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Dommerutvalget i Finnsnes IL fotball 
 
Utvalgets sammensetning for perioden 2021 - 2022: 
Dommeransvarlig Arne Pedersen 
Medlem: Kay Erling Ludvigsen 
Medlem: Daniel Seljenes 
 
 
Utvalgets mandat 
 

• Mandatet er gitt av Sportslig Utvalg i Finnsnes IL Fotball 
• Utvalget skal:  

- jobbe for økt rekruttering til klubbens dommerstand ved å ta initiativ til å 
arrangere bl.a. klubbdommerkurs. 

- gi alle spillere i ungdomsavdelingen i klubben tilbud om dommerkurs fra 
fylte 13 år. 

- følge opp og videreutdanne klubbens eksisterende dommerstand. 
- representere klubben i møter i regi av krets og forbund. 
- arrangere dommerforum som skal fungere som sosial samling i tillegg til å 

være en arena for faglig påfyll. 
   
 
Dommerutvalget rapporterer til Sportslig utvalg i FIL Fotball. 
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Sportslig utvalg  
 
Utvalgets sammensetning: 
Styremedlem i FIL Fotball, leder i Sportslig Utvalg Senior Menn (SUSM), Sportslig Utvalg 
Senior Kvinner (SUSK), Sportslig Utvalg Yngres (SUY), dommeransvarlig og trenerveileder. 
 
 
Utvalgets mandat 
 

• Mandatet er gitt av styret i Finnsnes IL Fotball 
• Utvalget skal sørge for at klubbens Sportsplan følges 
• Utarbeide oversiktsplan over klubbens sportslige aktivitet 
• Diskutere og følge opp samhandling mellom utvalgene 
• Sørge for nødvendig booking av treningstimer i Senja Storhall, Midt-Tromshalle 

og evt. andre haller/baner. 
• Sørge for nødvending utstyr til de enkelte lagene. 

 
Sportslig utvalg rapporterer til styret i FIL Fotball. 
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Sportslig utvalg senior menn og senior kvinner, SUSM/SUSK  
 
Mandat 
 

• Lage sesongplaner for alle seniorlag og juniolag i samråd med trenerne. 
• Organisere deltakelse i treningskamper, vinterserie, turneringer osv. 
• Ha ansvar for oppfølging og kontroll av budsjett og økonomi. 
• Trenere 

o Oppfølging 
o Holde seg oppdatert over status trenere og inngå eventuelle nye avtaler 
o Finne mulige nye trener ved behov 
o Annet 

• Spillere 
o Kartlegging av status, avholde oppstartssamtaler og inngå nye avtaler 
o Bistå trenere ved behov for spesiell oppfølging av spillere 
o Oppfølging blant annet med hensyn på belastning der spilleren bidrar på flere 

lag. 
o Ta kontakt med klubber som har spillere vi ønsker å kontakte for en eventuell 

overgang, og oppfølging av dette. 
o Informere administrasjonen om spillere for fakturering av medlemsavgift og 

treningsavgift. 
o Oppfølging ved dugnader 

• Være med å bidra for å finne løsninger for spillere som flytter for å gå på skole. 
• Delta i avvikling og forberedelser til terminlistemøter 
• Bestilling av reise og opphold ved bortekamper o.l. 
• Evaluering etter sesongslutt. 

 
SUSM og SUSK rapporterer til styret i FIL Fotball. 
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Sportslig utvalg yngres, SUY 
 
Mandat/årshjul 
 
SEPTEMBER/OKTOBER 

• Avslutte og evaluere årets sesong 
• Sesongavslutning alle lag 
• Booke treningstid i Midt-Tromshallen og Senja Storhall høst/vinter (koordineres med 

SU) 
• Kartlegge inn mot sone-/kretslag og melde på i samarbeid med trenere 
• Gjennomføre trenermøter, oppringing av trenere, hvem er med videre? 

 
NOVEMBER/DESEMBER 

• Planlegge ny sesong 
• Status spillere 
• Rekruttere evt. nye trenere 
• Påmelding vinterserie i dialog med trenerne 
• Oppfølging spillere på sone-/kretslag. 

 
JANUAR – MARS 

• Melde på lag til seriespill i dialog med trenerne 
• Status spillere 
• Gjennomføre trenermøter 
• Gjennomføre foreldremøter, velge foreldrekontakter 
• Oppfølging av foreldrekontakter, oppgaver etc. 
• Innhenting av spillerlister og sende til fakturering av medlemskontingent og 

treningsavgifter. 
• Orientere seg om turneringer, viderebringe informasjon til lagene og melde på lag. 
• Oppfølging spillere på sone-/kretslag 

 
APRIL – AUGUST 

• Oppfølging spillere og  trenere etter sommerferien 
• Oppfølging turneringer 
• Oppfølging av lagene i seriespill. 

 
 
SUY rapporterer til styret i FIL Fotball. 
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Arrangementsutvalg 
 
Mandat 
 

• Planlegge hvilke klubbdugnader som skal gjennomføres, herunder lage årshjul 
• Holde kontakt med aktuelle og potensielle samarbeidspartnere for å skaffe dugnader 
• Bekjentgjøre klubbdugnader for alle lagene tidlig på året (Januar) 
• Kontakt med lagene via foreldrekontaktene for fordeling av av dugnader og innhenting 

av dugnadslister 
• Oppfølging/kontroll både før og etter dugnadene 
• Definere tidspunkter på året som det åpnes for lagsdugnader (styrt av det enkelte lag) 
• Gjennomføring av kamparrangement, herunder A-lagskomaper 

o Sørge for at kafe/kjøkken er betjent under kamper. En person må ha ansvaret 
for at kafe/kjøkken er oppe og går ca 1,5 til 2 timer før kampstart. 

o Sørge for at alt av «premier» er på plass, trekking av FIL-venner, herunder 
henting av «blomster» til dagens FIL-gutt på A-lagskamper. 

o Sørge for at vi har en FIKS-ansvarlig på plass til hjemmekampene for a-laget 
(en god del forarbeid før kampstart, oppmøte 2 timer før kampstart). 

o Sørge for at vi har en billettøransvarlig på plass. 
o Sørge for at liste fra IL Vårsol ang billettører til hjemmekampene for A-laget 

er mottatt. 
o Ansvarlig overfor Norsk Tipping for innrapportering mål/målscorer/tidspunkt, 

under kamp. 
o Sørge for at vi har speaker på plass. 
o Sørge for at vi har «streamer» av kampen på plass. 
o En del etterarbeid etter kampslutt 
o En person må ha ansvaret for det anleggsmessige, det være seg slike ting som 

rydding av bane for mål etc, slådding av banen etc. DETTE I SAMARBEID 
MED ANLEGGSUTVALGET. 

 
Arrangementsutvalget rapporterer til styret i FIL Fotball. 
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Markedsutvalg 
 
Mandat 

• Ansvarlig for alle markedsaktiviteter, herunder 
o Salg av sponsoravtaler 
o Salg av stadionreklame 
o Salg og administrasjon av annonser til Grønn Genser 
o Salg og administrasjon av annonser til bransjekalender 
o Salg av annet innen sponsorat 
o Oppfølging og fornying av eksisterende sponsoravtaler 
o Tilrettelegge og administrere sponsortreff og sponsoraktiviteter. 
o Forhandle fra utstyrsavtaler med leverandører 

 
 
Markedsutvalget rapporterer til styret i FIL Fotball. 
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Anleggsutvalg 
 
Mandat/årshjul 
Sørge for at fotballanlegget vedlikeholdes og er i forskriftsmessig stand. 
Kalle inn til og arrangere/lede nødvendige dugnader på anlegget. 
 
 
Oppgaver høst 
Klargjøring for vinteren etter sesongslutt, normalt etter siste hjemmekamp i slutten av 
oktober. 
 

• Ta ned reklameskilt rundt banen, og lagre disse på en sikker måte. 
• Ta ned ballnettene på kortendene av banen og lagre disse i lagerbrakkene 
• Samle inn sperregjerdene som har vært benyttet i løpet av sommeren, hovedsakelig på 

nordenden av banen i åpningen mot snødeponiet samt de gjerdene som har vært 
benyttet ifm A-lagskamper. 

• Flytte og sikre innbytterbuene. 
• Sette opp veistikker for markering av avrenningskummer, markere muren mellom  

7-erbanen og parkeringsplassen samt merke ytterområdene av 7-erbanen med stikker. 
• Markere gjerdet på kortendene av 11-erbanen med veistikker som sette opp 1 meter fra 

gjerdet slik at snø ikke brøytes opp mot gjerdet. 
• Sjekk overvannskummene og om nødvendig sørge for at disse blir tømt (innleid 

firma). Tømme og gjøre ren granulatfangere i kummene rundt banen (4 stk på 
vestsiden, tre på klubbhussiden og en i snødeponiet mellom 11-erbanen og 7-erbanen. 
Granulatet tas vare på og gjenbrukes evt. deponeres på sikker måte. 

• Pumpekummen ved lysmasta mellom innbytterbuene på klubbhussiden må sjekke og 
evt. tømmes høst og vår. 

• Målene må tas vare på og nettene tas av. Målene må vinterlagres på sikkert vis. 
 
Oppgaver vår og sommer 
 

• Vurdere når banen(e) skal ryddes for snø. Normalt skjer dette i månedsskiftet 
mars/april. Her må både snømengde og værprognoser sjekkes for unngå for mye 
etterbrøyting av nysnø som vil medføre at mye granulat brøytes av banen. Før 
brøyting må det også sjekkes om matta under snøen er frosset og om det er is oppå 
matta. 

• Bestille brøyting av banen(e). Her må det vurderes nøye hvilken måte det skal brøytes 
på, erfaring viser at traktor med frontmontert fres er det som er mest skånsomt mot 
underlaget. Under arbeidet med fresing må vår egen traktor være bemannet for å 



 

 

 

 

 

ivareta brøyting av de siste 7 – 10 cm med snø, og dette må gjøres samtidig med 
fresing for å unngå at det fryser til, noe som vil forsinke prosessen med å få banen klar 
mye. Snødeponiet må også være ryddet for snø før brøyting starter, og det samme må 
også 7-erbanen være da også denne må brukes for deponi av snø med granulat. 
Brøyting av 11-erbanen vil erfaringsmessig ta 10 – 12 timer. Det må også leies inn en 
hjullaster for å flytte granulatfri snø som er frest av banen til lagring på 
parkeringsplassen. 

• Etter at banen er ryddet er vi avhengig av at det gjøres mye etterabeid med vår egen 
traktor, mengden av dette arbeidet vil avhenge av hvordan været er. Mye snøfall = 
mange timer i traktoren. 

 
Etter av banen er ryddet må følgende utføres 

• Veistikker fjernes og smales på sikkert sted for gjenbruk. 
• Innbytterbuene må på plass og sikres mot vind. 
• Ballfangernettene bak målene må henges opp, her trenges det lift og 2-3 mann. 
• Målnettene må settes på målene og sjekkes for hull. 
• Reklame monteres 
• Spyling og børsting av asfalten mellom banen og klubbhuset/hallen samt 

snødeponiet. 
 

Sommervedlikehold 
• Banene må slåddes en gang pr. uke – ProTurf har mal/beskrivelse på hvordan 

dette gjøres. 
• Banen skal alltid være slåddet foran A-lagets hjemmekamper. 
• Dyprensing av banen må utførers i henhold til leverandørens spesifikasjon. 
• Målnettene må kontrolleres jevnlig 

 
 Ved hjemmekamper for A-laget 

• Anleggsutvalget stiller med 3 mann til hver kamp. 
• Heise flagg, sette opp sperregjerder, sjekke målnettene og være vakt under 

kampen 
• Ta ned flagg og rydde bort sperregjerder etter kampen. 

 
Anleggsutvalget er også behjelpelig i forbindelse med turneringer eller andre 
arrangement. 

 
 
 
 
Anleggsutvalget rapporterer til styret i FIL Fotball. 
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