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1 Visjon og mål
1.0 Visjon
Fremst på aktiviteter for alle som vil.
Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil – med spesielt fokus på barn og
ungdom.
1.1 Mål
Alle i Skiold skal få mulighet til å utfolde og utvikle seg, både sportslig og
sosialt.
1.1.1 Mål barnefotball
Trykk på denne linken og se klubbens sportsplan.
1.1.2 Mål ungdomsfotball
Trykk på denne linken og se klubbens sportsplan.
1.1.3 Mål bandy
Trykk på denne linken og se klubbens sportsplan bandy.
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2 Verdigrunnlag
2.0 Verdier
Inkluderende
Respekt
Glede
Nyskapende
2.1 Dugnadsånd
Skiold skal jobbe for å skape dugnadsånd hos alle klubbens medlemmer,
dvs. spillere, foreldre og andre som bidrar. Dette bidrar til et godt tilbud til
våre medlemmer.
2.2. Fair Play og foreldrevettsregler
Det handler om respekt, ikke sant?
Trykk på denne linken og se klubbens sportsplan fotball.
og
Trykk på denne linken og se klubbens sportsplan bandy.
2.3 Trygge rammer
All aktivitet i fotball-Norge bygger på Norges Fotballforbunds verdier:
Trygghet, glede, respekt og likeverd.
Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Trivsel
og trygghet er fundamentalt for en god sportslig utvikling.
Av og Til i Skiold
Skiold er medlem i «AV-OG-TIL», noe som gjør at klubben er en såkalt «Se og
bli Sett» klubb. Dette forplikter klubben til å sette fokus på
barnas/trenernes/foreldrenes holdninger til alkohol. Temaet tas opp i
trenerforum, foreldremøter etc. Trykk på denne linken og les klubbens
Alkohol policy
Vi ønsker å implementere dette i Skiold ved å gjennomføre temakvelder hos
oss for spillere og foreldre som omhandler følgende temaer:
Doping
Alkohol
Trafikksikkerhet
Kampfiksing og spilleavhengighet
Mobbing og rasisme (inngår i Fair Play) 0 toleranse hos Skiold!
Skader og forsikring
Seksuelle overgrep og trakassering
Ernæring
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Vi ber om at våre medlemmer er aktive og spiller inn ønsker for hva de kunne
tenke seg som tema på neste møte. Send oss forslag på e-post:
morten@skiold.net
HUSK!
Det er lov å bry seg og ta ansvar.
I Skiold kan alle si sin mening, men vi er en klubbstyrt klubb så alle kan ikke
få sin vilje.
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3 Klubbens lover og organisasjonsplan
3.0 Klubbens lover
Trykk på denne linken og se klubbens lover
3.1 Klubbens organisasjonsplan
Trykk på denne linken og se klubbens organisasjonsplan
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4 Klubbens organisering
4.0 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år i Mars
måned. Innkalling til årsmøtet sendes klubbens medlemmer på e-post og
annonseres på klubbens nettside www.skiold.net
Årsmøtet legger grunnlaget for styrets og klubbens arbeid. Alle som ønsker å
være med på å bestemme hvordan klubben skal drives, bør delta på årsmøtet.
Innkalling til klubbens årsmøte skjer i henhold til klubbens lover og
organisasjonsplan.
Trykk på denne linken og se klubbens lover
Trykk på denne linken og se klubbens organisasjonsplan
Trykk på denne linken og se dagsorden for klubbens årsmøte.
Se også link til klubbens lover § 16 Årsmøtets oppgaver.
4.1 Organisasjonskart
Trykk på denne linken og se klubbens organisasjonskart
4.2 Hovedstyrets sammensetning og oppgaver
Hovedstyret er klubbens øverste myndighet mellom klubbens årsmøter.
Trykk på denne linken og les om hovedstyrets sammensetning og oppgaver.
4.3 Fotballstyrenes sammensetning og oppgaver
4.3.1 Fotballstyret 6-12 år.
Trykk på denne linken og les om sammensetning og oppgaver.
4.3.2 Fotballstyret 13 år og eldre.
Trykk på denne linken og les om sammensetning og oppgaver.
4.4 Bandystyrets sammensetning og oppgaver
Trykk på denne linken og les om sammensetning og oppgaver.
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4.5 Beskrivelse øvrige roller
4.5.1 Sportslig leder:
Trykk og les oppgavene
4.5.2 Oppstartsansvarlig barnefotball og bandy
Trykk og les oppgavene
4.5.3 Dommerkoordinator / dommeransvarlig
Trykk og les oppgavene
4.5.4 FIKS ansvarlig
Trykk og les oppgavene
4.5.5 Ansvarlig politiattester
Trykk og les oppgavene
4.5.6 Kvalitetsklubbansvarlig
Trykk og les instruksen

9

Ski og Ballklubben Skiold
5 Lagenes organisering
5.0 Lagenes organisering
Et lag har behov for flere støttefunksjoner rundt seg.
Det bør være et minimum 1 hovedtrener og 1 assistenttrener på hvert lag.
Andre roller kan være foreldrekontakt, web-ansvarlig og dugnads ansvarlig.
Klubben forholder seg til hovedtrener og kontaktperson (lagleder) for laget,
disse har ansvar for info innad i laget,
5.1 Trenerens rolle
Treneren har hovedansvaret for laget, og den som tar alle sportslige
avgjørelser i tråd med sportsplanen. Han/hun skal sette seg inn i denne og
rette seg etter de føringer som der er lagt, ref holdningskontrakt barnefotball
og ungdom seniorfotball og bandy.
Det skal tas hensyn til klubbens idelogi i forhold til spill og utvikling av gode
ferdigheter – tenk langsiktig. Treneren skal opptre lojalt i forhold til klubbens
vedtekter, samt delta på klubbens trener / lagledermøter og andre møter
klubben kaller inn til. Man skal møte forberedt til trening og kamp, samt ta
vare på klubbens utstyr og materiell.
Forøvrig trykk og les i sportsplan:
5.2 Lagleder / kontaktperson rolle
▪ Lagets administrator og har ansvar for det praktiske rundt laget, ref
holdningskontrakt barnefotball og ungdom seniorfotball og bandy.
▪ Ta vare på lagets utstyr. (Baller, legekoffert, drakter, overtrekk)
▪ Bestille inn nødvendig utstyr og sørge for påfyll av førstehjelp-koffert.
▪ Ordne dommer i barnefotballen, ordne med kamprapporter, betaling og
fylle ut og signere dommerkort. Rapportere inn resultater, samt ta ut og
sende inn kamprapporter i FIKS.
▪ Oppdatere spillelister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes
epost / tlf) og melde inn oppdateringer til daglig leder for registrering
og oppdatering av klubbens spillerregister.
▪ Være foreldrekontakt og lede foreldremøtene sammen med sportslig
leder.
▪ Ha kontakt med motstanderlag og gjøre alle type avtaler om
omberamming av kamper, baner, dommere og arrangere eventuelle
turer.
▪ Ansvarlig for påmelding til cuper.
▪ Ansvarlig for kjørelister til cuper og bortekamper.
▪ Delta på trener-lagleder møter og andre møter klubben kaller inn til.
▪ Oppgavene kan delegeres til andre rundt laget.
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6 Administrasjon og klubbdrift
6.0 Administrasjon og klubbdrift
Klubbens administrasjon består av følgende ansatte:
Daglig leder 100% stilling. Trykk og les oppgavene
Leder IFO / administrative oppgaver 75% + 25% stilling.
IFO medarbeider 50% stilling + 10% stilling renhold lokaler.
Sportslig leder 90% stilling + 10% IFO.
Arbeidsutvalget (AU) består av klubbens leder, nestleder og daglig leder
AU gjennomfører møter i utgangspunktet hver tirsdag.
6.1 Kontingenter
Medlemskontingent
Årsmøtet 2018 fastsatte følgende satser for medlemskontingent:
Pensjonister
kr. 100,Junior
kr. 300,Senior (fra det år man fyller 16 år og eldre)
Kr. 350,Familie
Kr. 500,(medlemmer er selv ansvarlig for å melde inn ønske om å registrere
familiemedlemskap)
Aktivitetskontingenter.
Fotball gutter og jenter:
7-8 år
kr. 1.200,9-10 år
kr. 1.400,11-12 år
kr. 1.600,13-14 år
kr. 2.000,15 år-eldre kr. 2.500,Bandy gutter og jenter:
7-8 år
kr. 1.200,9-10 år
kr. 1.200,11-12 år
kr. 1.500,-
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7 Økonomistyring
7.0 Økonomistyring
Trykk her og les om klubbens økonomistyring:
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8 Informasjon og kommunikasjon
8.0 Informasjon
All informasjon om Skiold skal finnes på vår nettside www.skiold.net, i våre
sportsplaner eller klubbhåndbok.
Skioldavisa utgis årlig i November måned.
(Denne er pliktig sendt til Nasjonalbiblioteket)
8.1 Kommunikasjon
Trener / lagledermøter
Sportslig leder i klubben innkaller til trener / lagleder møter.
Målet er å ha trener / lagledermøter 2 ganger i året. Det er møteplikt på
disse samlingene, dvs at man må ha en særs god grunn for ikke å stille.
Klubblokalene våre er det vanlige møtestedet.
Foreldremøter
Lagleder innkaller til foreldremøter. Det er lurt å ha minimum 1 møte
før kampsesong og gjerne 1 møte i løpet av høsten. Klubbens sportslige
leder representerer fotball- og bandystyret på disse møtene.
Hjemmeside
Skiold har en hjemmeside som klubben ønsker skal være «levende».
Administrasjonen i klubben har rollen som webansvarlig, se vår
nettside www.skiold.net Alle oppfordres til å legge inn / sende inn
bilder, skrive omtaler av kamper, cuper etc.
Fotball.no
NFF sin hjemmeside har mye nyttig informasjon, se www.fotball.no
NFF Buskerud sin hjemmeside kan blant annet gi deg informasjon om:
Terminlister, tabeller, klubber, lag, personer og anlegg etc. Se
www.fotball.no/Kretser/Buskerud
Treningsøkta.no
Vi ønsker at våre trenere / lagledere benytter treningsøkta.no som
idebank for treningstips, øvelser etc. Ref klubbens sportsplan. For de
som ønsker brukertilgang til treningsøkta.no ta kontakt med vår
sportslige leder.
Sosiale medier
Klubbens nettside er vår offisielle informasjonskanal. Lagene kan gis
tillatelse til å lage egne Facebook sider. Disse sidene skal benyttes til
korte beskjeder om treningstider, avreise til kamper etc. Kampreferater
og nyheter rundt laget skal legges ut på vår nettside og kan derfra deles
som nyhet til Facebook sider. Se også nettvett i klubbhåndboka.
Nettvett i Skiold
Trykk på denne linken og se klubbens retningslinjer
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9 Rekrutteringsplan
•

Skiold ønsker å rekruttere til fotball og bandy med mål om at de som spiller hos oss
skal ha gode opplevelser knyttet til det å spille på lag. Skiold har også en målsetting
om at spillerne skal kunne utvikle seg både sportslig og sosialt, og gjennom det bidra
til at de vil drive med idretten sin lengst mulig.

•

Fotballskolen er Skiolds rekrutteringstiltak i fotball og bandyskolen er
rekrutteringstiltaket i bandy.
Skiold vil tilstrebe å kunne gi et fotball- og bandytilbud til jenter og gutter fra de er 6
år.
Så langt det er mulig ønsker Skiold rene gutte- og jentelag.
Dette er særdeles viktig med rene jentelag for at vi skal kunne rekruttere jentelag
hvert år.

•
•
•

Fotballskolen
• Fotballskolen arrangeres for de som starter opp i 1. klasse. Oppstart for fotballskolen
er uken etter skolestart i august måned. Fotballskolen avvikles fortrinnsvis hver
mandag kl. 1800-1900 på Marienlyst frem til medio oktober.
• Lederen i fotballstyret (6-12år) har ansvaret for gjennomføring
• Spillere på juniorlaget brukes som instruktører.
• Det avholdes foreldremøte hvor klubben presenteres og det rekrutteres trenere og
lagledere til de kommende lagene.
• Foreldremøte avholdes etter ca. 1 måned med fotballskole.
• Ansvar for gjennomføring av foreldremøtet er lederen i fotballstyret 6-12år i
samarbeid med annen representant fra klubben.
• Etter endt fotballskole fordeles barna i treningsgrupper / lag i forhold til skole /
klasser.
• Etter ca. 1 måneds pause fra trening starter gruppene opp med treninger inne i en av
gymsalene ved våre skoler.
• Alle deltagere har automatisk plass på bandyskolen, se pkt under.

•
•
•

Bandyskolen
Bandyskolen arrangeres mandager kl. 1800-1900 på Marienlyst kunstis fra medio november
og frem til nyttår.
Det blir avviklet et informasjons / foreldremøte hvor klubben blir presentert.
Ansvar for gjennomføring er lederen i bandystyret i samarbeid med annen representant fra
klubben.
Rekruttering av trenere og lagledere
• Skiold er avhengig av foreldre som er villige til å bidra både som trenere og
lagledere. Skiold er opptatt av at de som skal ha ansvar for lagene har god
kompetanse, så klubben dekker gjerne for trenerkurs.
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10 Utdanning og kompetanse
Klubben ønsker at halvparten av styret har gjennomført leder 1 og 2.
For generelle krav til trenerkompetanse, trykk HER se klubbens sportsplan.
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11 Års hjulet for Skiold.
Trykk på denne linken og se klubbens års hjul
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