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Innkalling til Årsmøte i Rennesøy Fotballklubb 
 

 
Til: Medlemmer i Rennesøy Fotballklubb  
Tid: Onsdag 24. mars kl 20:00     
Sted: Sørbø Grendehus, men med forbehold; Vil invitere til Årsmøte på Virtuell plattform Teams 

hvis restriksjoner hindrer til fysisk oppmøte.  
 
 

Saksliste årsmøte 2021 Rennesøy Fotballklubb 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets 
 - Sportsplan 
 - Klubbhåndbok 
14. Foreta følgende valg: 
a) Styret med leder, medlem og varamedlem 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi 
styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

  
Rennesøy 16. mars 2021 
 
Rennesøy Fotballklubb 
 

 
Randi Vaula 
Leder 
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Styrets sammensetning 

Leder:   Randi Vaula 

Nestleder: Dag Meling  

Styremedlemmer og varamedlemmer: Atle Bertelsen, Harald Fauskanger, Kenneth Follevåg, og Tone 

Vignes Holen, Lisbeth Helle (varamedlem) 

Valgkomité:       Ole Stølås (leder), Jørgen Dyrseth, Lene Dalaker og Alla Almedal (varamedlem) 

Kontrollkomitè: Henning H. Johannesen,  Ingrid Maria Moe og Kristin Håvarstein (varamedlem) 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 
 
Vi har avholdt 10 styremøter og 60 saker er behandlet. 
 
Styret har vært en god gruppe som har bidratt til innholdsrike styremøter i RFK.  
På grunn av pandemi så har aktiviteten for klubben vært noe laber. Styret har omstillet seg kjapt til å 
ha digitale styremøter på Teams, også på kort varsel når regjering og NFF har kommet med nye 
retningslinjer å forholde seg til. Når det har kommet “lettelser” i restriksjoner har vi kunnet møtes på 
Grendahuset på Sørbø. Vi har også hatt arbeidsmøter på møterommet i Idrettshallen, det har gitt 
mersmak!  
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Aktivitet 

Året 2020 ble ikke året klubben skulle finne kruttet på nytt. Det har vært utfordrende å lede en klubb 

i pandemi, hvor året egentlig skulle innebære så mye mer aktivitet for våre medlemmer. Vi har hatt 

god oppfølging fra NFF som har invitert alle idretts- og fotball klubber i Rogaland til Virtuelle møter 

for å kunne bistå og gir råd med den “nye” klubbtilværelsen. 

Sportslig så er det ingen tvil om at pandemien har satt sine spor. Med tungt hjerte fra både NFF og 

Idrettsrådet måtte all aktivitet stenges ned på ubestemt tid fra mars av. Vi kunne smått åpne opp 

igjen da våren tok sin anmarsj. Sportslig Leder med trenere i ryggen utviklet corona-vennlige økter 

som ivaretok FHI sine retningslinjer og barnas helse på best mulig måte. En stor takk til dem, og ikke 

minst Lagledere som ble satt som Baneverter og tok ansvar med oppfølging av kampgjester.  

RFK Ungdom har hatt godt oppmøte i løpet av 2020. Gode økter med interne turneringer og 

konkurranser som har skapt godt samhold i gruppen. Vi er heldig som kan tilby våre ungdommer 

ekstra økter i helger, som bidrar til økt samhold og ikke minst økt treningsutbytte.  

Utstyrsbrakken har lenge trengt en fornying. Vi fikk hanket inn en dyktig lokal tømmermann som 

isolerte og satte inn nytt gulv i utstyrsbrakken. Brakken ble ryddet og fikk en fortjent oppuss. Nå 

satser vi på at den har 7 nye gode år til.  

Blant alle restriksjoner ble det åpning for at vi kunne møtes på Vikevåg Skule og ha trenersamling. En 

arena som er lagt opp til at trenere kan få stille spørsmål og utveksle erfaringer imellom seg. Sportslig 

leder presenterte ny revidert Sportsplan som vil være til god nytte for trenere som trenger veiledning 

og inspirasjon, samt til foreldre som er nysgjerrige på klubbens sportslig filosofi og strategi.  

På vegne av styret så vil vi takke alle frivillige trenere og lagledere for jobben som er gjort i 2020. Et 

år som ikke ble som vi forventet. Vi tar fatt på et nytt år med en tyngre ryggsekk med nye erfaringer 

og godt mot.  

Stor takk til våre sponsorer i 2020 IK Rør, Grieg Seafood, Portteknikk og Rennesøy Stein. Dere er alle 

med på å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og ungdom på Rennesøy.   
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Medlemstall pr 31.12.2020 

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, 

turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.  

 0-5 år  6-12 år  13-19 år  20-25 år  
26 år og 
eldre  

Totalt 
aktive 

Passive 
 Leder / 
støtte 

Totalt 
antall 

Kvinner  0 36 15 0 0 51 16 67 

Menn  8 71 17 0 0 96 29 125 

Totalt  8 107 32 0 0 147 45 192 

 

Medlemsutvikling  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinner 50 62 58 73 63 55 67 

Menn 91 139 123 137 117 108 125 

Totalt 141 201 181 210 180 163 192 

 

 

Årsregnskap  

Resultatregnskap for 2020 viser et overskudd på 99168,56. Regnskap ligger vedlagt i 

årsmøtepapirene. På grunn av nytt regelverk som tilsier at organisasjoner med en omsetning 

på under kr 5.000.000.- ikke behøver å ha revisjon på regnskapet er dette gjennomgått og 

godkjent av klubbens kontrollutvalg. Det kommenteres at pga ny innkrevingsmetode for 

kontingenter, så vises kontingent-inntektene nå på konto 3553 Stripe Spond AS i stedet for 

konto 3010 Kontingent-inntekter.  
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Året 2020 i Rennesøy FK 

2020 har for oss alle vært et annerledes år. Mange kjekke aktiviteter var planlagt og vi sto klare både 

til å besøke Vildbjerg, Etne og Stord. Slik ble det dessverre ikke og vi måtte ta til takke med 

kunstgressbanen i Vikevåg. Her har vi derimot gjennomført mye god aktivitet. Våre ivrigste 

ungdomsspillere har gjennomført opp mot 170 treninger, hvor snittet for gruppen har på hele 130 

treninger. I vår barneavdeling har våre frivillige trener gjort en kjempejobb for å gjennomføre 

ukentlige treninger. I vår barneavdeling har vi flere velfungerende grupper hvor det er god trener 

tetthet per barn og de driver et godt treningsarbeid etter klubbens mal. På 2015 kullet har vi fått 

med tre gode menn i Kjetil Håvarstein, Anders Bjørnsen og Eirik Østbø, gruppen blir godt ivaretatt og 

det kommer stadig nye barn til og vi har fortsatt plass til flere. Takket være en flott innsats fra Bodil 

Risa så har vi i 2020 også klart å etablere en jentegruppe for 2012-14. De er nå på rundt 12-13 ivrige 

jenter og vi er veldig glade for at Bodil har takket ja til å være trener for dem. Nå håper vi bare at 

flere kan melde seg og være med å gjøre dette til en trygg og god gruppe. Det fortjener jentene!  

I aldersgruppen 7-10 år trenes det godt. Det gjennomføres 2 økter i uken og det er godt 

treningsoppmøte. Det er en viktig aldersgruppe, hvor målet vårt er at vi på hver økt  skal kunne se 

alle barna og gi dem den oppfølgingen de trenger. For å få til det så er vi avhengig av minimum to 

voksne på hver trening. I barneårene jobber vi vel så mye med karakterbygging og atferd som med 

selve fotballfaget. Vi ønsker å skape et miljø, der fotballen står i sentrum og ungene samles omkring 

aktiviteten og ikke alt annet rundt.  

I august fikk vi endelig starte opp med seriekamper. Her hadde vi 14 lag påmeldt. Det som går igjen 

er at det spilles mye god fotball sammen. Vi ser at lagene våre prøver å etablere et felles tankesett 

om hvordan fotball skal spilles. Det er kjekt å se at filosofien som blir presentert på knotteskolen for 

spillere og foreldre tas med inn i treningshverdag og ut i seriespillet. Vi opplever at det er en rød tråd 

mellom lagene våre og RFK sitt DNA med hurtig spill bakfra, riktig posisjonering, at vi ser på 

motstander og gir spiller mulighet til å ta egne valg med og uten ball. Lagene opptrer samlet og målet 

er å dominere kampene med ballen. Om vi så taper så går vi av banen med en opplevelse om at vi 

styrte kampen og gjerne var det beste laget. Samhold er en viktig verdi som klubben har fokus på i 

alle aktiviteter vi gjennomfører. På hver trening er målet å gjøre sitt beste, oppføre seg og ha det gøy 

sammen. Det viktigste er ikke å vinne, men å være stolt over prestasjonen på banen og at vi alltid 

gjør vårt beste. Vi skal inkludere alle, med godt pasningsspill og feire sammen som lag når vi scorer. 

Alle skal kjenne at de betyr noe og er en del av laget.  

Den enkelte spiller har ulike ambisjoner med fotballen. For noen er det viktigst med det sosiale og at 

de “henger” med, mens andre spillere er mer opptatt av utvikling av fotballferdigheten. RFK mener at 

dette ikke trenger å være enten eller, men at vi kan få til begge deler. Klubbens hovedmål er å lage 

gode mennesker, for å få til det så må vi skape et trygt og sosialt miljø, først da kan vi utvikler 

fotballspillere. Vi krever ikke så mye, men vi krever at de som ønsker å spille for RFK blir på sikt glad i 

ballen og glad i å være i aktivitet. Etter hvert så ønsker vi å lære dem at vi jobber sammen og legger 

ned den innsatsen som må til for å kunne utvikle oss i takt med resten av gruppen. Dvs at fra 5-7 år 

trenes det 1 gang i uken, 8-10 år 2-4 ganger i uken og 11-19 3-6 ganger i uken. Denne planen er laget 
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for at vi sammen skal kunne utvikle oss i takt og dermed bygge opp et treningsmiljø hvor alle trives 

og har det kjekt sammen. For å kunne utvikle den enkelte spiller på en best mulig måte så bruker vi 

nivådeling som et verktøy i trening og kamp. Det vil si at vi tilbyr ulike kamptilbud til spillere på 

samme årskull alt etter modning, ferdigheter og interesse. Det samme gjøres på treninger der vi 

jobber i ulike grupper etter nivå og alder. På mandagene vil vi i 2021 trene aldersgruppen 11-14 år 

sammen. Denne treningen gir oss en fantastisk mulighet til å se alle og gi alle en treningshverdag der 

de opplever trygghet, mestring og trivsel. I Rennesøy FK har vi fokus på miljø derfor oppfordrer vi alle 

trenere til å ha felles start, felles slutt og felles sosiale tiltak der alle blir inkludert. Sammen skaper vi 

et fellesskap som drar i samme retning.  

Rennesøy FK går nå inn i sitt 7. år og vi begynner nå å se litt av resultatene av et systematisk og 

grundig arbeid i barneavdelingen. Den har nå gitt oss en gruppe på snaue 50 spillere som i 2021 vil 

utgjøre vår ungdomsavdeling. Av de 50 spillerne så ser vi at de opplever stor glede av fotballen 

gjennom at de mestrer aktiviteten. Det gjør at de ønsker å trene mer, flesteparten opp mot 4-5 

ganger i uken. Dette er veldig kjekt. En av grunnene til at vi har fått til dette, er at det er klubben som 

har hatt styringen for utviklingen og ikke den enkelte trener, lag eller foreldre. Spiller i RFK vil få en 

god utvikling så lenge foreldre og trener følger opp klubbens råd om å trene 2-3 ganger i uken fra 8 

år. At de er lojale mot det sportslige opplegget som er nedfelt i sportslig plan. Vi ser av erfaring fra 

andre klubber at hvis det ledes gjennom egne agendaer så skapes det splittelser i lag, og vi får en 

klubb i klubben. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer og foreldre til å sette seg inn i vår 

reviderte sportslig plan som skal vedtas på årsmøte. 

Styret og sportslig leder vil takke alle frivillige trenere og ledere for den flotte jobben som er gjort i 

2020. Vi vil også få takke våre samarbeidspartnere  IK rør, Portteknikk og Rennesøy Stein, Grieg 

Seafood. Dere er alle med på å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og ungdom på 

Rennesøy. Vi gleder oss til tiden som kommer og går fremtiden lyst i møte. 

 

«Fotball er gøy på Rennesøy» 

 

 

 



ÅRSREGNSKAP FOR RENNESØY FOTBALLKLUBB 2020 

Kontrollutvalget i Rennesøy Fotballklubb har gått igjennom frem lagt regnskap for klubben 

for året 2020. Regnskapet viser et overskudd på kr. 99.168,56. 

Kontrollutvalget har ingen merknader til regnskapet. 

/~ill!& 
Ingrid Maria Moe 



Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Denne periode

Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Hittil

EIENDELER
Kundefordringer1500 0,00    390,00    0,00    390,00    
Uttak vekslepenger1570 5 000,00    5 000,00    5 000,00    5 000,00    
Forskuddsbetalt forsikring1743 1 500,00    1 500,00    1 500,00    1 500,00    
Sr-bank 3207.30.828291910 526,06    526,06    
Sr-bank 3250.29.040501920 412 163,68    267 220,14    412 163,68    267 220,14    
Sr-bank 3201.71.07819
kontingentkonto

1930 2 017,25    271 631,35    2 017,25    271 631,35    
Sr-bank 3201.71.078001940 164,62    0,00    164,62    0,00    
Bankinnskudd for skattetrekk1950 18 950,00    8 794,00    18 950,00    8 794,00    
Sr-bank 3201.23.72867 cupkonto1960 42,00    84 587,50    42,00    84 587,50    
Sr-bank 3207.30.828101970 1 126,88    1 126,88    
Sr-bank 3207.30.828611980 1 117,48    1 117,48    
Eiendeler 641 893,41    439 837,55    641 893,41    439 837,55    0    0    
EGENKAPITAL OG GJELD
Annen egenkapital2050 397 556,43 cr397 556,43 cr397 556,43 cr397 556,43 cr

210 161,30 cr 0,00    210 161,30 cr 0,00    Udisponert resultat (Ikke bokført)
Leverandørgjeld2400 7 422,00 cr4 063,00 cr7 422,00 cr4 063,00 cr
Forskuddstrekk2600 18 950,00 cr8 794,00 cr18 950,00 cr8 794,00 cr
Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift2770 6 222,54 cr3 860,59 cr6 222,54 cr3 860,59 cr
Påløpt arbeidsgiveravgift2780 1 197,02 cr2 157,42 cr1 197,02 cr2 157,42 cr
Skyldig lønn2930 0,00    0,00    
Skyldige feriepenger2940 8 489,56 cr15 300,67 cr8 489,56 cr15 300,67 cr
Egenkapital og gjeld 641 893,41 cr 439 837,55 cr 641 893,41 cr 439 837,55 cr0    0    

01 12
2020

Rennesøy Fotballklubb

Balanse
1

for
Side:

Regnskapsår:
Periode: -

Dato fra-til: -
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Nr.
Denne periode Hittil

Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Salgs- og driftsinntekt
Inntekter kiosk3009 25 818,00 cr444,76 cr25 818,00 cr444,76 cr
Kontingent3010 142 067,50 cr142 067,50 cr
Mva kompensasjon3011 48 198,00 cr36 404,00 cr48 198,00 cr36 404,00 cr
Innbet. cup3020 31 800,00 cr31 800,00 cr
Inntekter fotballskole3030 5 669,50 cr24 057,46 cr5 669,50 cr24 057,46 cr
Inntekter sponsorgenser3045 20 000,00 cr20 000,00 cr
Sponsorinntekter3050 139 500,00 cr122 500,00 cr139 500,00 cr122 500,00 cr
Stripe Spond AS3053 247 554,51 cr247 554,51 cr
Inntekter Norges
Idrettsforbund-Olympisk

3063 99 342,00 cr83 395,00 cr99 342,00 cr83 395,00 cr
Inntekter RFK dag3069 81 480,00 cr5 770,42 cr81 480,00 cr5 770,42 cr
Salg toalettpapir3073 15 060,00 cr26 950,00 cr15 060,00 cr26 950,00 cr
Inntekter Rennesøydagen3077 21 527,55 cr21 527,55 cr
Inntekter loddsalg3079 200,00 cr200,00 cr
Inntekter klær3080 6 169,36 cr6 169,36 cr
Inntekter Norsk Tipping3090 15 199,19 cr12 908,15 cr15 199,19 cr12 908,15 cr
Tilskudd Rennesøy
Kommune

3400 18 700,00 cr18 700,00 cr
Salgs- og driftsinntekt 566 153,66 cr 664 561,74 cr 0    566 153,66 cr 0    664 561,74 cr
Varekostnad.
Kjøp av treningstøy4000 150 060,83    50 616,60    150 060,83    50 616,60    
Utgifter til fotball cup,
turnering

4010 142 767,49    31 644,75    142 767,49    31 644,75    
Utgifter til Rennesøy dagen4011 1 492,00    1 492,00    
Utgifter til RFK dagen4012 18 267,60    18 267,60    
Kjøp fotball utstyr4020 7 957,23    99,00    7 957,23    99,00    
Kjøp av toalettpapir4021 7 500,00    18 500,00    7 500,00    18 500,00    
Kjøp av premier4030 14 750,00    1 493,00    14 750,00    1 493,00    
Varekostnad. 102 353,35    342 795,15    0    102 353,35    0    342 795,15    
Lønnskostnad
Lønn til ansatte5000 83 231,00    150 007,00    83 231,00    150 007,00    
Periodiseringskonto lønn5090 8 489,56    15 300,67    8 489,56    15 300,67    
Arbeidsgiveravgift5400 11 735,57    21 151,02    11 735,57    21 151,02    
Arb.giv.avg. avs. feriepenger5401 1 197,02    2 157,43    1 197,02    2 157,43    
Red. p.g.a Covid 195402 1 090,00 cr1 090,00 cr
Godtgjørelse dømming kamp5500 4 271,00    19 155,00    4 271,00    19 155,00    
Lønnskostnad 206 681,12    108 924,15    0    206 681,12    0    108 924,15    
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Leie postboks6399 1 185,00    1 185,00    
Kjøp utstyr6520 5 000,00    1 078,00    5 000,00    1 078,00    
Programvare årlig vedl.hold6553 1 512,50    995,00    1 512,50    995,00    
Regnskapshonorar6705 28 541,00    17 471,00    28 541,00    17 471,00    
Møte, kurs, oppdatering o l6860 11 973,70    11 973,70    
Porto6940 179,90    179,90    
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger

19 544,00    48 392,10    0    19 544,00    0    48 392,10    

2020
1201 Rennesøy Fotballklubb

Resultatregnskap
1

for
Side:

Regnskapsår
Periode -

Dato fra-til: -

Annen driftskostnad
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Nr.
Denne periode Hittil

Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor BudsjettAnnen driftskostnad
Bilgodtgjørelse,
oppgavepliktig

7100 18 851,00    18 851,00    
Bilgodtgjørelse, trekk- og
AGA-fri

7101 2 130,00    2 130,00    
Reisekostnad, ikke
oppgavepliktig

7140 8 871,15    4 323,00    8 871,15    4 323,00    
Kontingent7400 5 800,00    9 250,00    5 800,00    9 250,00    
Forsikringspremie7500 1 375,00    4 800,00    1 375,00    4 800,00    
Avslutning m/spillere7710 25 792,00    2 799,00    25 792,00    2 799,00    
Styremøter7711 727,20    727,20    
Bank- og kortgebyr7770 4,00    1 376,00    4,00    1 376,00    
Kredittkortprovisjoner7775 709,40    418,89    709,40    418,89    
Annen kostnad,
fradragberettiget

7790 1 977,23    3 824,80    1 977,23    3 824,80    
Annen driftskostnad 27 518,89    65 509,78    0    27 518,89    0    65 509,78    
Driftskostnader 356 097,36    565 621,18    0    356 097,36    565 621,18    0    
Annen renteinntekt8050 228,00 cr228,00 cr
Renteinntekt bankinnskudd8051 105,00 cr105,00 cr
Årsresultat 210 161,30 cr 99 168,56 cr 210 161,30 cr 99 168,56 cr0    0    
Årsresultat8800 99 168,56    99 168,56    

2020
1201 Rennesøy Fotballklubb

Resultatregnskap
2

for
Side:

Regnskapsår
Periode -

Dato fra-til: -
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Sender inn forslag om å opprette sportslig utvalg fra våren 2021 
 
Sportslig utvalg: 
 
Sportslig leder ser behovet for å ha et eget team til å diskutere og utforme den sportslige strategien. 
Et utvalg som ser fremover med bakgrunn i historien til klubben. Utvalget tar opp erfaringer som 
skjer på feltet, innspill som kommer fra trenere, foreldre og styret. De legger så frem saker og innspill 
til styret som foretar beslutninger. Enkelt medlemmer fra styret kan bli invitert til til møter sportslig 
utvalg har når det er relevant. Dette vil styrke vårt sportslige tilbud og vi bygger en god støtte 
funksjon rundt våre ansatte. Det vil gi våre ansatte et rom for å diskutere saker som opptar dem uten 
å måtte forsvare seg overfor arbeidsgiver. Det gjør oss mer profesjonelle og vi vil forhåpentligvis 
fremstå mer samlet. Styremøtene vil også kunne fungere mer som beslutningsmøter fremfor 
diskusjonsmøter, da vi lar diskusjonene foregå i utvalg og i forkant av styremøtet.  
 
Foreslår at sportslig utvalg består av 4 personer; 
Sportslig leder 
2 eksterne med god trenerbakgrunn, der minst 1 kjenner klubbens historie 
Styreleder 
 
Forslag til kandidater: 
 
Bernt Arne Breistein; far til Helene Breistein på J15. Han har bakgrunn som trener for flere barne og 
ungdomslag i Mastra, har fungert som kampleder, assistenttrener og samtalepartner for Christer 
siden oppstart i 2014. Bernt Arne var med å etablerte klubben og kan dens historie. Jobber som 
daglig leder i Sub sea services og er en god strateg.  
 
Jøran Austbø; var med på oppstart av klubben i 2014, da han var med som trener for 2005 kullet vårt. 
Jøran var styreleder i Mastra under en hektisk tid. Her fikk han god erfaring med utfordringer som 
oppstår i ungdomsår, med tanke på spillerlogistikk, treningsmengde og hospitering. Alle temaer som 
vi vil få bryne oss på de neste årene. Han har vært leder for valg komiteen i flere år og kjenner godt 
utfordringene RFK har vært gjennom. Jøran har en sønn på Vidar sitt G16 lag og vet godt hvilke krav 
som stilles til ungdommen i byen.  
 
Sportslig leder har snakket med begge to og de er begge positive til å være med. 
 
Foreslår at sportslig utvalg har 2-3 møter i året, med oppstart våren 2021.  
 

 
Christer 
 

 
 



   

VÅRE HOVEDSPONSORER 
 

Fastsettelse av medlemskontingent 

 

Styret foreslår følgende kontingent i 2021 

 

Forslag til medlemskontingent 2021:  

Kontingent ledere (alle med verv i klubben) 100  

Kontingent medlemmer (spillere og støttemedlemmer) 275 

Aktivitetsavgift barn 750 

Aktivitetsavgift ungdom (inkludert RFK Ungdom og Basis) * 3225 

RFK Barn inkludert Basis (kr 1000 pr halvår) 2000 

*Styret har etter anbefaling fra SL vedtatt at alle ungdomsspillere skal kunne delta på like vilkår på 
alle treninger. Derfor blir det en total sum pålydende kr 3500 pr år. Dette inkluderer kontingent 
pålydende kr 275 samt fullt RFK Ungdomstilbud (lagstreninger + ekstratreninger 2 ganger pr uke samt 
RFK Basis utenom sesong).  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÅRE HOVEDSPONSORER 
 
 

Styrets forslag til budsjett for regnskapsåret 2021   

Utgifter: Budsjett 2021 

Lønn SL 165,000 

Lønn spillerutvikler / RFK ekstra 30,000 

Arb.avgift 25,000 

Godtgjørelse (kjøring og annet) 10,000 

Regnskapshonorarer 22,000 

Dommerutgifter  25,000 

Kurs (keeper og annet) 30,000 

Trenerbekledning 10,000 

Drakter 25,000 

Div . cuper 100,000 

Forsikringer 5,000 

RFK dag / premier 40,000 

Utstyr til trening 50,000 

Toalettpapir 15,000 

Brakken 12,000 

Banehus 15,000 

Totalt: 579,000 

 

Inntekter: Budsjett 2021 

Kontingenter og treningsavgift barnelag 110,000 

RFK Barn (valgfritt ekstratilbud) 50,000 

RFK Ungdom (inkludert kontingent og avgift) 130,000 

Momskompensasjon 40,000 

Sponsor 50,000 

Norges idrettsforbund/Olympiatoppen 85,000 

Loddsalg og tilsvarende dugnad 40,000 

RFK dag / Kiosk 15,000 

Tilskudd kommune 0 

Covid kompensasjon kansellert RFK-dag 2020 56,000 

Toalettpapir 30,000 

Totalt: 606,000 

  
 
 
 
 
 



 

VÅRE HOVEDSPONSORER 
 
 

Kommentarer til budsjett:  
Det foregår forhandlinger med Mastra om samarbeid med oppussing og bruk av banehuset i 
Vikevåg. Styret har vedtatt en budsjettert sum på kr 75.000 for oppussing ved inngåelse av 
samarbeid. Det er midlertid satt ett absolutt tak på kr. 100.000. Summen hentes fra oppsparte 
midler på bok.  
 

Det foregår løpende forhandlinger med mulige sponsorer. Styret ønsker å kunne disponere 
eventuelle bidrag som frimidler til forskjellige behov. Foreslått bruk er blant annet bekledning til 
medlemmer samt banehus / brakke.  
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1 Forord:  
Rennesøy Fotballklubb (RFK) ble etablert 24. juni 2014. Den høsten ble også den første sportsplanen 

utarbeidet. Involvert i utarbeidelsen av 2014 utgaven var konstituert styre for 2014, samt 

ressurspersoner fra medlemsmasse. Sportsplanen ble sist revidert av styret og sportslig leder i 2015. 

Vi ser nå at det er tid for å ta en ny revidering der vi går gjennom sportslig opplegg og peker ut en ny 

retning for klubben. 

 

2 Innledning 
Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i RFK og derved utvikle 

klubb og spillere i en positiv retning. RFK er nå 6 år og vi begynner å få en god del erfaringer på hva 

som fungerer, da spesielt i barnefotball hvor vi har hatt de flest lag. På ungdomsfotball er vi fortsatt 

veldig unge og her må vi fortsatt hente erfaringer fra andre klubber og prøve å feile litt sammen. I 

den reviderte sportsplanen så vil vi oppsummere erfaringene vi har som klubb og samle våre tanker 

på hvilke retningslinjer som skal gjelde for våre lag fra knott og opp til senior fotball. Hvordan kan vi 

bygge en solid organisasjon bygget på forutsigbarhet for barn og voksne? Hvordan kan vi som klubb 

også i fremtiden klare å balansere et godt tilbud for alle som ønsker å spille fotball? Vi skal være en 

klubb som tar vare på alle, det skal være gøy å spille fotball sammen med venner, i tillegg så skal det 

være lov og si at en har lyst å bli god. For oss er det ikke enten eller, men både og. Vi er overbevist 

om at alle barn spiller fotball fordi det er gøy, da må vi lage et tilbud der hver økt har det fokuset som 

sitt overordna mål.  

 

Identitet, klarer vi å skape en identitet i hvordan lagene våre spiller fotball, der en felles forståelse 

gjenspeiler seg på tvers av alder og kjønn? Først da vil vi opptre samlet og det er de som klarer det 

som i dag overlever og får fremgang som klubb. I denne sportsplanen så har vi samlet vårt DNA og 

laget en beskrivelse på vår identitet. Det er viktig for oss at våre spillere, trenere, leder og foreldre 

ser den, er klar over den og ikke minst lever opp til den. Grunnmuren til et fellesskap måles i 

erfaringer og historier som skapes sammen som gruppe. 

 

Vårt rekrutteringsgrunnlag er primært på Sørbø, Østhusvik og i Vikevåg. Klubben har som mål å være 

en klubb for hele Rennesøy og vårt fotballtilbud skal for både barn og ungdom være minst om ikke 

bedre enn klubber i byen. Vi ønsker derfor å ha et godt forhold til våre naboklubber Finnøy og Mastra 

slik at vi kan samarbeide om spiller og lag der det er nødvendig. I 2020 fikk vi i gang vår 

ungdomsfotball for fullt. Vi tilrettela for en god treningsuke for alle våre spillere. Vårt nye tilbud med 

RFK ungdom, der spiller velger om de vil trene 3-5 ganger i uken har vært en nøkkel. Tilbudet ivaretar 

alle RFKere, øktene har et godt faglig tilbud, de er varierte og det gis rom for å være sosial både før 

og etter trening, da 2 av øktene skjer som en forlengelse av skolehverdagen.  
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3 Verdigrunnlag, visjoner, og mål 
Dette kapitlet beskriver RFK sitt verdigrunnlag, visjoner og mål. Det er et krav at alle våre trenere, 

lagledere, ledelse og tillitsvalgte for øvrig setter seg grundig inn i dette kapittelet og etterlever det i 

praksis. Vår sportslig leder gjennomgår vårt verdigrunnlag, visjon og mål på trenerforum for nye 

trenere. Før vi går inn på hvordan vi skal spille fotball og hva vi ønsker å lære spillerne våre, så må vi 

definere for oss selv, hvorfor vi ønsker å drive med utvikling av fotballspillere? Vi har her samlet 

følgende argumenter. 

 

● Vi ønsker å skape et trygt og godt oppvekstmiljø på Rennesøy 

● Vi ønsker å utvikle sunne og gode verdier  

● Vi ønsker å lære spiller å bli trygg med ball 

● Vi ønsker å spille sammen, fotball er aller kjekkest sammen med andre 

● Vi ønsker å oppleve glede med fotball både på og utenfor banen 

● Vi ønsker å dele vårt engasjement for spillet 

● Vi ønsker å gi spiller mulighet til å lykkes i fotballen og ser overføringsverdien av ferdigheter 

som de kan ta med seg til arenaer utenfor banen.  

 

 

3.1 Verdigrunnlag og holdninger: 
Vår kultur i RFK skal bygge på samhold, lojalitet og respekt for hverandre. Medlemmene våre skal 

være gode rollemodeller og spille en positiv rolle i idrettsmiljøet på Rennesøy.  

 

På hver trening går vi på banen med følgende mål. Vi har det gøy sammen. vi gjør vårt beste og vi 

oppfører oss, dette gjelder til og fra trening,  i garderoben, under trening og i kamper/turneringer. 

 

3.1.1 Vi har det gøy sammen: 
På hver trening skal vi ha det kjekt sammen. Da må vi stille oss spørsmålet, hvorfor spiller barn og 

unge fotball? Samhold, gleden over aktiviteten, det å bli bedre, møte venner m.m. Da må vi som 

klubb organisere våre treninger og aktiviteter etter det.. Barn og unge lærer av å få ansvar og å bli 

utfordret gjennom å ta egne valg. For å få til dette så ønsker vi å tilrettelegge for at hver spiller 

opplever positive mestringsopplevelser på hver trening. Vi vet at spill, lek øvelser og samarbeid er 

noe alle fotballspillere setter pris på og er derfor et viktig virkemiddel for oss for å skape glede på 

trening.  

 

3.1.2 Vi gjør vårt beste: 
Et viktig verdigrunnlag for oss som klubb er å lære våre spiller at vi alltid går på banen for å gjøre vårt 

beste, men viktigere enn det er det at vi har et sterkt ønske om å gjøre våre medspillere gode, først 

da vil den enkelte spiller få ut sitt ytterste potensial og bli den beste utgaven av seg selv både som 

spiller og menneske.  
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Vi skal ha et avslappet forhold til resultater i kamper og på trening. Spiller skal vite at vi trenere 

vektlegger gode lag presentasjoner og samspill fremfor seire og individuelle prestasjoner. Vi vurdere 

hver enkelt spiller opp mot sine forutsetninger og om den enkelt i dag klarte å få ut det beste i seg 

selv og sine medspillere. Gjør vi det så er det godt nok. Hvis vi lærer våre trenere og spillere at om 

alle gjør sitt beste og vil hverandre vel, så vil vi sammen ta nye steg og kunne strekke oss litt lengre 

for hver økt.  

 

3.1.3 Vi oppfører oss sammen med andre: 
De fleste trives best i lag med mennesker som kan oppføre seg, har respekt for hverandre og som er 

ydmyke og inkluderende. RFK ønsker ikke bare å utvikle fotballspillere, vi ønsker å utvikle gode 

mennesker. Det er en verdi for oss at spillere som har vært og er i klubben skal kunne representere 

klubben på en god måte. Fra knotteskole til a-lag så skal våre medlemmer kjennetegnes ved at vi kan 

oppføre oss på og utenfor banen. Vi behandler klubben, våre trenere, medspillere, dommere og 

motstandere med den respekt de fortjener. Vi starter og avslutter en økt sammen og vi snakker til 

hverandre og ikke om hverandre. Vi unner hverandre suksess og deler opp og nedturer sammen. For 

å få til dette så har vi valgt ut noen verdier som er viktige for oss:  

 

● Respekt 

● Samhold 

● Ydmykhet 

● Motstandsdyktighet 

● Reflektert 

● Ambisjoner 

 

 

3.2 Visjon 
“Fotball er gøy på Rennesøy” 

 

3.3 Mål: 
Gi spiller mulighet til å utvikle seg som menneske positivt og varig. Vi ønsker å utvikle sunne gode 

verdier, spille underholdende fotball og ha det kjekt sammen. Vi skal være tilstede for hverandre og 

alltid etterstrebe å gjøre vårt beste.  

 

1. Skape et trygt og godt miljø hvor alle spiller på lag med hverandre. 

2. Utvikle selvstendige spillere som tar egne valg. 

3. Drive god trenerutvikling av våre frivillige. 

4. Rekruttere spillere til ungdoms, seniorfotball og fremtidige frivillige trenere/ledere i RFK. 
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3.3.1 Et trygt og godt idrettsmiljø: 
Miljøet er viktig for oss, det viser seg at vi mennesker lærer av hverandre. Venner, motstandere, 

trenere og foreldre. Alle har stor påvirkning på hvordan læringsmiljøet i et lag og en klubb er. Vårt 

mål er at vi skal la spillerne få være med å styre miljøet. Vi ønsker å skape utforskende miljøer hvor 

spiller selv utfolder seg og pusher hverandre. For å få til dette trenger vi spillere som tar egne valg, 

lærer av dem og prøver igjen. For at en spiller skal gjøre dette så må et par parametere på plass. Vi 

trenger trygghet i bånn. For de fleste så er den ikke der med en gang, men må jobbes med. Vi starter 

derfor alltid med å gi våre nye medlemmer gode relasjoner til trener, ballen og sine medspillere. Vi 

ser at for å kunne bli glad i spillet så må en oppleve at en trener ser deg og at medspillere vil en vel. 

Først da tørr en å utfolde seg med ball og ta egne valg. Samfunnet har med velferdssamfunnets 

oppbygning og i en tid med høy grad av utdannelse beveget seg mer inn i et individuelt samfunn hvor 

hver enkelt er opptatt av å optimalisere sin hverdag på individnivå fremfor å stille seg spørsmålet hva 

kan jeg bidra med inn i fellesskapet? Så blir spørsmålet; hva kan jeg få av fellesskapet? I dag når vi 

analyserer og utvikler spiller i fotball så har det også blitt en dreining mot spesialisering og stort fokus 

på individuell trening og optimalisering for hver enkelt, med egne rolle treninger i lagdeler, jobbing i 

små grupper m.m Det er i våre øyne feil vei å gå, fotball handler om lagspill og om å sette sammen 

spillere som er eksperter i sin rolle, men for å forstå helheten så må vi vite hvordan de andre tenker 

og bruker sine ferdigheter, dermed må vi jobbe sammen og ikke hver for oss. Målet vårt er å lære 

hver spiller å finne sin spisskompetanse for så å kunne bruke den til å sette medspillere oppi 

situasjoner hvor de får brukt sin.  

 

Trygghet + mestring + (utfordringer) = Trivsel 

 

Vår strategi her er at vi starter med å gjøre våre trenere trygge på barna, la dem gå rundt på 

knotteskolen og bli kjent med ungene, bygge relasjoner, mens klubben har ansvar for det faglige. 

Neste steg er å gjennomgå det faglige. De får så en grunnleggende gjennomgang av vår 

treningsmetodikk, vi forklarer og viser øvelser og repeterer filosofi, dette skjer på øktene til 

knotteskolen, RFK BARN og trenermøter. På knotteskolen formes treningsgruppene og vi lærer barna 

vårt verdigrunnlag om at vi skal ha det gøy på trening, oppføre oss og alltid gjøre vårt beste. Det 

repeteres før og etter hver trening. For å få spiller trygg på hverandre så bruker vi blant annet ulike 

aktiviteter. Vi spiller ikke bare fotball, men vi lar dem prøve landhockey, turn og leker. Dette gjør at vi 

får blandet dem mer og tatt dem ut av faste mønstre. I tillegg bruker vi differensiering, nivådeling i 

trening og kamp. Et godt verktøy for å kunne inkludere alle i spillet og gi spiller tid til å utvikle sine 

ferdigheter under trygge rammer.  

 

3.3.2 Utvikle selvstendige spillere som tar egne valg: 
Hva hvis vi tenker på fotball som en tanke?  

 

Vi ønsker å skape spillere som tar egne valg og som blir trygge på seg selv på banen. For å få til det så 

må vi fra tidlig alder, la våre spillere få øve seg på å ta valg med og uten ball. Vi må lære dem å 

innhente informasjon, for så å ta hensiktsmessige valg med bakgrunn i  hva de ser på banen. Vi skal 
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ha stor aksept for feil for det er det vi lærer av. Vi trenere skal ikke komme med fasiter på valgene 

som blir tatt men vi skal hjelpe spiller med å gi dem retningslinjer for spillet som gjør at valgene bli 

færre og enklere å gjennomføre. Ved å øve på valg fra tidlig alder så vil våre spillere skape et eierskap 

til sin egen utvikling som igjen gir trygghet og selvstendighet over tid. Vi skal tørre å tape, la spiller 

lide på kort sikt for på lang sikt høste fruktene. 4 viktige verktøy vi skal bruke her er veiledning, 

posisjonsspill, vanlig spill og refleksjon over egne valg. Etter hver økt så oppfordres trenere til å stille 

seg selv og spiller spørsmålene.  

 

Har jeg hatt en kjekk trening? 

Gjorde jeg mitt beste i dag?  

Oppførte jeg meg ovenfor mine lagkamerater, trenere, dommere? 

 

Hvis ja på alle 3 så noen fine ord. Hvis nei på en av dem så en kort samtale om hva som gikk galt. La 

da gjerne de som svarer nei på spørsmålet få reflektere litt over hvorfor det gikk som det gjorde.  

 

Målet er å skape trygge selvstendige utøvere som tar egne valg for sin fremtid.  

 

3.3.3 Drive god trenerutvikling av våre frivillige trenere 
Vi ønsker å identifisere trener spirer så tidlig så mulig. Vårt viktigste verktøy er knotteskolen hvor 

målet er å utdanne foreldre, spiller og fremtidige trenere på RFK metoden. Her gjennomgår vi 

klubbens metodikk på hver trening. Vi lærer spiller og foreldre hvordan vi skal oppføre oss på trening. 

Hva som forventer av oss og hvordan vi ønsker at fotball skal spilles. Gjennom knotteskolen skal 

spillere og trener bli trygge på hverandre og skape en gruppe som klare med tiden å stå på egne ben. 

De vil fra 5-8 år få tett oppfølging med vår sportslige leder som gir dem pedagogiske verktøy, 

treningsmetodikk og innblikk i nivådeling.  

 

Våre erfaringer gjennom 20 år på feltet har gitt oss en trygghet i at den beste trener utviklingen skjer 

på feltet sammen med laget. Vi har derfor et ekstra fokus i RFK på å få flest mulig foreldre med ut på 

feltet. Det gir en trygg hverdag både for trener og spiller. Det er også her vi som klubb setter inn våre 

ressurser. På våre ekstra tilbud RFK BARN og RFK UNGDOM vil klubben vise frem vår 

treningsmetodikk uke for uke til ungene våre. Her vil vi ved jevne mellomrom invitere inn trenere til å 

observere og bli kjent med hvordan klubbens ansatte jobber med neste nivå. Trenere vil også være til 

rådighet for spørsmål og gå dypere inn i øvelser og filosofi enten i forkant, underveis eller i etterkant 

av øktene.  

 

I tillegg til våre ekstra tilbud så tilrettelegger også klubben for fellestreninger i alderen 10-12 år. Da 

trener våre kull sammen på 1-2 gjerne 3 år. Dette organiseres gjennom klubben med god hjelp av 

våre frivillige trenere. Dette sikrer at lagene våre utvikles i takt og at hver spiller følger det samme 



RFK sportsplan 

9 
 

utviklingsløpet. Fellesøktene gir oss gode muligheter for nivådeling og vi kan å gi den enkelte spiller 

den utfordringen som de til enhver tid trenger, da vi har flere spillere å ta av. Her kan vi strekke den 

ivrige 10 åringen opp mot eldre spillere og vi kan la en liten 12 åring få spille under et lavere tempo 

og dermed mestre mer enn på en vanlig lagtrening. I tillegg vil det være en god arena for nye spillere 

til å gli inn i gruppen ved at de største vinnerskallene havner i samme gruppe og at vi dermed kan ha 

et mer sosialt preg i noen grupper. Alt med bakgrunn i at vi ønsker å ha en kjekk trening for alle og gi 

dem muligheten til å gjøre sitt beste. Noe som kan være vanskelig hvis 1-2 spillere hele tiden har 

ballen. 

 

Etter å ha stått sammen på feltet og høstet erfaringer så samles vi et par ganger i året til refleksjon 

og samtale. I trenerforum evaluerer vi opplegg, grupper og aktiviteter vi har vært gjennom den siste 

perioden.  

 

 

3.3.4 Rekruttere spillere til ungdoms, seniorlag og fremtidige frivillige trenere/ledere 
Et av våre mål er at i RFK så har vi det kjekt sammen. Det skal gjenspeile alle våre treningsøkter og 

aktiviteter. Det skal også være vårt fortrinn for å få spillere til å ønske å være i klubben lengst mulig. 

Vi ønsker å skape gode mennesker. Vi har et ønske om at våre spillere ser tilbake på tiden i RFK som 

verdifull og med det også ønsker å komme tilbake som spiller, trener eller frivillig. Vi har derfor et 

stort fokus på samhold både internt i laget, men ikke minst for hele klubben. Her bruker vi følgende 

virkemidler: 

 

Felles retningslinjer 

Felles treningsmetodikk 

Felles turneringer 

Felles treninger 

Felles arrangement RFK dagen, Vintercup m.m 

Vi aktiviserer våre ungdomsspillere og foreldre 

 

3.4 Representasjon på sonelag  
Det året spiller fyller 12 år så inviteres klubbene til å sende 1-2 spillere til kretstiltak. Dette 

arrangeres av Rogaland fotballkrets, men koordineres gjennom toppklubbene Viking og Klepp. 

Kriteriene for å bli meldt inn til et slik tiltak er følgende: 

● Dedikert, er glad i å trene. Viser stor tilstedeværelse i treningsarbeidet. 

● Gode kognitive ferdigheter. Kloke valg med ball, klarer å se inn i fremtiden.   

● Fotballkompetansen 

● Vekst, fysiske ferdigheter opp mot potensial. 
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Det er sportslig leder/spillerutvikler i samarbeid med trenerteam på kullet som nominerer inn spiller.  

 

3.5 Formell trenerkompetanse: 
Vårt trenerutviklingsprogram bygger på NFF sin formelle utdanningsprogram og våre trenere følger 

malen til NFF gjennom knottsskolen, RFK EKSTRA, fellestreninger og trenerforum. I samarbeid med 

NFF utdanner vi trenere og vi har opprettet dialog hvor NFF sender ut trener for å fullføre trenerkurs 

for våre trenere. I figuren under så finner dere strategiplan for RFK til 2021-2023. 

 

 

 

 

4 Sportslig plan og innhold 
Vår sportslige plan er formet gjennom mange års erfaring fra barn og ungdomsfotball. Vi stiller oss 

spørsmålet, hvordan kan vi på en best mulig måte få ut spillerens potensial samtidig som vi har det 

kjekt sammen? Deltakelse, det å være engasjert er målet fremfor å fokusere på resultater. Vi ønsker 

å analysere våre spillere mens vi trener, utvikle kognitive evner hvor de til enhver tid blir utsatt for 

valg og må ta beslutninger gjennom de tankene som oppstår. Vi skal utvikle fotballferdigheten 

gjennom ballkontroll, bevegelse og posisjonering. Gode mennesker skapes gjennom karakterbygging, 
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vi har valgt følgende verdier, ambisjoner, respekt, ydmykhet, motstandsdyktighet, refleksjon og 

samhold. Verdiene skal være med oss i all aktivitet og skal sette seg i ryggraden hos den enkelte 

spiller, trener og foreldre. 

 

Fotballspillere utvikler seg med og uten trener. Derfor må vi forsikre oss om at våre treninger 

påvirker spiller positivt. At de går hjem med en følelse av at medspillere og treneren vil meg vel og at 

vi står sammen. Da vil vi skape gode assosiasjoner til fotballen som gjør at spiller tenker, handler og 

gjennomfører i tråd med våre verdier både på og utenfor banen.  

 

Det er viktig at spiller, trener og foreldre vet hvorfor vi gjennomfører og organiserer øktene som vi 

gjør. Det beste er om vi alle i størst mulig grad snakker sammen språk. Vår sportslige leder har ansvar 

sammen med foreldre trener å få satt vår treningsmetodikk ut på feltet for alle våre treningsgrupper.  

 

 

1. Utviklingsløp - hvordan organiserer vi gruppene våre? 

2. Spilleranalyse - hvilke spillere ønsker vi å skape? 

3. Treningsinnhold - Hva skal våre treninger inneholde? 

4. Spilleprinsipper - hvordan ønsker vi at våre lag skal spille fotball? 

5. Spillesystem - hvordan strukturerer vi laget i spillet?  

 

 

4.1 Utviklingsløpet i RFK - hvordan organiserer vi gruppene våre 
Rennesøy FK deler våre medlemmer inn i 6 grupper etter spillform:   

 

● 4-7 år - knotteskolen 3er fotball 

● 8-9 år - 5er fotball 

● 10-11 år - 7er fotball 

● 12-13 år - 9er fotball 

● 14- 16 år - 11er fotball 

● Junior/senior - 11er fotball 

 

 

I tabellen under finner dere en detaljert oversikt over hovedtrekk på hvordan de ulike gruppene blir 

organisert med tanke på antall treninger, treningsinnhold, mål og aktiviteter.  
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Alder Organisering Faglig innhold Aktiviteter 

4-7 år Spiller:  

Knotteskolen går hele året og blir 

ledet av klubbens spillerutvikler i 

samarbeid med foreldre. Det 

siste året etableres en egen 

treningsgruppe for 7 år hvor de 

gradvis går ut av knotteskolen og 

kjører eget opplegg.  

 

Trener:  

Foreldre som er med på feltet 

kvalifiseres til del 1 av 

grasrottrener kurset. Målet er å 

rekruttere minimum 2 trenere 

per årskull.  

 

Trener blir godt kjent med 

klubbens filosofi og hvordan en 

gjennomføre en RFK økt. Gode 

samtaler med SPL. 

Bli kjent med fotball som 

aktivitet.  

 

Lek 

Hinderløype 

Snappa føtter 

Landhockey 

 

Firkant 

3 vs Løven 

3 vs 1 

4 vs 1 

 

Posisjonsspill 

1 vs 1 + 2 

1 vs 1 + 1 

2 vs 2 + 1 

2 vs 2 + 2 

3 vs 3 + 1  

3 vs 3 + 2 

 

Spill 

Hjørnefotball 

Småspill 

2 vs 2 + 2 

3 vs 3 + 2 

4 vs 4 + 1 

2 vs 2 

3 vs 3  

4 vs 4 

5 vs 5 

Oktober - april 

Rennesøyhallen.  

April - oktober 

Vikevåg kunstgress 

 

 

Deltar på 4-6 

turneringer Ril cup, 

Pol cup,  RFK dagen, 

Finnøy cup, Hinna cup, 

Viking cup 

8-10 

år 

Spiller: 

1 trening + 1 kamp i sesong,  

2 treninger utenom sesong 

2 ekstra treninger  

 

Trener: 

Trenerkurs RFK ekstra  

Eksempel treninger  

Trenerforum i forkant og 

etterkant av sesong 

 

Fokusområder trener:  

Nivådeling - gi alle mestring 

Formidling - se de små detaljene 

Bli trygge med ball, Snappa 

føtter 

Lek i par 

 

Firkant 

3 vs 1 

4 vs 1 

4 vs 2 

5 vs 2 

6 vs 2 

 

Småspill 

1 vs 1 + 2 Små mål 

2 vs 2 + 2 Små mål 

3 vs 3 + 1 Små mål 

RFK BARN 

RFK basis 

Turneringer: 

Vintercup, Pol, Finnøy, 

RFK dagen, 

Puttefestivalen, Viking 

cup 
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Kampledelse - forsterke det 

positive, la spille gjøre feil 

 

3 vs 3 + 2 Store mål 

2 v 2 +3 Store mål 

4 vs 4 + 1 Store mål  

5 vs 5 Kamp 

11.12

år 

Spiller: 

1 lagøkt 

1 klubbøkt (fellestrening) 

2 ekstra treninger  

1-2 kamper 

 

Trener: 

Får oppfølging på fellestrening 

hvor en overfører spillestil og 

treningsmetodikk.  

Kursing på RFK ekstra 

 

Trenerforum i forkant og 

etterkant av sesong hvor vi 

evaluerer. 

Skadeforebyggende trening 

i et lekbasert miljø.  

 

 

Firkant 

3 vs 1 

4 vs 1 

4 vs 2 

6 vs 2 

2 vs 2 + 5 

 

Posisjonsspill  

3 vs 3 + 3 

4 vs 4 + 2 

5 vs 5 + 2 

 

Spill 

3 vs 3 + 3 Små mål 

4 vs 4 + 2 Små mål 

5 vs 5 + 2 Store mål 

6 vs 6 små mål 

7 vs 7 Kamp 

8 vs 8 

9 vs 9 kamp 

 

Struktur 

1-3-2-1 

1-2-3-3 

1-3-2-3 

1-2-4-2 

 

 

 

RFK BARN 

RFK laget 

Vintercup, Pol, Finnøy, 

RFK dagen, 

Puttefestivalen, Viking 

cup 

 

 

All hospitering styres 

av klubben og er en 

dialog mellom  

sportslig leder, trener 

og foreldre. 
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13 år Spiller: 

Alle trener 2 økter + kamp året 

igjennom. I tillegg har vi 2 ekstra 

økter. Ivrige spillere som er 

modne nok vil få tilbud om å 

delta på RFK ungdom. 

 

Ekstra:  

Hospitering til andre klubber, RFK 

laget 

Ryger eller Greens 

 

Trener:  

Anbefaler trener å være med 

rundt RFK ekstra opplegg for å 

lære spillestil og hvordan vi 

påvirker i denne alderen.  

Tett dialog mellom SPL og trener.  

 

 

Skadeforebyggende trening 

i et lekbasert miljø. 

 

Firkant: 

4 vs 2 

2 vs 2 + 4 

6 vs 2 

 

Posisjonsspill 

3 vs 3 + 3 

4 vs 4 + 4 

6 vs 6 + 2 

5 vs 5 +3 

  

Spill 

4 vs 4 + 4 små mål 

5 (6) vs 5 (6) + 4 (3) store 

mål 

6 vs 6 + 2 små mål  

7 vs 7 + 2 Store mål 

9 vs 9 Kamp  

 

Struktur:  

1-3-2-3 

1-2-3-3- 

1-2-4-2 

 

 

Fredagstreninger 

Fotballskoler 

 

RFK UNGDOM 

RFK laget 

Turneringer: 

Kvia Vinterserie, Pol, 

Finnøy, RFK dagen, 

Vildbjerg cup, Regy 

cup 

 

Har trenerforum, 

samlinger hvor vi 

diskuterer spillestil og 

treningsinnhold i 

ungdomsfotballen.  

 

14-16 

år 

Spiller: 

Alle trener minimum 2 økter + 

kamp året igjennom med laget.  

3 økter med RFK ungdom + en 

ekstra kamp.  

 

Ekstra utfordringer:  

Klubben jobber for å tilbyr 

hospitering til større klubber som 

Vidar, Randaberg, Viking når de 

ser at spiller trenger ekstra 

utfordringer. 

 

 

Trener:  

Skolerte foreldretrenere er med 

videre. RFK ekstra laget har 

spillerutvikler betalt av klubb.  

 

 

Skadeforebyggende trening 

i et lekbasert miljø. 

 

Firkant:  

Øver på kampen gjennom 

Posisjonsspill. 

 

3 vs 3 + 3 

4 vs 4 + 3 

4 vs 4 + 4 

6 vs 6 + 2 

5 vs 5 +3 

6 vs 6 + 4  

 

Varierer i spill mellom: 

 

5 vs 5 + 5 

6 vs 6 + 4 

7 vs 7 + (4) 

9 vs 9 + 2 

RFK UNGDOM 

 

Turneringer: 

Kvia Vinterserie, 

Vildbjerg/DANA eller 

NORWAY CUP, 

høstturnering. 

 

Mål om treningsleir i 

alderen 15-16 år.  
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11 vs 11 

 

Struktur  

4-3-3 

4-2-3-1 

 

 

16+ Vi har som mål å etablere lag i 

årsklassene junior i 2023. 

  

 

4.2 Spilleranalyse 
Vi ønsker å lære våre spillere å spille med hodet. Vi ønsker at de skal være tilstede under treningene 

og hele tiden jobbe med å ta hensiktsmessige valg. Vi er opptatt av at treningene skal være 

meningsfulle og at de opplever at det stilles krav til dem på en positiv måte. Vi ønsker å skape 

helhetlige mennesker som tar egne valg. Vi kartlegger derfor spillerne våre ut fra følgende kriterier: 

 

● Kognitive evner 
● Kompetanse   
● Karakter  

 

4.2.1 Kognitive evner 
Med kognitive evner så ønsker vi å utvikle våre spilleres evne til å bruke sansene sine til å se, 

oppfatte (persepsjon), utvikle konsentrasjonen, drive logisk tenkning, ta egne valg, evaluere og 

reflektere over seg selv og egne handlinger. Vi gir dem gjerne ulike problemer som de må løse på en 

gitt tid. Med målet om å utvikle selvstendige spillere som tar egne valg.  

 

● Persepsjon - innhente informasjon på banen 
● Konsentrasjon - være tilstede i nuet 
● Ta valg - se, utføre og bestemme, tørre å ta egne valg 
● Logisk tenkning - hva er lurt i de ulike aspekter av spillet 
● Evaluere - hvor mange balltap fikk jeg i dag, hva skyldes ball tapene, teknisk utførelse, 

konsentrasjon eller posisjonering.  
● Reflektere - var jeg godt nok forberedt til dagens trening, gjorde jeg mitt beste? 

 

Ved å ha fokus på de kognitive evnene over så får vi utviklet bevisste spillere som tar ansvar for 

valgene de gjør på banen og blir oppmerksomme på hva som førte til at de lykkes eller mislykkes. Vi 

skal ha stort rom for feil, det viktigste er at spiller får lov til å ta egne valg og så kan vi sammen 

evaluere dem i etterkant og dermed utvikle  oss sammen. Det er gjennom trygge rammer, prøving og 

feiling at spiller vil kunne finne sin egen identitet og karakter i fotballen. La dem utvikle seg til å bli 

den de er.  
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4.2.2 Kompetanse 
For å bli kjent med fotballferdigheten så må vi se på hele spillet. En utøver i RFK skal kjenne på 

nytteverdien av å øve på teknikk. Med det mener vi at de skal kunne forstå hvilken kontekst 

teknikken vi øver på skal brukes. Det er grunnen vil at vi alltid benytter oss av øvelser med helhet. Vi 

ønsker å formidle til spiller at teknikken ikke er tilfeldig eller isolert, men den er sammensatt og en 

verktøykasse hvor vi henter ut det vi trenger i de ulike situasjonenes som oppstår på banen. For at 

spiller skal bli kjent, forstå og ta hensiktsmessige valg fra verktøykassen så trenger vi tidlig å 

presentere dem for ulike valg for så la dem få rikelig med tid til å øve på bruken av dem. Vi ønsker 

dermed å utvikle læringsmiljøer hvor vi har stor aksept for at spillerne prøver og benytter seg av de 

ulike teknikkene som er mest hensiktsmessig til valgene som oppstår. For å få til dette så trenger vi å 

skape trygge miljøer mellom trener, spiller, medspiller og foreldre, hvor alle drar i samme retning. 

Ferdighetstrening skjer best i spill og i RFK ønsker vi å lære alt på en gang. Derfor er våre treninger 

knyttet i svært stor grad opp mot spillvarianter.  

 

Vi deler fotballferdigheten inn i følgende kategorier: 

 

1. Ballkontroll 
2. Bevegelse 
3. Posisjonsspill 
4. Spilleprinsipper 
5. Spillesystemer 

 

Ballkontroll: (Pasning, mottak, skudd, dribling og heading) 

Etter at en spiller har gått utviklingstrappen i RFK så skal den ikke nødvendigvis kunne 20 ulike 

føringer og finter. Målet er at den skal kunne utføre hensiktsmessige valg med ballen. Dvs at spiller 

skal ha fått nok repetisjon på trening i barneårene til at en skal kunne utføre valgene i ungdomsårene 

i et større tempo og med lav feilmargin. Vi skal gjennom mye spillaktivitet skape spillere som er 

trygge med ballen fordi de har tidlig lært seg å se banen og motstander. De lærer seg dermed å 

forberede seg på hva motstander vil gjøre, før de får ballen. Vi kommer til å øve mye teknikk, men all 

teknikk trening med laget skal foregå i miljøer hvor spiller forstår hensikten med den. I ballkontroll 

ligger pasning, mottak, skudd, dribling og heading. Ved å forstå spillet tidlig, vil spilleren kunne 

reflektere over hvilke av ferdighetene en må forbedre for å ta nye steg i spillet.  

 

Bevegelse:  

Tid og rom står sentralt i vår utvikling av fotballspillere. Fra første trening så skal våre spillere få et 

forhold til hvordan tid og rom har påvirkning på hvilke valg vi kan gjøre på banen. Hvor mye rom en 

spiller har er avgjørende for hvor lang tid du får med ballen. Det som avgjør hvor mye tid du får med 

ballen er bevegelsen du gjør før du får den og bevegelsen du gjør når du mottar ballen. Din tolkning 

av rommene som er på en bane og din evne til å se inn i fremtiden og lese hvor ballen vil lande i 

neste trekk. Vi ønsker å lære våre spillere å bevege seg i forhold til motstander og ikke bare ballen. 

Vårt mål er at de så tidlig som mulig utvikler et blikk for rom fremfor ball. Det er rommene som 

oppstår på banen som er avgjørende og vi skal angripe de rommene som motstander åpner opp for.  
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I første fase beveger alle barn seg mot og etter ballen. Dette gjør at vi får det vi kaller for “klynge” 

fotball. Vi må derfor fra første stund starte med å strukturere ungene i posisjoner og lære dem å se 

opp og tolke rom. Vi ønsker så at de tar egne valg i hvor de ønsker å bevege seg i forhold til med, 

motspiller og ballen. Dette er motsatt av hva alle barn ønsker, da alle blir tiltrukket av ballen og 

dermed glemmer å se på rom, med og motspillere. For å få barna bort fra ballen og over til rom så 

må vi fra første stund definere hva som er vår trussel (motstander) på banen og dermed gi dem 

verktøy til å bevege seg bort fra trusselen (motstanderen) og heller lete etter åpne rom hvor de kan 

få ballen fra sine medspillere. Vi ønsker å lære våre spillere at når vi gjør en feil på banen så skyldes 

den ofte at vi vi ikke har gjort et godt nok arbeid på forhånd med å samle inn informasjon. For å lære 

våre spillere å bli bedre til å forberede seg på banen så bruker vi følgende verktøy, se etter åpne rom, 

vinkler, kroppsstilling, skulder - skulder (åpne opp), motsatt bevegelser, møte, stikke, antall 

motstandere, hvordan er strukturen i laget, m.m Lære spiller å se , vurdere og bestemme seg før en 

får ballen. Posisjonsspill, spilleprinsipper og spillsystemer vil vi komme tilbake til under avsnitt 4.3, 

4.4 og 4.5. 

 

 

 

4.2.3 Posisjonsspill 
I posisjonsspill flytter vi spillerne våre ut på brettet som i sjakk.  Målet er at vi skal ha våre spiller i 

bedre strategiske posisjoner enn motstander og at vi til enhver tid skal ha 2-3 valg å spille på. Vi 

ønsker å skape en sammenhengende helhet og felles forståelse basert på kvaliteten til hver enkelt 

spiller. Målet er å lure motstander opp i banen for så å utnytte rommene som oppstår. For at spiller 

skal lykkes med dette så er det viktig at vi gir dem tillit til å øve på å se og ta egne valg.  

 

For å få til posisjonsspill så er det viktig at vi definerer ulike begreper til spillerne på hva de skal se 

etter og lære.  

 

Timing; når bør våre spillere støtte opp hverandre? Når skal vi åpne rom når skal vi lukke rom og når 

bør vi stå i rom for å la andre utnytte rom. Her må vi skape en felles forståelse, da trenger vi å øve 

tidlig og med gjentagende øvelser.  

 

Det er bare i et øyeblikk at du kan komme til rett tid, enten er du der eller så er du for sen eller for 

tidlig. Johan Cruyff 

 

Linjer, vi skiller mellom angrepslinjer, forsvarslinjer og pasningslinjer. Angrepslinjer er linjen på tvers 

mellom våre spillere. Da har vi gjerne forsvarsledd, midtbane ledd og angreps ledd og målet er å 

flytte ballen fra et ledd til et annet ved å flytte spillere i riktig posisjon. Forsvarslinjen er linjen mellom 

motstanderen våre. Si de kommer på oss med to spillere. Da skal vi posisjonere oss slik at vi med en 

pasning kan bryte motstanderens forsvarslinje. Her er det viktig at våre spillere lærer seg riktig 

kroppsstilling. At de står skråstilt eller skulder til skulder mot mål, at de ser hele banen. 
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Pasningslinjene er alternativene ballfører har til å spille ball. Da er det viktig at medspillere skaper 

vinkler til hverandre og beveger seg ut av pasningsskygge og aller helst står i en posisjon hvor de kan 

bryt forsvarslinjen til motstander. Vi ønsker hele tiden å skape en åpen linje til våre medspillere. 

Vinkelen spilleren mottar ballen vil være avgjørende for spillers muligheter videre. Det er viktig at vi 

lærer spiller hvordan en mottar ballen, ofte skiller det bare ett steg eller to på å lykkes eller 

mislykkes. Vi skal til enhver tid ha minimum 2, helst 3-4 valg til ballfører. Under ser du en illustrasjon 

av hva vi prøver å forklare over.  

 

 

For å få til posisjonsspill så er det viktig at vi lærer spiller å oppfatte hvilken utfordring de står 

ovenfor. Eks om vi møter høyt press, lavt press, ligger under eller leder kampen. Ulike situasjoner gir 

oss ulike utgangspunkt for valgene som blir tatt. Vårt mål er at vi på trening lar våre spillere få ulike 

utfordringer hvor de selv må ta valg for så å lære av valgene underveis. Gjerne gjennom samtale med 

trener på økten.  

 

Distanse, som en mulig mottaker av ball, så er det viktig at du ser etter åpne rom og at du flytter deg 

inn i korridorer hvor det er pasningslinje mellom deg og balltaker.  Vi ønsker å lære våre spillere til å 

oppfatte rom hvor det er hensiktsmessig å flytte seg til for å få ballen. Utfordringer er timing, når skal 

vi dukke opp i rommet. En skal ikke være for tidlig og må ikke komme for seint.  

 

 

4.2.4 Prinsipper  
Vi ønsker å opptre samlet og vi jobber ut ifra en felles forståelse for hvordan vi ønsker å spille fotball. 

Den skal gjennomsyres fra knott til a-lag. For å få til det så har vi laget noen felles prinsipper for 

spillet. Vi kan dele dem inn i 3 punkter: 

 

1. Håndtere seg selv 
2. Å forstå rom 
3. Å kontrollere ballen 
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Håndtere seg selv 

For å kunne håndtere seg selv på banen så må en utvikle persepsjon og forståelse for spillet. Det 

innebærer at hver enkelt spiller kan definerer hva som er ens oppgave i gitt situasjon. Spiller må 

kunne innhente informasjon på kort tid (persepsjon) til å hjelpe eller utføre hensiktsmessige valg 

med ball. At en har forståelse for hvilken bevegelse som er nødvendig i gitte situasjoner og hvilke 

valg en bør foreta seg med tanke på hva motstander fortar seg. Vi ønsker fra første stund å skape 

tenkende fotballspillere som bruker hodet når de spiller. Spillere som kan utføre bevisste valg og som 

evaluerer og lærer av valgene som tas.  

 

Å forstå rom 

Romorientering starter vi med fra første stund på knotteskolen. Det er en spillers beste venn. Rom gir 

en fotballspillere tid og kan kompensere for manglende ferdigheter som fart, teknikk m.m. For å 

forstå rom så må vi definere hva et rom er, hvordan vi kan skaffe oss rom og hvordan vi kan åpne og 

lukke rom for andre. Vi lærer dem også hvordan vi kan angripe 1,2 3 med å fordele spillere ut i de 

ulike rommene. (Rondo, posisjonsspill)  

Vi gir dem også en forståelse for hvorfor det er viktig å presse raskt etter balltap, da har motstander 

lite rom og vi stor sjanse for å vinne ballen. Vi ønsker også å lære dem at hvis vi organiserer våre lag i 

angrep og forsvar så kan vi i større grad en motstander kontrollere de ulike rommene. Tilslutt så 

lærer vi dem forsvar 1,2,3 som innebærer at hvis vi flytter forsvarer tett rundt der hvor 

motstanderen har ballen så vil vi kunne lukke ned som og med hardt press så vil feil oppstå og vi 

vinner ballen.  

 

Å kontrollere ballen 

Hva gjør vi så når vi har ballen i laget? Vi ønsker da å beholde den, for så å bryte ned motstander. Da 

er det viktig å ta et steg av gangen, vi må lære våre spillere å vente til muligheten byr deg. Et råd er å 

spille enkelt og at vi har en regel som er: spill det du ser. Hvis du ikke har sitt løsningen før du får 

ballen så slipp den videre med hensikt. Med det så hjelper du spiller som får ballen til å ta et godt 

valg, det kan du gjøre med å sentre ballen på rett fot, lengst bort fra motstander. Mottaker kan ta 

ballen med seg inn i nytt rom forbi forsvarslinjen eller tilbake for å vri spillet. Da beholder vi ballen, 

mens vi prøver på nytt på den andre siden. Vi ønsker alltid å se fremover og kan vi spille ballen opp i 

banen, forbi pressledd så gjør vi det.  

 

Det er viktig at vi lærer spillerne å forstå at alle prinsippene våre skal være med i kamp og trening.  

 

 

4.2.5 Spillsystemer 
RFK skal dominere med ball og spille attraktiv og underholdende fotball. Vår spillestil skal sirkulere i 

blodet vårt og vi ønsker å score sammen som lag. Måten vi spiller fotball på skal inspirere og spiller 

skal flytte seg inn og ut av rom på automatikk. De skal kunne gjenkjenne mønstre og dermed forflytte 

seg ut fra erfaringene de har opparbeidet seg gjennom et systematisk arbeid over tid. Fra første 

stund så skal våre spillere ha lyst på ballen, de skal få lov til å ha den og ta valg, gjøre feil for så å lære 
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av dem. Vi skal lære dem å utnytte rom gjennom god forståelse tidlig og dermed utvikle teknisk 

presisjon til å utnytte rommene. Bruke den teknikken som til enhver tid er mest hensiktsmessig for 

valget som tas. Vi skal kontrollere med ballen i laget og for å få til det så må alle våre spillere ha en 

felles forståelse, for at hvis vi mister en spiller så faller korthuset og spillere begynner å gå på 

egenhånd. Alle er like mye verdt og like viktige å spillet vårt. Vi ønsker derfor at spillere sirkulerer i 

posisjoner i barnefotballen og får prøvd seg både i forsvar, sentralt, på sidene og fremme. For å få 

alle spillerne til å ha felles forståelse så må vi utvikle det kognitive, fotballferdigheten og karakteren 

til spillerne. Det er viktig å presisere at spiller må ha et ønske selv om å spille i de ulike posisjonene 

og at en ikke flytter rundt på en spiller bare for å variere. En må ta det gradvis, med utgangspunkt i 

mestring og interesse.  

 

4.3 Karakter 
Vårt hovedmål for spiller er å kunne utvikle han/henne til å bli et godt menneske. Vi ser over kun 

fotballferdigheten, men ønsker å bruke fotballen til dannelse. Da er det viktig at vi har en tanke om 

hvilke mennesker vi ønsker å forme. Her kommer karaktertrekk til spiller inn. Hvilke spillere ønsker vi 

å utdanne. Hvordan skal våre spillere fremstå på og utenfor banen. Hvilke verdier ønsker vi å sette i 

fokus og hvordan ønsker vi å påvirke hver enkelt spiller. Johan Cruyff sa: Jeg var streng mot de beste 

og bygget opp de svakeste. Den filosofien ønsker vi også skal gjenspeile vår treningshverdag. De 

beste skal stilles krav til med respekt, konsentrasjon og vi skal gi dem motstand. De svakeste skal vi 

passe på at blir inkludert, får kjærlighet og riktig oppmerksomhet (opprett dialog tidlig) fra trener og 

medspillere. Vi starter alle økter med å samle konsentrasjon og tilstedeværelse og vi avslutter alle 

økter med en oppsummering om vi klarte å gjennomføre økten på en god måte sammen. Dette 

bygger ydmykhet, refleksjon og samhold i gruppen som igjen bygger karakter og gode mennesker. Vi 

har ikke ambisjoner om at alle skal bli toppspillere, men vi har store ambisjoner om at det skal bli 

gode mennesker av alle som går RFK trappa.  

 

Karaktertrekk på RFK spilleren: 

 

● Respektfull 
● Ydmyk 
● Motstandsdyktig 
● Reflektert 
● Ambisiøs 

 

 

4.4 Struktur på trening 
Hvordan har fotballtreningene på Rennesøy og i Norge foregått tidligere? Vi har gjennom erfaringer, 

kurs og samtaler med trenere både i Norge og utlandet erfart at for mange klubber driver sin 

spillerutvikling med et lag fokus, der alle skal dra i samme retning og en øver på det laget trenger for 

å vinne kamper. Med dette fokuset så blir øynene rettet mot de som vinner kampen for deg og vi 

utvikler noen få spillere, det blir skapt selvoppfyllende profetier. Vi ønsker å tenke lengre enn neste 

kamp. På våre treninger så skal trener observere treningen, se på enkeltspillere og hvordan spiller tar 

sine valg fremfor å fokusere på laget, struktur og hvem som vinner og taper. Vi dropper isolerte 
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øvelser, da de har liten funksjon for rollen i laget eller systemet vi spiller. Forskning viser at de er 

selvmotsigende med tanke på effektiv læring. Vi ønsker å bruke dynamiske øvelser hvor spiller får 

øvd på hele spillet fra første stund. Det vil bygge både kognitive evner, karakter og kompetanse   

 

For å lage et godt treningsopplegg så må vi lære våre trenere hva de skal se etter, vi har beskrevet i 

avsnittene over hvordan vi ønsker å skape den ideelle fotballspilleren. Vi vil nå gå igjennom hvordan 

vi ønsker å påvirke spiller og skape en arena for utvikling. Vi ønsker å bygge en lik struktur for våre 

spillere, der spiller står i fokus med trener og treningsmiljøet rundt. Denne strukturen vil bygge på 5 

komponenter: 

 

1. Spilleren  
2. Trener  
3. Treningen 

 

 

 

4.4.1 RFK spilleren 
Vårt mål er å utvikle en bevisst fotballspiller som spiller med hodet og bruker beina til å utføre 

valgene på banen. Vi skal utvikle kognitive evner, kompetanse og karakter som hjelper dem å mestre 

livet på og utenfor banen. Spilleren er hovedpersonen og trener planlegger treningene slik at spiller 

får utfolde seg innenfor spillet og lære seg selv å kjenne. Treningene skal gi spiller både opp og 

nedturer, de skal bli satt under press og foreta hundrevis av valg. Alt skal foregå under trygge 

rammer, der spiller skal vite at trener og lagkamerater støtter dem og er der for å hjelpe de til å bli 

bedre.  
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Vi vurderer spillere ut fra 4 læringsnivåer 

 

1. Panikk - spiller vet ikke hva de skal gjøre med ballen, bare sparker den videre i ren panikk. 
2. Tilvenning - spiller klarer å kontrollere ballen, men vet ikke hvor den skal, leter med ballen i 

beina, må gjerne ta en ekstra touch eller drible før de sender den videre. 
3. Hensikt - spiller tar imot ballen med hensikt inn i riktig rom og slipper den videre til 

medspiller med hensikt. Klarer å ombestemme seg underveis når motspiller flytter seg.   
4. Perfeksjon - slipper ballen inn i riktig rom til riktig tid automatisk uten å tenke, bare gjør det.  

 

Hvor er som oftest dine spillere, gå igjennom spillegruppen og ta en vurdering. Fint hvis dere også lar 

spiller få vurdere seg selv.  

 

 

 

4.4.2 RFK Treneren 
RFK treneren skal legge til rette for en god læringsprosess for spillerne. De skal skape trygge rammer 

for den enkelte slik at hver spiller byr på seg selv, utfolder seg og tar egne valg. Våre trenere skal 

observere valgene til spiller fremfor å detaljstyre og kommentere hva spiller skal gjøre. Vi ønsker at 

våre trenere bruker dialog fremfor autoritær ledelse.  

 

Gjennom vårt utdanningsprogram så ønsker vi at våre trenere blir godt kjent med RFK modellen. Det 

er viktig at de setter seg inn i følgende spørsmål: 

 

Hvorfor driver vi med spillerutvikling på Rennesøy?  

 

RFK SPILLEREN

Kognitive Kompetanse Karakter

Persepsjon Ballkontroll Respektfull

Konsentrasjon Bevegelse Ydmyk

Ta valg Posisjonsspill Motstandsdyktig

Logisk tenkning Spillprinsipper Reflektert

Evaluere Spillsystemer Ambisiøs

Utførelse Samarbeidsevne
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- Skape et trygt og godt oppvekstmiljø på Rennesøy 

- Utvikle sunne og gode verdier 

- Vi ønsker å lære spiller å bli trygg med ball 

- Vi ønsker å spille sammen, fotball er aller kjekkest sammen med andre 

- Vi ønsker å oppleve glede med fotball både på og utenfor banen 

- Vi ønsker å dele vårt engasjement for spillet 

- Vi ønsker å gi spiller mulighet til å lykkes i fotballen og ser overføringsverdien av ferdigheter 

som de kan ta med seg til arenaer utenfor banen.  

 

 

Hva ønsker vi å lære våre spillere?  

 

- Kognitive evner 
- kompetanse 
- karakter  

 

Hvordan skal vi lære dem det?  

 

- Spiller i sentrum 
- Dynamiske øvelser 
- Posisjonsspill 
- Spilleprinsipper  
- Karakterbygging og evaluering etter hver økt, hadde vi det gøy? Gjorde alle sitt beste, 

oppførte vi oss? 
 

Våre trenere skal være gode på å bygge relasjoner til spiller gjennom dialog, skape trygge rammer, ha 

tillit og lære spiller å ta eierskap for egen utvikling. De skal være gode rollemodeller og gå foran som 

gode eksempler.  

 

Tiltak: 

Stille på 10 treningsøkter (5 vår, 5 høst RFK ekstra) på G8 eller første år som trener. 

Deres barn får deltar gratis på RFK ekstra første året.  

Det blir arrangert trenerforum 2 ganger i året.  

 

4.4.3 RFK treningen 
Vårt mål med RFK treningen er at det for våre spillere skal være dagens høydepunkt. For å få til det 

så er det viktig at vi som klubb tilrettelegger for at spiller står i sentrum og får et eierforhold til økten. 

At de opplever at de er der for seg selv og sin egen utvikling og at den skjer sammen med sine 

venner. Målet vårt er at de vokser som mennesker av å være på våre økter. At vi kan gi dem trygghet, 

mestring, utfordringer og glede, som igjen gir dem trivsel og vennskap for livet. Våre trenere skal 
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derfor se, observere og se igjen. Det er da vi får med oss detaljene til våre spillere. Vi skal så lytte og 

spørre våre spillere om hva de tenkte, fremfor å diktere, kjefte, styre eller fortelle dem svarene. Vi 

skal skape selvstendighet spiller som tar eierskap for sin egen utvikling og ikke kopier av oss selv. For 

å få til det så må vi se og ha dialog, gi ansvar og la dem få lov til å feile, for det er først da vi lærer 

mest, såfremt vi er bevisste oss selv og får tid til å evaluere. Husk det er spillerne som er i fokus og 

som skal skinne på våre økter, ikke vi som trenere og foreldre.  

 

Faglig så er målet vårt å gjøre komplekse spillvarianter enkle å forstå. Metoden bygger på gode 

læringsstrategier og effektive prinsipper for å spille god fotball. Vår største erkjennelse fra tidligere 

sportslige planer er at vi dropper isolerte deløvelser. Fra 2020 så bestemte vi oss for at alle deløvelser 

skal bygges på helhet og med utgangspunkt i spillsystemer og spillestil. Spiller skal forstå og se 

gjenkjennbare mønstre fra første spark på ballen. Da vil vi få den tilstedeværelsen vi behøver for å 

kunne utvikle våre tre ferdigheter kognitiv evner, kompetanse og karakter.  

 

 

Treningsinnhold: 

Vi starter vår planlegging av treningsøkten med å se på hvordan skal vi spille kamp i dag. Hva er det vi 

ønsker skal være vårt fokus? Det vil være avgjørende for hvordan vi bygger opp økten fra del 1, 2 og 

3.  

 

Del 1 Rondo (firkant) og skadeforebyggende trening 

Del 2 Posisjonsspill med læringsfokus, konkurranse siste 5-10 min  

Del 3 Kamp med samme læringsfokus – avslutter alltid med et vinnerlag 

 

Det kan legges inn isolerte tekniske momenter i løpet av treningen hvor en gjør individuelle behov, 

men det blir på utsiden og ikke som en del av helheten til gruppen.  

 

Del 1 Rondo -hensikt 

 

“Everything that goes on in a match except shooting you can do in a rondo. The competitive aspect, 

fighting to make space, what to do when in possession and what to do when you haven't got the ball, 

how to play one touch, how to counteract tight marking and how to win the ball back” 

Johan Cruyff 

 

Rondo øker ferdighetene til spillerne for å kontrollere ballen, posisjonere seg riktig og mestre teknikk 

i trange områder under press fra motstander. Det gir en glede i å spille sammen og får øyne opp for 
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at fotball er et lagspill, da det sjelden lønner seg å drible flere ganger på rad. Med å spille rondo over 

tid så vil du kunne manipulere barna til å få gode vaner om å spille sammen fremfor ty til soloraid.  

 

Hvis vi får våre spillere til å være fokuserte, tilstede og ta rondoen seriøst så vil vi få øvd på alle 

aspektene som Johan beskriver over. Fienden til firkanten er at vi er i tøyse humør og dermed mister 

effekten. Her er det viktig at vi stopper opp våre spillere og spør om de gjør sitt beste eller om de 

oppfører seg som er et av våre mål for økten. Litt humor skal selvfølgelig være lov, men ikke hvis det 

over tid går utover kvalitet. Husk å still spørsmål fremfor å kjefte.  

 

Hva kan vi lære i Rondo? 

I Rondo er pasning og mottak det essensielle, men vi er også mye vendinger og taklinger. Spiller må 

hele tiden jobbe med hodet, da det kreves orientering, å ta valg og konstant gjøre små bevegelser. Vi 

jobber med posisjonsspillet der vi må tenke på vinkler (kroppsposisjon mot senter av firkanten), 

distanse (utnytte rom i angrep, tett i forsvar), timing (riktig pasning til riktig tid vil holde forsvar ute 

av balanse), linjer (hele tiden ha flere muligheter), situasjon (se på forsvarsspiller, endre situasjon 

konstant). Tilslutt så kommer vi også innom karakterbygging da alle må være engasjerte for at en 

rondo skal fungere. Vi må samarbeide og respektere hverandre og de reglene som er satt. Alle må ta 

ansvar for deres feil. Øvelsene krever høy konsentrasjon og det er derfor vi bryter opp etter 4-5 

minutter. Bruk tid til å prate med spiller om motstandsdyktigheten som oppstår, her må spiller lærer 

av sine egne feil underveis.  

 

Noen gode føringer for å mestre Rondo? 

 

● Vær på vakt, orienter deg hele tiden.  
● Kroppsstilling, hoftene mot sentrum slik at du kan spille begge veier. 
● Viktig å kunne bruke begge føttene. 
● Små bevegelser slik at pasningslinjen er åpen, still deg slik at du bryter forsvarslinjen. 
● Hjelp dine medspillere med å spille på riktig fot (den lengste foten) hos din medspiller. 
● Vær ambisiøs, se etter pasninger mellom forsvarerne når muligheten byr seg 

 

I figurene under ser dere ulike varianter av Rondos som vi ønsker våre lag skal benytte seg av. Det er 

trener som fritt setter sammen øktene med utgangspunkt i øvelsene i sportslig plan.  
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Skadeforebyggende trening: 

Vi bryter så opp Rondoen etter 4-5 minutt med ulike typer skadeforebyggende trening som mobilitet, 

styrke og hurtighet. All skadeforebyggende trening prøver vi å skape gjennom lek og med et smil 

rundt munnen. Gjerne konkurranser, og at barna gjør dem sammen, glemmer alvoret og lar seg 

fange av øyeblikket. Vi legger inn skadeforebyggende trening i pausen mellom firkantene, da gjerne i 

4-5 minutters bolker.  

 

Vi deler den fysiske treningen inn i 3 deler: 

 

1. Mobilitet 
2. Styrke 
3. Hurtighet 

 

Mobilitet  

Her jobber vi med leddutslag, trykke på hofter, knær, ankler og rygg. Muskler som vil få kjørt seg i 

løpet av økten. Vi drar i dem i oppvarmingen, slik at de blir aktive og klare for aktiviteten som venter.  

 

Styrke (stabilitet) 
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Vi trener styrke med egen kroppsvekt gjennom ulike øvelser basert på lek. En jobber mye i par og 

noe alene. Alt gjøres i grupper og er ledet av en trener. Se egen øvelsesbank for eksempler på 

øvelser.  

 

Hurtighet/Balanse (Kraft) 

Siste del av det skadeforebyggende programmet er hurtighet. Her tar vi små spurter fremover, 

sidelengs, bakover. Det kan gjørs i forkantene eller gjennom lek i par.  

 

Del 1 av treningen vil dermed bli organisert på følgende måte: 

 

Rondo 4 min 

Mobilitet 4 min 

Rondo 4 min 

Styrke 4 min 

Rondo 4 min 

Hurtighet 4 min 

 

Del 2 Posisjonsspill 

Med posisjonsspill ønsker vi å lære våre spillere å stå i strategiske posisjoner som gjør det vanskelig 

for våre motstandere å vinne ballen fra oss. Vi ønsker å lære våre spillere å flytte blikket bort fra 

ballen til motstanderen og forflytte seg i ledige rom, slik at de står i en posisjon hvor motstander ikke 

kan nå ballen. For å få til dette så må vi få våre spillere til å forstå at ballfører til enhver tid må ha 2-3 

spill punkter. Da vil motstander ikke kunne vite hvilket rom vi går gjennom og de må flytte flere folk 

opp, når de gjør det så kan vi trenge oss gjennom eller spille rundt. Vi skal opptre samlet og til enhver 

tid må spille sjekke om de har pasnings linjer mellom seg. 

 

Ulike varianter for posisjonsspill 

Når vi skal sette opp et posisjonsspill så tar vi utgangspunkt i vår struktur i spillet. Dvs om vi spiller 5, 

7, 9 eller 11 mann så setter vi opp strukturen i laget med jokere.  
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I figur 1 spiller vi 3 mot 3 med 2 jokere som er med på det laget som har ballen. Målet her er at 

ballfører skaper en trekant med joker og medspiller. Dette gjøres med å se på motspiller og flytte seg 

inn i riktig rom før en mottar ballen. En skal forflytte seg slik at rød angrepsspiller bryter 

forsvarslinjen til blå spiller og dermed har vinkel til ballfører. Rød spiller må passe på at en ikke står i 

skyggen eller på linje med medspiller. De røde prøver nå å holde ballen i laget, når de blå vinner 

ballen så må de røde gå i midten og prøve å vinne den igjen. Du spiller her i 10-15 minutt med fokus 

på et av læringsprinsippene (angrip 1, 2, 3, organisere forsvar, angrep m.m) De siste 5 minuttene 

spiller du konkurranse, det kan da være å få flest pasninger, evt poeng for hver trekant du klare å 

fullføre.  

 

I figur 2 spiller vi 4 mot 4 med 2 jokere. Målet er her det samme som i figur 1, men vi har nå en ekstra 

mann i midten som gjør at sentral midtbanespiller må jobbe mer sammen. Da kan vi ha fokus på 

følgende spill prinsipper, å åpne og lukke rom for hverandre, en kan også jobbe med at de gule 

jokerne ikke står på linje, men alltid skaper to ulike pasnings linjer til ballfører, en møter, mens en går 

i dybden. De to sentrale kan da jobbe med “pear and disappear”, på norsk, komme imot eller 

forsvinne  

 

I figur 3 øker vi til 9er kamp. Her spiller vi 4 mot 4 med 4 jokere. Målet er det sammen som i figur 1 

og 2, skape trekanter og numerisk overtall. Få spiller til å forstå hvor viktig kroppsstilling er for å 

kunne ta en godt valg i neste situasjon. Dette er en god øvelse på å trene på angrep 1,2 3. Dvs at en 

spiller trekant så lenge det kun er en forsvarsspiller, men når motstander slipper inn sin 2. 

forsvarsspiller så er det et signal på at en må komme seg bort før den 3 forsvarer kommer for da blir 
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rommene lukket. For forsvarerne er det motsatt. Derfor er denne type øvelser geniale da der 

flerdimensjonale og bevisste fotballspillere vil lære både forsvar og angrep samtidig.  

 

I figur 4 øver vi på det fulle spiller 11 mot 11. Her har vi satt opp laget i en 4-3-3 formasjon. Vi spiller 

6 mot 6 med 4 jokere som 1 midtstopper, 2 sentrale og 1 spiss. De står fast og gjerne hele spilldelen 

slik at de får nok repetisjon. I 5er og 7er så kan en gjerne bytte jokere og spillere oftere, men når en 

kommer opp i 9er og 11er så bør spiller få stå i rollen lengre. Det overordna målet med 

posisjonsspillet er fortsatt det samme. Spille ut motstanderen (de 6 forsvarerne) ved å skape 

numerisk overlegenhet og posisjonell overlegenhet i måte vi strukturer og plasserer spiller på banen. 

Vi bruker samme metode, som er at spillet går fritt de første 10-15 minuttene, før vi de siste 5 legger 

inn en konkurranse. 

  

1. Trekantspill i midten 
2. En spiller må vinne ballen tilbake 
3. Vri spillet fra ende til ende 
4. 10 touch i laget 
5. Bruke ballen til å finne en bestemt spiller 

 

Mulige konkurranser her kan være poeng for trekantspill mellom 2 gule og rød i midten, sekunder på 

å vinne ballen tilbake eller at du får en spiller du skal klare å finne etter ballvinning, jo raskere laget 

finner struktur premieres laget med å få en spiller de skal spille til.   

 

 

 

Figur 5 er en god øvelse for å øve på å finne struktur i forsvar og angrep. Her må laget være raske i 

omstillingen fra forsvar til angrep. Finne spill punkter bredt i banen etter ballvinning for så å bruke 

joker sentralt til å komme på plass. Ball må gjerne gå bredt så inn til joker før den så går ut igjen, for 
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så å få etablert spill. Hvis de er raskt på plass får kan de enkelt komme i gang med eget spill. Hvis de 

bruker lang tid så velger trener å sentre til en spiller lengre borte. Det samme i forsvar, hvis de 

omstiller sent til forsvar så gir du det angripende laget en enklere person å spille til enn motsatt.  

 

I figur 6 har vi en nye øvelser hvor det kan være bra å jobbe med åpne og lukke rom. Den røde og 

gule skal samarbeid om å møte spillerne på utsiden av firkantet. En skal alltid møte (pear) og en skal 

gå (disappear). Pass på at de ikke er på linje, men splitter seg. Angrep 1,2, 3 er også fin å øve på her, 

da du har tre forsvarere og en skal nå lære spillerne å spille 3 mot 1 til det blir 3 mot 2, da går vi 

videre. Konkurranser her kan være å spille igjennom midten, at rød midt finner gul midt eller at vi går 

fra en trekant 3 vs 2 og etablerer en 3 vs 1. Antall pasninger kan også være et mål. Men husk alltid å 

øve 10-15 min først før du begynner med konkurransen.  

 

I figur 7 så øver vi på større flater og involverer flere spillere. Dette er gode øvelser for å øve på 

hvordan vi ønsker å spille i kamp.  Da motstander fort flytter opp 5 spillere for å vinne ballen mot oss. 

Nå kan vi øve oss på omstilling fra forsvar til angrep og det å kontrollere med ballen i laget. Vi vil ha 

gode muligheter til trekant spill, men forsvarerne vil komme raskt på oss så det vil bli skapes gode 

muligheter til å jobbe med både angrep 1,2 ,3 og forsvar 1,2,3. Kjører samme mal som før 15 minutt 

øving, 5 minutt konkurranse med allerede nevnte poengsystem.  

 

I figur 8 så er det gode forutsetninger for å jobbe med posisjonering for trekantspill. Vi spiller 10 mot 

5 i overtall og møter et lag som ligger lavt. Da kan vi øve oss på å kontrollere med ball. 
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I figur 9 så møter vi et baktungt 5er lag som sitter igjen med 2 forsvarer. Vi kan nå få tid til å øve oss 

på å kontrollere med ballen i laget og jobbe med prinsippene presentert over. Det er en god øvelse 

for å lære spiller å bevege seg i forhold til motspiller og skape trekant for komme seg ut bakfra. En vil 

ved hjelp av 2-3 pasninger være over på andre siden. Denne øvelsen gir mer dynamikk i spillet da 

spillerne på sidene må bytte plasser inn og ut. 

 

I figur 10 4 mot 4 + 2 jokere på siden får vi øvd oss godt på omstilling fra forsvar til angrep. Da har vi 

midtstopper og spiss stående som jokere og de må holde på ballen til vi kommer på plass. Jo raskere 

vi er på plass jo enklere klarer vi å etablere spill og kontrollere med ballen. Det vil i starten skje 

hyppige omstillinger og øvelsen vil for mange virke kaotisk. De gir en god trening i å jobbe med ro 

med ballen og det å spille enkelt. En kan i øvelsen også jobbe både med forsvar 1,2,3 og angrep 1,2,3.  

 

Figur 11 er på mange måter lik figur 10. Vi møter et lag som går relativt høyt. Sender frem 6 av 9 

spillere. Her kan vil det også bli en del omstillinger. Øvelsen er god for å jobbe med høyt press og 

forsvar 1,2,3, organisering i forsvar og angrep, presse raskt etter angrep.  

 

I figur 12 derimot tar vi ned tempo og gir det angripende lag noe mer tid. Her spiller vi 10 mot 4 og 

møter et svært lavtliggende lag. Hensikten med spillet vil da være å gi spillerne sentralt bedre tid til å 

jobbe med relasjon, åpne og lukke rom, kroppsstilling og trekantspill. Vi ønsker å gi laget mestring i å 

kontrollere spillet med ballen. For det forsvarende lag så vil vi kunne vise spillerne hvor viktig det er å 

ligge samlet og presse sammen. Da de ikke vil ha sjans til å få ballen ved å kunne løpe rundt.  

 

I figur 13 er vi tilbake i det høye presset og vi møter et lag som går i strupen på oss. Her vil vi måtte 

forflytte oss raskt og hele laget må være godt organisert for å at vi skal lykke med å spille oss ut. En 

god øvelse for å jobbe med rask struktur i forsvar/angrep og trekantspill, angrep 1,2,3  

 

Vi kan oppsummere posisjonsspillet med å si at hensikten med spillet er at vi skal lære våre spillere å 

posisjonere seg riktig i forhold til motspiller på banen. Ved hjelp av posisjonsspill så skal vi skape 

numerisk overlegenhet og dermed klare å kontrollere kampen med ballen i laget. Posisjonsspill 

foregår på ulike deler av banen og vi flytter oss fra et område til under selve kampen. Men på trening 

så står vi på samme område og jobber. Det er viktig at spiller får tid til å jobbe i sin posisjon og bygger 

opp en trygghet der før du slipper han/henne ut i ny rolle. Gjerne la spillerne få være med å 

bestemme hvor han/hun vil spille. Ikke press en spiller til å være i sentralt i banen hvis de ikke vil. 

Minner tilslutt om organiseringen, først 10-20 min øving, så 5 minutt konkurranse tilslutt. Husk at du 

som trener skal observere aktiviteten bort fra ballen og gi tilbakemeldinger på det de gjør uten ball 

og ikke for mye det de gjør med ball. Svarene ligger ikke i hvor de sentret ballen, men ligger i hva de 

gjorde før de fikk den. Da må vi se på spiller før de får den.  
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Del 3 Spill 

 

Få kontroll på deg selv overfor motstandere  

 

1. Se på motstander  

2. Bestemme og lure/skjule for motstander 

3. Vurdere og utføre i henhold til motstander (Ombestemme seg) 

 

Lære og forstå rommene som oppstår på banen 

 

4. Åpne og lukke rom 

5. Angripe 1,2,3 (ballfører, link player og tredjemann) 

6. Vinn ballen raskt tilbake ved balltap 

7. Organisere seg raskt i forsvar, angrep 

8. Forsvar oss som lag i 1,2,3  

 

Kontrollere med ball 

 

9. Spill enkelt 

10. Spill det du ser 

11. Ta imot med hensikt 

12. Spill med hensikt 

13. Hold og spill ballen  

14. Spill sammen 

15. Spill opp i banen, forbi pressledd 

 

Når vi planlegger en treningsøkt så starter vi med spørsmålet, hva ønsker jeg å ha fokus på i kampen i 

dag? Vi starter med andre ord baklengs på økten. Vi velger da et par av spill prinsippene presentert 

under som fokus. Vi skisserer så spillet slik at vi vil få gode forutsetninger for vårt valgte fokus. 

Etterpå planlegges det hvilket posisjonsspill som vil passe best til vårt læringsfokus og deretter velger 

vi ut en rondo variant der vi får frem prinsippene vi ønsker å jobbe med. Alt henger sammen og vi 

skaper en helhet for treningen. 

 

For å få fram vårt budskap og mål med økten så har vi ulike spillvarianter, men forskjellen fra 

posisjonsspill er at vi alltid har med mål og konkurranse fra starten av. Vi kan fortsatt bruke jokere, 

de blir plassert på utsiden av banen eller bak mål. Dvs at de har posisjoner som backer, vinger eller 

spisser.  
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I de 5 spill variantene over så har vi satt opp strukturen for 5er fotball. På små mål spiller vi uten 

keeper 4 utespiller, mens vi med større mål tar med keeper. Strukturen vi bruker er 1-2-1. Målet er å 

sette opp firkanter som gjør at vi er i overtall, når motstander prøver å komme inn å ta ballen med 

flere spiller så går vi videre og skaper en firkant høyere på banen eller motsatt side. Det er våre midt 

spillere, keeper, sentral midtbane og spiss som avgjør når vi forflytter oss. Vi spiller gjennom midten 

hvis vi kan og vi spiller ut på siden for å åpne opp i midten. Målet er å hele tiden finne den frie 

mannen da vi har med keeper og dermed alltid er en mann mer. Ved spill varianter hvor vi har med 

jokere så er vi både 2-3 mann mer. Vi bruker da jokere for å kunne dominere med ball og lære våre 

spillere at ved å posisjonere spillere i de riktige rommene ute på banen så vil vi kunne skape både 

numerisk og posisjonell fordel til vårt lag.  

 

Numerisk fordel vil si at vi har flere spillere enn motstander på denne delen av banen. Posisjonell 

fordel vil si at våre spillere står i en bedre posisjon enn motstander med tanke på å få ballen. Eks du 

stiller deg på linje med forsvarsspiller som gjør at du ved å få ballen på rett fot, kan gå rett forbi på 

første touch.  
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I spill 7er så setter vi opp strukturen 3-2-1 defensivt og 1-3-1-1 offensivt. Da vi flytter opp backene og 

løfter opp en midtbanespiller. En jobber med å igangsette sentralt i banen for så å prøve å tre ballen 

fremover. Hvis det ikke er åpent i midten så går en ut på siden for så å komme inn igjen i midten. 

Viktig at sentral midtbane leter etter lommene sentralt i banen. Står i posisjon med skulder mot 

skulder med målene. Våre vinger må stå med hoften vendt inn mot midten og kunne bruke begge 

ben. Vi spiller også her med og uten keeper. Små mål for å minimere skudd og ha fokus på pasning, 

større mål for å jobbe med forsvar og avslutninger + keeperarbeid.  

 

I figur 7 kan en spille scorer står og har 3 lag, dvs 4 eller 5 vegger. I figur 10 kan en også spille 3 lag og 

ha eks 5 vegger pluss at de laget som venter har keepere. Det som er bra med vegger er at en da kan 

jobbe med å holde laget sentralt og skape overtall på sidene. I tillegg så belønnes pasningsspill 

fremover driblinger da det blir trangt i midten og vanskelig å drible.  
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I spill for 9 er fotball så setter vi opp strukturen 1-3-2-3. Defensivt så blir det 1-3-4-1 når vi ligger lavt 

og 1-1-4-3 når vi går høyt. I angrep så løfter vi opp backene og tar ned en midtbanespiller så da blir 

det fort 1-2-3-1-2. Viktig å skape flere angrepslinjer enn motstanders forsvarslinjer som gjør at vi kan 

finne mellomrommene mellom deres angrep og midtbane og midtbane og forsvar. Dette jobber vi 

med i alle 5 spill variantene. Lær spillerne at ved å plassere ut våre spillere mellom motstanderens så 

vil en kunne skape 6-7 alternativer til ballfører (se figur 15). Jo flere valg vi kan gi ballfører jo mer må 

motstander flytte på sine spillere og rom skapes. Hvilke rom vi velger å benytte oss av er opp til 

motstander og hvor de flytter sine spillere. Vi ønsker i spillet å dominere med ball og flytte ballen inn 

i rommene som motstander forlater. Derfor er det viktig at vi lærer våre spillere å se på motstander 

og være åpen for å ombestemme seg når de går for å vinne ballen. Har vi en trekant 3 vs1 så spiller vi 

den til motstander kommer opp med en spiller til, da trer vi ballen igjennom og er forbi første 

pressledd.  
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4.5 Evaluering av laget  
 

Fokuset vårt er på å skape et godt klima for utvikling, der kampene sees på som et virkemiddel og 

ikke et mål. Fotballen i barn og ungdomsårene dreier seg primært ikke om å vinne eller tape, men om 

å lære – for laget og den enkelte spiller. I mange tilfeller vil det kunne bli en urettferdig kamp når 

tidlig og sent utviklede spillere – på samme alder møtes og spiller mot hverandre. En viktig oppgave 

for oss ledere og foreldre blir da å etablere et miljø som får hvert barn til å blomstre. Lære barna å se 

bak resultatene og måle seg på hva vi fikk til med utgangspunkt i hva vi jobber mot og ikke hva som 

fysisk har skjedd her og nå. Nøkkelspørsmålet for barn og unge er ikke hva de får til i dag, men hva de 

kan lære, hva de er villige til å gjøre for å lære og hvor mye de kan utvikle seg (potensial). Vi bør med 

det som klubb, trener, leder og foreldre være bevisst spillers biologiske og kronologiske alder. 

Gjennom denne strategi og tankesett så vil vi kunne skape en sunn fotballhverdag for mange barn og 

ungdom og få frem det beste i hvert enkelt barn.  

 

For å hjelpe trenere og spillere til å evaluere seg selv etter trening og kamp har vi laget følgende 

evalueringsskjema som går ut på å vurdere seg selv med utgangspunkt i våre prinsipper om hvilken 

fotball vi ønsker å spille. Da kan vi snu tankesett fra resultat til utvikling og prosess.  
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Evalueringsskjema – barn 

 

 Sjelden I perioder ofte 

Gleder du deg til å gå på trening?    

Opplever du å bli sett av treneren din?    

Opplever du at trener gir deg trygghet?    

Er lagkameratene dine snille med deg?    

Opplever du å lykkes på trening?    

 

 

 1 

(sjelden) 

2 3 4 5 

(Alltid) 

Hvor ofte er du trygg når du mottar ball?      

Hvor ofte spiller du enkelt?      

Hvor ofte spiller du det du ser?      

Hvor ofte spiller du sammen med de andre?      

Hvor ofte jobber du i forsvar når du mister 

ballen? 

     

Liker du å takle?      

Forstår du det trener går igjennom på trening?      

Hvor ofte ønsker du å spille fotball i uken?      

 

 

 

Evalueringsskjema UNGDOM  

 

 

 

 

Sjeldent I perioder Ofte 

Opplever du stress i kampen?    

Hadde du balltap?    

Opplevde du å komme i tidsnød?    

Var du fornøyd med kroppsstillingen din? (skulder-

skulder)? 

   

Posisjonerte du deg godt i forhold til motstanderne 

(mellom linjene («Pocket»), vekk fra motstanderne, 

bak/mellom forsvarslinjene (pair/disappear)? 

   

Posisjonerte du deg i forhold til medspillerene (skapte 

pasnings linjer)? 

   

Orienterte du deg i forhold til hvor det var rom?    
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Var du tålmodig ved å vente på at ballen kom til deg 

(holdt posisjonen)? 

   

Omstilling fra forsvar til angrep – fant du posisjonen 

din offensivt fortest mulig? 

   

 

 Risikoevaluering 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Spilte du støttepasninger når du ikke visste hva som 

foregikk bak deg? 

   

Gav du støtte til ballfører?    

Spilte du sikre pasninger?    

Spilte du på ett og to touch i trange områder?    

Skjermet du ball hvis du ikke umiddelbart så noen 

pasningsalternativer? 

   

Spilte du på tvers uten å ha oversikt?    

Hadde pasningene dine riktig kraft?    

 

Brukte du energien riktig? 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Søkte du ballen ukritisk («sprang som en villmann»), 

eller var du tålmodig og ventet til ballen kom til deg? 

   

Forsvarte du deg sammen med resten av laget 

(kollektivt, kommunikasjon)? 

   

Hadde du mange høyintensitetsløp?    

Var du god på å presse motstander (gjenvinning)?    

Var du god på å komme på rett side av ballen (returløp)    

 

Hvordan har du det? 

 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Gleder du deg til å gå på trening?    

Opplever du at trener ser deg?    

Er du fornøyd med spilletid?    

Får du spille der du har lyst?    

Opplever du mestring på trening og i kamp?    

 

 

 

Evalueringsskjema – Lag 
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Spillestil 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Tok laget initiativ? Var laget pro-aktive?    

Brukte dere ballen som et verktøy for å skape målsjanser?    

Kontrollerte (dominerte) laget kampen gjennom 

overlegenhet? 

   

Fungerte formasjonen?    

Fungerte forsvarsspillet?    

 

Overlegenhet 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Skapte laget numerisk overlegenhet?    

Fant dere «den frie mannen»?    

Var laget posisjonert i forskjellige høyder og dybder 

mellom motstanders vertikale og horisontale linjer? 

   

Klarte dere å skape flere angrepslinjer (mer enn 3)?    

Skapte dere gode mønster – trekant og 

diamantformasjoner? 

   

Var laget bundet i lenker (ikke for stor avstand mellom 

linjene) 

   

Klarte laget å skape kvalitativ overlegenhet?    

 

 

Manipulering av motstanderne 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Hadde laget dybde i spillet?    

Hadde laget bredde i spillet?    

Posisjonerte laget seg mellom linjene slik at spillere fikk 

oppmerksomhet fra mer enn en spiller? 

   

Klarte laget å samle motstanderne på en side av banen, 

for så å angripe på en annen del av banen? 

   

«La pausa» - klarte laget å manipulere motstandere ved 

å tiltrekke press? 

   

 

Angrepsprinsipper  

 Sjeldent I perioder Ofte 

Brukte laget Opp-tilbake-gjennom?    

Fant laget tredjemann?    

Angrep dere samlet?    
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5 Sportslige og sosiale føringer for klubbens medlemmer og foreldre 
 

 

5.1 Trenerteam i RFK – Arbeidsfordeling og oppgaver 
 

Alle som tar på seg verv som trenere og ledere i Rennesøy Fotballklubb får en god gjennomgang av 

sportslig plan på feltet og samtaler med klubbens SPL. Vi går nøye igjennom vår treningsmetodikk, 

hvordan vi ønsker trener skal formidle og organisere sin gruppe. Det blir også en rolleavklaring der 

gjennomgår hvilke forventinger klubben har til dem og hvordan jobben skal utføres. Alle trenerteam i 

RFK består i dag av foreldre på dugnad som gjør en kjempejobb for barn og unge i kommunen. 

Klubbens mål er at hvert trenerteam minimum skal bestå av en hovedtrener, 1 assistenttrener og 1 

lagledere. Ved større grupper på over 20 stk så anbefaler vi ekstra trenere og lagleder i 

barnefotballen.  

De ulike rollene rundt kullene: 

Hovedtreneren styrer økten og delegerer oppgaver til de andre trenerne/assistenttrenerne. Treneren 

er ansvarlig for sportslig utvikling og kampledelse, og kommer forberedt til trening og kamp. Han 

legger i samarbeid med hjelpetrener en plan for kommende periode. Deltar på felles trening så ofte 

som en har anledning. Bør ha gode fotballfaglige kunnskaper. Bruker mest mulig tid på feltet og 

delegerer annen administrasjon til lagleder. 

 

Hjelpetrener/Kampleder: 

Stiller opp når han kan, og hjelper hovedtrener med å gjennomføre øktene. Har en tett dialog med 

hovedtrener angående sportslig opplegg. Gir innspill og er en god diskusjonspartner til hovedtrener. 

Leder et av lagene i kamp. 

 

Ukens hjelper: 

På de lagene der det ikke er nok voksne på trening så oppfordres det til å rullere på ukens hjelper 

som en dugnad blant foreldre. Dvs at de hjelper til på trening med å flytte mål, dømme kamper, 

pumpe baller, knytte sko og trøste. Slik at trener kan konsentrere seg om det sportslige. 

 

Lagleder: 

Er lagets administrasjon og sørger for kommunikasjon mellom spillere, foreldre, klubb og 

motstandere. Lagleder er treners forlengede arm. Har dialog med foreldre og sprer budskapet om 

kommende aktiviteter for laget og i klubben. Viktig å bygge sosiale relasjoner i gruppen, og får 

foreldre på banen. Det oppfordres til å arrangere et foreldremøte pr år. 
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● Kommuniserer treningstider og regler på trening.  

● Lage terminliste for seriekamper  

● I samarbeid med SPL skaffe dommer til hjemmekampene. 

● Styrer dugnader som kjørelister, klubbdugnad 

● Ha dialog med klubben angående turneringer 

● Spre informasjon som kommer fra klubben til medlemmene.  

● Hente inn informasjon som samtykkeskjema, fellesturer og diverse 

● Skaffe info til nye spillere og sende ut velkomstmail med informasjon rundt laget. 

● Skriver i samarbeid med hovedtrener en årsrapport (sjekk egen mal) 

● Administrere spond sammen med trener.  

 

Oppfølging fra RFK:  

Alle trenere og ledere i RFK vil få oppfølging av vår sportslige leder.  

● SPL koordinerer i samarbeid med trenerteam den sportslige kursen for årskullet 

● SPL inviterer til eksempel treninger på RFK BARN. Her gjennomgås treningsmetodikk og 

øvelsesutvalg for spillere i ulike aldre.  

● Tilrettelegger for at det kan gjennomføres fellestreninger for aldersgruppen 10-12 år. Her 

gjennomgås treningsmetodikk, vis av øvelser og kartlegging av spillere. Et samarbeid mellom 

spillerutvikler i klubb og foreldretrener. 

● Klubben gjennomfører 1-2 trenerforum pr år hvor en evaluerer treningsgrupper og årsplaner. 

● Barnet til foreldretrenere får være med gratis på RFK barn første halvåret. 

● Melder på turneringer og ekstra tiltak i samarbeid med trenerteam. 

● Alle frivillige vil få treningsutstyr fra klubben. 

 

Forventninger til spiller: 

 

Det forventes at spiller 

● kommer på tiden til trening og kamp 
● har fot på ball og munnen igjen når trener eller medspiller snakker 
● hører etter når trener viser/forklarer nye øvelser 
● tar vare på utstyr og hjelper til med å rydde inn utstyr 
● er snill mot andre, vi passer på oss selv og lar trener passe på de andre. 

 

Fotball er et lagspill, vi ønsker å lære barna samhold og at hardt arbeid lønner seg. Vi liker ikke 

snarveier. For hver trening så har vi 3 mål, vi skal ha det gøy, vi oppføre oss og gjøre vårt beste 

sammen. 

 

Forventninger til foreldre: 

 

● Pass på at barnet har på riktig klær og sko etter vær. 
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● Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon 
for å bli i fotballfamilien lenge.  

● Møt opp til kamp og trening – du er viktig både for spillerne og miljøet. 
● Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og 

klubb i etterkant.  
● Vi ønsker at foreldrene stiller seg på motsatt side av trener/leder, slik at barn og trener kan 

konsentrere seg om kampen. 
● Det er ikke lov til å kommentere sitt barn under kamp, la barnet ta egne valg. 
● Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 
● Støtt opp om klubbens arbeid, fokuser på glede, innsats og sunne verdier. 
● Melde forfall til kamp og trening  

 

5.2 Turneringer 
Et av klubbens mål er å ha minimum en felles turnering for barn og ungdom. Vi har gode erfaringer 

med følgende turneringer: 

 

Etne cup i juni 

Vildbjerg cup i Juli/august 

Puttefestivalen i august 

 

Vi ønsker at lagene våre prioriterer disse turneringen og reiser sammen. Fra det året de blir 11 år så 

anbefaler vi på det sterkeste at ungene sover på skole sammen med ledere.  

 

5.3 Retningslinjer for kamper 
 

5.3.1 Plan for kampen 
Vårt mål er at kampen skal være ukens høydepunkt. Det er den vi trener for og det er da vi skal få 

prøve å sette ut planen som vi jobber med på trening. Fokus skal være på utvikling og prestasjoner, 

IKKE resultat. Vi teller ikke mål, vi teller antall ganger vi klarer å gjennomføre det vi øver på. Derfor 

anbefaler vi trener om før kampen om å veilede spillerne om hva som er planen i dag. I pausen og 

etter kampen så er det handlinger ut fra planen vi evaluerer og ikke han enkelthendelser som 

oppstår. Med det så ønsker vi å lære spiller å ha fokus på prosess og eget spill, fremfor motstander, 

dommer eller utenforstående hendelser. Vi blir gode på det vi trener på og det ikk har fokus på skal 

ikke få ta for mye av vår oppmerksomhet. Våre overordnet mål i kampen for hver enkelt spiller er å 

gjøre sitt beste, oppføre seg, for da har vi større muligheter til å ha det gøy.  

 

Eksempler på fokusområder henter vi fra våre spilleprinsipper, se avsnitt 4.3 RFK treningen del 3. Det 

kan være spill det du ser, spill enkelt, spill sammen. Så tar vi opp i pausen hendelser der vi har gjort 

nettopp dette eller kan justere oss. Det vil skape refleksjon, eierskap og samhold i våre lag.  
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5.3.2 Struktur på kampen   
Vi møter presis til kamp. RFK barn (8-10 år) gjerne 20 min før. RFK barn (11-13 år) 30 min før og RFK 

ungdom (13-19 år) 45 min før. Få foreldre eller deler av trenerteam til å sette opp bane, mens 

trener/leder hilser på motstander. Ta så en kort briefing med spillere hvor du repeterer fokus for 

kampen (repetisjon fra det dere har jobbet med på trening), gå så igjennom hvem som spiller hvor og 

prat kort om hvor innbytterne kan komme inn. En varmer så opp med en rondo 4 vs 2 (3 vs 1) før en 

kan spille et lite posisjonsspill i formasjonen en skal starte i. Eks 3-2-1 (6 vs 3) eller 2-3-3 (8 vs 4), se 

pkt 4.3 RFK treningen for øvelser.  

  

5.3.3 Laguttak og spilletid 
I RFK ser vi på alle våre lag som et lag. Vi har en felles strategi om å melde på nok lag i sum som gjør 

at alle våre spillere har minimum 2 kamparenaer i løpet av året. Aller helst skal disse kamparenaen 

være på to ulike nivå.  

 

 

Nivå Antall spillere Antall lag 

5er fotball  

Anbefaler kamptropp på max 8 

stk 

Mindre enn 10 

 

Over 10 

1 lag 

 

2 lag 

 

7er fotball 

Anbefaler kamptropp max 10 

stk 

Mindre enn 12 

 

Over 12 

1lag 

 

2 lag (kan her låne spillere) 

9er fotball 

Anbefaler kamptropp på max 

12 stk 

Mindre enn 14 

 

Over 14 

1 lag 

 

2 lag (kan her spille på 

forskjellige dager) 

11er fotball 

Anbefaler kamptropp på max 

16 stk. Flere kan være med, 

men da anbefaler vi at det 

rulles på hvem som står over.  

Mindre enn 17 

 

Mellom 18-21 

 

Over 22 spillere  

1 lag 

 

1 lag + 1 7er lag 

 

2 lag  

 

 

I sesong så er målet vårt at alle våre spillere fra 8 år er involvert i minimum en kamp og spiller 

minimum halve kampen. Følgende regler gjelder:  
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Nivå Spilletid 

5er  Spiller min. en halv omgang hver omgang. Så 

fremt de oppfører seg og gjør sitt beste. 

7er Spiller min. en halv omgang hver omgang. Så 

fremt de oppfører seg og gjør sitt beste. 

9er Starter enten 1 omg eller 2 omgang. Spiller aller 

helst i begge omgangene og 60 % av tiden. 

11 er Alle som er i kamptroppen skal spille minimum 

en omgang og starte en av omgangene.  

 

 

 

Vi bruker modellen i all vår planlegging av trening og kamp. Spiller skal vite hvor han eller hun hører 

hjemme. De har sitt eget rom i huset, men trenger å være innom flere rom for å kunne utvikle seg 

som spiller og tilslutt forlate huset som en selvstendig spiller som tar egne valg over egen karriere og 

liv. Vi ønsker å skape gode og tilpasningsdyktige mennesker. 

 

5.4 Hospitering 
Når det gjelder hospitering så tar den også utgangspunkt i modellen over. Målet her at vi utfordrer 

spiller til å strekke seg eller tilbyr spiller en lavere trenings, kamparena over tid slik at de skal kunne 

utvikle seg som spiller. Dette skjer i samråd med foreldre, trener på årskull og sportslig leder. Vi 

tenker langsiktig der målet er å utvikle spiller til å kunne ta nye steg som menneske både på og 

utenfor banen. Motivere til videre innsats og skape gode forutsetninger for at spiller mestrer i sin 

treningshverdag.  
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Vi evaluerer spillergruppen kontinuerlig, men juni og desember så setter en retning for det neste halv 

året. Dvs hva som blir spillers gule etasje det neste halvåret. Beslutningen tas av trener i samråd med 

sportslig leder.   

 

5.5 Keeper i RFK 
Det er kjekt å stå i mål i RFK da vi har et sterkt ønske om å involvere våre keepere i stor grad både på 

trening og i kamp. Keeperen er vår dirigent og skal være med å styre spillets retning. Skaffe oss 

struktur og overtall i angrep og samle rekkene i forsvar. Det er viktig at de er trygge med bena og 

derfor har vi størst fokus på ballbehandling og valg de første årene. Da ønsker vi at det rulleres på å 

stå i mål. Ren keepertrening ser vi som positivt at lag og spiller starter med fra 10-11 års alderen. Da 

oppfordrer vi alle trenerteam til å ha litt fokus på kroppsstilling, grep og fallteknikk. Vi har per dags 

dato dessverre ikke en egen keepertrener, men jobber med det. Klubben ønsker å tilrettelegge for 

følgende til alle som ønsker å stå i mål:  

  

• Eget par med keeperhansker ved 11 år 

• Kan søke om støtte til keeperskole  

• Egen keeperansvarlig i trenerteam 

• Egen utviklingsplan  

• Ha en egen keeper økt for spillere 11-16 år i uken 

 

 

6 Klubbens aktiviteter 
 

6.1 RFK KNOTT 
Rennesøy FK arrangerer knotteskole for 4-6 år hver tirsdag kl 17-18 på kunstgresset i Vikevåg. Det er 

vår sportslige leder som har ansvar for økten sammen med foreldre-trenere. Målet med økten er å 

spre fotballglede for de minste med å ha trygge og gode rammer. Treningene har fokus på lek, 

balltilvenning, motorikk og spill. 

 

Rennesøy FK ble stiftet i 2014 og har i dag rundt 150 aktive barn i alderen 4-14 år. Vi vil gjerne ha 

med flere og et mål er å rekruttere barn og foreldre tidlig. Dette for å kunne etablere gode 

treningsgruppe som drar i samme retning. Dette gjøres på knotteskolen, hvor vi lærer barn og 

foreldre hvordan vi skal planlegge, gjennomføre og vurdere treninger i RFK.  Vi ønsker å skape gode 

vaner for spillere og trener fra første stund. Vi ønsker å skape forutsigbarhet og at spiller, foreldre og 

trener skal bli trygg på hverandre og klubbens retningslinjer for årene som kommer. 

 

Har du et barn som ønsker å spille fotball eller bli kjent med nye barn så ta turen innom Vikevåg 

kunstgress tirsdager kl 17.  
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6.2 RFK BARN 
RFK BARN er et tilbud til alle barn, gutter og jenter i alderen 8-12 år som liker å spille fotball. Målet 

med økten er å samle lærevillige og engasjerte spillere på tvers av årskull. Vi ønsker å skape et 

læringsmiljø hvor spiller kan få inspirasjon og vennskap utover sitt eget lag. Når barn leker med eldre 

eller yngre barn lære de av hverandre gjennom det vi kaller for mesterlære, her vil barn lære 

samspill, få impulser og utøve ledererfaring som vil kunne utvikle dem videre som mennesker og gi 

dem en fotball uke bestående av utfordringer, mestring og variasjon. Vi har gode erfaringer med 

denne måten å jobbe på gjennom flere år med denne type trening.  

 

Treningene vil foregå hver søndag fra kl 17-1845. Fra nov-april så vil det også være treningene på 

tirsdager her vil en ha fokus på utvikling av individuelle fysiske ferdigheter som hurtighet, motorikk, 

utholdenhet og styrke, mens søndagen er satt av til å trene spillets egenart, nemlig det å foreta valg 

med og uten ball.  

 

Eneste krav til å delta på økten er at barna er glad i fotball og liker å være i aktivitet. Vi ønsker å ha 

med flest mulig av våre yngre medlemmer da vi ser en stor økning i barnets interesse for fotball og 

aktivitet ved deltakelse. De blir trygge med ball, oppnår god forståelse som på sikt vil gi dem mye 

glede og muligheter.  

 

Trenerutvikling er et satsningsområde i RFK, vi ønsker flere foreldre på banen og vi ønsker å gi dem 

tryggheten til å være med. Derfor inviterer vi alle trenere og barn til å delta på RFK barn i høst. Ved å 

melde seg på som trenere vil en få dekket treningsavgiften for eget barn på RFK barn første halvår. 

Trener forplikter seg da til å gjennomføre et 4 økter kurs som gjennomføres på søndager mens 

barnet trener.  

 

RFK BARN koster kr 1000 pr halvår. Påmelding og betaling skjer via Spond. Det er viktig at spiller 

melder forfall på Spond når de ikke kan komme. 

Vi ønsker å gi barn på Rennesøy muligheten til å utvikle seg som mennesker positivt og varig. 

Gjennom våre aktiviteter så er målet å etablere sunne og gode verdier. Vi går alltid på banen for å 

gjøre vårt beste, målet er å dominere med ball og spille attraktiv fotball. Både på og utenfor banen 

skal vi oppføre oss og ha det gøy sammen. 

6.3 RFK UNGDOM 

Vi ønsker å gi ungdom på Rennesøy muligheter til å utvikle seg som mennesker positivt og varig. 

Gjennom våre aktiviteter så er målet å etablere sunne og gode verdier. Lære ungdom å ta egne valg, 

det er gjennom prøving og feiling vi finner svar på hvem vi er og hvor vi skal. 
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Vi ønsker å bygge et ungdomsmiljø preget av samhold, respekt og ambisjoner der vi lærer 

ungdommen å reflektere over egne valg, gir dem tid til å utvikle seg sammen med andre. Vi skal både 

gi dem mestring og motstand, for vi trenger begge deler for å kunne takle livets opp og nedturer.  

Vi jobber etter en grunnfilosofi om at vi alltid går på banen for å gjøre vårt beste, vi skal oppføre oss 

og ha det gøy sammen.  

RFK ungdom er et tilbud til alle våre spillere i alderen 13-15 år. De betaler en treningsavgift på kr 

3300 i året og vil da få tilgang til 4-5 treninger i uken. En ukeplan vil se følgende ut:  

Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Søndag  

Lagtrening RFK UNGDOM 

kl 19-2030 

(utenom sesong) 

Lagtrening RFK UNGDOM 

Kl 1430-16 

RFK UNGDOM 

Kl 19-2030 

 

Lagtrening ledes i samarbeid mellom klubb og foreldre, mens RFK ungdom ledes av trener ansatt av 

klubb. Vi er i dag rundt 34 spillere i RFK ungdom og gruppen har trent hele sommeren. Vi vil fremover 

fortsette med treninger fredag og søndager.  

 

Målet vårt er å ha med alle ungdommene til å trene minimum 3-4 ganger i uken. Da vil vi som gruppe 

dra i samme retning og forutsetningene for at alle opplever mestring, har en sosial tilhørighet og 

trives vil øke betraktelig.  

 

6.4 RFK Dommer 
Hvert år arranger RFK dommerkurs for nye dommer i alderen 11 år og oppover. Dette har et sosialt 

preg i tillegg til faglig kursing av fagperson tilknyttet klubben. Etter denne økten kan deltaker dømme 

5er, 7 er og 9 er fotball. Krav at en må være eldre enn kampen en dømmer. En kan lese mer om det 

praktiske rundt dommer i RFK sin håndbok.  
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1 Formålet med klubbhåndboken 
 

Formålet med denne klubbhåndboken er å gi oversikt i de forskjellige gjøremål i Rennesøy 

Fotballklubb, heretter omtalt som RFK. Håndboken er ment som et verktøy for å forenkle gjøremål, 

og skal inneholde rutiner og instrukser for de verv som finnes i klubben. Samtidig skal den være en 

rettesnor for en del standardiserte oppgaver i klubben. 

 

Klubbhåndboken erstatter den opprinnelige organisasjonsplanen som ble laget ved stiftelsen av 

klubben. De organisatoriske detaljene er videreført til klubbhåndboken.  

 

En forutsetning for at klubben skal ha en fortsatt positiv utvikling sportslig sett, er bl.a. at de 

funksjoner som er nødvendige for å holde driften i gang blir ivaretatt på en god måte. 

Disse funksjonene vil måtte ivaretas av foreldre og andre som er opptatt av å utvikle fotballen på 

Rennesøy. Arbeidet vil måtte skje i fritiden, og det er viktig at ulike oppgaver fordeles på mange slik 

at arbeidsbyrden blir mindre og flere blir aktivisert i klubben. Det kan være positivt at det skjer en 

viss rullering i de forskjellige funksjonene. 

 

Ved at erfaringer innarbeides i håndboken vil denne også kunne være et nyttig redskap for å unngå 

at like oppgaver må utvikles på nytt hvert år. Tilbakemeldinger om innhold og forslag til forbedringer 

er derfor viktig. 

 

Det må planlegges minst en årlig gjennomgang og revidering av klubbhåndboken. Gjeldende satser, 

organisering og retningslinjer skal da diskuteres og oppdateres etter avstemninger i styret og, der det 

er behov, vedtak fattet på årsmøtet.  

 

 

 

2 Historie 
 

Rennesøy Fotballklubb ble etablert 26. Juni 2014, og ønsker å gi et godt sportslig tilbud til 

alle som har lyst og spille fotball. Med dette mener vi at det skal være ett tilrettelagt 

sportslig tilbud for alle. Vårt mål er å favne flest mulig, fra de som legger mest vekt på det 

sosiale til de mest ambisiøse. 

Klubbens visjon er «Best med ball», og samtidig ønsker vi å ha sterkt fokus på holdninger og 

fair play. 

 

Målet for RFK er å:  

➢ Gi ett tilbud til alle som har lyst til å spille fotball. 

➢ Gi alle mulighet for utvikling i egen klubb. 

➢ Fokus på utvikling og prestasjoner. 

➢ Skape en god treningskultur hvor vi lærer av hverandre. 

 

RFK drives nesten utelukket på dugnad. Trenere, oppmenn og andre ledere i RFK legger ned 

veldig mange dugnadstimer gjennom året uten noen form for økonomisk kompensasjon. I 

tillegg kommer bidrag fra foreldre og foresatte. 

RFK ønsker å bli assosiert med kvalitet og struktur. Klubben fokuserer på Fair Play – vi ønsker 
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å styrke RFK’s profil som formidler av positive og sunne verdier på fotballbanen. Gjennom 

gode ledere og trenere har RFK fått et godt renommé blant andre klubber i regionen. 

 

3 Visjon og sportsplan 
 

Sportslig leder utarbeider en detaljert sportsplan som tydelig beskriver RFKs sportslige visjoner og 

hvordan alle i klubbens trenerteam systematisk skal jobbe for å oppnå disse målene. Sportsplanen er 

et dynamisk dokument som oppdateres når SL ser behov for endringer og justeringer av detaljene for 

å optimalisere treningsmetodikk, overordnede kampplaner og ellers beskrevne metoder. 

Sportsplanen som dokument og endringer av betydning skal gjennomgås og godkjennes av styret i 

lag med sportslig leder. 

 

Sportsplanen er et frittstående dokument som ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Det 

forventes at trenere kjenner til innholdet i planen. 

 

4 Lover og vedtekter 
 

RFK har utarbeidet et frittstående dokument som heter «Lov for RFK». Denne er basert på en 

standardisert lovnorm fra NIF og skal ligge tilgjengelig på hjemmesiden vår. Loven tar for seg hvilke 

krav som stilles til klubben ift drift og sammensetning, samt rettigheter og ansvar som klubben har. 

Denne lovnorm er ment å veilede alle klubbene og standardisere struktur. 

 

Lov for RFK finner du på klubbens hjemmeside: https://www.rennesoyfk.no/rfk-lov/ 

 

5 Klubbens organisasjon 
 
Styrets sammensetning (personer velges ved avstemning på årsmøtet ihht RFK lov): 
Leder   Velges for 1 år 
Nestleder  Velges for 2 år 
Økonomiansvarlig Velges for 2 år 
Sekretær  Velges for 2 år 
Styremedlem  Velges for 2 år 
Styremedlem    Velges for 2 år 
Varamedlem  Velges for 2 år 
 
 
I tillegg så må styret sørge for at det velges eller utpekes; 
 
Materialforvalter 
Sponsorgruppe   
Dommerkoordinator  
 

 

https://www.rennesoyfk.no/rfk-lov/
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RFK skal ha Sportslig Leder (SL) som en del av organisasjonen. Denne funksjonen vil ha hovedansvar 
for å følge opp gjennomføringen av sportslig innhold og videreutvikling av det sportslige tilbudet til 
spillere og tillitsvalgte i samarbeid med det til enhver tid valgte styre, og trenerteam. 
 
SL er ansatt utenfor styret i RFK. 
SL rekrutteres av styret i RFK for en bestemt periode. Anbefalt minimum 2 år. 
SL sin valgbarhet til verv relatert til klubben og stemmeberettigelse er definert av NIF lovnorm for 
idrettslag og er på bakgrunn av dette detaljbeskrevet i dokumentet "Lov for RFK". 
 

I tillegg til styret og styrte sin organisering, så skal organisasjonen sørge for at det er nedsatt en 
valgkomite som bør bestå av 3 personer.  
Organisasjonen må også velge et kontrollutvalg bestående av minst to medlemmer og ett 

varamedlem i henhold til NIF retningslinjer for klubber med årlig omsetning på under kr 5.000.000. 

Kontrollutvalgets oppgaver er definert i NIF lovnorm for idrettslag og er på bakgrunn av dette 

detaljbeskrevet i dokumentet "Lov for RFK". 

 

 

Styrets sammensetning 2020 

Styreleder Randi Vaula 

Nestleder Dag Meling 

Kasserer Harald Fauskanger 

Sekretær Kenneth Follevåg 

Styremedlem Tone Vignes Holen 

Styremedlem Atle Bertelsen 

Varamedlem Lisbeth Helle 

 

 

5.1 Organisasjonskart 
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5.2 Anlegg 
Fotballbanene som klubben bruker eies og driftes av Stavanger kommune. Banene som disponeres 

av RFK er Vikevåg kunstgressbane og Mosterøy kunstgressbane. Klubbens primære bane er i Vikevåg. 

Kommunen tildeler treningstider til henholdsvis RFK og Mastra. Klubbene avtaler seg imellom 

fordelingen av tidene for å dekke ønskede behov, for RFK representert ved SL og bistand fra 

sekretær. Her skal det bestrebes en rettferdig fordeling mellom klubbene for å ivareta spillernes 

behov etter likhetsprinsippet. 

 

Stavanger kommune skal sørge for at banen blir vedlikeholdt. Klubben må ved vedlikeholdsbehov 

kontakte kommunens representant, gjerne i samråd med Mastra. 

 

Stavanger kommune skal etter deres utsagn sørge for følgende utstyr (ikke kontraktsfestet): 

• 3 x 11’er mål 

• 4 x 7’er mål 

• 2 x 5’er mål 

Klubben kan ved eget behov kjøpe inn flere mål. 

Kommunen har plikt til å vedlikeholde målene. 

 

Klubben må selv gå til innkjøp av vant og mål til 3’er bane. Klubben må selv sørge for vedlikehold. 

 

Materialforvalter er klubbens primære kontaktpunkt mot kommunen ift vedlikehold av anlegg. 

 

 

5.3 Klubbhus 
Klubben har pr 1. kvartal i 2021 ikke et klubbhus til disposisjon. Et samarbeid med Mastra om bruk av 

banehuset er ønskelig, og en dialog er opprettet. Dette er en prioritert sak for styret. 

 

Klubben bruker nå en brakke ved Vikevåg kunstgress for oppbevaring av diverse utstyr. 

Materialforvalter skal etterse utstyr som er lagret i brakken, men enhver person som bruker utstyret 

skal holde god orden i brakken. 

 

 

6 Ansvarsforhold i klubben 
 

6.1 Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens øverste organ, og årsmøte avholdes en gang i året med alle medlemmer 

invitert. Beskrivelse av hvem som er stemmeberettiget finnes i NIF lovnorm for idrettslag og er på 

bakgrunn av dette detaljbeskrevet i dokumentet "Lov for RFK". 

Årsmøtet gir retningslinjer og anbefalinger for styret for kommende år.  

 

Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og den særkrets som klubben er 

tilsluttet. 

 

Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf. 
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6.2 Styret 
Hovedstyrets ansvar i detalj fremgår av "Lov for RFK". 

• Styret er klubbens øverste organ mellom årsmøtene, og har ansvaret for alle klubbens 

aktiviteter og oppgaver 

• Styret skal ivareta klubbens interesser innad og utad 

• Styret har arbeidsgiveransvar ovenfor personell som avlønnes 

• Styret kan vedta instrukser for sitt eget arbeid og ovenfor personell som avlønnes 

• Styret har ansvar for å gripe inn og bidra til løsninger om uoverensstemmelser oppstår i 

grupper eller mellom grupper i klubben   

• Styret skal holde styremøter med jevne intervaller, der referat skal føres og arkiveres. 

• Styret skal utarbeide en årsberetning til bruk på årsmøtet. Denne beretningen må inneholde 

relevant informasjon om driften gjennom året, inkludert en sportslig beretning fra SL. 

 

 

6.3 Klubbens ansvar 
Påmelding og påmeldingsgebyr til krets dekkes av klubben 

• Betaling av forsikringspremie for ungdomsspillere (13-19 år) 

• Korrekt registrering i FIKS av spillere 

• Utgifter til baneleie, lokal leie, til planlagt trening og obligatoriske kamper dekkes av klubben 

• Generell drift av klubben 

• Utgifter til SL dekkes av klubben 

• Klubbdrakter inkludert keeperutstyr dekkes av klubben. Se eget kapittel om bekledning. 

• Fellesutstyr til trening dekkes av klubben 

• Medisinskrin dekkes av klubben 

• Ball til kamper og trening dekkes av klubben 

• Klær til trenere etter egen oppgave vedtatt av styret 

• For øvrig så dekkes det til enhver tid nødvendige utgifter vedtatt av styret 

 

 

6.4 Økonomi 
 

6.4.1 Klubbens håndtering av økonomi 
• Klubben skal sette opp et budsjett som i størst mulig grad skal etterleves. 

• Klubben vil føre regnskap i henhold til instrukser gitt i NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. Kontrollutvalget vil gjennomgå budsjett og regnskap etter nevnte 

instrukser. 

• Bankkonto (klubbkonto gjennom SR-bank) skal være registrert på klubben som organisasjon. 

Private konto er ikke tillat. 

• Klubbkonto skal disponeres av to personer i fellesskap. Dette vil i RFK være kasserer og 

styreleder/klubbsekretær. 

• Underslagsforsikring må tegnes etter instrukser gitt i NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. 

• Kasserer har ansvar for oversikt over klubbens regnskap og informerer styre om dette. 

• Kasserer skal påse at budsjett overholdes, og gi raske tilbakemelding om eventuelle avvik 

• Sponsorkomite skal til enhver tid rapportere til Kasserer og videre til Styrets leder om 

sponsoravtaler som inngås og kontrakter som signeres. 
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• Alle innbetalinger skal gå til klubbens bankkonto. 

 

6.4.2 Lagkonto 
• Hver enkelt gruppe får en egen «lagkonto» som kan brukes til gruppespesifiserte aktiviteter 

som turneringer, sosiale aktiviteter og lignende.  

• Kontoene disponeres av klubben, men gruppens administratorer skal ved forespørsel få 

mulighet til overførsel til aktiviteter samt få vite saldo når ønskelig.  

• Klubben disponerer ikke disse pengene med mindre dette er avtalt med de spesifikke 

gruppene. 

 

6.4.3 Utbetalinger 
• Klubben skal sørge for å betale forsikringspremie på ungdomsspillere etter NFFs regelverk. 

Disse blir sendt ut av NFF i april måned. 

• Alle innkjøp skal avtales på forhånd med materialforvalter og styrets leder. Det er viktig å 

påpeke lojalitet til de innkjøpsavtaler som er inngått på strategisk eller økonomisk grunnlag. 

Materialforvalter håndterer alle innkjøp (se egen instruks for materialforvalter). Eventuelle 

avtaler om egne kjøp utbetales som nevnt under. 

• Alle med verv eller stilling i klubben kan få tilbakebetalt utgifter de har som følge av vervet. 

Dette gjelder innkjøp og andre utlegg etter avtale med styret, men ikke utgifter til kjøring 

til/fra ordinære treninger og kamper. 

 

 

I tillegg så skal budsjett og regnskap kontrolleres og godkjennes av en kontrollkomité som er utnevnt 

på årsmøtet i henhold til Lov for RFK.  

 

 

7 Instrukser og retningslinjer for verv og stilling 
 

7.1 Styreleder 
Klubbens leder har overordnet ansvar for all aktivitet i klubben. Leder skal sørge for at klubben blir 

drevet i henhold til vedtekter og de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet. 

• Fastsette agenda for styremøter, innkalle til og lede møtene. 

• Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. 

• Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets, NIF og kommunen. 

• Klubbens pressekontakt. 

• Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner. 

• Sørger for inntekts-aktiviteter i henhold til årsmøtevedtak. 

• Overordnet ansvar for dokumenter til årsmøtet i samråd med sekretær. 

• Mottak og distribusjon av klubbens e-post. 

 

7.2 Nestleder 
• Nestleder er leders stedfortredende når leder ikke kan stille. 

• Ansvarlig politiattestordningen. Følge opp at alle som har verv i klubben har gyldig 

politiattest ihht NIF retningslinjer. 
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7.3 Sekretær 
• Føre og arkivere referat styremøter og protokoll for årsmøte. 

• Arkivere referat og protokoller. 

• Bistå leder med dokumentasjon til årsmøtet. 

• Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubbens hjemmeside. 

• Klubbens primære medlemskontakt og medlemsansvarlig på klubbnivå. 

• Ansvarlig for Spond som medlemsregister. 

• FIKS-ansvarlig for medlemshåndtering. 

• Overgangsansvarlig. 

 

7.4 Kasserer 
• Kassereren disponerer sammen med leder klubbens bankkonto. Kasserer skal i nødvendig 

omfang rådføre seg med leder før det foretas utbetalinger. 

• Lede og koordinere økonomiarbeidet med bistand fra leder. 

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

• Ansvar for innbetalinger fra medlemmer (sammen med sekretær) og sponsorer. 

• Ansvar for utfaktureringer og utbetalinger. 

 

7.5 Styremedlemmer 
• Delta aktivt på styremøter og få tildelt oppgaver etter behov. 

• Om et styremedlem ikke har mulighet til å delta på møter skal de kontakte varamedlem for 

stedfortredere. 

• Styremedlemmer kan etter avtale få tildelt spesifisert ansvar for aktiviteter/oppgaver. 

 

7.6 Varamedlem 
• Stedfortredende for styremedlemmer som ikke kan stille på møter. 

• Kan også i tillegg bli innkalt til møter på ordinært vis. 

 

7.7 Materialforvalter 
• Er hovedansvarlig for bestilling av utstyr til sportslige aktiviteter i klubben. Alle bestillinger 

skal håndteres av materialforvalter for å sikre god oversikt. 

• Kan avtale henting og levering av utstyr med andre frivillige i klubben. 

• Føre oversikt over utdeling av utstyr, behov samt lagerført utstyr. 

• Spesielt sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig. Trenerteam må melde fra om behov. 

• Årlig oppdatere klubbkolleksjonen sammen med Sport1 og Select. Kolleksjonen skal 

gjenspeile typisk bruksvarer blant medlemmene. Se avtale med Select. 

• Ha kontakt med kommunerepresentant ift vedlikehold av anlegg (bane og mål). 

 

7.8 Dommerkoordinator 
• Dommerkoordinatoren må ha god kontakt og godt samarbeid med: 

o Klubbens dommere 

o Klubbens styre og SL 

o Lagledere og trenere 

o Fotballkretsen 

• Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold 

til antall lag. 
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• Være en kontaktperson for klubbens dommere og følge dem opp etter behov, også for å 

skape et positivt miljø for det å være dommer. 

• Legge til rette for at nye dommere kan dømme interne treningskamper som trening. 

• Følge opp dommere i kampsituasjoner ved behov for nye dommere, eventuelt ved samtale 

med trenerteam.  

• Bistå med å fordele kamper på en rettferdig måte slik at alle dommere får dømt et 

tilfredsstillende antall kamper. Egen Spond-gruppe brukes for dommere, men det kan være 

behov for manuell tildeling. 

• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det. Kretsen tilbyr kursing, og det er 

også mulig å holde egne kurs hvis man har nødvendig kompetanse. 

• Fordeling av nødvendig utstyr til dommerne. 

• Må sørge for å ha gyldig politiattest. 

 

7.9 Sportslig leder 
• SL har egen kontrakt med arbeidsavtale utformet av klubbens styre. 

• SL er leder for all sportslig aktivitet og skal rapportere til styret. 

• SL skal lage en sportslig beretning som overleveres styret for bruk på årsmøtet. 

• SL har ansvar for gjennomføring av sportslig innhold og utvikling av det sportslige tilbudet i 

klubben (ref. sportsplan) 

• SL har også anledning til å rekvirere utstyr relatert til klubbens drift og utøvelse gjennom 

valgt utstyrsleverandør, men det føres en løpende dialog med styret og materialforvalter for 

å sikre økonomi ihht budsjett, orden og enighet om bestillinger. 

• Påmelding av lag til serie, cup og turneringer og registrering/påmelding i FIKS av alle lag. 

• Må sørge for å ha gyldig politiattest. 

 

7.9.1 Assistent til sportslig leder (spillerutvikler) 

• Må sette seg godt inn i sportslig plan og jobbe ut ifra denne. 

• Får oppfølgning direkte av SL, både for opplæring og veiledning. 

• Skal bistå SL i arbeidet med RFK Ekstra i samråd med SL etter inngått avtale. 

• Skal ta ansvar for større del av organiseringen av RFK Ekstra-øktene etter avtale med SL. 

• Skal på sikt kunne ta ansvar for spillerutvikling og tilrettelegging i klubben etter avtale. 

 

7.10 Trener 
Treneren har ansvaret for lagets sportslige tilbud i samråd med SL. 

• Treningsopplegg for gruppen. 

• Rigge og lede treninger. 

• Laguttak og fordeling av spillere mellom forskjellige lag i samme alderstrinn der det er behov. 

• Kampledelse 

• Samtale med spillere og foreldre i samråd med SL. 

• Skriver en årsrapport i samarbeid med lagleder. 

• Må sørge for å ha gyldig politiattest. 

 

7.11 Lagleder 
Det er mange praktiske saker som må følges opp rundt laget og dette bør gjøres av noen andre enn 

trenerne. Lagene er avhengige av at informasjon flyter riktig mellom spillere, foreldre, 

foreldrekontakter, fotballgruppen og trenere. Det er bl.a. Laglederens ansvar, å være kontaktledd i 

slike sammenhenger. 
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• Legge forhold til rette for kamper med oppdatering i Spond. 

• Ha kontakt med motstanderens lagleder i forbindelse med kampavvikling og sørge for at all 

nødvendig informasjon blir overgitt. 

• Sørge for å skaffe dommer til hjemmekamper. Egen gruppe i Spond er opprettet til dette. 

• Påse at spillere har riktig drakt / shorts til kamper. Kontakte materialforvalter om det er 

behov for innkjøp av utstyr. 

• Sjekke at egne kamper/treninger ikke kolliderer med andre oppsatte kamper.  

• Hjelpe styret med utdeling av informasjon til spillere og foresatte ved behov. 

• Hjelpe styret med kontakt mot medlemmer/foresatte i saker som krever oppfølgning. 

• Sørge for at spillere som har fylt 12 år er registrert i FIKS. Dette er et krav for at de skal være 

spilleberettiget. 

• Sørge for at medlemslisten for gruppen til enhver tid er oppdatert i Spond. Dette inkluderer 

utøvere og alle i trenerteamet. 

• Bistå med skademeldinger i FIKS ved behov. 

• Skriver en årsrapport i samarbeid med trener. 

• Må sørge for å ha gyldig politiattest. 

 

Tilleggsoppgaver for ungdomslag: 

• Påse at alle spillere i ungdomsklassen er korrekt registrert i FIKS. 

• Påse at alle spillere i ungdomsklassen har gyldig forsikring og er spilleberettiget før sesongen 

starter, dvs at de er registrert i FIKS, har betalt kontingent og avgift samt har gyldig forsikring. 

• Levere inn kamprapport i FIKS ved hjemmekamper. 

Se ellers NFF laglederhåndbok for utfyllende info og retningslinjer: 

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/abc-for-lagleder/#Toppen 

 

7.12 Dommere 
• Alle som dømmer hjemmekamper for RFK skal få betalt ihht avtalte satser. Eget skjema for 

dommergodtgjørelse finnes på hjemmesiden.  

• Alle registrerte dommere skal få utlevert en personlig dommerfløyte som skal brukes 

utelukkende til kamper. Det blir utlevert maks en fløyte pr sesong. 

• Dommere melder seg på kamper i Spond. Det er viktig å møte opp til kampene som avtalt, og 

holde dialog med lagleder i forkant av kampen. 

 

7.13 Dugnadsansvarlig 
• Organisere dugnader fra et overordnet nivå ved klubbdugnader. 

o Fordele dugnadsarbeid ved å lage dugnadslister, primært sammen med lagledere. 

Personer som er satt opp på dugnadslister er forventet å følge disse. 

o Planlegge dugnad ved å få oversikt over behov basert på tidligere erfaringer. 

• Ha en oversikt over hvilke dugnader og muligheter for inntektsgivende aktiviteter som ligger i 

Spond. 

• Være kontaktpunkt mot klubbens grupper ved dugnader i gruppene. Behovet for dette 

vurderes. 

• Dugnadsansvarlig er ikke ansvarlig for at personer oppsatt på dugnadslister faktisk utfører sin 

dugnad. Dette faller på personene selv, og de må på eget initiativ skaffe erstattere om de 

ikke kan delta som oppsatt. 

 

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/abc-for-lagleder/#Toppen
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8 Politiattest for idretten 
 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for RFK som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves 

politiattest.  

Ansvarlig for oppfølging av dette er Nestleder i klubben. 

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 

2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest. 

Ordningen i korte trekk: 

• Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  

Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal det lagres opplysninger om: 

o Hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke 

oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd 

o Dato for fremvisning 

• Klubben skal levere et signert skriv med begrunnelse for formål til søker. 

• Søker skal så sende søknaden til politiet på nett. 

• Søker må så framvise attesten til klubbens politiattestansvarlig. 

 

Følg denne lenken for info om ordningen og for innsendelse av søknad: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ 

 

9 Medlemskap, kontingenter og avgifter 
 

Klubben bruker Spond som medlemsregister og kommunikasjonsverktøy innad i de forskjellige 

lagene. Innbetaling av kontingent og avgifter vil også bli gjort via Spond og deres samarbeidspartner 

Stripe. Kontingent og avgifter vil som hovedregel bli sendt ut i Spond-appen, men for dem som ikke 

har Spond-app vil det bli sendt ut på mail. 

RFK oppfordrer alle medlemmer og foresatte til å laste ned Spond-appen slik at man alltid er 

oppdatert på treningstider, kampoppsett og generell informasjonsflyt. 

 

Merk at i tillegg til aktive spillere så skal også alle med verv i klubben registreres som betalende 

medlemmer. Dette gjelder styremedlemmer, trenere, lagledere og ellers dem som har et aktivt verv. 

Ved betalt medlemskap er man også forsikret etter gjeldende forsikringsavtale via NFF. 

 

9.1 Medlemskap 
• Alle som ønsker å delta på de faste aktivitetene klubben tilbyr må melde seg inn i klubben. 

Dette gjøres etter avtale med lagleder for det respektive laget. For registrering må det 

sendes melding til klubbens medlemsansvarlig på medlem@rennesoyfk.no 

• Utmelding må skje skriftlig til klubbens medlemsansvarlig på medlem@rennesoyfk.no eller til 

lagleder for det respektive laget.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
mailto:medlem@rennesoyfk.no
mailto:medlem@rennesoyfk.no
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• Alle spillere må være registrert i klubben for å kunne spille kamper. Etter NIFs reglement er 

registreringen først godkjent etter at kontingenten er betalt. 

• Trenere, lagledere og styremedlemmer må også tegne medlemskap i klubben for å bli 

registrert og forsikret.  

• Samtlige registrerte medlemmer som er spillere eller har verv i klubben må bekrefte 

medlemskapet hos NIF medlemsregister etter deres krav. Klubben vil sende ut nødvendig 

informasjon om dette. 

• De som ønsker å være RFK sine støttemedlemmer er hjertelig velkommen til å tegne et 

medlemskap for dette. Da betales vanlig kontingent. Informasjon og innmeldingslenke for 

dette finnes på hjemmesiden. 

• Samtlige medlemmer er stemmeberettiget på årsmøtet forutsatt at man har vært medlem av 

Rennesøy Fotballklubb i minst én måned, fyller minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet 

avholdes, og har gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rennesøy Fotballklubb. Alle 

medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett. Se ellers dokumentet «lov for RFK» for 

fullstendig oversikt. 

 

9.2 Utøvers ansvar 
• Medlemskontingent og treningsavgift må betales til satt frist 

• Reiseutgifter til trening og kamper dekkes av den enkelte utøver. 

• Utgifter ved turneringer som reise og opphold (IKKE startkontingent) dekkes av den enkelte 

dersom ikke annet er avtalt. 

• Personlig utstyr som treningstøy, leggbeskyttere, sko etc dekkes av den enkelte utøver. 

• Spillertrøye og annet utstyr som er utlevert av klubben må leveres tilbake hvis medlemmet 

melder seg ut av klubben. 

• Når det gjelder barn under 6 år skal en voksen være med dem i aktiviteter. Voksne skal ikke 

nødvendigvis være engasjert i selve aktiviteten, men skal være tilgjengelig for barnet. Dette i 

henhold til NIFs reglement for barneidrett 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/ 

 

 

9.3 Kontingent og treningsavgift 
Satsene for medlemskontingent og treningsavgift blir fastsatt på årsmøtet.  

Medlemskontingenten dekker medlemskap i klubben, mens treningsavgift dekker faktiske utgifter til 

trening og kamp i løpet av sesongen. Prisen for barn og ungdomslag vil være ulike grunnet 

forskjellige kostnadsnivå. 

 

For personer som melder seg inn i klubben etter 01.10 vil aktivitetsavgiften bli halvert.  

 

Årspriser 2020 

Medlemskontingent kr 275 

Treningsavgift barn t.o.m. 12 år kr 750 

Treningsavgift ungdom f.o.m.13 år kr 1.250 

Makspris pr familie kr 3.000 

  

RFK Ekstra (kr 1.000 pr halvår) kr 2.000 

RFK basis (kr 700, inngår i RFK Ekstra) kr 700 

RFK Ekstra faktureres hvert halvår  

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/
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9.4 Forsikringer 
 

RFK sine medlemmer er forsikret gjennom NFF etter til enhver tids gjeldende vilkår. 

Barn 0-13 år er dekket av NIFs Barneidrettsforsikring. 

 

Ungdom 13-19 år er dekket av lagforsikringen, som betales av klubben. Forsikringspremien blir 

beregnet fra medlemstallet. 

NFF sender ut faktura for disse i løpet av april. Det er klubbens ansvar å sørge for at ungdomsspillere 

har gyldig forsikring. 

 

Merk at ungdomsspillere (dem som fyller 13 år ila sesongen) og senior-spillere MÅ ha betalt 

kontingent og avgift, være korrekt registrert i FIKS og ha gyldig forsikring for å være spilleberettiget. 

 

Klubbens registrerte trenere og lagledere også har gyldig forsikring gjennom NFF. Dette forutsetter 

betalt medlemskap i klubben. 

 

Se https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring for fullstendig oversikt over forsikringsbevis, 

vilkår og for skademelding.  

 

 

 

10 Bekledning og utstyr 
 

Select er valgt som leverandør av drakter, bekledning og utstyr generelt til RFK.  

Sport1 Randaberg har avtale med klubben om levering av klubbrelatert utstyr.  

Det utarbeides en egen RFK klubbkolleksjon som dekker primærbehovene. Denne oppdateres jevnlig 

ved behov og blir så lagt ut på hjemmesiden til RFK. 

• Bekledning og utstyr som dekkes av klubben bestilles hos Sport1 Randaberg via RFK 

materialforvalter. 

• Annen bekledning og utstyr kjøpes inn av medlemmene/foresatte selv hos Sport1 

Randaberg. Husk å informer om medlemskapet i klubben for å få avtalte rabatter. 

 

10.1 Spillerdrakter 
Klubben holder spillertrøyer til alle barnelagene (t.o.m. 12 år). 

Klubben holder spillertrøyer, shorts og strømper til ungdomsspillere (f.o.m. 13 år). 

 

RFK draktsett er som følger: 

• Gul spillertrøye 

• Sort shorts 

• Sorte strømper 

 

Sponsorplassering pr 2020: 

Mage – Rennesøy Stein 

Bryst, senter – IK rør 

Rygg, oppe – Portteknikk 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring
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Rygg, nede – fritt 

Shorts - fritt 

I tillegg vil Sport1 trykke sin logo på høyre bryst under Select-logo. 

 

10.2 Trenertøy 
Klubben holder treningstøy til alle aktive og medlemsregistrerte trenere. Det kreves at trenerne da 

opptrer aktivt på treninger og i kamper i minst 2 år. Om man slutter før denne tid må klærne leveres 

tilbake til klubben. 

Klær kan prøves på Sport1 Randaberg og bestilles etter avtale med SL via materialforvalter. 

Samtlige klær skal være en del av klubbkolleksjonen og skal ha RFK logo påtrykt. Klærne skal brukes 

ved utøvelse av verv. 

 

Trenerkit  

• T-skjorte, farge lyseblå (RFK-logo på venstre bryst) 

• Regnjakke (RFK-logo på venstre bryst) 

• Genser/trøye (RFK-logo på venstre bryst) 

• Treningsbukse (RFK-logo på høyre lår) 

 

10.3 Lagleder 
Klubben holder trøye til alle aktive og medlemsregistrerte lagledere. Det kreves at lagleder da 

opptrer aktivt med tilrettelegging for gruppen i minst 2 år. Om man slutter før denne tid må klærne 

leveres tilbake til klubben. 

Klær kan prøves på Sport1 Randaberg og bestilles etter avtale med styret via materialforvalter. 

Klær skal være en del av klubbkolleksjonen og skal ha RFK logo påtrykt. Klær skal brukes ved utøvelse 

av verv. 

 

• Genser/trøye (RFK-logo på venstre bryst) 

 

10.4 Dommerbekledning 
Klubben holder egne svarte overtrekks-vester med påtrykk «dommer». Disse skal brukes av 

dommerne kun i forbindelse med dømming av kamp.  

Fløyter utdeles av materialforvalter/dommerkoordinator til registrerte dommere og ansees som 

personlig utstyr. 

 

Dommerkoordinator  

Klubben holder tøy til dommerkoordinator. Det kreves at dommerkoordinator da opptrer aktivt i 

minst 2 år. Om man slutter før denne tid må klærne leveres tilbake til klubben. 

Klær kan prøves på Sport1 Randaberg og bestilles etter avtale med styret via materialforvalter. 

Samtlige klær skal være en del av klubbkolleksjonen og skal ha RFK logo påtrykt. Klærne skal brukes 

ved utøvelse av verv. 

 

Dommerkoordinator får utdelt følgende: 

• T-skjorte, farge valgfritt utenom lyseblå (RFK-logo på venstre bryst) 

• Regnjakke (RFK-logo på venstre bryst, dommer på rygg) 

• Genser/trøye (logo på venstre bryst, dommer på rygg) 

• Treningsbukse (logo på høyre lår) 
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Om dommerkoordinator allerede har fått klær i et annet verv i klubben gis det ikke anledning til å få 

dobbelt opp av samme type utstyr. 

 

10.5 Utstyr til gruppene 
• Baller, kjegler, mål og tilsvarende utstyr til trening og kamp er felles for alle gruppene. 

• Hver gruppe skal få tildelt en egen lag-bag for oppbevaring av nødvendig utstyr til kamp. 

Dette innebærer blant annet keeperdrakt og hansker, førstehjelpsutstyr mm. 

• Forbruksmateriell må behovsmeldes til materialforvalter. 

• Førstehjelpsutstyr ligger i brakken og er til bruk for alle lag. Alle har et ansvar for å melde fra i 

god tid om behov for innkjøp slik at det alltid er tilgjengelig nødvendig utstyr. 

 

 

11 Sponsing, dugnader og andre inntektskilder 
 

11.1 Sponsorer 
Styret utnevner en sponsorkomité eller en sponsoransvarlig som har ansvar for inngåelse av avtaler 

og oppfølging av sponsorer. 

Som hovedregel skal sponsormidler gå uavkortet til klubben, uansett om det er draktsponsorer, 

arenasponsing eller sponsing av annet utstyr. 

Ved ønske om spesifisert sponsing av en gruppe eller et lag skal dette avtales med styret før 

inngåelse av sponsoravtale. 

 

Det til enhver tid utvalgte sponsorkomite skal i samarbeid med styret, søke å få tak i bedrifter eller 

personer som vil sponse klubbens aktiviteter. 

Alle avtaler skal registreres med signert kontrakt fra begge hold og registreres av kasserer i klubbens 

regnskap. 

 

Det er utarbeidet et eget sponsorprogram til bruk overfor sponsorer. Sponsor komitéen bruker 

denne ved inngåelse av sponsoravtaler samt oppdatere denne ved behov etter vedtak i styret.  

 

11.2 Dugnader 
Dugnader i større omfang skal organiseres på klubbnivå, som f.eks. turneringer og arrangementer. 

Inntekter vil da gå uavkortet til klubben som fordeler etter et eventuelt forhåndsbestemt mål. 

Dugnadsansvarlig skal organisere aktivitetene og dugnadsoppgaver vil da bli tildelt de deltagende 

gruppene etter beste evne.  

Dugnadsarbeid er i prinsippet frivillig, men det forventes at de personene som blir satt opp på 

dugnadslister vil delta på dugnaden eller selv skaffe erstatter om man blir forhindret fra å delta. 

 

Gruppene kan organisere egne dugnader der inntektene går til den spesifikke gruppen etter avtale 

med styret ved dugnadsansvarlig. Pengene skal da settes inn på gruppens egen lagkonto.  

Det skal ikke på gruppenivå iverksettes dugnader som kan oppfattes som ekskluderende på andre 

grupper, eller dugnader som vil være naturlig for flere grupper å delta i. Da skal det føres en dialog 

der alle kan få anledning til å delta. 
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11.3 Loddsalg o.l. 
Loddsalg og lignende aktiviteter er en god måte å skaffe midler til klubben og gruppene. Som 

hovedregel skal dette organiseres av klubben ved dugnadsansvarlig og midlene tilfalle klubben. 

 

Det er mulig for gruppene å ha egne aktiviteter som inntektskilde til en sosial aktivitet, turnering o.l. 

etter avtale med styret. Dette må ikke iverksettes om det kan oppfattes som ekskluderende på andre 

grupper, eller aktiviteter som vil være naturlig for flere grupper å delta i. Da skal det føres en dialog 

der alle kan få anledning til å delta. 

 

Det er flere måter man kan tjene penger på: 

• Tradisjonelt loddsalg. 

• Loddsalg via Spond 

• Innsamlingskampanje via Spond 

• Spond Cashback (her går pengene uavkortet til gruppen) 

• Annet salg, som utstyr og kioskrelaterte varer. 

 

12 Arbeidsgiveransvar 
 

Styret har arbeidsgiveransvaret for klubbens ansatte ihht arbeidsmiljøloven og gjeldende regler. 

Kontrakt utarbeides mellom klubb og ansatt.   

 

 

13 Medlemsregister 
 

Klubben bruker Spond som medlemsregister. Samtlige medlemmer oppfordres til å laste ned appen 

for å få nødvendig informasjon både om gruppens aktiviteter og fra klubben. 

 

• Alle utøvere som er med på faste treninger og kamper skal være registrert som betalende 

medlemmer i Spond. Nye spillere skal få anledning til å være med på ett par treninger før de 

melder seg inn om de ønsker det, men de kan ikke delta i kamp før registrert medlemskap. 

• Alle trenere, lagledere, styremedlemmer og andre med verv skal være registrert som 

betalende medlemmer i Spond. 

• Registrerte betalende medlemmer i Spond synkroniseres mot NIF sitt medlemsregister etter 

deres reglement. 

• Det er kun registrerte medlemmer som skal legges inn i Spond-gruppene da Spond er 

klubbens medlemsregister. Gjester eller andre utenforstående skal ikke legges inn i noen 

grupper. Unntaket er passive støttemedlemmer som registreres i Spond, men ikke skal være 

med i grupper. 

• Spond brukes til å sette opp treningstider, legge ut kamper og andre aktiviteter. 

• Spond brukes til å sende ut betalingsforespørsler for kontingenter og avgifter, samt 

grupperelaterte aktiviteter. 

• De personene i klubbens styre som har behov for administrative rettigheter i Spond Club for 

overordnet medlemsstyring og oppsett av rammer for økonomi vil få dette tildelt. 
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14 Informasjonsflyt og sosiale medier 
 

14.1 Kommunikasjon 
Klubben bruker Spond som medlemssystem og til kommunikasjon innad i gruppene (kamp, trening, 

andre arrangement og relevant info) og direkte kommunikasjon til medlemsmassen fra styret. Spond 

skal være det primære kommunikasjonsmiddelet innad i alle klubbens grupper, og hver gruppe er 

lukket kun med tilgang for organisatorer, spillere og foresatte. 

 

Klubben har en facebook side som brukes til generell informasjon for medlemmer og andre som har 

interesse av å følge klubben. Det oppfordres til å legge ut stemningsbilder fra turneringer og 

aktiviteter for å skape en positiv og inkluderende relasjon til klubben.  

Siden er åpen for alle som ønsker å følge denne. 

 

Klubben har en hjemmeside som skal inneholde mer statisk informasjon og dokumenter. Her kan 

klubbens frivillige og medlemmer finne alle relevante dokumenter for drift av klubben samt maler for 

dommergodtgjørelse o.l. 

 

I samtlige grupper skal det holdes en høflig, informativ og konstruktiv tone der personer og meninger 

skal respekteres. Det er ikke tillatt med negative personrelaterte ytringer eller nedlatende ordbruk. 

Eventuelle konflikter skal løses utenom medier, gjerne i samråd med trenerteam og styret ved behov. 

 

14.2 Bildebruk 
RFK ønsker å bruke bilder av medlemmene på vår egen facabook-side og på hjemmesiden. For dette 

så er det utarbeidet en samtykkeerklæring for bildebruk. For å kunne bruke bilder av medlemmer, og 

barn spesielt, på sosiale medier så må denne være signert. Klubben kan ikke bruke bilder av personer 

som ikke ønsker det, og dette er helt frivillig. 

En signert samtykkeerklæring kan ubegrunnet trekkes tilbake når som helst. 

 

Samtykkeerklæringene skal lagres elektronisk, og slettes når medlemmet slutter eller ønsker å trekke 

denne. 

 

14.3 RFK dokumenter 
Alle dokumenter forbeholdt styret, samt alle andre dokumenter som er relevant for drift og historikk 

av klubben, skal lagres på en Microsoft Teams gruppe. Denne gruppen skal alle personer i styret ha 

tilgang til. Her vil det være maler til daglig bruk, møtereferat, inngåtte avtaler mm. 

Gruppen administreres av klubbsekretær og styreleder. 

 

Dokumenter som er lagret i Teams-gruppen skal ikke deles ut til personer utenfor klubbens styre 

uten avtale. Maler til bruk for medlemmene er unntatt dette. 
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15 Spillerlogistikk 
 

15.1 Intern logistikk og hospitering 
Ved spillerlogistikk internt i klubben, så skal dette i hovedsak administreres av SL i samråd med 

trenere på de respektive lagene. Dette skal utføres i henhold til beskrivelser i sportsplanen. 

 

 

15.2 Overgang mellom klubber 
Ved overgang til/fra andre klubber skal klubben forholde seg til NFF lover for dette. Avvik fra lovene 

tillates ikke. 

 

RFK skal ha en utnevnt overgangsansvarlig slik det kreves av NFF. Denne personen er 

klubbsekretæren og skal håndtere overgangene i samråd med styret og SL. 

Som hovedregel skal ikke RFK aktivt gå inn for å rekruttere spillere fra andre klubber. Dette skal være 

et ønske fra spillerne selv. Ved eventuelle interessekonflikter må styret bistå med å finne løsninger 

som gagner alle involverte parter. Det er spilleren som skal stå i fokus. 

 

Alle spillere, barn eller ungdom, som ønsker å bli med i RFK skal være velkomne til å melde seg inn i 

klubben på gruppene i sitt alderstrinn. Klubben skal bestrebe å gi alle som ønsker å spille for oss 

muligheten for det innenfor oppsatte rammer for treningstider, treningsmetoder og kampoppsett. 

 

Følg denne linken til NFF for regler, skjema og lovdata for oppdatert regelverk ift overganger: 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/ 

 

 

16 Håndtering av konflikter og disiplinærsaker 
 

16.1 Kamprelaterte saker 
Saker som oppstår i forbindelse med kamper skal så langt som mulig håndteres på stedet. Det 

fordres til konstruktive og beherskede samtaler med fokus på respekt og forståelse. Det gjelder både 

om det er RFK medlemmer eller andre lags medlemmer som kommer i fokus.  

 

Avhengig av alvorlighetsgraden på situasjonen, så er det anledning til å rapportere inn hendelser til 

kretsen for behandling. Styret skal da uansett kontaktes for en vurdering av behov sammen med 

trenerteamet og sportslig leder. 

 

Om andre lag rapporterer inn noen av RFK sine medlemmer, så skal dette bli behandlet som en 

styresak der man tar en dialog med trenerteamet for gjeldende lag og sportslig leder. Fokuset skal 

være på konfliktløsning, samt være informativ rundt situasjonen og hvordan man unngår lignende 

situasjoner.  

Ved gjentagende hendelser må man så langt som mulig jobbe med endring av adferd.  

Straff og utestengelser er ikke ønskelig fra klubbens side, men kan i ytterste fall vurderes som 

konsekvens om ikke samtaler fører fram. 

 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/
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Utestengelser og disiplinære reaksjoner fra kretsen som følge av innrapportering skal i hovedsak 

etterfølges. Eventuelle anker kan vurderes om avgjørelser oppfattes som urimelige eller uriktige. 

 

16.2 Interne stridigheter i klubben 
Samtlige personer med tilknytning til klubben forventes å oppføre seg i alle situasjoner rundt 

klubben. Man skal selvsagt respektere andre meninger og målsetninger enn sine egne. 

 

Oppstår det uenigheter eller konflikter bør disse løses med konstruktive samtaler mellom partene. 

Ved større konflikter skal dette behandles av styret, og samtlige involverte parter skal få anledning til 

å forklare seg. Formålet vil alltid være å komme styrket ut av situasjoner som måtte oppstå. 

Hvis styremedlemmer er en del av konflikten skal de ikke delta i eventuelle avgjørelser som tas, men 

skal på lik linje med andre personer få anledning til å forklare seg. 

 

Stridigheter skal alltid holdes internt i klubben og utenforstående skal ikke involveres. Om man ikke 

kommer til enighet skal kretsen kontaktes for rådgivning.  

 

 

17 Årshjul 
 

Styret skal ha et oversiktlig Årshjul å jobbe ut ifra. Dette for å ha en god oversikt over viktige datoer 

som f.eks. søknadsfrister mm, og for å kunne planlegge aktiviteter og gjøre forberedelser i god tid. 

Årshjulet vil være dynamisk og oppdateres ved behov av styret. 

 

Årshjulet utarbeides som et selvstendig dokument. 

 

 

18 Banelys 
 

Styring av banelys krever registrering hos Stavanger Kommune ved idrettsseksjonen. Styreleder og 

Sportslig leder fører register over hvem som skal ha tilgang. 

 

Banelyset i Vikevåg og på Mosterøy tennes og slukkes ved hjelp av brukers telefon ved å sende en 

SMS med kodeord til et opprettet nummer.  

 

Ved behov for tilgang, vennligst kontakt SL eller styreleder. 

 

19 Frittstående dokumenter 
 

Det er laget frittstående dokumenter for veiledning og regler som brukes av klubben. Disse er: 

• Sportsplan 

• Lov for RFK 

• Årshjul 


