
FORVENTNINGSAVTALE  
 

mellom 

 

   
og 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

spiller 

 

Denne forventningsavtalen er en avtale mellom klubben, spilleren og deres 

foresatte og gjelder for sesongen 2016.  
 

Hensikten med denne forventningsavtalen mellom klubb, den enkelte spiller og deres 

foreldre/foresatte, er at FIL Fotball ønsker en gjensidig avtale. I denne avtalen fremgår 

hvilke forventninger den enkelte spiller og deres foreldre/foresatte har til klubben og hvilke 

forventninger klubben har til den enkelte spiller og deres foresatte. 

 

Spillerens forventninger: 
 

1. FIL Fotball vil med grunnlag i klubbens sportsplan søke å innfri spillerens og 

deres foreldres/foresattes forventninger. I sportsplanen inngår det mest sentrale 

innenfor hvordan vi skal utvikle våre spillere. En oppdatert versjon av 

sportsplanen legges ut på websiden vår i forkant av hver sesong (www.fil.no). 

 

2. Spilleren/foreldrene/foresatte har rett til å benytte seg av alle de gode 

medlemstilbud klubben til enhver tid fremforhandler ifht samarbeidspartnerne. 

Dette fremgår i Grønn Genser og på www.fil.no. 

 

3. Klubben forplikter seg til, sammen med hvert enkelt lags foreldre-/foresattegruppe, 

å skaffe trenere og støtteapparat ihht klubbens sportsplan. Dette slik at spilleren er 

sikret en kvalitativt god utvikling både på treningsarena og kamparena og på den 

sosiale siden. Dette innenfor rammen av en gjennomarbeidet differensieringsplan. 
       Snu arket 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fil.no/
http://www.fil.no/


Klubbens forventninger: 
 

1. At spilleren og foreldrene/foresatte deltar på dugnader/inntektsbringende arrangement 

for klubben, ihht dugnadslisten. Dugnadslisten fremkommer i hver utgave av Grønn 

Genser, samt på www.fil.no. De ulike lagenes spesifikke dugnadsoppdrag skal også 

fremkomme på lagets første foreldremøte i oppstarten av hver sesong. Desto flere som 

bidrar, jo mindre dugnadsoppdrag på hver enkelt. 

 

2. At spilleren plikter å betale årlig medlemskontingent, treningsavgift og eventuell 

egenandel til turneringer innen klubbens tidsfrister. Klubben er forpliktet til å forsikre 

alle sine spillere, men spillerne må ha betalt medlemskontingent for å være forsikret. 

Samtidig presiseres det at det er spilleren/foreldrene som er ansvarlig for at 

skademelding blir fylt ut og fulgt opp ved eventuelle skader. 

 

3. At spilleren og foreldrene/foresatte etter beste evne - i alle sammenhenger - etterlever 

klubbens visjon og verdigrunnlag som er som følger; 

 

Visjon   Vi skaper fotballglede! 

 

Verdigrunnlag All aktivitet i Finnsnes IL Fotball skal være tuftet på følgende; 

 

Folkelighet – det betyr at vi skal opptre imøtekommende og  

   positivt, samt behandle alle på en likeverdig måte  

   Innsatsvilje – det betyr at vi skal opptre med glød og  

   entusiasme i alt vi foretar oss uten å bli selvopptatt 

   Lagspill – Det betyr at vi skal samarbeide for å nå våre mål. 

   – både på og utenfor banen! 

 

 

Finnsnes IL Fotball har en klar målsetting om å innfri forventningsavtalen og håper at 

du som spiller og dere som foreldre/foresatte også ønsker å bidra slik at forventnings-

avtalen kan oppfylles. 

 

Finnsnes, våren 2016 

 

_______________________________    ___________________________ 

Marte Mathiassen, leder yngres utvalg,   Ivar Holand, daglig leder, 

Finnsnes IL Fotball.      Finnsnes IL Fotball. 

 

 

……...…klipp…….……………….…..……klipp……..………………….……klipp……...…. 

 

Svarslipp: 

 

Vi har lest gjennom og gjort oss kjent med det som fremgår av forventningsavtalen og skal 

etter beste evne etterleve dette. 

 

 

……………………..………     ………………..…….……… 

             Spilleren       Spillerens foreldre/foresatte  

http://www.fil.no/

