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1. Klubbhåndbok og sportsplan 

1.1 Hvorfor klubbhåndbok og sportsplan 
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva 
som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i 
klubben. Styret i RIL fotball reviderer og godkjenner klubbhåndboka årlig. 
En sportsplan er med på å kvalitetssikre at samtlige spillere i RIL fotball får et tilbud som gjenspeiler 
ferdighetsnivå og motivasjon uavhengig av hvem som er trener for laget. 
 

1.2 Prosess 
Klubbhåndboken er utarbeidet av leder i RIL fotball, med godkjenning av styret. Det er tatt 
utgangspunkt i NFF sine anbefalinger og forsøkt tilpasset Rørvik geografisk og demografisk på best 
mulig måte. Med muligheter for å bygge på i takt med klubbens størrelse.  
Arbeidet er en del av prosessen mot å bli en kvalitetsklubb. 
 

2. Om RIL fotball 
2.1 Fakta 
Navn: Rørvik IL fotballgruppe 
Organisasjonsform: Forening/lag 
Organisasjonsnummer: 974341468 
Klubbnummer: 17500002 
Besøksadresse: Nyvegen 2, 7900 Rørvik 
Postadresse: Nyveien 2, 7900 Rørvik 
Farge: Rød 
Hjemmeside: www.rorvikil.no 
Registrert i enhetsregisteret: 20.02.1995 
RIL fotball er en av særgruppene i Rørvik IL. Hovedlaget har et eget styre. 
 

2.2 Styret  
Styret i RIL fotball med styreleder som ansvarlig skal sørge for at alle oppgaver i fotballgruppa utføres 
i hht hovedstyrets bestemmelser og klubbens reglement. Styret skal fordele, koordinere, kontrollere 
og evaluere all aktivitet som er fotballrelatert. 
 
Styreleder 
- Leder styremøter 
- Oppfølging av alle styremedlemmene og deres oppgaver 
- Bindeledd mellom hovedstyret og fotballstyret 
- Fotballgruppas øverste myndighet 
 
Økonomiansvarlig 
- Rutiner rundt klubbens økonomi med budsjett og budsjettoppfølging 
- Påse at regnskap blir ført i samsvar med lover og regler 
- Ansvar for å følge opp alle lag i klubben sine lagskontoer, og lage rutiner vedrørende 
Lagskonto 
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Fiks ansvarlig 
- Rapporterer til daglig leder/styret 
- Overgangsansvarlig i FIKS 
- Oppfølging ibm trenerkompetanse/utdanning 
- Ansvaret for å melde på lag til seriespill og enkelte cuper 
- Fordele treningstid og kamper på baner, samt fordele timer innendørs i vintersesong 
- Hjelper til på medlemsnett og FIKS der det er behov 
 
Sponsoransvarlig 
- Ideskapende arbeid for å søke inntekt til klubben 
- Ansvar for ettersyn og vedlikehold av stadion reklame 
- Årlig kontakt med hovedsponsorer 
- Oppfølging av øvrige sponsorer ved behov 
 
Utstyrsansvarlig 
- Ansvarlig for å holde oversikt og orden på alt av utstyr og materiale i RIL fotball, deriblant: 
- Drakter 
- Baller, vester, kjegler/hatter 
- Førstehjelps utstyr som teip, is og annet.  
- Samle inn drakter og utstyr etter hver sesong 
- Ansvarlig for at all profilering på drakter og annet tøy er i tråd med de avtaler som foreligger hos 
sponsorer i samarbeid med sponsoransvarlig. 
- Alle innkjøp skal skje i henhold til satt budsjett og retningslinjer satt i styret. 
- Ved kjøp over 5000 kr skal dette godkjennes av styret.  
 
Dugnadsansvarlig  
- Fordele ut dugnadsvarer 
- Sette opp dugnadslister 
- Arrangere cup 
 
Barnefotballansvarlig 
- Sende ut informasjon ved oppstart av nye kull 
- Sørge for at nye kull kommer i gang og hjelpe til i overgangen mellom barne- og 
ungdomsfotballen 
- Se til at lagene følger sportsplanen som er satt i RIL fotball. 
-  Har ansvaret både sportslig og faglig for at barnefotballen i RIL fotball drives i hht. Både 
sportsplanen og NFF sine retningslinjer/anbefalinger.  
 
Styresammensetning for RIL fotball 2019: 
Leder:     Lene Flotten Avelsgaard 
Nestleder/ FIKS ansvarlig: Øyvind Kjønsø  
Sekretær:    - 
Sponsoransvarlig:   Mariann Moe Forås 
Dugnadsansvarlig:  Richard Nilsson 
Utstyrsansvarlig:   Odd Bjarne Marø 
Barnefotball ansvarlig:  Asgeir Hanssen 
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2.3 Klubbens historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 6 

2.4 Vedtekter RIL fotball 
 
Formål 
RIL fotball er en undergruppe av Rørvik idrettslag og skal til enhver tid følge gjeldende lovverk fra sitt 
overordnede organisasjonsledd; herunder NFF, Norges fotballforbund og Rørvik idrettslag. 
Formålet er å drive fotball organisert i Norges fotballforbund. RIL fotball skal gjennom samarbeid 
virke for utbredelse og utvikling av fotballen i nærmiljøet. 
 

Målsetting 
RIL fotball skal være en klubb som anses som en av de beste og mest attraktive innen sin krets av 
klubber. I samsvar med overordnede mål for Rørvik Idrettslag, skal RIL Fotball være en klubb som skal 
gi et idrettstilbud til alle medlemmer uavhengig av ferdigheter. Ingen skal slutte fordi de ikke har ett 
tilbud, i tråd med Rørvik idrettslag sitt motto: «Givende for alle»  
Det skal legges til rette for medlemmer som gjennom ekstraordinær treningsvilje ønsker å utvikle seg 
i sin idrett. 
Ril fotball skal være en god ambassadør for Nærøysund kommune og sitt nærmiljø. 
 

Medlemmer 
Alle som skal spille fotball for RIL fotball må være medlem av Rørvik idrettslag. For å være registrert i 
RIL fotball og spilleberetighet for klubben, må treningsavgift/kontigent være betalt. Om 
treningsavgift/kontigent ikke er innbetalt innen fristen vil spiller bli satt inaktiv og dermed ikke 
spillerberettiget før det er betal eller ved avtale om nedbetaling. 
Alle spillere fra året de fyller 12 år må være registrerte i FIKS (fotballens informasjons- og 
kommunikasjonssystem) for å være spillerberettiget. 
 

Innkjøp 
For at klubben skal ha kontroll over økonomien, skal alt av innkjøp gjøres i henhold til følgende:  

- Det er kun personer fra styret, eller ledere fra undergrupper som kan foreta innkjøp 
- Det er kun materialforvalter som kan gjøre innkjøp og hente ut varer/utstyr. 
- Andre medlemmer i styret kan hente ut varer/utstyr med godkjenning fra materialforvalter 

og leder i styret.  
- Under gitte forhold kan det gis tillatelse til at andre i utvalget/gruppen gjøre innkjøp for å 

lette/effektivisere innkjøpene. Det skal da meddeles til leder snarest. 
- Ved innkjøp skal kvittering fra selger medfølge. Original kvittering er eneste gyldig bilag 
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2.5 Organisasjon 

 
Organisasjonskart RIL fotball 
 
 
 
 
 
 

Styret 
     

Dommere———-hovedtrenere ——Prosjekt———————Anlegg/utstyr—arrangement A-Kamp— 
                     Støtteapparat—lag   Kystbycup—fotballskole 
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2.6 Funksjonsbeskrivelse FIKS-ansvarlig 
⦁ Oppdatere, vedlikeholde og ajourføre FIKS (fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem) 
⦁ Kontrollere at lag og personer er oppdatert med nødvendige tilganger. 
⦁ Være superbruker og opplæringsansvarlig for andre i klubben. 
 

2.7 Funksjonsbeskrivelse oppstartsansvarlig 
RIL fotball er ansvarlig for å informere kommende 1.klassinger i Rørvik og omegn om mulighet for å 
starte å spille organisert fotball.  
 
Klubben ordner ett skriv som henges opp i barnehage/skole, det skal inneholde: 
 ⦁ Kort info om RIL 
⦁ Hva forventes det første året i forhold til treninger, cup-deltakelse og utstyr.  
⦁ Størrelsen på treningsavgift/kontingent. 
⦁ Omtrentlig oppstartdato 
⦁ Interesserte gis gjennom oppmøte på første trening. 
 
Informasjon som skal deles/gis til foreldre ved oppstart: 

- Hva klubben forventer av roller, rundt laget, ref. Sportsplan 
- Hva de enkelte rollene innebærer og hvor mange trenere  
- RILs klubbhåndbok og sportsplan 
- Treningstider 

 

2.8 Dugnad/frivillighet 
For å kunne arrangere f.eks. fotballkamper, turneringer og andre arrangement er klubben avhengig 
av bidrag gjennom dugnad fra spillere og foresatte. Styret i Rørvik fotball har bestemt at det ikke 
lenger skal selges dugnadsvarer, men større fokus ved arrangement 
Dugnaden kommer i tillegg til treningsavgift/kontingent, og bidrar til å holde treningsavgiften så lav 
som mulig. 
Kiosk og billett RIL A-kamp herre/dame: Det sendes ut informasjon før hver sesong med hvilke datoer 
lagene har ansvar for kiosk og billett under A-kamper. 
3) Kystbycypen 
Kystbycypen er klubbens viktigste arrangement og største inntektskilde. Turneringen arrangeres årlig 
i samsvar med kystbymessa som arrangeres av næringsforeningen.  
Alle i RIL fotball har et ansvar for å bidra under Kystbycypen. Lagene får tildelt oppgaver fra 
dugnadsansvarlig i styret, som skal håndteres av foreldre under turneringen.  
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2.9 Treningsavgift 
Treningsavgiften er en viktig inntektskilde og avgjørende for at RIL fotball skal kunne tilby gode tilbud 
til sine spillere.   
• Alle spillere skal betale treningsavgiften før sesongen starter (dvs. når faktura blir sendt ut fra 
ansvarlig person i klubben og innen fakturafristen). 
• Spillerne som ikke har betalt treningsavgift, vil bli nektet å delta på trening og kamper.  
(Stikkprøver vil bli tatt av fiks ansvarlig i styret samt at spiller vil bli lagt inaktiv i FIKS) 
• Spillere som på forhånd har avklart at de kommer til å trene mindre enn 3 måneder, betaler halv 
avgift. (Trener og fiks ansvarlig må informeres på forhånd) 
• Spillere som blir skadet, kan søke om refusjon av halve avgiften om de er skadet mer enn halve 
sesongen.  
• Spillere som begynner etter sommeren (15. juli) uansett når, betaler halv avgift. 
• Spillere som er nye, og kun er med på noen få treninger, slipper å betale om de finner 
ut at dette ikke er noe for dem. (det er viktig at lagleder/trener noterer seg spillernes oppmøte på 
treninger) 
 
RIL fotball betaler årlig følgende satser til Rørvik idrettslag:  
Medlem over 19 år: kr 100,- 
Medlem under 16 år: kr 100 
 
Treningsavgiften/kontingenten i RIL fotball er pr. år, pr. spiller i 2020. 
RIL A-lag: kr 4450  
RIL G/J 15-19: kr 1950  
G/J 12- 14: kr 1550 
G/J 9-10: kr 1100 
G/J 6-8: kr 750 

 
2.8 Egenandel borteturer ved bruk av Ril Bussen eller annen transport. 
 

- 100 kroner i Namdalen 
- 150 kroner til Innherred og sørlige deler av Helgeland (Sømna/Brønnøysund) 
- 200 kroner til Trondheimsområdet og øvrige deler av Helgeland (Sandnessjøen, Mosjøen og 

Mo i Rana) 
Fergebilletter må betales av den enkelte og kommer i tillegg til egenandelen. Fergekortet i bussen 
skal kun benyttes til buss + sjåfør. 
Ved bruk av private biler, oppfordrer klubben at lagene følger overnevnte satser 
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3. Samfunn og verdiarbeid 
RIL fotball skal gjøre sitt for å bidra positivt i nærmiljøet og skapet en arena hvor barn, unge og 
voksne både føler tilhørighet, trygghet og stolthet for klubben. 
 

3.1 Fair Play 
Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Fair Play handler også om hvordan vi oppfører oss 
mot hverandre, både på og utenfor banen. Både spillere, trenere, dommere, lagledere, og 
foreldre/foresatte er ansvarlig for å sette seg inn i fair play reglene. Disse skal henge i klubbhuset til 
enhver tid.  
Foreldre skal etterleve foreldrevettreglene, disse ligger på klubbens hjemmeside. Samt at de sendes 
ut hvert år før start av sesong.  
Under kamp skal spillere, trenere, foreldre/foresatte gjøre dommeren god og respektere de 
avgjørelser dommeren tar. 
Det gjennomføres fair play hilsen før og etter kamp. 
 

- Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen: 
 
Hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp. 
Lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken. 
Hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige 
spillerne. 
Til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen 
 

- Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen: 
 
Bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp 
Lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken 
Begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen 
 

3.2 Fair Play kampvert 
Før sesongstart hvert år skal det sendes ut et skriv til alle med informasjon om hvilke oppgaver 
kampverten har.  Laget som har matsalg, har også ansvar for å stille med kampvert.  
Kampverten skal under hele kampen bære vest med FairPlay logo, samt gjøre seg kjent med 
hjertestarter og hvor den henger.  
⦁ Ta imot gjestende lag og ønske velkommen 
⦁ Ta imot dommer 
⦁ Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (sykdom, språkvansker etc.) 
⦁ Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen 
⦁ Gripe inn overfor personer som ødelegger kampen med sin oppførsel  
⦁ Takke gjestende lag og ønske velkommen tilbake 
 
For mer informasjon: https://www.fotball.no/kretsen/samfunns og verdiarbeid/fair-play 

 
 
 

 
 

 

https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/om-kretsen/samfunns--og-verdiarbeid/fair-play/hva-er-fair-play/#157904
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3.3 Politiattester 
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag 
plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. 
 
Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker 
med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Krav om politiattest gjelder for alle 
over 15 år. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt 
forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. 
Innhenting av politiattest er gratis. 
 
For mer informasjon:  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 
 
Dersom du har gyldig politiattest fra sivil jobb kan denne fremvises politiattestansvarlig i klubben. 
 
Hva skal du gjøre hvis du har tillitsverv i RIL fotball for å få en gyldig politiattest? 
Rørvik Fotball skal først bekrefte behovet for attesten og gi dette til søkeren. Bekreftelse får du ved å 
kontakt med vår kontaktperson som er oppgitt til slutt i dette 
dokumentet. Bekreftelsen gis personlig. 
Søkeren må nå selv søke om politiattest. 
Er du over 18 år er det enklest å søke om politiattest på nettet.  
Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.  
 
Her følger informasjon om hvordan du gjør det: 
1. Gå inn på https://attest.politi.no/ 
2. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller annen påkrevd id. Dette bekrefter 
hvem du er og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. 
3. Fyll inn manglende data som etterspørres. Velg frivillige organisasjoner som formål under både 
"kategori" og "formål." 
4. Under "legg ved bekreftelse av formål" legger du deretter ved bekreftelsen du har fått fra Rørvik 
Fotball under trinn 1. Bekreftelsen kan scannes eller taes bilde av så lenge den har docx, doc, pdf, jpg, 
jpeg, png, tiff eller tif som filformat og er under 4MB. 
5. Send deretter din søknad. 
 
Saksbehandlingstiden er på omlag to uker.  
Politiet sender attesten til digital postkasse (eBoks eller DigiPost) eller som ordinær post til de som 
ikke har valgt digital postkasse. 
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig 
for politiattester som angitt nedenfor. Rørvik Fotball skal ikke lagre attesten, men kun registrere at 
attesten er forevist for politiattestansvarlig som har et internt register. Personer som ikke har 
fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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Søknad per post 
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk kan 
du sende inn søknad om politiattest per post. For søkere under 18 år må søknaden være signert av 
foresatte. Både bekreftelse på formål samt kopi av legitimasjon skal legges ved søknaden.  
 
Søknaden sendes deretter til følgende adresse: 
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester Postboks 113 
9951 VARDØ 
 
Kontaktperson for Politiattester i Rørvik Fotball  
 
Øyvind Eldegard - politiattestansvarlig 
E-post: oyvindge@hotmail.com 
Tlf. 909 67 046 
 

3.4 Forsikring 
Alle registrerte spillere i RIL fotball er i utgangspunktet forsikret gjennom NFF`s forsikringsordning. 
Alle spillerne må være registrerte i klubbens medlemsregister, samt at kontingent/treningsavgift må 
være betalt. Spillere fra 6-12 år er dekket gjennom NIFs Barneidrettsforsikring. 
 
Alle registrerte spillere fra det året de fyller 13 år og eldre har gjennom NIF`s tilgang til idrettens 
skadetelefon på 04420 (tast 2). 
Skulle det oppstå skade i forbindelse med trening eller kamp er det viktig at foreldre/foresatte 
registrerer skaden på elektronisk skademeldingsskjema som ligger på nettsiden: 
www.fotballforsikring.no. 
 
Dersom skade inntreffer på sted der leggbeskyttere kunne forhindret skaden vil muligheten for 
forsikringshjelp bli mindre dersom ikke spilleren har brukt leggbeskyttere.  
 
Spillernes sikkerhet  
En spiller kan ikke bære eller benytte utstyr som er til fare for spilleren selv eller andre. Alle former 
for smykker eller annet dekorativt utstyr (for eksempel halsband, ringer, armbånd, øreringer, 
lærreimer, gummistrikker osv.) er forbudt. Det er ikke tillatt å tildekke dette utstyret med tape. 
Konkurranse- eller turneringsreglementer i barne- og ungdomsfotballen (alle klasser under 19 år) kan 
tillate at spillere i turneringer bærer deltakerarmbånd under kampene. 
 
Obligatorisk utstyr 
En spillers obligatoriske utstyr består av: 
• passende tøy (hvis mulig: spillertrøye, shorts og strømper) 
• leggbeskyttere laget av et materiale som gir en rimelig grad av 
beskyttelse, og som er festet på innsiden av strømpene 
• fottøy 
En spiller som ved et uhell mister fottøyet eller leggbeskyttere under spillets gang, skal rette på 
utstyret så fort som mulig og ikke senere enn ved første stans i spillet. 
 
 
For mer informasjon se NFF/utstyr  

 
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
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4. RIL fotball sportslige tilbud  
4.1 Lagene 
Rørvik fotball har som mål, å gi et aktivitetstilbud innen fotball for alle barn/ungdom på Rørvik og 
nærliggende områder fra det året de fyller 6 år. Spillere rekrutteres gjennom informasjon på 
nettside/facebook, samt i barnehager og på skoler i nærmiljøet. 
Lagene er delt inn etter fødselsår slik at de som går i klasse sammen spiller på̊ samme lag. Dersom 
det er nok jenter og gutter til egne lag skal dette gjennomføres i samsvar med NFF sine anbefalinger. 
Om det ikke finnes noe tilbud til ett årskull på grunn av f.eks. for lite antall, kan disse spille på enten 
kullet under eller over avhengig av hva som er mest hensiktsmessig.  
Oppflytting 
Dersom spillere over tid presterer på et høyere nivå eller at det av andre grunner er sportslig og 
sosialt fornuftig, så kan en permanent oppflytting vurderes. Dette skal gjøres i et samarbeid mellom 
sportslig utvalg, trenere for begge lag og foreldre/foresatte. 
 

4.3 Hva skal kjennetegne en RIL spiller? 
En RIL fotball spiller skal kjennetegnes gjennom rent spill, gode pasninger, godt samarbeid med 
resten av laget og være en god ambassadør for Rørvik fotballklubb.  
 
For at RIL fotball skal være en klubb som er givende for alle, er det viktig at alle trenere har fokus på å 
utvikle spillere med gode verdier både på og utenfor banen. 
En RIL fotball spiller skal derfor alltid etterstrebe å inneha disse verdiene: 
- Spilleren hjelper til med utstyr før og etter trening. 
- spilleren møter presis til trening og oppmøte før kamp. 
- Spilleren viser respekt for at vi er ulike. 
- Spilleren er lojal ovenfor trenere, lagkamerater, lag og klubb. 
 

4.4 Samarbeid 
For at RIL fotball skal kunne tilby et godt sportslig tilbud, er det viktig at alle lags ledere og spillere tar 
godt imot spillere fra andre lag i RIL. Spillere, trenere og lagledere oppfordres også til å snakke godt 
om de andre lagene i kommunen. 
 
RIL fotball oppfordrer til treningssamarbeid mellom lagene, dette gjelder i hovedsak barnefotballen. 
Spesielt på vinteren hvor det skal gis rom for håndballsesongen og treningene blir færre. Det er viktig 
at det ikke utvikler seg «faste» samarbeid mellom to lag, men at lagene samarbeider med lag over og 
under seg. Positive sider ved treningssamarbeid: 
⦁ Spillerne blir kjent på tvers av årskullene. 
⦁ Gir mindre belasting for trenerne. 
⦁ Ungene får prøve seg på forskjellige roller (eldst, yngst). 
⦁ Ungene får prøve seg mot forskjellige ferdighetsnivåer. 
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4.5 Differensiering 
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den 
enkelte.   

 
For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi 
variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre 
øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan 
la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. 
 
For det andre: Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de 
mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, 
andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget 
har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller 
svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for 
laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. 
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Her er en god mal for hvordan treneren kan organisere økta slik at alle føler seg «hjemme», men får 
ulik påvirkning: 
 

• «Spilleklar»: Alle er sammen. 

• «Sjef over ballen»: Alle er sammen. 

• Spille med og mot: Del spillerne inn i tre ferdighetsnivåer. Det ideelle er at spillerne over tid 
spiller 
‒ 1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå 
‒ 1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger 
‒ 1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så langt 

• Tilpasset smålagsspill: 
- Første bud: Smålagsspill må være tilpasset ferdighetsnivået. 
- Dernest, noen ganger: Organiser smålagsspillet etter spillernes nivå. 
- Andre ganger: Organiser smålagsspillet slik at alle lagene er jevnbyrdige. 
- Scoringstrening: Differensier i tre grupper med ulik vanskelighetsgrad når det gjelder rom og 

tid. 
 

4.6 Hospitering 
Utgangspunktet for hospitering mellom lag i RIL fotball skal være den enkelte spillers mulighet for 
utvikling ved å være med på tiltak sammen med spillere på et høyere nivå. 
Det er styret som har det overordnede ansvaret for å avgjøre hvilke spillere som skal få tilbud om 
hospitering.  
Spilleren skal følge fellestreninger på «eget» lag. 
Hvis det er konflikt i kamp mellom to lag skal spilleren prioritere eget lag. 
Trenere skal ta hensyn til totalbelastning for spilleren. 
Spilleren kan få tilbud om hospitering tidligst det året han/hun fyller 12 år. 
 
Uttakskriterier: 
⦁ Spilleren har ferdigheter, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet. 
⦁ Treneren ser at spilleren trenger utfordringer ut over det eget lag kan gi. 
⦁ Spilleren må over tid ha vist treningsiver og har høyt frammøte på trening. 
⦁ Spilleren og foreldre/foresatte forstår nytteverdien ved hospitering. 
⦁ Hospiteringsskjema er utfylt og levert klubb. 
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Hva er hospitering? Spillerutvikling gjennom å la gode spillere få trening med spillere som er eldre, fysisk 
sterkere, eller holder et jevnt høyere nivå enn spillerens naturlige spillergruppe. 
⦁ Hospitering kan også være at jenter deltar på guttetreninger. 
⦁ Hospitering er ikke en gjestevisitt på et annet lag. 
⦁ Hospitering er ikke når to årskull er slått sammen til en treningsgruppe der 
spillerne deltar på begge lag. 
 

Hvorfor bruke 
hospitering? 

⦁Gi gode spillere muligheter til utvikling i egen klubb. 
 

Hvordan organisere?  Hospitering kan benyttes fra 10 års alder. 
⦁ Normalt egen trener som innstiller til hospitering. 
⦁ Hospitering skal alltid avtales mellom trenere og foreldre/foresatte før spiller blir 
informert. Trener kontakter aldri spiller først. 
⦁Det fylles ut hospiteringsskjema og leveres klubben. (Hospiteringsskjema fås hos 
fiks ansvarlig). 
⦁ Kampene i hospiteringsperioden er primært på det eldste laget. 
⦁ Vi etterstreber å holde antall kamper for spillere i snitt til 1,5 – 2 pr uke. 

⦁ I hospiteringsskjemaet fremkommer det hvilke kamper spilleren skal delta på i 
hospiteringsperioden. NB! Hospitering er ikke et virkemiddel for å øke lagets 
muligheter for gode resultater, det er et virkemiddel for å utvikle fotballspilleren! 
⦁ Det kan kalles hospitering når spilleren skal følge et annet lag i mer enn 14 dager. 
Da deltar spilleren primært på treningene og kampene til det laget det hospiteres til. 
⦁ Kamp er ukas høydepunkt og går foran trening. 
 

Unntak Eksepsjonelt interesserte og gode spillere kan flyttes permanent opp. Da i samråd 
med trener, foreldre foresatte og klubb. Det skal ikke gå på bekostning at laget 
spilleren kommer fra da blir for få spillere. 
 

Konflikthåndtering  Under kamp kan det oppstå̊ konflikter ved at spillere trekkes mellom de ulike lag. 
Derfor er det viktig at hospiteringsskjema er utfylt og levert. Alle involverte 
forholder seg til følgende: 
1) Vi etterstreber å holde antall kamper for spillere i snitt til 1,5 – 2 pr. uke. 
2) Spilleren spiller for det beste (oftest eldste) laget han/hun er kvalifisert til. ⦁ 
Dersom det oppstår konflikter som er fastlåst kontaktes klubben. 
 

Hospitering fra andre 
klubber 

RIL fotball ønsker å være en foregangsklubb i distriktet. Dersom lag vil ha med 
hospitanter fra andre klubber på turneringer og treninger skal dette gå via klubben.  
⦁ Kriterier for å hente hospitanter fra andre klubber kan være antall spillere, sykdom 
og/eller hospitantens utvikling. 
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4.7 Spilletid 
 
Forutsetninger 
⦁ For at spilleren skal spille kamper for RIL fotball må treningsavgift/ medlemskontingent være betalt 
i tillegg til at følgende krav må være oppfylt. 
1) Barnefotballen: Spilleren må være registrert i RIL fotballs medlemsregister. 
2) Ungdom- seniorfotball: Spilleren må være registrert i RIL fotballs medlemsregister og i FIKS. 
 ⦁ Det må meldes på nok lag slik at det blir tilstrekkelig antall kamper og spilletid for alle spillere. 
 
SPILLETID I BARNEFOTBALLEN 6-12 år: 
I barnefotballen skal alle spillerne i kampen ha tilnærmet lik spilletid. Det beste grepet fra klubben er 
å melde på flest mulig lag på årstrinnet. NFF anbefaler en spilletropp på: 
- Fem spillere i treerfotball 
- Sju spillere i femmerfotball 
- 10 spillere i sjuerfotball 
 
TOPPING AV LAG 
Topping av lag i barnefotballen innebærer at: 
- Utvalgte spillere etter «nivå» pr. dato danner 1. 2. 3. lag 
- og /eller spillere får spille vesentlig mer enn andre. Dette skal IKKE forekomme i barnefotballen. 
 
JEVNBYRDIGHET I KAMP I BARNEFOTBALLEN 
Lagsammensetning skal ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. En skal lag mest mulig 
jevnbyrdige lag innad på årstrinnet å søke å finne rett nivå i seriespill ut fra fjorårets erfaringer. 
Dette øker sannsynligheten for tette og jevne kamper som blir en kamparena for gode opplevelser og 
utvikling. 
 
SPILLETID I UNGDOMSFOTBALLEN 13-19 år) 
⦁ I ungdomsfotballen for 13-14 åringene ønsker vi at alle spillerne som er tatt ut til kamp spiller 
minimum 1/2 av kampen. 
⦁ I ungdomsfotballen fra 15-16 år ønsker vi at spillerne som er tatt ut til kamp spiller minimum 1/3 av 
kampen. 
 
For mer informasjon se: 
retningslinjer barne/ungdomsfotball spilletid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/retningslinjer_barne-og-ungdomsfotball.pdf
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4.8 Fotballskoler 
RIL fotball oppfordrer spillere og trenere til å delta på̊ fotballskoler, både i regi av RIL og andre 
fotballskoler utenfor vår region. 

 

4.9 Deltagelse på̊ cuper/turneringer 
Det er RIL fotball som informerer om påmelding til cuper/turneringer i nærmiljøet (Varøya, Kolvereid, 
Leka) og betaler påmeldingsavgift til disse. I barnefotballen forventes det at våre og deltar på de 
lokale cupene.  
 Det har vært en tradisjon i Rørvik Fotball med deltagelse i Kippermoen Cupen i Mosjøen. Turen blir 
arrangert av Rørvik Fotball med en egenandel som blir fastsatt for vært år. 
  Utover disse er det lagene selv som må orientere seg om hvilke cuper som finnes og står fritt til å 
melde seg på disse. Dette vil da bli utenfor klubben og hvert lag må selv stå for det økonomiske ved 
påmelding, reise og opphold.  
Noen viktige punkter å ta hensyn til når du skal velge hvilke cuper ditt lag skal prioritere:  

⦁ Antall kamper som hvert lag får og varigheten på̊ hver kamp. 
⦁ Baneforhold (gress/grus) samt miljømessige og sosiale aktiviteter ellers. 
⦁ Pris/lag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 19 

5. Trenere og støtteapparat 
Treneren er ofte den viktigste personen for barn og unge som spiller fotball. I fotballen skal det være 
rom for alle, og det er trenerens oppgave å skape et miljø der alle trives. Alle trenere skal ha 
underskrevet FairPlay kontrakt med klubben. 
 

5.1 Trenere og støtteapparat barnefotball 
Alle lag bør ha: 
- Hovedtrener 
- Assistenttrener ved behov 
- Lagleder/oppmann 
- Foreldrekontakt 
RIL fotball anbefaler alle lag å ha disse rollene for å skape trygge og gode rammer, ett bredt 
støtteapparat der flere avlaster hverandre er bevist det beste. Med engasjert 
foreldregruppe/støtteapparat medfører at spillerne er aktive i klubben lengre.  
Ril fotball anbefaler kun 1 trener per 10. Barn i spillergruppen 6-7 år. I spillergruppen 8-12 år 
anbefaler RIL fotball å følge oppstillingen ovenfor. 

 
5.2 Kompetansekrav til trenere 
 - Klubben anbefaler på det sterkeste at det er minst en trener per lag som har gjennomført 
grasrottrener kurs. RIL fotball skal tilrettelegge for at flest mulig skal få delta på disse kursene.  
 

5.3 Foreldrevettregler 
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å 
bli i fotballfamilien lenge. 
4. Vi har alle et ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i 
etterkant. 
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! 
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6. Dommere 

Ril fotball skal tilrettelegge for rekruttering av nye dommere, samt ivareta og gi mulighet for utvikling 
til de som allerede er i klubben. 
 

6.1 Funksjonsbeskrivelse dommeransvarlig 
RIL fotball skal legge til rette for kompetanseutvikling og nødvendig kursing av dommeransvarlig for å 
skape ett sterkt dommermiljø i klubben. Med dette mens rekruttere, beholde og utvikle dommere.  
  
Oppgaver for dommeransvarlig: 
• VÆRE TILGJENGELIG FOR DOMMERNE I KLUBBEN. 
• Ha oversikt over dommere i klubben, holde dem oppdatert og følge dem opp. 
• Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekrutter og beholde dommere i forhold til antall 
lag 
• Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse 
kamper 
• Skal ha ansvar for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i 
nært samarbeid med kretsen. 
• Skal ha ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 
• Sørge for at dommerne har det nødvendige utstyr. 
• Til enhver tid ha oppdatert liste over klubbens dommere med riktig kontaktinformasjon. 
• Avholde faglig- og sosiale samlinger for klubbens dommere (forslagsvis før og etter sesongen) 
• Eksternt samarbeid med: 
o Andre dommeransvarlige 
o Fotballkretsen 
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7. Barnefotballen 6-12 år 
I barnefotball er hovedmålet at spillerne skal oppleve trivsel, glede, samhold og mestring både i 
trening og kamp. Det skal gis mulighet for at spillerne skal kunne utvikle seg som fotballspiller både 
individuelt, samt sosiale ferdigheter. I tråd med RIL´s mott Givende for alle, skal det være rom for alle 
uavhengig av nivå og ambisjoner.  
 
«Trygghet + utfordring + mestring = trivsel og utvikling.» 
Barnefotball skal gjenkjennes ved: 

- Trygge sosiale rammer 
- Fair play 
- Gode mestringsopplevelser  
- Spillere skal bli sett av voksne rundt laget 
- Aktiviteten på banen skal være forankret i NFFs nasjonale skoleringsplan. 

 

7.1 Generelle retningslinjer 6-12 år 
- Mest mulig trening med ball  
- i spillergrupper med mange barn skal det deles inn i mindre grupper for mest mulig aktivitet og 
mindre kø. 
- Hold fokus på få ting per trening og heller variere fra trening til trening. 
- Spill bør utgjøre over 50% av treningstiden. 
- Anbefalt treningsmengde fra NFF er 1-2 ganger i uka. 
- Det skal være fokus på utvikling av spillere fremfor resultater.  
- Om gruppen spillere tilsier det, anbefales det at differensiering benyttes i treningssammenheng. (se 
4.5 Tilpasset utfordring/differensiering) 
- Alle spillere skal være kjent med verdiene en RIL fotballspiller skal inneha gjennom sin trener. 
Under kamp: 
-  Alle på laget skal spille like mye under kamp 
- Det skal rulleres på posisjoner og hvem som starter under kamp. 
- Ved trening på vinteren skal ikke skje i konflikt med håndball som har sin sesong.  
 

7.2 Mål for perioden 6-9 år 
Ved endt periode skal spillerne føle trivsel, samhold, engasjement og være motiverte for å fortsette 
med fotball. Sportslig teknisk skal spillerne kunne: 
⦁ alle spillerne kunne treffe en medspiller ved hjelp av en innsidepasning med varierende avstand.  
⦁ alle spillerne kunne føre ballen med inn- og utside av foten. 
⦁ de fleste spillerne har lært seg en eller flere finter. 
⦁ de fleste spillerne ha utviklet sine ferdigheter i retningsbestemte ballmottak ("medtak"). 
⦁ de fleste spillerne få til såle-, inn-, og utsidevending. 
⦁ noen spillere greie å treffe ballen med vrista når de skyter. 
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7.3 Mål for perioden 10-12 år 
Ved endt periode skal spillerne føle trivsel, samhold, engasjement og være motiverte for å fortsette 
med fotball. Sportslig teknisk skal spillerne kunne: 

• Alle spillerne ha utviklet og forbedret sitt fintereportoar og funnet sin personlige favorittfinte.  

• Alle spillerne skal ha tilegnet seg kunnskap om hvor på banen det er mest hensiktsmessig å 
benytte dribleferdigheten. 

• Alle spillerne skal ha utviklet sine pasnings-, vendings- og føreferdigheter slik at de teknisk 
behersker de ulike teknikkene på en tilfredsstillende måte og til en viss grad kan anvende dem 
funksjonelt i spillsituasjoner. 

• ⦁ de fleste spillerne skal kjenne til prinsippene i førsteforsvarsrollen og ha utviklet 
tilfredsstillende ferdigheter som førsteforsvarer. 

• ⦁ alle spillerne skal ha øvd på 2 mot 1 situasjoner (skape overtall og overtallssituasjoner) og de 
fleste bør ha en forståelse for hva det er. 
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8. Ungdomsfotballen 13-19 år 
I ungdomsfotballen skal RIL gi alle et tilbud tilpasset både interesse og ferdigheter, det skal gis rom til 
utvikling. For å opprettholde flest mulig, lengst mulig, er et godt og inkluderende miljø viktig. Det skal 
legges til rette for spillere med ambisjoner og forutsetninger for å nå toppfotballnivå.  

Ungdomsfotballen skal kjennetegnes ved: 
- Et tilpasset trenings- og kamptilbud 
- Fair play 
- Med bestemmelse og involvering i fotballhverdagen til spillerne 
- Et godt rammeverk for riktig god aktivitet 
- Kompetente trenere og ledere 
- At det legges til rette for spillere som har spesielle interesser og forutsetninger for å utvikle 

seg som fotballspillere.  
-  

8.1 Generelle retningslinjer ungdomsfotballen 
- Trening med ball bør fortsatt stå i fokus 
- Mye trening av basisferdigheter med ball. Fokus på å øke tempoet med det man holder på med 
uten at kvaliteten går ned. 
- Oppfordre til egenaktivitet, gjerne gi lekser. 
- Differensiering og hospitering brukes aktivt for å gi et godt nok tilbud til alle. 
- Spill må prioriteres på trening, men ulike spillformer kan innføres (eks. ulike øvelser for 
ballbesittelse (holde ballen i laget), spill med vegger, spill med joker). 
- Fokus på utvikling. 
- treningsmengde 2-4 treninger pr uke. 
- Premier de som møter på trening eller som er bevisst punktene i den blå spiller (f.eks. ukas spiller, 
månedens spiller) 

 
8.2 Mål for perioden 13-14 år  
Ved utløpet av toårsperioden skal de fleste spillerne: 
⦁ gjennom et godt tilpasset aktivitetsopplegg ha fått styrket sin motivasjon til å fortsette med fotball. 
⦁ ha videreutviklet sine tekniske basisferdigheter og være i stand til å anvende dem på en 
hensiktsmessig måte i ulike spillsituasjoner. 
⦁ ha utviklet en tilfredsstillende taktisk forståelse som setter dem i stand til å gjøre hensiktsmessige 
valg både med og uten ball. 
⦁ kjenne til og kunne utføre rollen som 1. og 2. forsvarer. 
⦁ Kjenne til forskjellen på lavt og høyt press og gjennomføre begge deler på en tilfredsstillende måte i 
kamp. 
⦁ ha god kjennskap til å skape overtallsituasjoner og det skal synliggjøres i trening og kamp.  
 
8.3 Mål for perioden 15-16 år 
Ved utløpet av perioden skal de fleste spillerne: 
⦁ ha videreutviklet sine tekniske basisferdigheter. 
⦁ ha utviklet individuelle og relasjonelle ferdigheter offensivt. 
⦁ skal ha utviklet gode kommunikasjonsferdigheter. 
⦁ skal kjenne til og utnytte farlige rom foran motstanderens mål. 
⦁ være aggressive og ærgjerrige i duellspillet. 
⦁ kunne gjennomføre spill med både høyt og lavt press. 
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8.4 junior  
Læringsmomentene og målene i juniorfotball er de samme som for spillere i perioden 15-16 år. Det 
som skal skille gutte-jente- og juniorfotballen er at ferdighetene skal holde en jevnt høyere kvalitet, 
at kraften i finter og lignende skal være større og at hurtigheten i både teknikken og ferdighetene 
skal være jevnt over større.  
 
Sportslig:  
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9. Senior spillere 
Som senior spiller representerer man ikke bare klubben, men også sponsorene gjennom logoene på 
drakten. Alle senior spillere skal derfor ha skrevet under på en kontrakt før oppstart, med klubbens 
retningslinjer. Det er trener i samarbeid med styret som har i oppgave å bevisstgjøre spillerne om de 
verdiene en RIL fotballspiller skal inneha på og utenfor banen.   
 

Senior fotball skal kjennetegnes ved: 
- Fair play 
- En god utviklingsarena for de med spesielle interesser og forutsetninger for å utvikle seg som 

fotballspillere.  
- En arena for hospitering og rom for at yngre spillere skal komme opp.  
- Gode ambassadører for klubben, Nærøysund kommune og sitt nærmiljø. 

 
Spiller representant: 
Det skal velges en representant på laget som sitter for ett år, denne personen skal være ett 
bindeledd mellom laget og styret. Personen er ikke ett styremedlem, men kan melde inn saker til 
styret og komme presentere disse. 
Det er opprettet egne kontoer for senior dame og herre, disse skal disponeres etter retningslinjer gitt 
av styret. Retningslinjene er gitt til spiller representanten for hvert lag via mail.  
 

Dugnader: 
Om laget ønsker stille opp på dugnader for å skaffe mer penger til laget, skal dette avtales med 
leder/ sponsoransvarlig i styret.  
 

Sportslig: 
Det skal settes en sportslig plan av trener i samråd med styret i RIL fotball hvert år, se egen plan.  
Juniorspillere som er på̊ A-laget er tilgjengelig for juniorlagets seriekamper uavhengig om de har spilt 
foregående kamp eller ikke. Det skal tas hensyn til kampbelastning og det anbefales at spillere har 
minimum en hviledag mellom hver kamp.  
Trenere på klubbens A-lag og juniorlag skal ha en tett dialog om bruk av spillerne. Alle juniorer i 
senior stallen er tilgjengelig for juniorlagets kamper i OBOS cup, da denne cupen prioriteres. 
Senior lagene skal være en god utviklingsarena for de yngre spillerne. 
 
 
 


