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1. Klubbinformasjon 
 

Klubbnavn:  Finnsnes IL Fotball 

Klubbnr. :  19310036 

Stiftet:   29.01.1922 

Postadresse:  Idrettsveien 13, 9300 Finnsnes 

E-post:   fotball@fil.no 

Hjemmeside:  www.fil.no 

Organisasjonsnr.:  979 448 708 

Bankforbindelse: Sparebank1 Nord-Norge 

Bankkonto:  4776.33.33333 

Medlem av:  Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komitè. 

Tilknyttet:  Norges Fotballforbund og Troms Fotballkrets, Troms og Finnmark 
Idrettskrets, Senja Idrettsråd. 

 

Klubbens hovedarena er Finnsnes Idrettspark, kunstgress med adresse Idrettsveien 13,  
9300 Finnsnes. 
 
Finnsnes IL Fotball spiller i grønne trøyer, svart shorts og grønne strømper, reservedrakt er 
helhvit. Klubben har i sesongen 2021 lag i allnorsk 3. divisjon herrer, 4. divisjon herrer og 6. 
divisjon herrer, de to sistnevnte er kretsserier. Klubben har også damelag i Nord-Norsk 2. 
divisjon og i kretsserie i 3. divisjon i samarbeid med FK Senja. Av aldersbestemte lag har 
klubben ett lag i J15 og ett i J17 samt to G13, to G11 og tre lag i 6 – 8 årsklassen. 
 
Klubben har det siste året hatt en økende vekst i antall spiller med hovedvekt på jentesiden. 
  

mailto:fotball@fil.no
http://www.fil.no/
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2. Innledning 
 

Denne klubbhåndboka skal fungere som et oppslagsverk som skal kunne gi svar på de fleste 
og viktigste spørsmål vedrørende klubbens drift og aktivitet.  
 
Klubbhåndboka er utarbeidet av styret og administrasjonen i fellesskap og er vedtatt av 
klubbens styre. Klubbhåndboka er utarbeidet som et oppslagsverk for spillere, trenere, 
foreldre og tillitsvalgte i klubben. Den er også godt egnet for nye medlemmer som ønsker en 
innsikt i hva vi gjør i klubben vår, samt et oppslagsverk for nye medlemmer som tar verv i 
klubben. 
 
Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, 
hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting. 
 
Klubbhåndboka vil være tilgjengelig på klubbhuset samt publisert på klubbens hjemmeside 
www.fil.no.   
 

Klubbens historie 
 
Finnsnes Idrettslag ble stiftet 29.01.1922, og da som et rent vinteridrettslag, fotball ble først 
innlemmet i laget 6. juli 1936. Klubbens første fotballkamp ble spilt på Gibostad, og 
motstander var Gibostad IF. Kampen endte med 5 – 0 seier til Gibostad IF. FIL gikk under 
navnet «beksømlaget» noe som henspeiler på fottøyet som da ble brukt. 

Finnsnes Idrettslag ble som nevnt stiftet som et rent vinteridrettslag med stolte tradisjoner 
innen langrenn, hopp og friidrett. Senere kom så fotball til samt håndball og turn. 

I 1996 ble Finnsnes IL omorganisert og ble da et Allianseidrettslag med Fotball, Turn og 
idrettsskole som satsningsområder. 

I 1994 ble en nybygd hall tatt i bruk under navnet Finnsnes Aktivitetshall AS, og i 1996 ble 
eierskapet til denne overført til Finnsnes IL Allianse som i dag eier 100% av aksjene. 

Finnsnes IL Allianse står som eier av alle eiendommer og klubbhuset i tillegg til 
Aktivitetshallen. Finnsnes IL Fotball eier og driver fotballanlegget der de to banene er etablert 
på en festetomt med en festetid på 30 år. 

Finnsnes IL Turn og Senja Turn stiftet i 2016 selskapet Turnfabrikkem AS som igjen leier og 
drifter Finnsnes Aktivitetshall AS som en ren basis-/turnhall. 

Finnsnes IL Fotball har i en årrekke, etter opprykk til 2. divisjon i 1995, vært etablert i 
allnorsk fotball og med et foreløpig høydepunkt med kvalikkamper om opprykk til 1. divisjon, 
noe som endte med et knepent tap mot Sarpsborg FK. 

Etter 2019 sesongen, en sesong der vårt A-lag i 3. div kun var ett mål unna opprykk til 2. div, 
ble det tatt en avgjørelse om at klubben skulle kutte den store satsninga med hovedgruppa av 
spillere i Tromsø der flere av spillerne var på profesjonelle kontrakter.                           

http://www.fil.no/
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Klubben tok «laget hjem» og skal satse på lokale krefter uten profesjonelle kontrakter, men 
med tilbud om trening i Tromsø for spillere fra Midt-Troms som flytter til Tromsø etter 
videregående skole. 

 

Verdier 
 
Finnsnes IL Fotball baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk fotball: 
 

Trygg – Inkluderende – Modig 
 

FIL Fotball har i tillegg følgende klubbverdier 
• Fellesskap – Vi skal være en trygg arena der vi møtes med positivitet og respekt for 

hverandre 
• Inkludering – Alle skal få være med, uansett bakgrunn, evner og ambisjoner 
• Lagspill – Vi skal samarbeide for å nå våre mål – både på og utenfor banen.  

 
Våre verdier skal prege oss i alt vi gjør. Vi tror at fokus på våre verdier vil styrke oss, både 
som klubb og som enkeltmennesker i klubben. Gjennom målrettet arbeid kan vi skape et 
klubbmiljø hvor alle kan føle tilhørighet. Vi har visjon om å skape fotballglede, og våre 
verdier hjelper oss til å komme nærmere vår visjon.  
 
Finnsnes IL Fotball har som mål å skape en klubbidentitet for alle som ønsker å være en del 
av klubben, uavhengig av etnisitet, religion. ferdigheter, kjønn eller seksuell legning. Finnsnes 
IL Fotball skal ha en lokal tilhørighet og skal jobbe for å gi regionens barn og unge en trygg 
arena de kan drive sin idrett på. 

 

Visjon 
 
En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand.  
Finnsnes IL Fotball sin visjon er:  
 

«Vi skaper fotballglede» 
 
I dette ligger det at Finnsnes IL Fotball ønsker å skape engasjement og glede, ved å gi et godt 
tilbud til alle som ønsker å spille fotball, på sitt nivå. I tillegg skal klubben skape engasjement 
og glede til de som står utenfor banen. 
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Formål 
 
FIL Fotballs formål er å gi et fotballtilbud til alle barn, ungdom og voksne på Finnsnes som 
ønsker å spille fotball, uansett ferdigheter og ambisjoner. FIL fotball skal være en sosial og 
integrerende samlingsplass, som gir et godt grunnlag for langsiktig vennskap, 
relasjonsbygging og glede. 
 

Hovedmål 
 
FIL Fotball skal være en inkluderende klubb med behovstilpassede anlegg, sportslige 
ambisjoner og ha fokus på utvikling av klubbens lag samt enkeltspillere. Klubbens drift skal 
være tuftet på sunn økonomi og sterk dugnadsånd. 
 
Delmål 

• Rekruttere og beholde, og dermed øke antall spillere og lag i barne- og 
ungdomsfotballen hvert år 

• Styrke den lokale forankringen i seniorfotballen 
• Rekruttere og beholde dommere 
• Bringe klubbens økonomi i balanse i løpet av 2021, deretter drive sunn klubbdrift og 

levere overskudd hvert år 
• Styrke og utvikle kommunikasjonen både innad og utad 
• Styrke samarbeidet med lokalt næringsliv 
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3. Organisasjon 
 
I dette kapittelet vil du finne en beskrivelse av hvordan organisasjonen i klubben vår er bygd 
opp. 
 

 

 
Organisasjonsplan 
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Årsmøtet 
 
Finnsnes IL Fotballs øverste myndighet er klubbens medlemmer som møter på årsmøtet som 
avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtet annonseres på klubbens 
hjemmeside www.fil.no og på klubbens kanaler på sosiale medier senest 1 måned før møtets 
dato.  

Årsmelding som inneholder saksliste for årsmøtet, styrets årsberetning samt revidert 
årsregnskap blir lagt fram på klubbhuset senest en uke før årsmøtet. Alle som ønsker det kan 
hente et eksemplar av årsmeldingen. 

Alle som vil kan møte på årsmøtet, men for å ha stemmerett må en være fylt 15 år og ha vært 
medlem med betalt medlemskontingent i minimum 1 måned.  

Årsmøtet ledes i henhold til vedtatt Lov for Finnsnes IL Fotball. 

På årsmøtet velges klubbens styreleder og nestleder samt 3 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. Årsmøtet delegerer ansvaret for å lede klubben mellom årsmøtene til det 
valgte styret.  

I tillegg til styret velger årsmøtet også et kontrollutvalg og en valgkomité. 

Øvrige medlemmer av utvalg, komitéer og arbeidsgrupper velges/utnevnes av styret. 

Styrets oppbygging 
 
Styret i Finnsnes IL Fotball består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, 
varamedlemmene har møterett på alle styremøter. 

Styret har mandat til å bestemme sammensetting av roller, men skal alltid følge klubbens 
Lovnorm.  

Styrets viktigste oppgaver er følgende: 

• Lede klubbens mål- og strategiarbeid, og foreta en kontinuerlig strategisk 
oppfølging av klubbens satte rammer 

• Holde en god økonomisk kontroll og lede driften av klubben forsvarlig 

• Sørge for riktig organisering, styresammensetning og effektive underutvalg 

•  Følge idrettens lover og være klubbens ansikt utad 

• Legge til rette for at flest mulig kan rekrutteres til klubben og beholde dem 
over tid samt utvikle gode fotballspillere. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fil.no/
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Lov for Finnsnes IL Fotball 

 
Lov for Finnsnes IL Fotball følger NIF’s Lovnorm og er vedtatt på årsmøtet. 
 
Gjeldende lov og vedtekter for klubben finner du ved å gå inn på https://www.fil.no/ressurser 
 

Kvalitetsklubb 
 
Finnsnes IL Fotball er, som Kvalitetsklubb, pliktig til å ha flere sentrale punkt på plass  i 
klubben. Disse punktene er ifølge kriteriesett for sertifisering som Kvalitetsklubb som følger: 

Sportslig ledelse 
o Sportslig ledelse i Finnsnes IL Fotball er inndelt i tre forskjellige 

utvalg 

- Sportslig utvalg senior menn, SUSM 

- Sportslig utvalg senior kvinner, SUSK 

- Sportslig utvalg yngres, SUY 

o Utvalgene har som oppgave og overordnede mål å ivareta klubbens 
sportslige interesser fremstilt i klubbens Sportsplan. 

o Følge opp og se til at de respektive lagenes aktivitetsnivå holder den 
kvalitet som klubben ønsker, og at sportslige vedtak og retningslinjer 
blir fulgt opp. 

o Utvalgene skal være:  

-  Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål 

- Rådgivende organ for trenere/lagleder/foreldrekontakter 

o Utvalgene skal, i samarbeid med klubbens styre utarbeide og revidere 
klubbens Sportsplan. 

Arrangementsutvalg 
o Arrangementsutvalgets oppgave er å organisere bl.a. dugnader og 

kamparrangement. 

Arrangementsutvalgets mandat finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 

Markedsutvalg 
o Markedsutvalgets ansvar er å sørge for salg av sponsorater, 

stadionreklame m.m. 

Markedssutvalgets mandat finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 
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Anleggsutvalg 
o Anleggsutvalget har ansvar for at klubbens anlegg til enhver tid er i 

orden. 

Anleggssutvalgets mandat finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 

Trenerveileder 
 

o Trenerveileders oppgave er å utvikle, forankre og veilede trenerne 
overfor FIL Fotballs aktiviteter innen FairPlay mot egne medlemmer, 
lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer. 

Rollebeskrivelse for Trenerveileder finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 

Dommeransvarlig 
o Dommeransvarliges oppgave er å ha ansvar for å rekruttere, beholde 

og utvikle dommere i klubben. 

Rollebeskrivelse for Dommeransvarlig finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 

Rekrutteringsansvarlig 
 

o Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og 
støtteapparat til de nye årskullene. Den rekrutteringsansvarlige skal 
kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Personen må 
gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 
 
Rollebeskrivelse for Rekrutteringsansvarlig finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 
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Økonomistyring 
 

o Styret i FIL Fotball har det overordnede ansvaret for FIL Fotballs 
økonomi.  FIL Fotball er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og 
plikter å følge NIFs lov. FIL Fotball er også pliktig til å følge andre 
norske lover og regler. Sentrale lover er  
- NIFs lov  
- FIL Fotballs egen lov  
- Merverdiavgiftsloven  
- Arbeidsgiveravgiftsloven  
- Skattebetalerloven 
Det er utarbeidet en Økonomihåndbok for klubben som på en god og 
grundig måte forklarer hvordan økonomistyringa i klubben utføres. 
 
Økonomihåndboka finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 

 
Årshjul 

 
o Klubben skal ha et synlig årshjul som viser klubbens viktigste 

oppgaver gjennom året. Årshjulet viser søknadsfrister, 
påmeldingsfrister, tidspunkt for arrangementer m.m. 

   
Årshjulet finner du ved å gå inn på https://www.fil.no/ressurser 

 
Politiattestansvarlig 

 
o Klubben skal kunne bekrefte at alle med relevante verv har levert 

gyldig politiattest. Klubben har en person som har ansvar for å 
innhente nye og fornye tidligere framviste politiattester. 

 
Info vedr. politiattest finner du på: 
www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 
 

Rollebeskrivelse for Politiattestansvarlig finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 

 
Kvalitetsklubbansvarlig 

 
o Klubben skal ha en person som er ansvarlig for kvalitetsklubbarbeidet 

i klubben, og har ansvar for løpende revidering av materialet som 
skal registreres hos NFF i FIKS. 
 
Rollebeskrivelse for Kvalitetsklubbansvarlig finner du ved å gå inn 
på https://www.fil.no/ressurser 
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FIKS-ansvarlig 
 

o Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig. Fotballens 
informasjons- og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges 
Fotballforbund. I FIKS skal klubben bl.a. registrere spillere, trenere 
og ledere, registrere kamptropper samt registrere og gjennomføre 
overganger, melde på lag i seriespill samt sørge for at de personer i 
klubben som har behov for tilgang til FIKS blir registrert. 
 
 Rollebeskrivelse for FIKS-ansvarlig finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 

Lederkompetanse 
 

Det er et krav om at flertallet i klubbens styre skal ha minimum NFFs 
Fotballederkurs 1. Klubben arbeider kontinuerlig for å utdanne ledere, trenere 
og dommere og arbeider nå med kompetanseplaner for utdanning og 
oppfølging i klubben. 

 
Trenerkompetanse 

 
  Det er krav om at klubbens trenere skal ha fotballtrenerkompetanse. 
   

I aldersgruppen 6-12 år er det et krav om at klubben har minimum en trener pr 
lag som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen. 

I aldergruppen 13 – 19 år er det et krav om at klubben har minimum en trener 
pr. lag som har gjennomført minimum delkurs 1 og 3 i 
Grasrottrenerutdanningen. 

Klubben arbeider kontinuerlig for å utdanne ledere, trenere og dommere, og 
arbeider nå med å utarbeide kompetanseplaner for utdanning og oppfølging i 
klubben. 

Kompetanseplaner for Finnsnes IL fotball finner du ved å gå inn på 
https://www.fil.no/ressurser 
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Verdier 
 
Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på NIFs og NFFs verdigrunnlag, 
lover og retningslinjer. Klubben har utarbeidet et eget verdisett som er 
offentliggjort på www.fil.no/ressurser. 
 
Klubbens verdier vil bli løftet fram på foreldremøter, spillermøter og andre 
områder der spillere og ledere er samlet. Foreldremøter og spillermøter 
avholdes i hovedsak før sesongstart. 
 
FIL Fotballs verdisett finner du ved å gå inn på https://www.fil.no/ressurser 

 

4. Medlemsskap 
 

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e-
postadresse og telefonnummer.  
 
Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem som er Min Idrett. Navn 
og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år.  
 
Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige 
siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, 
utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, 
endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, 
dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og 
interessante for deg. 

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske 
forpliktelser til klubben eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt 
medlemskontingent i klubben, er medlemmer.  

Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt. 

En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan 
heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i klubben. 

Medlemskapet i klubben kan opphøre ved utmelding, manglende betalt 
medlemskontingent eller eksklusjon.  

En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke 
medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt.  

http://www.fil.no/ressurser
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Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet 
bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer 
ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om 
eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg. 

Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for påfølgende år, dvs at 
årsmøtet i 2021 vedtar medlemskontingenten for 2022. Kontingenten betales 
forskuddsvis i starten av året. 

På årsmøtet i 2021 ble følgende medlemskontingenter fastsatt for 2022: 

o Barn og unge t.o.m 16 år kr. 100,00 
o Over 16 år   kr. 275,00 
o Støttemedlemsskap  kr. 100,00 

Finnsnes IL fotball har ikke familiemedlemsskap, men et eget medlemskap for hvert 
enkelt familiemedlem. Alle medlemmer skal registreres med navn, fødselsdato, 
adresse og e-postadresse slik at revisor/kontrollutvalg skal kunne kontrollere 
medlemslistene mot regnskapet. 

Treningsavgifter 
  

Treningsavgifter kreves inn for å dekke utgifter klubben har vedrørende de enkelte lag, 
så som utgifter til drakter, baller og øvrig lagsutstyr samt kostnader vedrørende leie av 
treningsfasiliteter i vinterhalvåret og andel av driftskostnader på egne anlegg. 
 
Spillere på de enkelte lag får også tildelt personlig treningsklær ut fra sin aldersgruppe. 
 
 
Styret i Finnsnes IL Fotball fastsetter, etter fullmakt fra årsmøtet, treningsavgifter for 
de enkelte lag/aldersgrupper, og treningsavgifter for de enkelte lag/aldersgrupper er i 
2021 som følger: 
 

o Gutter/jenter  5 – 6 år  : kr.    800,00 
o Gutter/jenter 7  - 8 år  : kr. 1 300,00  
o Gutter/jenter 9 – 10 år : kr. 2 000,00 
o Gutter/jenter 11 – 12 år : kr. 2 000,00 
o Gutter/jenter 13 – 14 år . kr. 2 250,00 
o Gutter/Jenter 15 – 17 år : kr. 2 500,00 
o 3. Div damer    : kr. 2 750,00 
o 2. Div damer   : kr. 2 750,00 
o 6. Div herrer   : kr. 3 500,00 
o 4. Div herrer   : kr. 4 175,00 
o 3. Div herrer   : kr. 4 175,00 
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Turneringer og ekstratilbud 

 
Klubben har følgende retningslinjer for turneringsdeltakelse.  
Barnefotballen  
5-6 år: Lokale turneringer.  
7-9 år: Lokale turneringer  
10 år: Lokale turneringer  
11-12 år: Lokale turneringer, samt turneringer innen Barentsregionen. 

 
Ungdomsfotballen:  
13-16 år: Lokale turneringer.  
Alle spillerne skal kunne delta. Lagene kan deles inn i første og andrelag.  
Om ønskelig kan lagene reise på nasjonale/internasjonale turneringer. Alle spillerne 
skal kunne delta.  
Ut av regionen» for å få sportslige referanser, i den grad laget/spillerne er kommet 
lengre enn jevnaldrende spillere i egen regionen. Spillere i denne sammenheng tas ut 
på bakgrunn av ferdigheter og interesse 
 
Deltakelse i turneringer, på treningsleir og andre ekstratilbud krever ofte en ekstra 
deltakeravgift.  
 
Klubben betaler påmeldingsavgifter til turneringer samt et tilskudd til en evt. 
treningsleir, det øvrige må laget selv jobbe/samle inn i form av dugnader/lotterier o.l. 
De enkelte lagene har ikke anledning til å opprette egne bankkontoer utenom klubbens 
regnskaper. 
 
Alle tiltak for å samle inn penger skal samordnes med styret og administrasjonen. 
 
Alle foreldre og andre voksne som reiser med en gruppe mindreårige spiller på 
utenlandsopphold eller treningsleir/cup i regi av klubben skal innhente og framvise 
gyldig politiattest til klubbens politiattestansvarlige. 
 
Klubbens aktivitetstilbud 

  
Barnefotballen. 
I alderen 5 – 12 år har Finnsnes IL Fotball som mål å gi så mange gutter og jenter et 
fotballtilbud preget av trygghet, mestring og trivsel både i trening og kamp. Da barn 
har ulike behov må klubben søke å drive fotballaktivitetene på barnas egne premisser 
slik at hvert barn får utfordringer som det kan mestre. Resultater er underordnet 
læringen vi skal tilby barna som er i den motoriske gullalderen for læring av 
ferdigheter. FIL Fotball har som mål å gi tilpasset tilbud til flest mulig spillere som 
gjenspeiler spillerens ønsker, modning og behov. 

o FIL Fotball skal drive sin virksomhet på barnas premisser 
o I FIL Fotball skal barn ha det trygt og føle seg velkommen 
o FIL Fotball skal bidra til at barn stifter vennskap og opplever mestring 
o Barna skal ha mulighet til å påvirke egen aktivitet og velge om, og hvor mye 

de vil konkurrere 
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Link til nettsted som omhandler barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: 
 
 https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ 

 
Ungdomsfotballen. 
I alderen 13 – 16 år skal FIL fotball bidra til å skape fotballglede og utvikling for 
gutter og jenter slik at flest mulig ønsker å ta steget fra barnefotballen og over i 
undoms- og seniorfotballen. Tilbudet i klubben skal tilpasses spillernes ambisjoner, 
treningsvilje og ferdigheter, og trenings- og kamptilbudet differensieres i forhold til 
dette.  
FIL Fotball skal være en utviklingsklubb, og spillere som har ferdigheter og vilje til å 
satse mot toppfotballen skal kunne gjøre det i klubben. Tilnærmingen under treningene 
i klubben skal så langt det er mulig sette spillere i øvelser og spill sekvenser som er 
tilpasset spillernes nivå.  
Forventninger/krav og mengde trening vil variere fra spillernes egne mål og 
ferdigheter.  
Hospitering/oppgradering og differensiering er en del av organiseringen rundt lagene. 
Spillere kan flyttes opp og ned gjennom sesongen. 
 

o FIL Fotball skal legge til rette for at ungdom kan bli så gode som de selv vil 
o FIL Fotball skal legge forholdene til rette både for dem som vil konkurrere, og 

de som ikke ønsker å konkurrere 
o I FIL Fotball skal ungdom få være med  på å bestemme over egne aktivitet, og 

la ungdommen bidra med det de kan 
o FIL Fotball skal gi tilbud om kurs og utdanning som trenere/dommere for de 

ungdommene som ønsker det 
o Klubben skal sørge for at treningsavgifter er overkommelig, og legge til rette 

for ordninger for de som har trang økonomi 
 
 
 

Link til nettsted som omhandler retningslinjer for ungdomsidrett: 
 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdosmidrett/retningslinjer-for-
ungdomsidrett 
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Seniorfotball. 
 
FIL Fotball ønsker å fortsette samarbeidet med FK Senja med felles damelag for 
regionen og arbeide for å opprettholde 2 lag i forskjellige divisjoner slik at vi har 
tilbud til spillere på forskjellig nivå.  
 
FIL Fotballs nivå for senior damer skal til en viss grad være et resultat av den 
aldersbestemte jobben klubben har gjort. Klubben ønsker å optimalisere hverdagen for 
spillere med potensial/ferdigheter til å bli toppspillere for derved å vise regionen 
verdien av å ha damelag som inspirerer damer i regionen til å spille fotball best og 
lengst mulig, og dermed ha mulighet til å spille fotball og bo og jobbe i regionen etter 
endt utdannelse.  
 
FIL Fotballs nivå for senior herrer skal, i likhet med damefolballen, til en viss grad 
være et resultat av den aldersbestemte jobben klubben har gjort. Klubben ønsker, i 
likhet med damefotballn, å optimalisere hverdagen for spillere med 
potensial/ferdigheter til å bli toppspillere.   
 
Hovedtreningsgruppene skal være på Finnsnes, men klubben skal også tilrettelegge for 
egne spillere og spillere fra Midt-Tromsregionen i Tromsø.  
 
FIL Fotball jobber aktivt og tar del i å forbedre fotballtilbudet i den videregående 
skolen. 
 
FIL Fotball er en regionsklubb som ser hele Midt-Tromsregionen som sitt 
rekrutteringsområde for dame og herrespillere i seniorklassen.   

 
Klubbens arrangementer 
 

FIL Fotball skal i 2021 arrangere en turnering for barne- og ungdomsfotballen i 
alderen fra 5 til 17 år. Turneringen planlegges arrangert hver høst 
 
Klubben skal også, i samarbeid med Finnsnes Barneskole, arrangere Fargerik Fotball 
som er en turnering for elever ved barneskolene i Finnsnes-området. Elevene deles inn 
i klassevise lag som spiller mot hverandre. 
 
Kirkestien Fjell- og terrengløp arrangeres, i samarbeid med Sans Senja, hver høst. 
 
Finnsnes IL Allianse arrangerer årlig Åpen Idrettspark som er et lavterskeltilbud som 
er gratis og åpent for alle i aldersgruppen 6 til 15 år. Tilbudet er åpent for alle, uansett 
klubbtilhørighet.  
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Reise i regi av klubben 
 

På alle reiser i regi av klubben (cuper, treningsleir osv.) skal det pekes ut en ansvarlig 
reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.  
 
Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på 
en cup, treningsleir eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, 
og det velges ut én hovedansvarlig blant dem.  
Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av 
foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er 
avtalt. 

 
Foreldre og andre voksne som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold 
eller treningsleir/cup i regi av laget skal innhente politiattest som skal forelegges 
klubbens politiattestansvarlige.  
 
Reise i forbindelse med seriekamper organiseres på følgende måte: 
 
Barnefotballen 6 – 12 år:  Foreldrekjøring, organiseres av lagets 

foreldrekontakter. 
Ungdomsfotballen 13 – 16 år:  Foreldrekjøring,  organiseres av lagets 

foreldrekontakter. 
Seniorfotballen: Felles busstransport for reiser over en time, ingen 

spillere i egen bil uten spesiell avtale med 
klubben. 
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5.  Rollebeskrivelser 
 

 Spiller 
  
  Klubbens spillere skal være kjent med følgende:  
   

• Klubbens verdier, visjon og formål 
• Klubbens sportsplan 
• Sørge for at medlemsskap og treningsavgift er betalt 
• Følge sitt lags dugnader og evt. loddsalg 
• Kjenne til klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne 

 
 
Foreldre/foresatte 

 
  Foreldre/foresatte til spillere i FIL Fotball skal være kjent med følgende: 
  

• Klubbens verdier, visjon og formål 
• Klubbens sportsplan 
• Sørge for at medlemsskap og treningsavgift er betalt for derved 

å ha nødvendige lisenser/forsikringer i orden 
• Sørge for å innhente politiattest og framvise denne dersom 

vedkommede innhar en posisjon inne laget som krever dette. 
• Følge lagets dugnader og evt. loddsalg 
• Kjenne til klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne 

og foreldrene 
 

Trener 
 

Trenerne har ansvar for at spillerne som deltar på treningene får et godt tilbud 
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben og 
skal derfor være kjent med følgende: 

 
• Klubbens verdier, visjon og formål 
• Klubbens sportsplan 
• Sørge for at medlemsskap er betalt for derved å ha nødvendige 

lisenser/forsikringer i orden 
• Sørge for å innhente politiattest og framvise denne til klubben 
• Sette seg inn i klubbens kompetansekrav og sørge for at disse er 

oppfylt. 
• Hva klubben tilbyr sine trenere i form av honorar, utstyr, 

bekledning, kurs m.m. 
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Lagleder/foreldrekontakt 

 
Laglederen/foreldrekontakten er lagets administrative leder og har ansvaret for 
at alt det praktiske fungerer rundt laget. Laglederen/foreldrekontakten skal 
overlate alt det sportslige ansvaret til trener(e) som skal stå for organisering av 
treninger, lagoppsett til kamper og turneringer samt gjennomføring av kamper. 
 
Lagleder/foreldrekontakt skal være kjent med følgende: 
 

• Klubbens verdier, visjon og formål 
• Klubbens sportsplan 
• Sørge for at medlemsskap og treningsavgift er betalt for derved 

å ha nødvendige lisenser/forsikringer i orden 
• Sørge for å innhente politiattest og framvise denne til klubben 
• Hva klubben tilbyr i form av utstyr, bekledning, kurs m.m. 

 
Lagleders/foreldrekontakts aktuelle oppgaver: 
 

• Ajourføre og sende inn navnelister på lag 
• Arrangere møter for foreldre, spillere og trener 
• Gå gjennom Fair Play-regler, foredrevettregler og sportsplan 

med aller spillere og foresatte 
• Møte på lagledermøter og andre relevante møteplasser 
• Sørge for at nødvendig informasjon kommer ut til trenere, 

foreldre/foresatte og spillere 
• Melde på, i samarbeid med administrasjon, til turneringer o.l. 
• Innkalle til, og følger opp utførelsen av dugnader og loddsalg 
• Arrangere hjemmekamper og fylle ut kamprapport i 

seniorklasser 
• Administrere reiser til/fra kamper og turneringer 
• Sikre at alle spillere er registrert i FIKS (ungdomsfotball og 

eldre) 
Dommer  

 
Klubben er avhengig av dommere for å kunne spille kamper. Dommerne har 
ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper. 

  Dommerne skal være kjent med følgende: 
 

• Klubbens verdier, visjon og formål 
• Klubbens sportsplan 
• Krav til dommere på ulike nivåer 
• Sørge for at medlemsskap er betalt for derved å ha nødvendige 

lisenser/forsikringer i orden 
• Klubbens retningslinjer og forventninger til dommere 
• Hva klubben tilbyr sine dommere i form av utstyr, bekledning, 

kurs m.m. 
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Kampvert 

 
Rollebeskrivelse for kampvert FIL Fotball 
 
Kampvertenes oppgave er å avlaste trenere og lagledere i forbindelse med kamp. 
Kampverten(e) skal sørge for å sikre en fin ramme rundt kamparrangement i FIL Fotball. 
At gjestende lag blir mottatt på en gjestfri og hyggelig måte er noe alle liker, og 
kampverten(e) skal også ha en tydelig og respektert rolle under kampen. 
 
Kampverten(e) skal bidra til en god ramme preget av Fair Play under kamparrangementer. 
Kampverten(e) er ikledd en lett synlig gul kampvertvest, og har med seg foreldrevettkort for 
utdeling. 
 
 
Kampvertenes oppgaver før kamp 
 

• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. Bane og mål i samarbeid med 
representanter for Anleggsutvalget 

• Ta imot gjestende lag og dommere, og vise dem til deres respektive garderober.  
• Bistå hjemmelagets trener med å avholde Fair Play-møtet før kampstart. 
• Bistå med å organisere Fair Play-hilsen før kampstart 
• Ha kunnskap om hvor klubbens førstehjelpsutstyr (båre o.l.) samt hjertestarter er 

lokalisert og ha telefon tilgjengelig for å kunne kontakte 113 ved behov. 
 

Under kamp 
 

• Støtte dommeren og påse at utilbørlige reaksjoner og ytringer mot dommeren skjer. 
• Prate med og eventuelt støtte dommeren i pausen. 
• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt med vedkommede hvis 

ting går over streken. 
• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter fra sidelinjen. 
• Oppfordre til positivitet fra trenere og lagledere både mot egne og motstanderens 

spillere samt dommer. 
 
Etter kamp 
 

• Bistå i å organisere Fair Play-hilsen 
• Takke begge lag og dommere for kampen. 
• Melde fra til Fair Play-ansvarlig eller til styret i egen klubb dersom det oppstod 

episoder som ikke burde oppstått. 
• Organisere rydding etter kampslutt 
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