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Til foreldre, trenere, lagledere og spillere 
 
Visjonen til Skrim fotballgruppe er ”Trygghet og utvikling i et sosialt miljø”  
 
Idrettslaget Skrim (opprettet 1898) drives gjennom frivillighet og for den enkelte utøver.  
Fotball skal være morsomt, fysisk og sosialt givende. Vi ønsker å skape kameratskap, gode holdninger og 
varig interesse for fotball og idrett generelt. Dette vil vi at alle skal ha som grunntanke i vårt barne- og 
ungdomsarbeid. Vi skal gi alle som vil spille fotball en mulighet til å gjøre dette på deres premisser under 
trygge sosiale forhold. Alle skal med, og stimuleres for utvikling og vekst.  
Fotballgruppa er helt og holdent avhengig av frivillige trenere, lagledere, foreldrekontakter og 
styremedlemmer. Derfor oppfordres alle foreldre til å bidra og støtte opp om arbeidet deres for å avlaste 
dem så mye som mulig slik at de ikke ”forbrukes”.  
 
Målsettinger til fotballgruppa (nedfelt i IL Skrim sin langtidsplan og sportsplan) 
! Gi barna et trygt fellesskap hvor positive holdninger til medmennesker og samarbeid fremelskes 
!  Gi et tilbud til alle som vil spille fotball i IL Skrim, dvs lag på alle alderstrinn for begge kjønn 
!  Arbeide for å utvikle holdningssterke, teknisk og taktisk gode spillere 
!  Ha gode smågutte-, gutte- og juniorlag for å sikre rekruttering 
!  Etablere treningsvillig spillergruppe seniorgruppe i en sosial ramme for A-laget 
! Ha gode baneforhold, anlegg, kompetente trenere, dommere, ledere og utvikle et godt sosialt miljø 
 
Fotballstyret 
Styret skal legge forholdene til rette for at lagene kan oppfylle målsettingen til klubben.  
Fotballgruppa sliter dòg med å rekruttere til tillitsverv i gruppa (styremedlemmer, trenere, lagledere, 
foreldrekontakter) og vil derfor søke å prioritere medlemmer som tar verv gjennom kurs, samlinger og 
andre tilbud. 
 
Trenere 
Treneren skal sørge for at alle spillere får like gode muligheter til å utvikle seg som enkeltspillere og 
lagspillere, herunder gi hver spiller like mye oppfølging og spilletid (opp til 16år). Treneren er ansvarlig 
for å lede treninger og kamper, samt legge forholdene til rette for å skape et så godt miljø og resultat som 
mulig.  
Buskerud Fotballkrets (BFK) arrangerer Trener kurs (aktivitetslederkurset + 4 delkurs à 4 kvelder) på 
våren og høsten som fotballgruppa dekker utgiftene til for de medlemmer i idrettslaget som ønsker å ta et 
slikt trenerkurs. Fotballgruppa deltar hvert år (Januar) på et trener- lederseminar i Danmark med 15 
trenere/lagledere.  
 
Lagledere 
Laglederens oppgave er å sørge for at det sosiale miljø utvikles, lede de administrative gjøremålene, sørge 
for informasjonsflyten i laget og ha ansvaret for lagets materiell.  
Oppgaver ifm treninger og kamper: 
! Sørge for at tilstrekkelig materiell (baller, kjegler, førstehjelpsutstyr) er tilstede ifm trening og kamp. 
! Kampkoordinering med motstanderlag og mottak av gjestende lag og dommer. 
! Ivareta dommeren, som er uerstattelig for oss fotballelskere. (Kampvert) 
! Føre oversikt over treningsoppmøte, kampdeltagelse, målscorere, gule og røde kort. 
! Kjenne spillerreglene til Norges Fotballforbund (NFF). 
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Foreldrekontakt 
Hensikten med foreldrekontaktene er å skape en nærmere kontakt mellom fotballgruppa og foreldrene, 
samt å avlaste trenere og lagledere. Hovedoppgavene er å administrere utenom-sportslige aktiviteter, som å 
! Organisere kjøring til kamper, sosiale arrangement, avslutninger 
! Organisere dugnader ifm kioskdrift, klargjøring av fotballanleggene, arrangementer som Skrim cup 

og Spire cup, loddsalg etc 
 
Foreldrevettregler 
Som foresatt kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.  
Derfor ser vi at alle følger Norges Fotballforbunds foreldrevettregler:  
! Møt frem til kamp og trening. Barna ønsker det. 
! Gi oppmuntring til alle spillere under kampen. Ikke bare din datter eller sønn. 
! Oppmuntre i medgang og motgang. Ikke gi kritikk. 
! Respekter lagleders bruk av spillere. Ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen. 
! Se på dommeren som en veileder. Ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. 
! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta. Ikke press det. 
! Spør om kampen var morsom og spennende. Ikke bare om resultatet. 
! Sørg for riktig og fornuftig utstyr. Ikke overdriv. 
! Vis respekt for vårt arbeid. Ta initiativ til årlige foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner. 
! Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball. Ikke du. 
 
IL Skrim stiller med 10 lag i Buskerud kretsserien 2014: 
A-laget (5.divisjon)   Juniorlag (født 95-97)  
Guttelag (født 99-97)   2 Småguttelag (født 00 og 01) Småjentelag (født 00-03)  
4 Lilleguttlag (født 02-03)  14 Miniputtlaget (født 04-07)  
 
Turneringer/arrangement 
Alle lag får støtte til påmeldingsavgift til 2 turneringer ila året, utover Skrim cup. Dersom enkelte lag ønsker 
å delta på flere turneringer, må lagene selv sørge for finansiering.  
IL Skrim fotballgruppe oppfordrer lagene til å samarbeid om hvilke turneringer de deltar på for å skape et 
større fellesskap innad i IL Skrim. Alle lagene i junioravdelingen deltar på vår egen Skrim cup. 
Miniputtlagene deltar i den lokale Kongsbergligaen der noen av arrangementskveldene blir lagt til 
Skrimsletta, vår egen lekegrind.  
 
Skrim fotballskolen 23/6-27/6 (Uke 26) 
Første uka i skoleferien arrangerer fotballgruppa Skrim fotballskole i samarbeid med Sparebank 1 for alle 
som vil delta mellom 6-14 år. Spillere fra A-, junior-, jente- og guttelagene støtter fotballskolen som 
instruktører og skal søke å aktivisere de yngre i fysisk utfoldelse på Skrimsletta. Se www.ilskrim.no for 
påmelding. 
 
Norway cup  
Fotballgruppa støtter laget som fyller 12 år med kr.15.000,- ifm deltagelse på Norway cup. Sammen med 
egen dugnadsinnsats kan man da bo i Oslo under turneringen og samtidig delta på mange av de 
attraksjonene som tilbys. De siste årene har deltagende lag gitt meget positive tilbakemeldinger på 
opplevelsen Norway cup. Til gjengjeld har laget et større oppfølgingsansvar for anlegget på Skrimsletta 
med vask og rydding av skråning ned mot parkeringsplass. Siste års gode erfaringer gjør at fotballgruppa 
oppfordrer lagene til å søke å delta på en av verdens største turneringer.  
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Skrim cup 23-24/8 
Også i år vil fotballgruppa arrangere sin lokale turnering på Skrimsletta. I år blir det både 5’er og 7’er 
fotball for lillegutt- og miniputtelagene på Skrimsletta. Vi gjør dette for å skape litt blest om IL Skrim i 
lokalmiljøet samtidig som vi gir våre egne spillere et felles arrangement på Skrimsletta i vår egen 
lekegrind. 
 
Ungdomsgruppa 
IL Skrim har en ungdomsgruppe som retter seg mot aldersgruppa 12-19 år. Hovedmålet med gruppa og 
aktivitetene her er å skape et fellesskap, også utover eget lag, samt å minske frafallet blant ungdommene i 
idretten. Aktivitetene til gruppa er varierende, spennende og gir ungdommen nye opplevelser derfor vil 
fotballgruppa at lagene skal prioritere ungdomsgruppa sine aktiviteter foran egne treninger. 
 
Dommere 
Uten dommerne blir det ingen fotball. Ta derfor godt vare på alle dommere, de er en liten og meget viktig 
gruppe. Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser, ingen er ufeilbare.  
Klubben har 9 kretsdommere, men vi ønsker å utdanne flere kretsdommere i 2014 (rekrutteringsdommer)  
Kretsdommere i klubben får kurs og støtte til utstyr og samlinger.  
Dommere til 5 og 7’er fotball må klubben selv utdanne og derfor gjennomfører fotballgruppa et 4-timers 
klubbdommerkurs på Skrimsletta. Alle våre 13 års spillere gjennomfører kurset for å få en forståelse for 
dommerens rolle og oppgaver. 
 
Sosiale tiltak 
Det bevilges hvert år midler ift antall spillere på hvert lag som lagene kan disponere fritt til ulike sosiale 
tiltak (pizzakveld, bowling, lagsavslutning).  
 
Avslutning i junioravdelingen 
Det gjennomføres sesongavslutning for alle lagene i junioravdelingen i oktober. Det gis en kort 
oppsummering før lagene får sine utmerkelser og diplomer. Alle spiller under 13 år får innsatspremie, 
mens lagene fra 13 år og oppover deler ut følgende utmerkelser: 
Innsatspokal  gis til en spiller på laget som har utmerket seg gjennom gode holdninger, godt trenings- 

fremmøte, god innsats på treninger, kamper og deltatt på dugnader og sosiale tilstevninger. 
Toppscorer  gis til spilleren som har scoret flest mål i kretsserien. 
Årets spiller  gis til den spilleren som har visst stor utvikling og som har bidratt til lagets resultater. 
 
Skrimsletta / Sølvverkssletta/ Sparebank1Hallen 
Sparbank1Hallen er vår nye lekegrind på vintene med en 7er kunstgressflate tilgjengleg hele året. 
Skrimsletta har 1 gressbane, 1 grusbane, 1 sandvolleyballbane og 1 håndballbanebane, samt 4 garderober 
og lager. Det finnes 4 store mål og 6 små mål. Sølvverkssletta har 1 gressbane med 2 store og 4 små mål. 
Baneansvarlig for IL Skrim er Skrimveteranene. Disse gjør en uvurderlig dugnadsjobb som fotballgruppa 
setter meget stor pris på. Veteranlaget har i år også tatt på seg jobben med å merke banene før kamper og 
sørger derfor for gode vilkår før kamp. 
 
Materiell 
Lagleder er ansvarlig for lagets materiell og oppdaterer dette via materialforvalter ved sesongoppstart. 
Drakter:  IL Skrim har blå drakter med røde shorts og strømper. Reservedraktene er gule. 
Førstehjelpsskrin: Skal inneholde minimum isposer, bandasje, plaster, tape, saks 
Annet:   Baller, kjegler, vester, drikkeflasker. Man bør ha 1 pr spiller. 
Vimpler/gaver: Benyttes ifm cuper.  
Materialforvalter for fotballgruppa er Richard Ekra. 
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Dugnader 
For at fotballgruppa skal kunne vedlikeholde baneforholdene og garderobene og støtte lagene med drakter 
og utstyr, refusjon av dommergodtgjørelser, påmeldingsavgift ifm cuper og samlinger er man avhengig av 
fysiske anleggsdugnader, samt inntektsbringende dugnader. 
Felles dugnader for alle i IL Skrim fotballgruppe er rydding/klargjøring av anleggene. I tilegg vil vi måtte 
påta oss ytterligere 2 inntekstdugnader. 
Rydding/klargjøring av anleggene i slutten av april og i oktober innebærer raking, søppelplukking, kosting 
av PP, påsetting av nett på målene, nedvasking av garderobene etc. på Skrimsletta og Sølvverkssletta. 
Andre dugnader som er budsjettposter er kiosksalg, fotballskole (A-, gutte- og jentelaget) og Skrim cup. 
Andre dugnader som lagene arrangerer går direkte til lagene. 
 
Sponsorer 
IL Skrim sin hovedsponsor er Sparebanken 1 Kongsberg og fotballgruppa sin hovedsponsor er G-sport 
Sigurd Knutsen. Deres reklame skal være tilstede på annonser og samtlige drakter i IL Skrim 
fotballgruppe. Alle medlemmer og lag anmodes om å handle utstyr hos vår hovedsponsor.  
For sesongen 2013 har dere krav på 25% rabatt på fotballutstyr dersom man bestiller via material 
forvalter ellers får man 20% rabatt ved individuelle kjøp. Rabatten gjelder ikke for tilbudsvarer. 
Lagene har anledning til å skaffe tilveie egne sponsorer, men alle sponsorer skal godkjennes av 
fotballstyret og de skal ikke være i konflikt med hovedsponsorene.  
 
Kontingent 
Alle medlemmer i IL Skrim skal betale en kontingent til hovedgruppa IL Skrim. Kontingenten er på 
kr.250,- for enkeltmedlem og kr.400,-for familiemedlemskap. 
 
Treningsavgift 
Alle spiller i fotballgruppa betaler en treningsavgift som går til drift av fotballgruppa. 
A-laget    kr. 3000,-  15-16 år  kr 1800,-  
B-Laget   kr. 2000,-  13-14 år  kr 1600,- 
Trimgruppe   kr. 1500,-  11-12 år  kr 1400,- 
Juniorlaget   kr. 2200,-  06-10 år  kr 1150,- 
Giro sendes ut 1.mars for de som spiller 11`er fotball, 1. mai for de som spiller 5`er og 7`er fotball 
 
Forsikring 
Alle barn (0-12år) som er medlem av IL Skrim er forsikret gjennom en felles barneforsikring i regi av 
Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. 
Spillere i aldersgruppen 13-19 år som deltar på aldersbestemte lag i klubben er omfattet av forsikring 
dekket av NFF når klubben har registrert spillerne med lagsforsikring for inneværende sesong. 
Spillere på alle seniorlag er omfattet av lagsforsikring når klubben har registrert spillerne og 
lagsforsikring er betalt til NFF. Hver enkelt spiller har selv mulighet for å oppgradere til  
utvidet forsikring. 
 
 

 
 

Sigurd Knutsen A/S 
Nytorget 
3600 Kongsberg 


