges
Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i
øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.
Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning
under grunnforsikringen.
Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring
inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.
Link: Detaljer om fotballforsikring
Utvidet forsikring
Idrettens Legevakt sikrer deg rask hjelp ved akuttes skader. En utvidet forsikring sikrer deg i
tillegg raskere tilgang til rett behandling og rehabilitering – slik at du kommer raskere tilbake i
trening og kamp.
Fotballspillere med stor aktivitet og treninger og kamper er naturlig nok også mest utsatt for
skader og slitasje. Vi anbefaler derfor sterkt alle aktive spillere og tegne utvidet forsikring, som
sikrer en raskere undersøkelse, behandling og rehabilitering av spesialister i idrettsmedisin,
som vil sørge for at du kommer raskere tilbake til treningsfeltet og i kamp.
Du kan lese mer, samt tegne utvidet forsikring her.

ARBEIDSGIVERANSVAR
Klubben har ansatte og har arbeidsgiveransvar. Arbeidsforhold for ansatte i klubben følger
de til enhver tid gjeldende bestemmelser i arbeidsmiljøloven og øvrig relevant lovverk. Styrets
leder har ansvar for å følge opp daglig leder. Daglig leder har oppfølgingsansvar for de
øvrige ansatte.
✓ Rutiner for ansettelse
✓ Personalansvar
✓ Arbeidsavtaler

GJENNOMFØRING AV KLUBBENS HJEMMEKAMPER
I gjennomføringen av klubbens hjemmekamper er det en målsetting at spillere, dommere,
trenere, ledere og tilskuere får en positiv opplevelse, uansett kampresultat. Kampvertens rolle
er sentral for å få til en kamp preget av fair play og idrettsglede. Informasjon om kampvert og
fair play finnes på klubbens hjemmeside:
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Trykk her for stillingsinstruks for kampvert.
Trykk her for informasjon vedrørende Fair play.

TURNERINGER
NFFs handlingsplan fastslår at «Turneringsarrangører skal ha kampverter for å få godkjent
turneringen».
En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og iverksette den i
turneringen for å få den godkjent.
Les mer om kampvertrollen her.

BRUK AV KLUBBHUS OG ANLEGG
Klubben skal tilrettelegge for at alle våre medlemmer møter fotballhverdagen uke etter uke
med gode opplevelser. Klubbhuset og anlegget vårt er vår viktigste arena for å skape et miljø
for de ulike målgruppene i klubben, og det brukes store ressurser på å holde anlegget i best
mulig stand gjennom oppvarming, brøyting og vedlikehold. Aktivitet skaper trivsel, glede og
tilhørighet, og vi ønsker at Skedsmostadion skal være våre medlemmers «andre hjem».

Skedsmo stadion:
Adresse: Steinbråteveien 5
Telefon: 63 87 69 56 (Driftsleder)
Skedsmo Stadion eies av Skedsmo kommune og driftes av dem. Kommunen har egne ansatte
som tar seg av den daglige driften. Driftsleder har kontor på stadion. Arbeidstid fra ca. 07.00 –
15.00. Driftsleder tar seg av oppmerking og vedlikehold av banene. Klargjøringen
/oppryddingen må gjøres av lagene selv.
Skedsmo stadion kunstgress (11’er og 7’er) og kunstgress øvre bane er hjemme stadion til alle
lagene i klubben, og benyttes til seriekamper i sommerhalvåret. Noen kamper kan bli flyttet
til Sten-Tærud kunstgress, men denne banen benyttes i hovedsak bare til trening, og
amerikansk fotball.
I vinterhalvåret benyttes Stadion kunstgress 11èr og 7èr, samt Sten-Tærud kunstgresset til
trening. Vedlikeholdet utføres av driftsleder. Klubben har også en frivillig som stiller etter kl.
15.00 og i helgene på vinterstid, til å brøyte snø ved behov.
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Figur 1 - Skedsmo Stadion

Sten-Tærud kunstgress:
Skedsmo Kommune eier banen og står for driften. Skedsmo Fotballklubb disponerer banen på
ettermiddager og helger. På vinteren trener de yngste lagene der. I sommersesongen benytter
alle lag banen, da Stadion hovedsakelig blir benyttet til kamper.
På Vinterstid disponere klubben gymsaltider etter tildeling fra kommunen. De yngste lagene
har prioritet.

Tilsyn
Du som lagleder har et ansvar for at kunstgressbanene brukes iht. intensjonen i den perioden
ditt lag disponerer banen. Det betyr også at laget skal holde seg utenfor banegjerdet i den
tiden laget ikke disponerer banen.
Publikum skal anmodes om å holde seg utenfor banegjerdet. Lufting av hunder, sykling og
andre kjøretøy på banen er strengt forbudt.
All form for organisk materiale, som for eksempel løv og greiner, jord og lignende må fjernes
fortløpende. Snus, sigaretter og tape vil forringe banens kvalitet etter kort tid og må også
fjernes. Olje, maling, blekk, tyggegummi og dyreekskrementer må fjernes med spesialmidler.
Unngå disse tingene og si fra til banemester.

Bruksregler
✓ Børst av skoene før du går inn på banen, SVÆRT VIKTIG. Sand og jord i gresset vil
over tid redusere spilleregenskaper og føre til at frø fra planter og trær får spire og gro.
✓ Røyking og bruk av åpen ild er ikke tillatt. Gummi-granulatene i banene består av
opphugde bildekk og er brannfarlig.
✓ Alt forsøpling av banen skal unngås, rydd opp etter dere etter bruk.

SIDE 20

✓ Sko med stålknotter skal IKKE benyttes mht. skader på banen. Sko beregnet for gress,
såkalt TRX såle, anbefales ikke brukt pga. skader på spillere (vridninger). Sko
beregnet for grus eller kunstgress kan anbefales.
✓ Glass eller andre skarpe gjenstander må ikke brukes eller ligge igjen på banen.
✓ VIKTIG: Mål skal løftes rett opp og ikke slepes langs banen, alternativt bruk hjul.
✓ Mat og drikke nytes på utsiden av publikumsgjerdet. At spillerne tar med
drikkeflasker innenfor, er selvfølgelig greit. Vis ansvar og bruk fornuft.

Rydding
Husk å sette tilbake alle mål etter bruk. Disse skal stå på asfalten på kortsidene av 11er
og/eller på langsiden av 7er (mot 11’er), slik at de ikke står i veien i fm. vedlikehold. Husk også
å ta med kjegler, baller, gjenglemte klær og flasker. Banemester kan da bruke tiden på
vedlikehold og slodding av banen i stedet for å rydde opp etter oss. Tape må fjernes fra
banene og garderobene.
Informer lagleder/trener på besøkende lag slik at vi får beholde en kunstgressbane med gode
spilleregenskaper i lang tid.

Banelys
Banelysene vil slås på automatisk når det er mørkt nok, men skal være på halv styrke (100 lux)
mens 9/7er bare skal stå på (75 lux). Om lyset ikke går på automatisk skal kontoret
kontaktes. Full styrke (200 lux) på skal kun brukes etter avtale med administrasjon.
Omgåelse av dette, evt. overstyring kan koste oss dyrt i form av høyere strømregning eller at
automatikken ødelegges og må repareres. Klatring i stolpene/strømkasser er forbundet med
fare og strengt forbudt.
Slodding/vedlikehold
Banen vil bli sloddet/vedlikeholdt med jevne mellomrom av banemester og av frivillige
personer i klubben med spesiell opplæring. Dette har lite for seg i perioder med regn og eller
sterk frost og det hjelper lite å mase på banemannskapene.

Vinterbrøyting og bruk av undervarme
Ved sterkt snøfall kommer temperaturen i banen til å bli senket for å unngå isdannelse.
Banen vil deretter bli frest/børstet. Først etter at dette er utført og etter at det har sluttet å
snø, vil temperaturen bli skrudd opp igjen.
Undervarme er basert på fjernvarme.
Administrasjonen har daglig kontroll av temperatur på undervarme. I tillegg har kommunen
en overordnet kontroll av dette anlegget.
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Respekter skilt og stengsler
Respekter skilt og stengsler. Parker derfor ikke foran hovedporten på Skedsmo Stadion da
denne må ha fri adgang i tilfelle behov for sykebil eller varelevering.

For å få til effektiv snørydding er det viktig at når banemannskap ankommer, må de som er
tilstede bryte opp treningen, trekke til siden og rydde bort målene.

OVERSIKT OVER KLUBBENS ARRANGEMENTER
Fotballakademi
Skedsmo Fotballakademi er et tilbud til fotballinteresserte spillere i SFK, men også fra andre
klubber i alderen 6 til 12 år.
Fotballakademiet trener på dagtid på Skedsmo stadion og vi jobber systematisk med
spillprinsipper i spill - motspillskontekst. Vi jobber alltid med spilleren i fokus og legger vekt
på spilleren i laget i utviklingsøyemed. Vi jobber på samme måte fra de er 6 til 12 år gamle,
men med forskjellige kompleksitetsgrad som øker progressivt med utvikling / modning.
Les mer om Skedsmo FK sitt akademi-tilbud her.
Telenor Xtra
Telenor Xtra er fotballfritidsordning til barna etter skoletid, der hovedfokuset vil være fysisk
aktivitet, kosthold og leksehjelp.
Skedsmo FK fikk høsten 2020 godkjenning fra NFF om at vi oppfyller kriteriene for å starte
Telenor Xtra, og vi kommer til å tilby dette fra januar 2021. Det vil være tilbud om to ekstra
treninger i uken, som et supplement til spillernes egne lagstreninger. Du kan lese mer om
tilbudet samt påmelding ved å trykke her.
Du kan også lese mer om Telenor Xtra på Norges Fotballforbund sin hjemmeside her.
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Fotballskoler

Fotballskoler i første uken i skoleferien samt i skolens høstferie.
Turneringer

✓ Tærud Cup – innendørs futsalturnering i Tærudhallen i Tæruddalen for lag i
ungdomsfotballen fra 11 år tom 15/16 år
✓ Grønn Cup – kunstgressturnering for 7-er og 9’er lag på Skedsmo stadion
✓ Små Føtter Cup – kunstgressturnering for 5-er lag på Skedsmo stadion

Vårmøte
Dette er et infomøte for både trenere og ledere. Det informeres om regelendringer, nyheter
fra Skedsmo FK samt NFF Akershus. Dette møtet gjelder for alle ledere og trenere i barne-,
ungdoms- og seniorfotballen.

Klubbens dag
Klubbens dag er et inkluderende arrangement der alle spillere, trenere, lagledere, foreldre,
besteforeldre, familie og venner av klubben møtes til en dag fylt av fotball og moro. Vi
arrangerer internkamper og ferdighetsøvelser, og alle klubbens lag er med!

Kiosken

Kiosken er åpen i fotballsesongen når det er seriekamper og kvalik-kamper.
Trenerforum
Gjennomføres 2 ganger pr år. Målgruppe er klubbens trenere, og tema for møtene er faglig
påfyll og erfaringsutveksling. Sportslig utvalg v/treneransvarlig er arrangør av trenerforum.

Foreldremøter
Gjennomføres minimum 2 ganger pr år, eller oftere ved behov. Målgruppe er foresatte til
mindreårige spillere i klubben, og hensikten er å gi informasjon til foresatte, samt forankre
beslutninger om forhold som gjelder laget. Møtene er også en arena der foresatte kan stille
spørsmål til klubben og lagapparatet om saker som har allmenn interesse.

Lagledermøter
Gjennomføres 1 gang pr år. Målgruppe er klubbens lagledere og øvrige støtteapparat. Tema for
møtene er informasjon fra klubben om saker av betydning for lagene, samt innføring i rutiner
og gjennomgang av arrangementer og aktiviteter i klubben. Laglederenne rapporterer også
om status på hvert lag.
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Trinnmøter
Administrasjonen kaller inn alle barnefotball-lagene til trinnmøter. Hvert årskull har sitt
møte, med unntak av jentelagene som vi samler på tvers av ulike årstrinn. På møtene stiller
representanter fra laglederutvalget, sportslig og administrasjonen. Her kan lagledere og
trenere på de ulike lagene komme med synspunkter, ta opp utfordringer internt i eget lag,
eller på generelt grunnlag.

INFORMASJON OM DOMMERE
Det er behov for flere dommere, og det er klubbens ansvar å rekruttere dem. Kretsens
oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et
tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig.
Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter. Med visse
aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som
klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes
opp som dommer i kamper i kretsen.
Å være dommer kan være en ensom jobb. Det er derfor viktig å skape et godt
dommermiljø hvor dommerne føler seg viktige og som en naturlig del av klubbmiljøet.
Klubbdommerne følges opp av dommeransvarlig i klubben slik at de skal føle større trygghet
samtidig som de får økt sin kompetanse.
Gjennom å etablere et stort og godt dommermiljø i klubben sikrer vi at.
•
•
•
•
•
•

Femmer - og sjuerkampene dømmes av skolerte dommere
Dommerne vil skolere lagene på regelsiden
Oppgaven med å skaffe dommere til kampene blir lettere
Lagledere og trenere trenger ikke å dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget
Cuper klubben arrangerer dømmes av skolerte og gode dommere i dommerdrakter
Klubben har krav til å ha et visst antall dommere, og får gebyrer fra kretsen ved for få
dommere

Skedsmo FK arrangerer årlig klubbdommerkurs. Kurset er obligatorisk for alle spillere det
året de fyller 13 år, og alle som gjennomfører kurset får tilbud om å dømme aldersbestemte 5er kamper på Skedsmo. Ingen tvinges til å dømme, men dommerkurset er obligatorisk slik at
spillerne også skal få bedre forståelse for hvilke krav det ligger til det å være dommer.
Dommerne mottar dommerhonorar etter gjellende satser fra NFF Akershus.
Dommeransvarlig
Dommeransvarlig står for koordinering, oppfølgning og kursing av dommere i klubben.

Dommeransvarlig skal sørge for rekruttering og oppfølging av dommere, samt at det er et
godt dommermiljø i klubben.
Trykk her for stillingsinstruks for dommeransvarlig.
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RETNINGSLINJER KNYTTET TIL MATERIELL
Overordnede retningslinjer for klubbens medlemmer
Skedsmo Fotballklubb har avtale med Comet Sport Lillestrøm og bruker Umbro. Alt treningsog kamptøy kan kjøpes på Comet Sport. Alle lagene/spillerne får dekket hjemmedrakt.
Materiell er en stor utgiftspost for klubben slik at draktene samles inn når man vokser seg ut
av draktene.
Styret og administrasjon har utarbeidet enhetlige retningslinjer for innkjøp av klubbklær til
hvert enkelt lag og profilering på disse klærne.
Disse retningslinjene skal følges av samtlige lag i klubben. Eventuelle avvik skal avklares på
forhånd med daglig leder i klubben – jol@skedsmofk.no
Trykk her for mer informasjon vedrørende retningslinjer for bruk av tøy.

ØKONOMI – PLAN FOR ØKONOMISTYRING
For å sikre god økonomisk styring har klubben utviklet en egen økonomiplan.
Økonomiplanen finner du på klubbens hjemmeside ved å trykke her.
I tillegg er det utarbeidet en rekke rutiner og verktøy til hjelp for driften av økonomien i det
enkelte lag. Disse rutinene finner du informasjon om på klubbens hjemmeside ved å trykke
her.

ÅRSHJUL
Skedsmo FK har utarbeidet er årshjul som inneholder oversikt over de viktigste aktivitetene i
klubben. Utover et synlig årshjul for Skedsmo FKs medlemmer er det også et viktig
styringsverktøy for styret, som gir en oversikt over frister for årsmøter, rapportering osv.
Årshjulet skal oppdateres fortløpende dersom nye aktiviteter dukker opp.
Trykk her for vårt digitale årshjul.

KOMMUNIKASJONSPLAN
For å kommunisere Skedsmo FK sitt budskap er det viktig å ha en plan som viser hvilke
målgrupper Skedsmo FK vil kommunisere med, hvem er ansvarlig for kommunikasjonen og
hvilken kommunikasjonskanal som skal benyttes.
Det overordnede kommunikasjonsmålet er å bygge opp under visjonen og verdiene til
klubben slik at Skedsmo Fotballklubb har en sentral posisjon på Skedsmokorset.
Klubbens kommunikasjonsplan finner du her.
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REKRUTTERINGSPLAN
Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører.
For å sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at klubbene
har en beskrivelse av hvordan de rekrutterer nye spillere.
Her finner du klubbens rekrutteringsplan

UTDANNING/KOMPETANSE
Lederkompetanse er et avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanningsstige
sikrer fotballspesifikk lederkompetanse for håndtering av utfordringer i styrevervet. Som
kvalitetsklubb har Skedsmo FK satt utdanning av styret i system ved at alle styremedlemmer
tilbys å delta på lederkurs i regi av AFK, og klubben stiller krav til at flertallet av styrets
medlemmer har minimum NFFs Leder 1-kurs og 50% har Leder 2-kurs.
Lagledere som ønsker det, gis også anledning til å delta på lederkurs i regi av Skedsmo FK
Trenere
Trenerkompetanse er ett av klubbens viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er
avgjørende for kvaliteten på våre aktiviteter og vår spillerutvikling. Som kvalitetsklubb har
Skedsmo FK satt utdanning av trenere i system gjennom å stille krav til trenerkompetanse hos
alle lag.

BARNEFOTBALL (6-12 år):
✓ En trener pr. lag med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren

UNGDOMSFOTBALL (13-19 år):
✓ En trener pr. lag med minimum to delkurs fra NFF Grasrottreneren
✓ En trener pr. årskull, også pr. kjønn, med minimum hele NFF Grasrottreneren

TRENERVEILEDER
✓ Kompetansekrav til rolle
✓

Minimum hele NFF Grasrottreneren og modul en og to fra trenerutviklerkurset
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KLUBBTRENER
✓

1 trener med minimum UEFA-B
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