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INNHOLD

 VIKTIG Å VITE
POLITIATTEST
Alle med roller rundt laget må levere politiattest. Gå 
inn på politi.no og politiattest. Det kreves en bekref-
telse fra klubben, ligger som vedlegg

FOTBALLEDER - FIKS
Send en mail til Fiks ansvarlig i klubben med ditt 
navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, mailadres-
se og din rolle rundt laget. Du blir da registrert inn 
i fotballregisteret som kontaktperson/trener rundt 
laget og du vil motta mail fra kretsen med viktig 
informasjon om kurs, cuper ol. Samt at andre lag som 
ønsker kontakt finner frem til riktige personer rundt 
laget. På Fiks legges kamprapporter inn, dette gjøres 
ikke før ungdomsfotballen – 13 år, du får opplæring i 
dette når den tid kommer.

LAGKONTO
Hvert lag har egen lagkonto. Denne oppretter Else 
Marie for deg, ta kontakt med henne og oppgi hvem 
som skal ha tilgang til kontoen. En lagkonto dispone-
res av laget og pengene som dere gjennom dug-
nad/sponsormidler skaffer fører dere inn på denne 
kontoen. Lagkontoen brukes til avslutninger, turer, 
aktiviteter osv

BRUK AV FACE BOOK
Det anbefales at dere oppretter en gruppe på FB og 
inviterer foreldre inn i gruppa, dette gjør det lettere 
å kommunisere med foreldregruppa. Her legger 
dere ut all informasjon rundt laget, kamper, treninger, 
dugnader osv. Er det foreldre som ikke er på FB, er 
det viktig at de for informasjonen på annen måte. Vi 
anbefaler at barn ikke får tilgang til denne gruppa før 
de er 13 år (aldersgrensa på FB)

BRUK AV LARVIKTURN.NO
Larvik Turn har også egen nettside: larviktturn.no. 
Her finner du nyheter og informasjon om aktiviteter i 
klubben. Her kan man også legge ut informasjon om 
laget. Erik Andersen er webansvarlig, ta kontakt med 
han for passord. erik@myport.no

VESTFOLD FOTBALLKRETS
Fotballen i Larvik Turn er en del av Vestfold fotball-
krets, her sitter det mennesker som jobber med å 
organisere fotballen i Vestfold. De kan svare på det 
meste! Gå inn på fotball.no – vestfold fotballkrets. 
Der ligger det mye nyttig informasjon om det som 
skjer i kretsen og i NFF generelt. Her ligger det også 
informasjon om treningsøkta.no som kan være et 

VELKOMMEN TIL  
LARVIK TURN & IF!

VELKOMMENINNHOLD

Du har nå sagt ja til å påta deg et frivillig verv som trener eller lagleder for fotballen i Larvik 
Turn, det setter vi i styret stor pris på. Denne permen er ment som hjelp på veien for å gjøre 
jobben litt lettere. De svarene du ikke finner i denne permen står vi i styret klare for å hjelpe deg 
med å finne svar på, så ikke nøl med å ta kontakt.
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nyttig redskap til bruk på treningsfeltet. Kretsen 
arrangerer nyttige kurs for dere som trenere og kon-
takpersoner. Klubben ønsker at dere melder dere på 
Barnefotballkurset – og ABC kurs – innføring i alt som  
har med barnefotballen å gjøre. Påmelding skjer på 
fotball.no/vestfold. Kursene dekkes av klubben.
TRENING
De yngste spillerne trener ute på Lovisenlund tidlig 
vår, sommer og tidlig høst, vinterstid har vi trening 
inne på Sky skole. Ønske om treningstider sendes til 
hanne.jaerson@larvik.kommune.no. Når dere avslut-
ter trening inne på Sky skole er det et ønske om at 
det sendes informasjon om dette til Hanne, slik at vi 
ikke betaler for tid vi ikke bruker. 

AKTIVITETSPLAN
Det ligger ved en aktivitetsplan som er styrende 
for aktiviteten i klubben. Sett deg godt inn i denne 
planen. 

KONTAKTINFO
Kontakinformasjon på styret i fotballen ligger ute på 
larviktturn.no

FAIR PLAY
Larvik Turn er en Fair play klubb, viktig at du setter 
deg inn i hva dette innebærer. Informasjon om Fair 
play finner du på kretsen sine sider og aktivitetspla-
nen. 

FASTE AKTIVITETER PÅ  
LOVISENLUND
Hvert år arrangerer vi i samarbeid med Sandar IF, 
Sandarcup. Cupen arrangeres 2. helgen  august.
Vi har fotballskole for 6 til 12 år enten i juni eller 
august, det avhenger av A-lagets kamper.
I første eller andre helgen i september arrangerer 
vi Bøketroll cup. Her ønsker vi at alle lagene i Larvik 
Turn fra 6 til 10 år melder på lag. Her trenger klub-
ben hjelp fra trenere og lagledere til å spre informa-
sjon slik at vi får flest mulig lag med. 

Til disse aktivitetene er vi avhengig av dugnadshjelp 
fra foreldre. Det blir sendt ut lister til de ulike lagene 
og dere fordeler de vaktene dere får ansvar for ut på 
laget.  
Erfaringer som er gjort på dette området er: 
Informer foreldre om at laget får ansvar for en stor 
dugnad i året og at alle må delta. Når dugnadslista 
kommer, setter dere opp navn på foreldre, infor-

merer om at de er satt opp, hvis de ikke kan, må de 
selv bytte innbyrdes elle skaffe erstatter. Det er ikke 
dere som trenere/lagledere som har ansvar. Har man 
barn med i idretten, må man belage seg på å jobbe 
dugnad for klubben. 

ANDRE AKTIVITETER:
Aktiviteter de første årene, før man begynner med 
ukentlige kamper som J/G 8 er aktivitetsturnering og 
cuper dere selv velger å melde dere på. Aktivitetstur-
neringene er fra J/G 5 år. Det er turneringer fra mai 
til september. Informasjon om dette ligger på fotball.
no/vestfold
Fra J/G 8 år til 12 år arrangeres det Fotballfestival, 
den er i skiftet august/september og spilles på fire 
ulike arenaer i Vestfold. Informasjon om denne finner 
du også på fotball.no/vestfold.
I aktivitetsplanen står det at dere skal arrangere for-
eldremøte 2 ganger i året, høst og vår. Disse møtene 
har dere på klubbhytta – klubbhytta bookes hos Else 
Marie.
Har dere lyst til å arrangere avslutninger eller andre 
felles samlinger for laget, er det bare å bruke klubb-
hytta til dette. 
På Lovisenlund har vi hovedbanen inne på stadion, 
kunstgressbane, bingen og minigress utenfor stadi-
on. Disse banene kan brukes av alle lag, men det er 
viktig at treningstider følges, er banene ledig er de 
fri til bruk.

GARDEROBER KAN  
BRUKES AV ALLE
Vi har et lagerrom i den gamle garderobedelen på 
Lovisenlund, her finner dere førstehjelpsutstyr, baller, 
kjegler, vester osv. Mangler dere noe, legg inn bestil-
ling til materialforvalter  
Stale.Tanum@carlsenfritzoe.no

VELKOMMENVELKOMMEN

KONTAKTINFORMASJON
Roar Nordvik: Leder Larvik Turn Fotball

- Banedisponering/ treningstider
- Kvalitetsklubb med Hanne/Styret
- Postkasse Turn fotball
- Fotballskolen
- Klubb håndbok- Oppdatering
- Sportsplan- Oppdatering
- Sponsor

Svein Hovdet: Sportslig leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
All sportslig aktivitet, herunder BU

- Trener/ Spillerkoordinator.
- Overgang ansvarlig
- Materiell forvalter
- Ansvar for trener/spillerutvikler 

Ole Jørgen Døvle Sandberg: NK/ sekretær
Oppstart ansvarlig Jente- Gutte- Rekruttering

- Dommerkoordinator
- Utdannings ansvarlig
- Støtte ved arrangement.

Cathrine Tvedt: Arrangement 
Ansvarlig for arrangement

- Herunder forpleining
- Frivillighetskoordinator
- Ansvarlig Sandar Cup
- Bøketroll
- Fotballskolen

Atle Larsen: Miljø. 
Miljøansvarlig:

- Fair Play
- Unified- Barnelag og Voksenlag
- Integrering.
- Støtte ved arrangement.
- Jentefotballen.

Randi Kristiansen: Økonomi. 
Økonomiansvarlig:

- Budsjett
- Samarbeid med Else Marie.
- Støtte ved arrangement. 
- Sponsorer

Fiksansvarlig er Jure
Politiattestansvarlig er Else Marie.
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VISJON
VERDIGRUNNLAG
MÅL

VISJON 
Ved å utvikle breddefotball og gode lagspillere, skal 
vi tilbake mot toppen av norsk fotball.

LANGSIKTIGE MÅL
Larvik Turn & IF - Fotballgruppa skal være veldrevet 
både økonomisk, sosialt og sportslig.

• Klubben skal gi et attraktivt tilbud til alle barn, 
ungdom og voksne.

• Klubben skal framstå som ryddig, inkluderen-
de og tydelig.

• Klubbens lag skal underholde klubbens til-
hengere, og styrke tilhørigheten til lokalsam-
funnet.

• Klubben skal aktivt jobbe for å bli en 
Kvalitetsklubb.

• Gjennom økt rekruttering samt 

• tilrettelagt trening for de ivrigiste 10-15 årin-
gene 
skal klubben ha det beste 14-års laget i fylket.

KJENNETEGN OG  
VERDIGRUNNLAG 
Klubben har nedfelt tre kjennetegn for klubbens 
”indre liv”.

• Å videreføre Larvik Turn sin historisk gode arv 
og stolthet.

• Breddefotball gjennom trygghet 

• Fairplay gjennom verdibasert ledelse

MÅL FOR  
BARNEFOTBALLEN 
Den sportslige aktiviteten for klubbens aldersbe-
stemte lag skal på alle nivåer organiseres for å gi et 
godt sportslig tilbud til alle. 

Det skal gis et likeverdig tilbud til jenter og gutter.

• Vi skal: 
Gi utfordringer og utviklingsmuligheter tilpas-
set spillernes alder og modenhet.

• La Fair Play bli en del av ryggmargen i  
klubben

• Gi alle barn et tilbud om å spille fotball, bli 
sett, og ha det gøy.

• Utvikle samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og 
tilhørighet innen klubben

• Være blant de mest veldrevne fotballklubber i 
Vestfold for barn/ungdom fra 5 –19 år

• Utvikle et helhetlig fotballtilbud til alle gutte- 
og jenteklasser.

• Legge til rette for Unified lag og jobbe aktivt 
med rekruttering av nye spillere

ARBEIDSMÅL 
Klubben har satt fokus på 6 områder hvor man vil 
satse og måle resultat på.  
Det er:

1. Organisasjonsutvikling

2. Sportslig utvikling (Kvalitetsklubb, Fairplay)

3. Inntekt (sponsorer)

4. Arena

5. Miljø

6. Omdømme

VISJON,VERDIGRUNNLAG,MÅL

1
Fotballstyret 2017:  Funksjon/roller:  Tlf.:  E-post:

Roar Nordvik   Leder   48999245 spec.dog60@gmail.com

 Ole Jørgen Døvle Sandberg Nestleder/ Sekretær 97752763   ole.jorgensandberg@rikstoto.no

 Mangler   Økonomiansvarlig 93089956  randikristiansen14@gmail.com

 Svein Hovdet    Sportslig leder  91528607  svein.hovdet@bring.com

 Atle Larsen    Miljøansvarlig  92016756  atle.larsen@larvik.kommune.no

 Cathrine Tvedt    Arrangementansvarlig 91759175  cathtevdt@hotmail.com

 Randi Kristiansen   Økonomi  93089956  randikristiansen14@gmail.com
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ORGANISASJONSKART

Fotballgruppa er organisert under Larvik Turn & IFs Hovedstyre., og er organisert med et styre bestående av 
en leder og 6 styremedlemmer.  De enkelte styremedlemmene har hvert sitt ansvarsområde. 
Fotballgruppas styre rapporterer sin samlede økonomi, fotballgruppas banebehov og arrangementer til Lar-
vik Turns & IFs Hovedstyre via hovedforeningens forretningsfører.

FOTBALLGRUPPA
LARVIK TURN & IF

ORGANISASJON
OPPGAVER OG ROLLER 

ORGANISASJON

2
ORGANISASJON

LEDER

KVALITETSKLUBB

NESTLEDELSE OG
SEKRETRÆRIAT

ØKONOMI

SPORT

ARRANGEMENT

MILJØ

LEDELSE FOTBALLGRUPPA

FIKS ANSVARLIGE

OVERGANGS ANSVARLIG

POLITIATTEST ANSVARLIG

DOMMERKOORDINATOR

KVALITETSKLUBB ANSVARLIGE

MATERIALFORVALTER

BANEANSVARLIGE

ØKONOMIANSVARLIGE

BU - LEDER

TRENERKOORDINATOR

SPORTSLIG LEDER

OPPSTARTSANSVARLIG

SENIORUTVALG

BARNE-OG UNGDOMSUTVALG

BØKETROLL ANSVARLIG

SANDARCUP ANSVARLIG

KIOSK ANSVARLIG

FAIR PLAY ANSVARLIG

FRIVILLIGHETSKOORDINATOR

KURS/KOMPETANSE ANSVARLIG

FOTBALLSKOLE ANSVARLIG

STYRET
• Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet 

i klubben.

• Utarbeide klubbens årshjul

• Visjon- og verdiarbeid.

• Økonomisk -/ og drifts kontroll.

• Organisering og styresammensetning – un-
derutvalg og roller.

• Følge idrettens lover og representere klubben 
utad.

• Legge til rette for at man kan rekruttere flest 
mulig og beholde dem over tid 

• Utvikle gode fotballspillere, samt bidra til ut-
viklingen av gode mennesker.

• Oppnevne ansvarlig for politiattester.

LEDER
• Fastsette agenda for styremøter og lede mø-

tene. 

• Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreut-

vikling av strategi og planer i klubben. 

• Klubbens pressekontakt. 

• Hovedansvar for daglig drift, herunder opp-
følging av administrative rutiner. 

• Kontaktperson mot SF.

• Kontaktperson mot Kvalitetsklubb ansvarlig.

NESTLEDER OG SEKRETÆR
• Stedfortreder for leder

• Innkaller til styremøter, samt fører protokoll.

• Ajourføre klubbhåndboken.

• Ansvarlig for lagspåmelding.

• Mottak og distribusjon av e-post.

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

• Ansvarlig for klubbens mailbox



KLUBBHÅNDBOKKLUBBHÅNDBOK 1110

ORGANISASJONORGANISASJON

ØKONOMIANSVARLIG
• Lede og koordinere økonomiarbeidet - og 

lede markedsutvalg. 

• Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i 
tråd med styre- og årsmøtevedtak. 

• Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis 
det er vesentlige avvik fra budsjettet. 

• Følge opp regnskapsfører. 

• Godkjenne utfaktureringer og utbetalinger. 

• Markedsutvalget skal sikre klubbens stabile 
inntektskilder. 

SPORTLIG LEDER
• Overordnet ansvar for alle lag.

• Lede BU utvalget.

• Ansvar for Trenerkoordinator . 

• Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn 
for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 

• Treningstider. 

• Dommeransvarlig. 

• Ansvar for sportslig leder.

• Overgangsansvarlig.

ARRANGEMENTANSVARLIG
• Skaffe ansvarlig til Bøketroll.

• Skaffe ansvarlig til Sandarcup. 

• Være kontaktperson for de ansvarlige rundt 
A-lagskamper. 

• Kontaktperson mot krets rundt aktivitetsturne-
ring og fordele ansvar .

• Ansvarlig for kioskdrift.

• Fotballskole.

MIJØANSVARLIG
• Kontaktperson for Fairplay- leder.

• Felles avslutninger/feiringer.

• Utdanningsansvarlig.

• Frivillighetskoordinator.

• Kontaktperson mot Unified

TRENERKOORDINATOR
Ønskede kvalifikasjoner: 
Trenerkoordinator bør ha god kunnskap om fotball-
spillet, fotballtrening, ferdighetsutvikling, spillerut-
vikling og formidling. 

Det er ønskelig at vedkommende har minimum tren-
er I / B- kurs og/eller trenerkoordinatorkurs. 

Bør helst ha trener II / C-kurs.  
Klubben vil tilby kurs  dersom kompetansen ikke 
foreligger. 

• Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn 
for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 

• Planlegge trenerforum – ansvarlig for å utar-
beide en struktur på hvordan trenerforum i 
klubben skal gjennomføres.  

• Ansvarlig for at trenerforumene blir gjennom-
ført iht sportsplan. 

• Følge opp klubbens trenere i faglige og prak-
tiske spørsmål, og være en trener for trenerne 
på feltet. 

• Ansvarlig for rekruttering, oppfølging og 
gjennomføring av utviklingsgruppe for de 
mellom 10 og 15 år.

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

• Bistå spillere med råd og veiledning ift egen-
trening og individuelle utviklingsmål .

• Innstille spillere til sone- og bylag  i samarbeid 
med  lagenes trenere. 

• Bistå ved valg om hospitering. 

OPPSTARTSANSVARLIG
• Skal og bør kjenne til klubbens visjon, ver-

dier, mål og handlingsplaner. Personen må 
gjennom sin væremåte opptre som en god 
ambassadør for klubben. 

• Ansvar for å gjennomføre jentenes dag i løpet 
av våren i samarbeid med VFK.

• Være til stede på allidrettens avslutningsdag 
med informasjon om oppstart av jente- og 
guttefotball.

• Ved oppstart, ta ansvar for treningene frem til 
foreldretrenere har kommet på plass. Ansvar 
for de første treningene kan også delegeres 
til andre i klubben. 

• Oppstart av nye lag skjer kort tid etter sko-
lestart for gutter. Nye jentelag etableres etter 
jentenes dag på våren. 

• I løpet av 1. eller 2. trening avholdes det et 

foreldremøte i treningstiden. Her gis det in-
formasjon om klubben og drift av lagene. Det 
er også viktig på dette møtet å kartlegge og 
rekruttere mulige trenere og støtteapparat til 
de nye årskullene.

• Samarbeide med styret.

KVALITETSKLUBBANSVARLIG
• Være klubbens kvalitetssikrer og  

kontaktperson mot krets. 

• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en 
standard på trener, leder og verdiarbeid i 
klubben. 

• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre 
og konkretisere hva Norges Fotballforbund 
legger i god kvalitet i klubbens planverk og 
praksis. 

• Synliggjøre internt i klubben at det arbeides 
bevisst med verdi- og utviklingsarbeid. 

• Bidra til måling av god drift og effekt av arbei-
det i klubben

DOMMERKOORDINATOR
Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha 
god kontakt og godt samarbeid med:

• Klubbens dommere

• Klubbens styre og administrasjon

• Lagledere og trenere

• Fotballkretsen

Dommerkoordinator har, sammen med styret, hov-
ed- ansvaret for å rekruttere og beholde nok dom-
mere i forhold til antall lag.

Koordinator har ansvar for:

• Å legge til rette og tilby dommerkurs til de som 
ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.

• Å tilby de som har ambisjoner og talent videre 
oppfølging og etterutdanning i nært samar- beid 
med kretsen.

• At dommerne har en naturlig plass i klubbmil- jøet 
på lik linje med spillerne.

• At utstyr til dommerne inngår i klubbens ut- styr-
savtale.

• Å tilrettelegge treningsmuligheter for dom- merne, 
gjerne sammen med klubbens lag, herunder også 
deltakelse på treningsleir.

• Å heve dommerens status i klubben! 

FIKS ANSVARLIG 
Forankring – påse at klubbens ledelse til en hver tid 
kjenner til alle påkrevde 

FIKS-oppgaver. 
• Brukeradministrasjon - påse at klubben til en 

hver tid har personer i klubben 

• med nødvendige ”tilganger” til FIKS. 

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

• til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i 
samarbeid med fotballkretsen. 

• Sørge for å følge opp frister i forhold til 
påmelding og melde på til de ulike aktivite-
tene.

• Ansvar for å ajourholde trenere og aktive/ikke 
aktive medlemmer.

• Godkjenne spilleroverganger

SPORTSLIG LEDER
• Utvikling og implementering av sportsplanen 

og andre retningslinjer for sportslig aktivitet 
,og passe på at disse blir fulgt. 

• Ansettelse av trenere og personer i andre 
sentrale verv i samarbeid med styret. 

• Ansvarlig for sportslig samarbeid med andre 
klubber.

• Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.). 

• Rekruttere nye trenere til klubben.
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ORGANISASJONORGANISASJON

FAIR-PLAY ANSVARLIG 

• Være klubbens kontaktperson og pådriver ift. 
Fair play, både mot krets og klubbens medle-
mmer.

• Delta på VFK Fair play tiltak (nettverksmøte og 
temakveld).

• Informere trenere/lagledere om hva som for-
ventes av en Fair play-klubb.

• Påse at klubbens hjemmekamper gjennomfø-
res etter NFFs Fair play-retningslinjer.

• Informere trenere/lagledere om at Fair play 
alltid skal være et av temaene på foreldremø-
ter, spillmøter osv.

• Fair play – ansvarlig skal anmode alle trenere/
lagledere om å ha holdningskontrakter i sine 
respektive lag.

• Påse at det er kampvertvester, klubbdommer-
vester, foreldrevettregler og Fair play-kamp-
bind tilgjengelig til alle kamper i barne- og 
ungdomsklassen.

• Sørge for at anlegget er riktig utrustet, med 
flagg og banner, så langt det er praktisk mu-
lig. Godt synlige foreldrevettregler kan vurde-
res.

• Ha tilgjengelig NFFs foreldrevettregler slik at 
lagledere/trenere kan få dette til utdeling ved 
behov.

UTDANNINGSANSVARLIG
• Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballfor-

bunds utdanningsbrosjyre. 

• Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen 
klubb. 

• Informere ledere, trenere, lagledere, domme-
re og andre aktuelle aktører om utdannings-
tilbud. 

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

• Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, 
samt ajourføre utdannings-/kurskartotek. 

• Være kontaktledd mellom klubb og krets. 

• Motta og videreformidle all informasjon om 
utdannings-/kurstilbud for klubben krets og 
forbund. 

• Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i 
samarbeid med naboklubber om utdanning

FRIVILLIGHETSKOORDINATOR
• Ha oversikt over de frivillige i klubben med 

informasjon om verv/roller, 

• formell/uformell kompetanse og kontaktopp-
lysninger. 

• Opprette og vedlikeholde register over alle 
frivillige i klubben. 

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

• sørge for at invitasjoner sendes aktuelle del-
takere. 

• Kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de 
frivillige. 

• Tett samarbeid med trener- og dommerkoor-
dinator. 

• Bindeledd mellom styret i klubben og de fri-
villige. Koordinatoren bør sitte i styret. 

• Skape møteplasser for de frivillige, samt plan-
legge og gjennomføre sosiale aktiviteter. 

• Kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til 
klubben i nært samarbeid med valgkomiteen.

OVERGANGSANSVARLIG
• Dersom en spiller ønsker å melde overgang til 

en annen klubb, er prosessen for dette regu-
lert i NFFs «Overgangsreglement». 

• For å sikre at en slik overgang skal skje på en 
ryddig måte, er det viktig at lederen kjenner til 
rutinene i slike saker, eller eventuelt delegerer 
slike saker til en annen person i styret. 

• En overgang krever at en del formalia skal 
være på plass. 

• Det er viktig og nødvendig for at det skal 
være mest mulig ryddighet ved en overgang. 

• Det er viktig å huske at gammel klubb kan 
stoppe en overgang dersom en spiller har 
uoppgjorte forpliktelser til klubben. 

• Overgangen gjennomføres elektroniske i 
FIKS. 

• Disse gis ansvar til å opprette forespørsler/
overganger, og også godkjenne overganger 
fra egen klubb. 

• Norges fotballforbund og Fotballkretsen kre-
ver at det i hver klubb skal være én til to per-
soner som av klubbstyret gis tilgang til FIKS.

ANSVAR FOR BANEDISPONERING
• Til en hver tid ha den fulle oversikten over 

klubbens treningstider og kamper. 

• Sørge for at disponeringen av banen legges 
lett tilgjengelig for alle i klubben,  på hjemme-
siden. 

• Legge til rette for gode rutiner slik at 
endringer kommuniseres ryddig mellom 

• trenere/ lagledere og banedisponeringsan-
svarlig. 

• Legge til rette for at hele årstrinn kan trene 
sammen. 

• Legge en «treningstidskabal» som legger til 
rette for hospitering  (eks. at 12 og 13 åringer 
trener på ulike dager). 

• Sørge for å søke Larvik Kommune om leie av 
gymsaler, haller og Månejordet.

ANSVAR FOR POLITIATTESTER
• Alle ansatte og frivillige som skal utføre 

oppgaver for idrettslaget som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
(under 18 år) eller mennesker 

• med utviklingshemming, skal avkreves politi-
attest. 

• Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivi-
tet krever fremvisning av politiattest. 

• Styret oppnevner en person som er ansvarlig 
for å avkreve politiattest. 

• Idrettslaget sender inn søknad om politiattest 
på vegne av de som skal utføre oppgaver som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold over-
for mindreårige, 

• eller mennesker med utviklingshemming.  
Selve attesten sendes fra politiet hjem til den 
enkelte som selv må fremvise den for den 
styreoppnevnte personen i idrettslaget. 

• Politiattesten skal bare fremvises og aldri la-
gres hos idrettslaget. 

• Personer som ikke leverer politiattest eller har 

anmerkninger på attesten, skal ikke gis opp-
gaver som innebærer et tillits- eller ansvars-
forhold overfor mindreårige eller mennesker 
med utviklingshemming. 

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for 
råd og veiledning i disse sakene. 
e-post: politiattest@idrettsforbundet.no - tele-
fon: 800 30 630.

MATERIALFORVALTER
• Ansvarlig for bestilling av utstyr.

• Ha oversikt over hva klubben har av utstyr.

• Følge budsjett satt av styret.

• Ansvar for gratispakken fra sponsor.

• Samle inn lister årlig fra de enkelte lagene på 
hva de har av ustyr.

• Holde oversikt over klubbens drakter og sam-
le disse etter sesong for gjennomgang.

INTEGRERINGSANSVARLIG

Integreringsansvarlig er en del av Larvik Turn fotball 
sitt styre. 

Oppgaver:
• Sørge for at de funksjonshemmede/utlendin-

ger skal kunne delta på lik linje med resten av 
spillerne i klubben.

• Sørge for at de funksjonshemmedes/utlen-
dingers interesser/behov blir ivaretatt innad i 
klubben

• Være talerør for de funksjonshemmede/utlen-
dinger innad i fotball-krets og klubb.

• Koordinere fotball- sesongen opp mot krets.

• Sørge for, i samarbeid med krets, å sette opp 
kurs og instruktører til de aktuelle kurs.

• Være pådriver, rådgiver og koordinator i 
arbeidet med å skape aktiviteter lokalt.

• Samarbeide med kommune og andre aktører.
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KOMPETANSE - SKOLERING

PLAN TIL TRENERKOMPETANSE 

Barnefotball (6-12 år)
B1 – En trener pr. årskull med minimum barnefotballkvelden

B2 – En trener pr. årskull med minst et delkurs fra C- lisens

Ungdomsfotball (13-19 år)
U1 – En trener pr. årskull med ungdomsfotballkvelden

U2 – En trener pr. årskull med C-lisenskurs

KOMPETANSE
SKOLERINGSPLAN3

BARNE_ OG UNGDOMSUTVALGET
BU ledes av BU leder som er valgt av styret. BU 
består av klubbens lagledere og foreldrekontakten 
i årsklassene 5 – 16 år. BU samordner all aktivitet, 
sportslig, økonomisk og miljømessig, i fotballgruppa 
for årsklassene 5 – 16 år. Bør som minimum ha to 
samlinger/koordineringer hvert år. 

BU leder sine oppgaver er:

• Danne og drifte BU, og være ansvarlig for BU.

• Være innslagspunkt for alle lagledere/trenere 
og foreldrekontakter.

• Ansvarlig for teknikkmerker og aktivitetsplan.

• Ansvarlig for fotballskolen.

• Påse at klubbens holdninger og verdier gjen-
speiles i lagene.

• Fordele ballguttansvar utover lagene (A-la-
gets hjemmekamper).

• Plakater, flyers og ØP, spesielt med tanke på 
flere jenter.

• Ta tak i ubehageligheter som kan komme fra 
foreldre eller motsatt.

• Fordele all informasjon fra krets og styret.

ORGANISERING AV  
UTVALGENE
ANSVARSOMRÅDER

SPORTSUTVALG (SU)
Sportsutvalget ledes av sportslig leder og består 
av trenere og ledere fra juniorlaget og trenere og 
ledere fra seniorlagene. Seniorlag regnes fra 20 år 
og oppover.

Sportsutvalget har et overordnet sportslig koordi-
nerende ansvar for juniorlaget og seniorfotballen 
og skal påse at sportsplanens sportslige intensjoner 
følges.

Ha ansvar for utviklingen av SUs spillere gjennom 
hospitering i høyere årsklasse og/eller i eksterne 
klubber. 

4
UTVALG OG ANSVARSOMRÅDER
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LAGLEDERE
• Lagledere oppnevnes av lagene selv og mel-

des inn til BUL som medlem av BU. 

• Lagledere bør meldes inn som medlem av 
Larvik Turn & IF.

• Lagleder avholder sammen med foreldre-
gruppa minst ett foreldremøte hver vinter og 
vår.

• Lagledere må ha politiattest.

• Lede lag etter klubbens intensjone

• Melde fra til BUL ved uoverensstemmelser og/
eller konflikter i spiller- eller foreldregruppa.

• Samle inn drakter etter hver kamp.

• Ha kontroll på utstyr, og melde inn mangler til 
BUL.

• Melde seg på turneringer.

• Skaffe dommere etter dommerliste.

• Sørge for at laget har Fairplay-repr. ved hjem-
mekamper – husk kampvest.

• Fra aldersgruppe 13 og oppover, føre 
kamprapporter på FIKS.

• Ansvarlig for økonomi, evt. delegere det til 
andre.

• Ha kontakt med motstanderlag og kjøre alle 
type avtaler om omberamming av kamper, 
baner og dommere. 

LAGENSES 
ORGANISERING

• Arrangere eventuelle turer.

• Logistikkansvarlig for bortekamper.

• Ansvarlig for intern registrering av røde/gule 
kort og oversikt over når spillere skal stå over 
pga. karantene.

• Delta på trener- og lagledermøter.

• Ha til enhver tid ajourførte lister over spillere 
og meld dette inn til Else Marie. 

FORELDREGRUPPA
• Foreldregruppa skal ha en foreldrekontakt 

som styrer gruppen og som er en del av BU 
utvalget.

• Ta opp emner fra foreldre til BU.

• Være ansvarlig for dugnader, for sitt lag, og 
fordeling av vakter.

• Fremme gode holdninger og verdier.

• Fotballforbundet har satt opp en plakat for 
foreldrevettreglene. Den gir mange gode tips 
om det å være med å motivere og heie fram 
enkeltspillere og laget. 

• Foreldregruppa avholder sammen med lagle-
der minst ett foreldremøte hver vinter og vår. 

5
LAGENES ORGANISERING

TRENERE 
BU har ansvaret for å skaffe trenere i årsklassene 5 – 
16 år. De engasjeres av Fotballgruppas styre (etter 
forslag fra Barne og Ungdomsutvalgsleder). BUL 
er trenerens nærmeste kontaktperson. Det er opp 
til trenerne selv om de vil organisere seg med flere 
assistent/ hjelpetrenere. Ikke heldig å bare være en 
som innehar alle funksjonene.

Bør som minimum være 3 som drifter et lag.

• Trener bør meldes inn som medlem av Larvik 
Turn & IF.

• Treneren har hovedansvar for laget, og er 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 her 
er lagt.

• Trener skal sette opp en plan i forhold til pro-
gresjon i treningen gjennom året, og det skal 
også tas hensyn til klubbens ideologi i forhold 
til spill og utvikling av gode ferdigheter – tenkt 
langsiktig.

• Trener skal opptre lojalt i forhold til klubbens 
vedtekter, samt delta på trenerforum.

• Alle trenere må ha politiattest.

• Trenere bør i løpet av første halvår ta barne-
fotballkurset gjennom VFK.

• Trener skal møte forberedt til trening og 
kamp.

• Trener skal ta vare på klubbens utstyr og 
materiell.

• Trener skal benytte planer og øvelser som 
finnes i treningsøkta.no

LAGENES ORGANISERING
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UNIFIED

UNIFIED PÅ TURN
NFFs visjon ”Fotballglede, muligheter og utfordring-
er for alle” innebærer følgende:

• Fotballen skal være åpen og inkluderende.

• Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller 
kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, 
alder, seksuell orientering eller av andre usak-
lige grunner. 

• Alle skal kunne få et tilbud tilpasset eget fer-
dighetsnivå, egne ønsker, egne ambisjoner 
og eget behov.

Unified lagene på Larvik Turn er godt forankret i 
klubben. Det er avgjørende for en vellykket aktivitet. 
En god forankring er viktig for å sikre kontinuitet i 
aktiviteten; både mht. treningstider og trenere. Fo-
rutsigbarhet og stabilitet er de to stikkord som står 
høyest på ønskelisten fra spillere og deres foresatte, 
og det kan bare sikres hvis klubben tar sitt ansvar og 
er sjef. Unified laget og støtteapparatet er inkludert i 
alle klubbens strategier og daglig drift.

Vi ønsker å fremme en type fotball for funksjonsh-
emmede der gleden ved selve spillet overskygger 
ønsket om seier og tap. Det skal være en seier å 
mestre, og ikke noe tap ikke å mestre. Grunnideen 
i idretten, og i fotballen, er ikke å løpe fortest eller å 
score flest mål, men delta sammen med de andre på 
laget.

En viktig del av ideen med Unified Fotball er inklud-
eringstanken, og det unike faktum at funksjonsh-
emmede og funksjonsfriske spiller på samme lag. 

Laget skal fremstå som en enhet der alle er likever-
dige og har en lik rolle og plass på laget.Partnerne 
har en viktig oppgave med å tilpasse sin rolle slik 
at han/hun blir en brikke i spillet på lik linje som 
spillerne.Holdningene hos trenere og lagledere er 
det viktigste elementet for å oppnå det vi alle ønsker 
– morsomme treninger, inkluderende miljø og jevn-
byrdige kamper.

For å lykkes med dette er følge punkter viktig:

• Fair play-møtet: Trenerne og laglederes forp-
liktende holdning til å lage en jevnbyrdighet 
i kampen formaliseres ved at man tar et Fair 
play-møte før kampen. En gjensidig vurdering 
av lagenes nivå blir et godt utgangspunkt før 
kampen og dialog underveis er viktige verk-
tøy. 

• Lavt press: Ved igangsettelse fra keeper skal 
det forsvarende lag trekke seg tilbake til midt-
banen så det angripende lag kan igangsette 
spillet på egen banehalvdel. 

• Ekstra spiller/ta ut en spiller: Det anbefales at 
man gjør grep ved 3-0. Laget som leder kan ta 
ut en spiller, laget som ligger under kan sette 
inn en spiller. 

• Justeringer innad i eget lag: Godt fungeren-
de spillere kan få mindre spilletid, gis rolle 
som ballfordeler framfor spiss o.l. Enighet 
på forhånd og dialog underveis basert på 
felles forståelse sikrer dette. En god kamp får 
vi med klare avtaler før kampen og løpende 
dialog under kampen.

LAGINNDELING 
Larvik Turn & IF skal gi spillere tilbud om fotballakti-
vitet i den aldersklassen de hører hjemme.  Denne 
tilhørigheten skal avspeile tilbudet til spillerne.Det 
henvises til klubbens retningslinjer for differensiering 
og hospiteringsordninger. 

Generell retningslinje:  
Flest mulig lag, rikt kamptilbud, få innbyttere. Nye 
spillere og foreldre skal informeres om klubben, 
fotballgruppa, laget,  sportsplanen og andre forhold 
rundt laget slik at spillere og foreldre så fort som 
mulig føler seg som en del av klubben og laget.

UTVIKLING AV GODE  
HOLDNINGER 
Når ungdom benyttes som en ressurs, styrkes 
grunnlaget for senere rekruttering av tillitsvalgte, 
trenere, ledere og dommere. Derfor er det viktig at 
ungdommene får erfare at fotball har så mye mer å 
by på enn selve spillet. I Larvik Turn utvikler vi ”gode 
lagspillere”, og for oss betyr dette at hele mennesket 
skal utvikles til å forstå betydningen av lagspill i en 
større sammenheng. 

NFF’s RETNINGSLINJER FOR  
UNGDOMSFOTBALLEN 
Se NFFs hjemmesider: www.fotball.no og www.ung-
domsfotball.no

INFORMASJON TIL  
SPILLERE, TRENERE OG FORELDRE 
Det oppfordres til å benytte flere medier for å nå ut 
til alle spillere, trenere og foreldre. Dette kan være 
skriftlig, brosjyrer, SMS, E-post, FB eller gjennom 
www. larvikturn.no 
Lagene skal ha en oppdatert navn- og adresseliste, 
med mobiltelefon og E- postadresse.

INNVOLVERING 
Det oppfordres til å engasjere foreldrene til klub-
barbeidet, og å presisere viktigheten av at laget er 
en del av Larvik Turn helheten!  Sosiale tiltak rundt 
laget er viktig, men også bredere sosiale tiltak bør 
forekomme.                                 

RUTINER 
LAGSDRIFT

GENERELL INFORMASJON  
TIL NYE LAGLEDERE/TRENERE
Huskeliste:

• Alle med roller rundt laget må levere politi-
attest. Gå inn på politi.no og politiattest. Det 
kreves en bekreftelse fra klubben. 

• Send en mail til Fiks ansvarlig i klubben med 
ditt navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, 
mailadresse og din rolle rundt laget. Du blir 
da registrert inn i fotballregisteret som kon-
taktperson/trener rundt laget og du vil motta 
mail fra kretsen med viktig informasjon om 
kurs, cuper ol, samt at andre lag som ønsker 
kontakt finner frem til riktige personer rundt 
laget. På Fiks legges kamprapporter inn, dette 
gjøres ikke før ungdomsfotballen – 13 år, du 
får opplæring i dette når den tid kommer. Fiks 
ansvarlig: jure.rosjordet@larvik.kommune.no.

• Hvert lag har egen lagskonto. Denne opp-
retter Else Marie for deg, ta kontakt med 
henne og oppgi hvem som skal ha tilgang 
til kontoen. En lagkonto disponeres av laget 
og pengene som dere gjennom dugnad/
sponsormidler skaffer, fører dere inn på denne 
kontoen. Lagkontoen brukes til avslutninger, 
turer, aktiviteter osv.

• Det anbefales at dere oppretter en gruppe 
på FB og inviterer foreldre inn i gruppa, dette 
gjør det lettere å kommunisere med foreld-
regruppa. Her legger dere ut all informasjon 
rundt laget, kamper, treninger, dugnader 
osv. Er det foreldre som ikke er på FB, er det 
viktig at de for informasjonen på annen måte. 
Vi anbefaler at barn ikke får tilgang til denne 
gruppa før de er 13 år (aldersgrensa på FB).

• Larvik Turn har også egen nettside: larviktturn.
no. Her finner du nyheter og informasjon om 
aktiviteter i klubben. Her kan man også legge 
ut informasjon om laget. Erik Andersen er 
webansvarlig, ta kontakt med han for passord. 
erik@myport.no

• Fotballen i Larvik Turn er en del av Vestfold 
fotballkrets, her jobber det personer som har 
ansvar for å organisere fotballen i Vestfold. De 
kan svare på det meste! Gå inn på fotball.no – 
vestfold fotballkrets. Der ligger det mye nyttig 

6
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I tråd med NFFs sentrale verdier for breddefotball om mestring og jevnbyrdighet 
har Larvik Turn egne lag for utviklingshemmede.
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informasjon om det som skjer i kretsen og i 
NFF generelt. Her ligger det også informasjon 
om treningsøkta.no som kan være et nyttig 
redskap til bruk på treningsfeltet. Kretsen ar-
rangerer nyttige kurs for dere som trenere og 
laglederere. Klubben ønsker at dere melder 
dere på Barnefotballkurset – og ABC kurs – 
innføring i alt som har med barnefotballen å 
gjøre. Påmelding skjer på fotball.no/vestfold. 
Kursene dekkes av klubben.

• De yngste spillerne trener ute på Lovisenlund 
tidlig vår, sommer og tidlig høst, vinterstid har 
vi trening inne på Sky skole og Bommestad-
hallen. Ønske om treningstider sendes til han-
ne.jaerson@larvik.kommune.no. Når dere av-
slutter trening inne på Sky skole er det viktig 
at det sendes informasjon om dette til Hanne, 
slik at vi ikke betaler for tid vi ikke bruker. 

• Det ligger ved en sportsplan som er styrende 
for aktiviteten i klubben. Sett deg godt inn i 
denne planen. 

• Kontakinformasjon på styret i fotballen ligger 
ute på larviktturn.no

• Larvik Turn er en Fair play klubb, viktig at du 
setter deg inn i hva dette innebærer. Infor-
masjon om Fair play finner du på kretsen sine 
sider og i sportsplanen.

 

FASTE AKTIVITETER PÅ  
LOVISENLUND 
Hvert år arrangerer vi i samarbeid med Sandar IF, 
Sandarcup. Cupen arrangeres 2. helgen i august.

Vi har fotballskole for 6 til 12 åringer enten i juni eller 
august. Dette avhenger av A-lagets kamper. 

Første eller andre helgen i september arrangerer 
vi Bøketroll cup. Her ønsker vi at alle lagene i Larvik 
Turn fra 6 til 10 år melder på lag. Klubben trenger 
hjelp fra trenere og lagledere til å spre informasjon 
slik at vi får flest mulig lag med. Til disse aktivitetene 
er vi avhengig av dugnadshjelp fra foreldre. Det blir 
sendt ut lister til de ulike lagene og dere fordeler de 
vaktene dere får ansvar for ut på laget.  

Erfaringer som er gjort på dette området er: 
Informer foreldre om at laget får ansvar for en stor 
dugnad i året og at alle må delta. Når dugnadslista 
kommer, setter dere opp navn på foreldre og in-
formerer om at de er satt opp. Hvis de ikke kan, må 
de selv bytte innbyrdes eller skaffe erstatter. Det er 
ikke dere som trenere/lagledere som har ansvar for å 
skaffe erstatter. Har man barn med i idretten, må man 
belage seg på å jobbe dugnad for klubben. 

ANNEN AKTIVITET 

Aktiviteter de første årene, før man begynner med 
ukentlige kamper som J/G 8 er aktivitetsturnering og 
cuper dere selv velger å melde dere på. Aktivitetstur-
neringene er fra J/G 5 år. Det er turneringer fra mai 
til september. Informasjon om dette ligger på fotball.
no/vestfold

• Fra J/G 8 år til 12 år arrangeres det Fotball-
festival, den er i skiftet august/september og 
spilles på fire ulike arenaer i Vestfold. Infor-
masjon om denne finner du også på fotball.
no/vestfold.

• I sportsplan står det at dere skal arrangere 
foreldremøte 2 ganger i året, høst og vår. 
Disse møtene har dere på klubbhytta – klub-
bhytta bookes hos Else Marie.

• Har dere lyst til å arrangere avslutninger eller 
andre fellessamlinger for laget, er det bare å 
bruke  
klubbhytta til dette. 

• På Lovisenlund har vi gressbane inne på sta-
dion, kunstgressbane, bingen og minigress 
utenfor stadion. Disse banene kan brukes av 
alle lag, men det er viktig at treningstider følg-
es.  Er banene ledig er de fri til bruk.

• Garderober kan brukes av alle.

DRIFT OG DRIFTSRUTINER

• Vi har et ballrom i den gamle garderobedelen 
på Lovisenlund.  Her finner dere førstehjelp-
sutstyr og kampvert vester. Hvert lag har sitt 
eget sett med baller, vester og kjegler. Dette 
oppdateres 1 gang pr. år. Send liste til mate-
rialforvalter på manglende utstyr. Mister laget 
utstyr i løpet av sesongen må dette dekkes av 
lagskontoen. Utslitt utstyr erstattes av klubben. 

• Det er mulig å bruke ballrommet til å låse inn 
utstyr. 

MØTER I BU  
(Barne- og ungdomsutvalget)  
OG SU (Sportsutvalget)
Lagleder eller trener har møteplikt på disse møtene. 
Møtene skal være effektive og gjennomføres 1 til 
2 ganger pr. halvår. Referat fra møte gis til alle in-
volverte lag og ny møtedato skal finnes i referatet.

Det er viktig at representanter fra lagene deltar på 
møtene, da viktig informasjon gis og avgjørelser tas 
på disse møtene.

Alle nye spillere må meldes inn i Larvik Turn (evt. 
etter en viss prøveperiode.  Dersom man skal være 
med å spille organiserte kamper som er terminfestet 
av Vestfold Fotballkrets, er det et krav fra  
Norges Fotballforbund  og at man er innmeldt i en 
klubb via Fiks ansvarlig. Dette på grunn av forsikring. 

Innmeldingsskjema fylles ut av spiller/foresatte og 
lagleder leverer skjema til Else Marie.  
Sjekk forsikringsregler og skademelding

MATERIALFORVALTER
Stale.Tanum@carlsenfritzoe.no

FORRETNINGSFØRER
E-post: else-marie@larvikturn.no

Kontortid 
Mandag, torsdag kl. 08-1600,  
tirsdag kl. 08-2000. 
Tlf.: 33182992 / 41331010

DRIFT OG DRIFTSRUTINER

mailto:Stale.Tanum@carlsenfritzoe.no
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ØKONOMISK PRINSIPP 
Den overordnede økonomistrategi er at drift og in-
vesteringer skal være selvfinansiert gjennom  
inntektsbringende tiltak og egenandeler.

BUDSJETT 
Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kom-
mende år.  Det er styret i fotballgruppa som utar-
beider budsjettet for fotballgruppa. Budsjettet pre-
senteres på fotballgruppas «årsmøte» i februar, og 
senere så godkjennes det på hoved-lagets årsmøte 
som  er etter at alle undergruppene har hatt sine 
«årsmøter». Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på  
et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i 
regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). 

Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsip-
pet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar 
høyde for alle kjente utgifter. I breddefotballen er det 
ofte lite å kutte på kostnadssiden.Det koster å melde 
på lag, betale dommere, måke baner, klippe gress, 
kjøpe drakter og supplere med nye baller og kjegler.

I tillegg setter medlemmene og deres foresatte sta-
dig høyere krav til både anlegg og aktivitet. Og når 
utgiftssiden øker, må inntektene følge med. En viktig 
oppgave er å stille seg spørsmålet:

Hvordan kan vi sette i gang flere prosjekter 
som samlet gir oss nok inntekte?

Tenk kreativt og selg utstyr og sesongkort, etabler 
fotballskole, søk midler, refusjon, kompensasjon og 
tilskudd, hent inn egenandeler, øk kiosksalget, glem 
ikke kakelotterier og bingo, få med flere sponsorer, 
tenk arenareklame, let opp dugnadsjobber til la-
gene, øk Grasrotandelen.

DUGNADER 
I norsk idrett kan ingen tvinges til å delta på dugnad. 
Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og 
foreldre om å stille på dugnad, men deltagelse må 
baseres på  frivillighetsprinsippet.

REGNSKAP 
Alle idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige. 
Regnskapet følger i utgangspunktet  kontantprin-
sippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den 
regnskapsperiode (år) der  posten har oppstått, men 
ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/
periodisering slik at bokføring skjer på ”rett år”.

Larvik Turn har ansatt egen forretningsfører som 
fører regnskapet for klubben. Fotballgruppa får 
regnskapsrapporter hver 2. måned eller etter fore-
spørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalen-
deråret. Regnskapsrapportene skal gjennomgås på  
nærmeste styremøte. 

ØKONOMISTYRING OG 
KONTANTHÅNDTERING 
Gode interne rutiner for økonomistyring og eta-
blerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi 
i idrettslaget. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig 
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysningene.

Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid 
telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles 
ut og signeres av to personer før pengene settes inn 
på konto (innleveres til banken). Ansvarlig for dette 
er økonomiansvarlig i fotballgruppa.

ØKONOMI 
PLANLEGGING 
OG STYRING 7

ØKONOMI

For å skape forutsigbarhet i det daglige arbeidet er det vel verdt å ta jobben med å skape gode 
styringsverktøy. Det er viktig at man er ærlig i budsjettprosessen og ikke blåser opp inntek-
tene etter utgiftene fordi man ønsker å øke aktivitetene, men egentlig ikke har det økonomiske 
grunnlaget på plass. Det vil bare forskyve problemer som til slutt rammer klubben hardt, og kan-
skje ødelegger aktiviteten.

BRU AV BANKKONTOK 
Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av 
to personer i fellesskap, f.eks styreleder og økono-
miansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget 
alltid signeres av mottaker.

LAGSKASSE 
En av de største utfordringene i de fleste fotballgrup-
per er oppblomstringen av de såkalte lagskassene. 
Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige 
trenere skal på cup eller treningsleir, og forslaget om 
å opprette en lagskonto tas opp på foreldremøtet.

Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange 
spørsmål for klubbledelsen. 

Prinsipielt bør det diskuteres om det er riktig at noen 
lag i klubben skal kunne vokse seg sterkere og rikere 
enn andre.

Noen lag har kanskje en ivrig markedssjef blant forel-
drene som skaffer både sponsorer og nye bager. En-
gasjement rundt det enkelte lag er en viktig drivkraft 
og inntektskilde i alle frivillige idrettslag, men også 
dette engasjementet må ledes av styret.

Det er klubben som er sjef. Og derfor må også 
klubben ha en klar struktur på lagskassene for å ha 
kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien.
Lagskasse for håndtering av kontanter kan være 
praktisk for å betale dommere eller for andre små 
utlegg.

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at 
bilag sendes økonomiansvarlig raskt.

I Larvik Turn har alle lag egne kontoer som er regis-
trert på fotballgruppa, men merket med lagets navn. 
Det er lagleder som administrerer disse kontoene, 
og som skal kontaktes ved innbetalinger og uttak.

Det viktigste å fortelle de ivrige foreldrene er følgen-
de:

• Det er ikke lov med private bankkonti til lag-
skasse i idrettslag.

• All økonomi skal bokføres i klubbens 
regnskap. 

• Å bruke prosjektregnskap er en 
hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten 
til de ulike lagene. 

FAKTURABETALING 
Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av 
økonomiansvarlig og styreleder før levering til forret-
ningsfører for anvisning og betaling. Dvs. at alle reg-
ninger skal signeres av to personer før betaling. Ved 
refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av 

to personer før betaling.

BILGODTGJØRELSE 
Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som 
har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbin-
delse med oppgaver utført for klubben, plikter å 
levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtg-
jørelsen utbetales.

ØKONOMISK ANSVAR 
NIFs basis lov-norm sier følgende: «For avdelinger 
og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele 
laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler 
eller representere laget utad uten styrets godk-
jennelse. Dette innebærer blant annet at det bare 
er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ 
avdelinger med egne styrer) som kan foreta an-
settelser og inngå sponsorkontrakter». Det siste 
er spesielt viktig å vite når fotballgruppa i et fler-
idrettslag skal inngå forpliktende kontrakter med sa-
marbeidspartnere, trenere eller utøvere. Oppgaven 
kan delegeres til en funksjon i særgruppen. I Larvik 
Turn har vi et årsmøtevedtak på at undergruppene 
kan forhandle frem egne sponsoravtaler. 

INNKREVNING 
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, 
fortrinnsvis hoved-kontoen. (Unntak dersom økono-
miansvarlig har gitt beskjed om annen konto til 
spesielle formål). 

Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende 
styremedlemmer, lagledere mv.

ØKONOM
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INFORMASJON OG  
KOMMUNIKASJON

TRENERFORUM 
Det er vår trenerkoordinator som innkaller til tren-
erforum. Vi vil forsøke å holde jevnlige trenerforum, 
minimum 2 på våren og 2 på høsten. Alle trenere bør 
stille på trenerforumene.  
Møtene avholdes på klubbhytta.

FORELDREMØTER 
Det er lagleders oppgave å innkalle til foreldremøter. 
Vi anbefaler at det innkalles til minimum 1 møte før 
sesongstart, og 1 møte i løpet av høstsesongen. Mø-
tene avholdes på  
klubbhytta.

LAGLEDRERMØTER 
Det avholdes et «ABC» møte før sesongstart for alle 
lagledere. Etter at sesongen er over, avholdes et 
evalueringsmøte. Det er BU leder som leder disse 
møtene. Møtene avholdes på klubbhytta.

HJEMMESIDEN LARVIKTURN.NO 
Fotballgruppa deler hjemmeside med LT IF og de 
andre undergruppene i idrettslaget. Her finner du 
informasjon om treningstider, kontaktinformasjon til 
styret og organisering av klubben I artikkelfeltet på 
høyre side.  
Vi ønsker oss en «levende» hjemmeside, og alle 
oppfordres til å legge inn bilder og omtaler av 
kamper etc. For passord kontakt erik@myport.no.

SOSIALE MEDIER 
Det er opprettet egen Facebook side for Bu trenere 
og lagledere.  Her legges det ut informasjon om det 
som skjer i klubben samt at det skal være en hjelp for 
trenere og lagledere til å kommunisere på tvers av 
lagene. Det er også opprettet en side for dommere. 
Her er de fleste klubbdommerne representert og 
dere kan booke dommere til kamp fra denne siden.

Larvik Turn fotball har også egen facebookside.  Her 
prøver vi å legge alt som skjer i regi av fotballgruppa.

FOTBALL.NO 
NFF har sin egen hjemmeside, med mye nyttig infor-
masjon: www.fotball.no 
Vestfold fotballkrets sin hjemmeside:  
www.fotball.no/Kretser/vestfold

TRENINGSØKTA.NO (s2s.net) 
Alle trenere og lagledere skal bruke verktøyet som 
ligger på treningsøkta.no. Det er lagleders oppgave 
å legge inn riktig informasjon om alle spillere og 
foreldre. Husk å fjerne spillere som har sluttet, samt 
å underrette fiksansvarlig om dette. Det er viktig 
at riktig e-post adresse (for de yngste: foreldrenes 
adresse) legges inn, da dette vil lette kommunikas-
jonen med spillere og foreldre. Det er enkelt å sende 
meldinger via treningsøkta.no. Spørsmål angående 
treningsøkta.no kan rettes til: Trenerkoordinator: 
Caleb Francis.

NØKLER TIL GARDEROBE  
OG KLUBBHYTTE 
Trenere for utdelt egen nøkkel til garderober og ball-
rom fra Else-Marie. Nøkkel til klubbhytta og kiosk kan 
lånes av Else-Marie.
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ÅRSMØTENE
Gruppene avholder egne årsmøter før 
hovedforeningens årsmøte.

 Årsmøtet skal:
• Godkjenne innkalling, sakliste, forretningsor-

den og antall stemmeberettiget.

• Velge dirigent, sekretær samt 2 representan-
ter til å underskrive protokollen.

• Behandle gruppas årsmelding

• Behandle gruppas regnskap med revisjons-
beretninger

• Behandle innkomne forslag

• Behandle gruppas budsjett.

• Bestemme gruppas organisasjon

• Foreta valg i samsvar med gruppas organisa-
sjon og etter retningslinjer vedtatt av NIF. 

Følgende valg foretas:

• Nestleder

• Styremedlemmer

• Evt varamedlemmer

• Valgkomite

• Representanter til særkrets- og forbundsting

• Avslutning

Gruppenes årsmelding og regnskap sendes hoved-
styret senest en uke før hovedforeningens årsmøte.
Budsjett må godkjennes av hovedstyret før årsmøtet 
i gruppene.

ØKONOMI
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele 
laget. Gruppene kan ikke inngå avtaler eller repre-
sentere foreningen utad, uten hovedstyrets godkjen-
nelse.

HOVEDFORENINGENS 
STYREMØTER
Leder/årsmøte-valgt styremedlem i undergrupper 
innkalles til styremøter i hovedforeningen med tale-/
forslagsrett. Representanten har ikke stemmerett.
Hovedforeningen forbeholder seg retter til å innkalle 
kun valgte hovedstyrerepresentanter til egne møter.

RETNINGSLINJER DRAKTER
• Foreningens farger er hvit og blå.

• Foreningens konkurransedrakter skal være 
i hvitt og blått. Hovedfargen i buksene skal 
være blå og i overdelene hvit.

• Treningsdresser skal være i hvitt og blått. På 
ryggen skal navnet 

• Larvik Turn & Idrettsforening stå. På front skal 
merke/Logo. Dette bestemmes av hoved-
foreningens styre.

FORTJENESTEMERKER
Foreningens merke/logo er et skjold i drakestil i 
fargene hvit og blått med initialene LT IF og stiftel-
sesåret 1865. Foreningens merke kan lages i metall 
(fortjenestemedalje) og stoff/transfer til trykk på klær.
Klubbmerke skal trykkes i Pantone Solid Color 3005C 
C100 M34 Y0 K2.
Fortjenestemedaljen

• Foreningens fortjenestemedalje er inndelt i to 
grader: Bronse og Sølv.

• Fortjenestemedaljen består av foreningens 
merke omgitt av en krans i hhv. bronse eller 
sølv.

• Fortjenestemedaljen er festet på et ordens-
bånd i foreningens farger.

• Fortjenestemedaljen er festet til en bandspen-
ne med plate med inskripsjonen: ”Fortjenes-
temedalje”

• Med fortjenestemedaljen følger et diplom 
som undertegnet av foreningens leder og 
leder i den gruppa vedkommende tilhører.

KLUBBEN  
LARVIK TURN & IF9
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Æresmedaljen
• Æresmedaljen tildeles medlemmer som blir 

utnevnt til æresmedlem og er foreningens 
høyeste utmerkelse.

• Æresmedaljen består av foreningens merke 
omgitt av en krans i gull. Medaljen er festet på 
et ordensbånd i foreningens farger.

• Æresmedaljen er festet til en bandspenne 
med plate med inskripsjonen: ”Æresmedlem».

• Med æresmedaljen følger et diplom under-
tegnet av foreningens leder og nestleder.

BRONSE
• Fortjenestemedaljen i bronse kan tildeles 

den som har nedlagt et særlig godt arbeid 
i   foreningen, sportslig og/eller administra-
tivt. Vedkommende må ha vært medlem av 
foreningen i minst 10 år. 

• Fortjenstmedaljen i bronse tildeles av hoved-
styret etter innstilling fra merkekomiteen, men 
kan også tildeles av hovedstyret uten  
innstilling.

SØLV
• Fortjenestemedaljen i sølv kan tildeles den 

som gjennom en lang årrekke har vist stor 
innsats sportslig og/eller administrativt. Ved-
kommende må inneha foreningens fortjenes-
temedalje i bronse og ha utført en god innsats 
for foreningen i minst 5 år etter dette.

• Fortjenestemedaljen i sølv tildeles av forenin-
gens hovedstyre etter innstilling fra merkeko-
miteen, men kan også tildeles av hovedstyret 
uten innstilling.

 ÆRESMEDALJEN
• Æresmedaljen er foreningens høyeste ut-

merkelse og tildeles den som blir utnevnt til 
æresmedlem. Æresmedaljen kan bare tildeles 
medlemmer som tidligere er tildelt fortjenes-
temedaljen i sølv.

• Æresmedaljen tildeles av foreningens årsmø-
te etter innstilling fra hovedstyret og merke-
komiteen.

• I særlige tilfeller kan Æresmedaljen tildeles 
andre som har ytet foreningen og/eller idret-
ten særdeles store tjenester.

KLUBBEN

Alle tildelinger av fortjenestemedaljer og æresme-
daljer foretas på foreningens årsmøte, foreningens 
jubileumsfest eller andre større arrangementer. 
Styret sørger for at alle tildelte medaljer føres inn i 
merkeprotokollen.

Et medlem som har forbrutt seg mot foreningen lov 
eller på annen måte gjort seg uverdig som medlem, 
skal etter vedtak i hovedstyret levere sine tildelte 
merker tilbake.

Foreningens merkebestemmelser kan bare endres 
på foreningens årsmøte.
Alle vedtak i disse retningslinjene krever 2/3 flertall i 
det besluttede ledd.
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