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EIK IF TØNSBERG 
 
Prinsipper for styring av klubben: 

 Styret i klubben har overordnet beslutningsmyndighet. Dette er delegert ihht. 
Myndighetsmatriser, instrukser og årsmøtevedtak. 

 Alle skal rette seg etter styrevedtak og enkelt kunne holde seg orientert om styrevedtak, 
derfor skal styrereferater umiddelbart etter godkjenning kunngjøres på klubbens nettsider 

 Styret kan delegere myndighet til teamene, i så tilfelle skal avgjørelser fattet i teamene 
offentliggjøres for klubbens medlemmer på samme måte som styrevedtak og vedtak fattet 
i teamene kan overprøves av styret 

 Styret skal sørge for at alle saker er så godt opplyste og utredet at man har et godt 
beslutningsgrunnlag 

 Styret skal sørge for at beslutninger som fattes ut i fra en helhetlig tilnærming rundt 
klubbens totale utvikling  

 Klubbens årsmøtevedtatte planer skal være styrende for alt arbeid i klubben 

 Klubbens enheter har ulike behov og disse skal i varetas ved utstrakt bruk av dialog med 
berørte enheter før avgjørelser fattes 

 Enkeltpersoner, lag eller enheter kan ikke ta avgjørelser eller utføre arbeider som går på 
tvers av de årsmøtevedtatte planer eller styrevedtak 

 Styret kan ved behov for å sikre at alle har god og riktig informasjon enten sende ut 
informasjons e-post til alle medlemmer og/eller innkalle til åpne informasjons- eller 
dialogmøter for grupper av, eller alle medlemmer 

 Styrearbeid i praksis, info fra Norges idrettsforbund finnes blant annet her: 
https://seiling.klubb.nif.no/klubbguide/Documents/Klubbens%20styrearbeid%20i%20praksi
s%20DEL%201.pdf 

  
 
Kontrollkomiteens rolle: 

 Klubbens kontrollkomite skal følge med, og opp klubbens vedtak for å sørge for at 
årsmøtevedtak, lover og regler overholdes i hele organisasjonen 

 Kontrollkomiteen kan be seg forelagt grunnlaget for avgjørelser dersom det kan være 
grunn til å vurdere lovligheten av vedtak fattet underveis i året 

 Enkelt medlemmer kan varsle kontrollkomiteen om beslutninger de mener det er grunn til 
at kontrollkomiteen bør vurdere lovligheten ved 

 Kontrollkomiteen skal på årsmøtet forelegge en vurdering av året som har gått med tanke 
på styrets overholdelse av årsmøtevedtak, lover og regler og klubbens daglige drift.  

 Kontrollkomiteen skal delta på klubbens årsmøter (også ekstraordinære), og skal bidra til 
at årsmøter avholdes i henhold til klubbens lover og regler 

 Kun medlemmer som har betalt medlemsavgift i Eik IF Tønsberg er valgbare til 
kontrollkomiteen 

 Mer informasjon om kontrollkomiteens rolle finnes her: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/ 

https://seiling.klubb.nif.no/klubbguide/Documents/Klubbens%20styrearbeid%20i%20praksis%20DEL%201.pdf
https://seiling.klubb.nif.no/klubbguide/Documents/Klubbens%20styrearbeid%20i%20praksis%20DEL%201.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/
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Valgkomiteens rolle: 
Valgkomiteen skal etter beste mulige evne foreslå kandidater til verv i Eik IF Tønsberg. 
Klubbhåndbok, sportsplan og rolleinstrukser skal danne grunnlaget for komiteens vurdering av 
kandidater. Sittende Styre skal nominere medlemmer til valgkomiteen og legge frem sitt forslag 
på Årsmøtet 
Viktig informasjon om rollen finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/valgkomite/ 
 
 
 
  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/valgkomite/
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Instruks for faste roller i Eik IF Tønsberg 
Eik IF Tønsberg sitt styre består av 6 styremedlemmer med følgende funksjoner: styreleder, 
nestleder, sportslig leder, økonomiansvarlig, arrangements og dugnadsansvarlig, anlegg- og 

utstyrsansvarlig 
 

Styreleder, Sportslig leder og økonomi ansvarlig utgjør arbeidsutvalget (AU) som forestår 
klubbens daglige drift-  Styret for Stiftelsen består av styreleder, Leder for anlegg og utstyr og 

økonomiansvarlig.  
 

Hver av styremedlemmene leder hvert sitt team som organiserer klubbens arbeid på området. 
For å være medlem av styret må man ha betalt medlemskontingenten i Eik Tønsberg IF og har 

godkjent og forevist politiattest for klubbens politiattestansvarlig.  

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Styreleder 
Leder har hovedansvaret for at klubbens arbeid utføres i henhold til 
klubbens visjon, planer, rutiner og budsjett. 

 
Innkaller til styremøter og møter i arbeidsutvalget, samt sørger for at styrets 
behandling av saker er grundig og godt belyst  

 Styreleder har arbeidsgiveransvaret for den kontoransatte ved klubben. 

 
Følge opp økonomien i samarbeid med økonomiansvarlig, blant annet ved å 
bidra til å utarbeide budsjett for enhetene og følge opp at økonomirutinene 
overholdes sammen med økonomiansvarlige. 

 
Styreleder fronter dialog med andre klubber, partnere og andre interessenter 
der det er naturlig. 

 
Sørge for at samarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen er god, og at 
informasjonsflyten fungerer etter hensikten. 

 Følge opp at alle i styret har oppdaterte politiattester. 

 
Delta på og arrangere møter for å sørger for kunnskapsformidling, 
informasjonsutveksling, forankring og utvikling. 

 Utferdige endelig årsrapport for klubben og styret. 

 
Sørge for at årsmøte avholdes i henhold til klubbens lover, samt bidra til den 
praktiske gjennomføringen av møtet. 

 
Sørge for at arbeidet i klubben foregår strukturert og med respekt for alle 
enheters særegne behov, NFF sine retningslinjer, kvalitetsklubbkrav og 
FairPlay. 

 
Sørge for at alle som har roller i klubben kjenner sine oppgaver og 
forpliktelser, samt at arbeidet i klubben bygger opp under felleskapet og 
klubbens visjon, verdier og planer. 
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Utarbeidet av Olav Bolseth  

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Nestleder 
Nestleder skal sammen med styreleder og sportsligleder sørge for at 
klubbens arbeid utføres i henhold til klubbens visjon, planer, rutiner og 
budsjett. Spesielt ansvar for kvalitetsklubb og FairPlay 

 
Nestleder har et særlig ansvar for at det administrative og sportslige 
behovene i klubben samkjøres. 

 
Sørger for at Eik Tønsberg IF sin hjemmeside oppdateres og følger opp 
webansvarlig med tanke på det. 

 
Bidra til god markedsføring av klubben via aktiv bruk av ulike 
informasjonskanaler og sørge for at informasjonen flyter i organisasjonen. 

 Bidra til å sørge for at årshjulet til klubben inneholder det den bør inneholde.  

 
Ivareta at alle i styret har oppdaterte politiattester, og følge opp dette også for 
resten av klubben blant annet gjennom aktiv informasjon og etablering av 
rutiner. 

 Følge opp klubbens forpliktelser for kvalitetsklubb og FairPlay klubb. 

 
Følge opp dommerarbeidet slik at det sikrer god kompetanse på 
klubbdommerne, og at de mottar informasjon og utstyr, samt FairPlay. 

 
Sørge for at årganger får startet opp på en god måte og får nødvendig 
informasjon om hva som må til for å fungere som en årgang. 

 
Sørge for at arbeidet i klubben foregår strukturert og med respekt for alle 
enheters særegne behov og NFF sine retningslinjer. 

 
Sørge for at alle som har roller i klubben kjenner sine oppgaver og 
forpliktelser, samt at arbeidet i klubben bygger opp under felleskapet og 
klubbens visjon, verdier og planer. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Sportsligleder 
Sportsligleder har hovedansvaret for at klubbens sportslige arbeid 
utføres i henhold til NFFs retningslinjer, klubbens sportsplaner, rutiner 
og budsjett. 

 Medlem i Eik Tønsberg IF sitt styre og delta på deres styremøter. 

 
Følge opp økonomien i samarbeid med økonomiansvarlig og bidra til å lage 
budsjett som setter rammer for den sportslige aktiviteten, herunder blant 
annet størrelsen på godtgjørelser og avlønning av trenere. 

 
Sørger for at Eik Tønsberg IF sin hjemmeside oppdateres og brukes aktivt for 
å informere om sportslige forhold. 

 

Arrangere teammøter og sørge for at teamet fungerer etter hensikten med å 
sørge for at de ulike aktivitetene Eik IF Tønsberg har i gang gjennomføres i 
henhold til NFF sine regler og klubbens sportsplan, også med tanke på hvilke 
deler av organisasjonen som skal og bør inkluderes i arbeidet. 

 

Følge opp arbeidet til de ulike deltakerne i temaet, og sørge for at de har et 
klart forhold til hva som er deres oppgaver i henhold til instrukser og 
sportsplan. Vurdere behovet for at de ulike deltakerne i teamet får ansvaret 
for å følge opp enkelte organisasjonsenheter avhengig av behov, kompetanse 
og kapasitet. 

 
Legge til rette for å trekke inn trenere og lagledere fra de ulike lag og enheter i 
arbeidet med å utvikle klubben sportslig, samt sørge for erfaringsutveksling 
og kompetanseutvikling. 

 
Sørge for at alle lag har mulighet til å gjennomføre sin sportslige aktivitet, dvs 
spesielt trening med kvalitet, på baner og tider som er hensiktsmessig med 
tanke på sportsplanen, behov, enhetstilhørighet. 

 Bidra til oppfølging av dommerarbeidet  

 
Sørge for god og hensiktsmessig spillerutvikling, og bidra til differensiering 
som fungerer godt for alle.  

 Vurdere bruk av anlegget sammen med banemester og anleggskoordinator 
 Vurdere utstyrsbehov for lag og enheter sammen med materialforvalter 

 
Bidra med sportslig kompetanse inn i arrangementer, bistå med 
kampreglement, kampoppsett og juryordninger. 

 Rekruttere trenere og gjennomføre kontraktforhandlinger. 

 Nedsette utvalg for enkelt oppgaver etter behov. 

 Sørge for et effektivt og godt samarbeid mellom alle enheter i klubben. 

 
Delta på og arrangere møter for å sørge for arbeidsfordeling, informasjons- og 
erfaringsutveksling, forankring, samt at sportsplanen følges opp i alle ledd i 
organisasjonen. 
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Delta på klubbens årsmøte, og bidra til å lage årsrapport for klubben med vekt 
på klubbens sportslige resultater. 

 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Arrangements 
og dugnads-
ansvarlig 

Arrangements- og dugnadsansvarlig har hovedansvaret for at klubbens 
arbeid med arrangementer og dugnader utføres i henhold til klubbens 
planer, rutiner og budsjett. 

 Medlem i Eik Tønsberg IF sitt styre og delta på deres styremøter. 

 
Følge opp egen avdelings økonomi i samarbeid med økonomiansvarlig og 
bidra til å lage budsjett for enhetene og arrangementene. 

 
Sørger for at Eik Tønsberg IF sin hjemmeside oppdateres og brukes aktivt for 
å informere om arrangementer. 

 

Arrangere teammøter og sørge for at teamet fungerer etter hensikten med å 
sørge for at de ulike aktivitetene Eik IF Tønsberg har i gang gjennomføres 
hensiktsmessig også med tanke på hvilke deler av organisasjonen som skal 
og bør inkluderes i arbeidet. 

 

Følge opp arbeidet til de ulike deltakerne i temaet; dugnadsansvarlig, 
kioskansvarlig, webansvarlig og påmeldingsansvarlig; og sørge for at de har 
et klart forhold til hva som er deres oppgaver i henhold til instrukser samt 
opplæring og tilgang til nødvendige systemer og utstyr for å utføre sine 
arbeider. 

 
Sørge for å trekke inn lagledelse og støttespillere fra de ulike lag og enheter i 
arbeid med arrangementer og dugnader i henhold til avtalt årshjul og avtalt 
roller og ansvar. 

 
Utarbeide og oppdatere årshjul med tidspunkter, typer oppgaver, roller og 
ansvar. 

 
Holde oversikt over hvilke dugnader de ulike årganger, lag og enheter utfører 
som bidrag til egen aktivitet slik at det ikke igangsettes dugnader som 
konkurrerer med hverandre eller kommer i konflikt med klubbens verdier. 

 
Følger opp de ulike ansvarlige for arrangementer og oppgaver slik at arbeidet 
utføres hensiktsmessig med tanke på frister og tidligere erfaringer. 

 Nedsette utvalg for enkelt oppgaver/arrangementer etter behov. 

 
Følge opp at frister for å søke om arrangementer, samt at publisering og 
utsending av informasjon om arrangementer gjøres i god tid og i samarbeid 
med NFF Vestfold. 

 
Evaluere arrangementer og dugnader, og gjennomføre evalueringsmøter og 
erfaringsoverføring fra et år til et annet eller mellom deltaker i arbeidet. 

 Sørge for et effektivt og godt samarbeid mellom alle enheter i klubben. 

 
Delta på og arrangere møter om arrangementer og dugnader for å sørger for 
arbeidsfordeling, informasjons- og erfaringsutveksling, forankring og utvikling. 
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Delta på klubbens årsmøte, og bidra til å lage årsrapport for klubben med vekt 
på klubbens arrangementer og dugnadsarbeider. 

 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Økonomi-
ansvarlig 

Økonomiansvarlig har hovedansvaret for å utarbeide budsjetter, 
attestere regninger, følge opp lover og regler, revisjonsmerknader og 
rapportere økonomisk status til styret samt ha god oversikt over 
økonomien til Eik IF Tønsberg 

 Medlem i Eik Tønsberg IF sitt styre og delta på deres styremøter. 

 
Følge opp økonomien i samarbeid med økonomikoordinatorene for hver 
enhet og sette opp budsjett for enhetene og arrangementene. 

 
Arrangere teammøter og sørge for at teamet fungerer etter hensikten med å 
sørge for helhetlig økonomikontroll i Eik IF Tønsberg. 

 
Følge opp arbeidet til de ulike deltakerne i temaet, og sørge for at de har et 
klart forhold til hva som er deres oppgaver i henhold til instrukser. 

 

Ta ansvar for veksel, pengeflyt, telling under arrangementene til Eik IF 
Tønsberg eventuelt trekke inn økonomikoordinatorene til å bistå i dette 
arbeidet avhengig av hvilken enhet, lag eller årganger som har hovedansvar 
for arrangementet. 

 
Sørge for gode rutiner rundt dommer kvitteringer, og andre kvitteringer ved 
innkjøp i forbindelse med arrangementer. 

 
Sørger for at Eik Tønsberg IF sin hjemmeside oppdateres og brukes aktivt for 
å informeres om økonomiske forhold. 

 Sørge for et effektivt og godt samarbeid mellom alle enheter i klubben. 
 Holde kontroll på og utarbeide rutiner for fakturering. 

 
Ta hovedansvaret for å ha kontroll på fakturere medlems- og 
treningskontingenten for alle medlemmer, sammen med 
økonomikoordinatorene. 

 
Administrere medlemsløsningen til Eik IF Tønsberg og sørge for, sammen 
med økonomikoordinatorene, at denne er kontinuerlig oppdatert.  

 
Gi veiledning og opplæring i bruk av medlemsløsningen, med bistand fra 
økonomikoordinatorene, til andre i organisasjonen som har behov for dette, 
blant annet årgangslederne i barne- og ungdomsfotballen. 

 
Delta på og arrangere møter om økonomi for å sørger for informasjons- og 
erfaringsutveksling, forankring og utvikling. 

 
Delta på klubbens årsmøter, og bidra til å lage årsrapport for klubben med 
vekt på klubbens og enhetenes økonomi. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Anlegg- og 
utstyrs-
ansvarlig 

Anlegg- og utstyrsansvarlig har hovedansvaret for at klubbens arbeid 
med anlegg, klubbhus, utstyr og materiell utføres i henhold til klubbens 
planer, rutiner og budsjett. 

 Medlem i Eik Tønsberg IF sitt styre og delta på deres styremøter. 
 Forelegge planer og oversikter for stiftelsen. 

 

Følge opp anlegget og utstyret i samarbeid med banemester, banemannskap, 
klubbhuskoordinator, materialforvaltere. Bidra til å lage vedlikeholds- og 
utviklingsplaner med budsjett og gjennomføring av nødvendig vedlikehold og 
utvikling. 

 
Sørger for at Eik Tønsberg IF sin hjemmeside oppdateres og brukes aktivt for 
å informere om anlegget. 

 
Arrangere teammøter og sørge for at teamet fungerer etter hensikten med å 
sørge for at anlegget og utstyret til Eik IF Tønsberg vedlikeholdes og utvikles i 
tråd med organisasjonen totalt sett og enheters behov. 

 
Følge opp arbeidet til de ulike deltakerne i temaet, og sørge for at de har et 
klart forhold til hva som er deres oppgaver i henhold til instrukser. 

 
Sørge for å trekke inn lagledelse og støttespillere fra de ulike lag og enheter i 
arbeid med vedlikehold og utvikling i henhold til behov og avtalte planer. 

 
Utarbeide, oppdatere og følge opp vedlikeholds- og utviklingsplaner med 
budsjett. 

 
Vurdere bruk av anlegget sammen med sportslig leder, baneadministrator og 
anleggskoordinator 

 
Følger opp de ansvarlige for arbeidsoppgaver slik at arbeidet utføres 
hensiktsmessig. 

 Bidra til at det tilrettelegges for utleie og renhold av klubbhuset. 

 Sørge for at anlegges benyttes i tråd med planer og avtaler.  

 
Sørge for at alle lag og enheter har tilgang til tilstrekkelig og nødvendig utstyr 
for å gjennomføre sine aktiviteter. 

 
Sørge for at det holdes kontroll og orden på utstyret og følge opp budsjettet 
som er satt av til dette. 

 Nedsette utvalg for enkelt oppgaver etter behov. 
 Bidra til et effektivt og godt samarbeid mellom alle enheter i klubben. 

 
Delta på og arrangere møter om vedlikehold- og utvikling av anlegg og utstyr 
for å sørger for arbeidsfordeling, informasjons- og erfaringsutveksling, samt 
forankring. 
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Delta på klubbens årsmøter, og bidra til å lage årsrapport for klubben med 
vekt på klubbens anlegg- og utstyrsforvaltning. 
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Instruks for roller som inngår i Eik IF Tønsberg sine Team 
Eik IF Tønsberg har fire team: sport, økonomi, arrangement- og dugnad, anlegg og utstyr. 

 
Hvert av styremedlemmene leder et team som organiserer klubbens arbeid på området. 

Teamene skal arbeide i tråd med årsmøte vedtak og følge opp styrets vedtak. 
Teamene skal bidra til at beslutningene klubbens styre og årsmøte tar er så opplyste som mulig, 

og skal iverksette og utføre beslutningene som er fattet. 
Teamene kan også fatte beslutninger dersom styret delegerer denne myndigheten, men dette 

skal ikke være hovedregelen. 
 

Teamene skal ivareta hele klubben og har som ansvar å sørge for at klubbens ressurser utnyttes 
på en hensiktsmessig måte for fellesskapet, men teamene må også sikre at enheter, lag og 

årganger sine behov vurderes opp mot helheten. 
 

 Team sport har ansvar for å utarbeide og følge opp sportsplanen til Eik IF Tønsberg 

 Team økonomi har ansvaret for å utarbeide og følge opp budsjettene til Eik IF Tønsberg 

 Team arrangement- og dugnad har ansvar for å utarbeide og følge opp arrangements- og 
dugnadsoversikten til Eik IF Tønsberg 

 Team anlegg og utstyr har ansvaret for å utarbeide og følge opp anlegg- og 
utstyrsplanene til Eik IF Tønsberg 

 

 
  



 

 

    

 

 Side 11 

    

    

 

 

Instruks for roller som inngår i Team arrangement- og dugnad 
Teamet skal arbeide i tråd med årsmøte vedtak og følge opp styrets vedtak. 

Teamet skal bidra til at beslutningene klubbens styre og årsmøte tar er så opplyste som mulig, 
og skal iverksette og utføre beslutningene som er fattet. 

Teamet skal ivareta hele klubben og har som ansvar å sørge for at klubbens ressurser utnyttes 
på en hensiktsmessig måte for fellesskapet, men teamet må også sikre at enheter, lag og 

årganger sine behov vurderes opp mot helheten. 
Team arrangement- og dugnad har ansvar for å utarbeide og følge opp arrangements- og 

dugnadsoversikten til Eik IF Tønsberg. 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Kioskansvarlig 
Kioskansvarlig har hovedansvaret for at kiosken driftes hensiktsmessig, 
i henhold til budsjett, lover og regler. 

 
Deltar på teammøter og møter om ulike arrangementer der kiosken inngår 
som en inntektskilde. 

 
Fordeler kioskvakter på årgangene før hver sesong og sender dem til lagenes 
årgangsleder. 

 Holder diverse prosedyrer, rutiner o.l oppdatert. 
 Legger ut prosedyrer og dugnadsoversikt på Eik Tønsberg IF sin hjemmeside 

 
Vurderer fortløpende behovet for nye prosedyrer, avklarer dette med 
teamleder og kommuniserer disse ut til årgangsledere, samt kontaktpersoner i 
senior herrer og senior damer. 

 Sørger for at det til en hver tid er nok varer i kiosken 

 
Har ansvaret for at alt utstyr som for eksempel slush-maskin, kjøleskap o.l er 
rent og i orden. 

 
Melder fra til teamleder dersom det er behov for vedlikehold eller nytt utstyr til 
kiosken. 

 Leverer kioskoppgjør og kvitteringer ukentlig til kontoret. 

 Påse at leveranse av pant på flasker og vaffelbøtter utføres. 
 Holde det rent og ryddig både i kiosken og på lageret bak kjøkkenet. 

 Påser at driften av kiosken fungerer etter hensikten og i henhold til budsjett.  
 Oppbevarer nøkler og pengeskrin til kiosken i helgene. 

 
Tilgjengeliggjør nøkler og pengeskrin for dugnadsvaktene i henhold til oppsatt 
vaktliste. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Dugnads-
ansvarlig 

Dugnadsansvarlig har hovedansvaret for å innhente, holde oversikt over 
og utarbeide dugnadsplaner og-lister. 

 
Deltar på teammøter og møter om ulike arrangementer der det er behov for 
dugnadskompetanse. 

 Lage oversikt over dugnadsplaner.  

 
Informere om dugnadsarbeider som initieres av klubben der flere forventes å 
delta og sette opp lister over personer som skal delta når og på hva på ulike 
dugnader. 

 Legger ut dugnadsoversikt på Eik Tønsberg IF sin hjemmeside. 

 
Vurderer fortløpende behovet for nye prosedyrer, avklarer dette med 
teamleder og kommuniserer disse ut til årgangsledere, samt kontaktpersoner i 
senior herrer og senior damer. 

 
Sørger for at det til enhver tid er god balanse mellom dugnadsarbeidet i 
organisasjonen og god fordeling av inntekter på dugnader  henholdsvis til 
klubbkassen og den enkelte årgang-, lag- eller enhetsbudsjett. 

 
Melder fra til teamleder dersom det er utfordringer med å få løst oppgaver av 
dugnadskarakter. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Webansvarlig 
Webansvarlig har hovedansvaret for å forvalte klubbens nettsider, 
informasjonsaktiviteter også klubbens bruk av Facebook. 

 
Deltar på teammøter og møter om ulike arrangementer der det er behov for å 
informere ut om aktiviteten. 

 
Holde hjemmesiden oppdatert og sørge for at den brukes som en aktiv 
informasjonskanal, og bidra til utviklingen av den. 

 
Gi tilganger og bidra til at enheter, årganger og lag oppdaterer siden og 
bruker siden til å informere om sine aktiviteter. 

 
Bidra inn i andre informasjonsaktiviterer og bidra til positiv 
medieoppmerksomhet om Eik IF Tønsberg. 

 
Vurderer fortløpende behovet utvikling av nettsiden, og holde seg oppdatert 
på den tekniske løsningen.  

 
Være superbruker på løsningen, og bidra til at andre får god kunnskap om 
bruk av løsningen. 

 
Lage retningslinjer for enhetenes, lagenes og årgangens bruk av lukkede og 
åpne Facebookgrupper.  

 
Bidra til at klubben kommuniserer ut med en stemme i det offentlige rom, og 
sørge for at informasjonen flyter godt internt i organisasjonen både via 
nettsider, eposter, facebook, mediene og også møter. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Påmeldingsans
varlig 

Påmeldingsansvarlig har hovedansvaret for å forvalte klubbens løsning 
for påmelding til våre cuper, men skal også bidra til at påmelding til 
blant annet seriespill foregår hensiktsmessig. 

 
Deltar på teammøter og møter om ulike arrangementer der påmelding står 
sentralt. 

 
Lage og publisere påmeldingsløsning for våre cuper i tråd med sportslige 
vurderinger. 

 Lage og publisere kampoppsett. 
 Lage og publisere dommeroppsett. 
 Lage og publisere resultater ved cuper der det er aktuelt. 

 
Vurderer fortløpende behovet utvikling av påmeldingsløsning, og holde seg 
oppdatert på den tekniske løsningen.  

 
Være superbruker på løsningen, og bidra til at andre får kunnskap om bruk av 
løsningen når det er behov for det. 

 
Bidra til at klubbens årganger og lag har nødvendig informasjon om kretsens 
påmeldingsfrister og at disse følges opp. 

 
Være klubbens superbruker på FIKS og følge opp at informasjonen som 
ligger der er korrekt. 
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Instruks for roller som inngår i Team anlegg og utstyr 
Teamet skal arbeide i tråd med årsmøte vedtak og følge opp styrets vedtak. 

Teamet skal bidra til at beslutningene klubbens styre og årsmøte tar er så opplyste som mulig, 
og skal iverksette og utføre beslutningene som er fattet. 

Teamet skal ivareta hele klubben og har som ansvar å sørge for at klubbens ressurser utnyttes 
på en hensiktsmessig måte for fellesskapet, men teamet må også sikre at enheter, lag og 

årganger sine behov vurderes opp mot helheten. 
Team anlegg og utstyr har ansvaret for å utarbeide og følge opp anlegg- og utstyrsplanene til Eik 

IF Tønsberg 
 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Utstyrs-
koordinator 

Utstyrskoordinator har hovedansvaret for at det til en hver tid er 
tilgjengelig nødvendig utstyr, i henhold til budsjett, lover og regler. 

 
Deltar på teammøter og møter om arrangementer der tilgang til utstyr inngår 
som en viktig del. 

 Bidra til vurdering av årlig budsjettbehov og følge dette opp underveis i året. 
 Holder diverse prosedyrer, rutiner o.l oppdatert. 

 
Følge opp at alle enheter, årganger og lag har tilgang til nødvendig utstyr, 
bant annet en utedrakt pr spiller og keeper drakter i tråd med antall lag pr 
årgang, baller, vester, kjegler, førstehjelpsutstyr og ballpumper. 

 
Vurdere utstyrsbehovet og bestille utstyr i henhold til utstyrsavtaler og 
sponsoravtaler. 

 Hente og levere ut utstyr etter avtale med leverandør. 

 Gjøre seg tilgjengelig slik at uthenting av utstyr utføres hensiktsmessig. 

 
Avtale med lagledere evnt egne kontaktpersoner i senior herrer og senior 
damer utstyrsbehov og tilgang for deres lag.  

 Holde oversikt over utlevert utstyr og behov som melder seg. 

 Ha kontroll på utleverte drakter.  
 Bidra til en årlig vurdering av behov for innkjøp av utstyr. 

 Påse at utstyrsboden er ryddig. 
 Delta i møter med utstyrsleverandør for å følge opp deres leveranser. 

 Bidra inn i arrangementer og sponsorarbeidet. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Banemester 
Banemester har hovedansvaret for drift og vedlikehold av klubbens 

baner og utstyr som benyttes til dette i henhold til budsjett, anlegg- og 
utstrysplan. 

 
Holde baneansvarlig og sportsligleder orientert om forhold som påvirker bruk 
av anlegget 

Drift 

Arbeidet innebærer blant annet kontroll og utførelse av: 

 Såing 

 Klipping 

 Gjødsling 

 Vanning 

 Gummi på kunstgressbaner 

 Brøyting 

 Mål 

 Annet vedlikehold, slik som for eksempel lufting av gress, er også 
innebefattet i ansvarsområdet.  

Økonomi 
Alle innkjøp skal utføres i henhold til årsmøte vedtatt budsjett og anleggsplan, 
og skal forankres med teamleder. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Anleggs-
koordinator 

Anleggskoordinator har hovedansvaret for at det anlegget forvaltes, 
vedlikeholdes og utvikles, i henhold til budsjett, lover og regler. 

 
Deltar på teammøter og møter om arrangementer der man diskuterer 
anlegget. 

 Bidra til vurdering av årlig budsjettbehov og følge dette opp underveis i året. 
 Holder diverse prosedyrer, rutiner o.l oppdatert. 

 
Følge opp at alle enheter, årganger og lag benytter anlegget i tråd med 
vedtak og i henhold til avtale rutiner. 

 Vurdere utviklingsbehov og organisere arbeidet med utvikling av anlegget. 

 
Avtale med lagledere eventuelt egne kontaktpersoner i senior herrer og senior 
damer om behov for spesielle forhold ved anlegget.  

 Holde oversikt over anleggets vedlikeholdsbehov. 

 Vurdere bruk av anlegget sammen med sportslig leder og baneansvarlig  

 
Påse at anlegget holdes i god stand, blant annet ved å arrangere to dugnader 
på anlegget i året. 

 
Ha tett dialog og planlegge arbeid sammen med barnemester og 
«tirsdagsgjengen». 

 Bidra inn i dugnads- og sponsorarbeidet. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Klubbhus-
koordinator 

Klubbhuskoordinator har hovedansvaret for at klubbhuset holdes 
vedlike samt oversikt over bruk og renhold, i henhold til budsjett, lover 
og regler. 

 
Deltar på teammøter og møter om utvikling og vedlikehold av anlegget og 
klubbhuset inngår. 

 Bidra til vurdering av årlig budsjettbehov og følge dette opp underveis i året. 

 
Utarbeide og holder diverse prosedyrer, rutiner o.l oppdatert, og sørge for at 
alle er kjent med rutinene og overholder dem. 

 
Følge opp at alle enheter, årganger og lag har tilgang til klubbhuset, og 
forholder seg til gjeldene rutiner om bruken. 

 Vurdere renhold, vedlikehold og utviklingsbehov av klubbhuset. 
 Holde oversikt over nøkler til klubbhusene, innlevering og tilgang til disse. 

 
Holde oversikt over bruken av klubbhuset inkludert tilrettelegge for utleie og 
renhold av klubbhuset i den forbindelse. 

 Gjennomføre dugnader for vedlikehold av klubbhuset.  
 Bidra til en årlig vurdering av behov for innkjøp og vedlikehold. 

 
Påse at klubbhuset holdes ryddig og rent, og at man har det utstyret man 
trenger i klubbhuset for at det skal fylle sin funksjon. 
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Instruks for roller som inngår i Team økonomi 
Teamet skal arbeide i tråd med årsmøte vedtak og følge opp styrets vedtak. 

Teamet skal bidra til at beslutningene klubbens styre og årsmøte tar er så opplyste som mulig, 
og skal iverksette og utføre beslutningene som er fattet. 

Teamet skal ivareta hele klubben og har som ansvar å sørge for at klubbens ressurser utnyttes 
på en hensiktsmessig måte for fellesskapet, men teamet må også sikre at enheter, lag og 

årganger sine behov vurderes opp mot helheten. 
Team økonomi har ansvaret for å utarbeide og følge opp budsjettene til Eik IF Tønsberg 

 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Økonomi-
koordinator 

Økonomikoordinator har hovedansvaret for å utarbeide budsjetter, 
attestere regninger, følge opp lover og regler, revisjonsmerknader og 
rapportere økonomisk status til økonomiansvarlig 

 
Deltar på teammøter og møter om arrangementer der økonomi har en 
vesentlig rolle. 

 Bidra til vurdering av årlig budsjettbehov og følge dette opp underveis i året. 

 Holder diverse prosedyrer, rutiner o.l oppdatert. 
 Følge opp at alle årganger og lag arbeider i henhold til budsjettvedtak. 

 Følge opp økonomien for enhetene og arrangementene til enhetene. 

 
Bidra til og/eller ta ansvar for veksel, pengeflyt, telling under arrangementene 
til enheten. 

 
Sørge for gode rutiner rundt dommer kvitteringer, og andre kvitteringer ved 
innkjøp i forbindelse med arrangementer. 

 Sørger for å aktivt informere om økonomiske forhold. 

 Sørge for et effektivt og godt samarbeid mellom alle enheter i klubben. 
 Følge opp og bidra til å utarbeide rutiner for fakturering. 

 
Bidra til å fakturere medlems- og treningskontingenten for alle medlemmer, og 
veilede årgangsledere i barne- og ungdomsfotballen i dette arbeidet. 

 
Bidra til å administrere medlemsløsningen til Eik IF Tønsberg og bidra til at 
denne er kontinuerlig oppdatert.  

 
Bidra til fakturering av medlemskontingent og treningsavgift, og gi nødvendig 
støtte og veiledning til enkelt medlemmer i den forbindelse. 

 
Gi veiledning og opplæring i bruk av medlemsløsningen til andre i 
organisasjonen som har behov for dette, blant annet årgangslederne i barne- 
og ungdomsfotballen. 

 
Delta på og arrangere møter om økonomi for å sørger for informasjons- og 
erfaringsutveksling, forankring og utvikling. 

 Bidra til å lage årsrapport for klubben med vekt på enhetenes økonomi. 
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 Side 21 

    

    

 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Sponsor-
/markeds-
ansvarlig 

Sponsor- og markedsansvarlig har hovedansvaret for å følge opp 
klubbens sponsorer, inn hente sponsrer og bidra til at klubben arbeider 
konstruktivt for å oppnå sin markedsposisjon 

 
Deltar på teammøter og møter der sponsorarbeidet spiller inn har en vesentlig 
rolle. 

 
Bidra til vurdering av årlig budsjettbehov og følge dette opp underveis i året, 
herunder rettferdig fordeling og eventuell øremerking av sponsormidler i 
henhold til sponsoravtaler. 

 
Følge opp eksisterende sponsoravtaler og gjennomføre forhandlinger med 
sponsorer sammen med økonomiansvarlig i klubben. 

 
Søke opp og følge opp mulige nye sponsorer til klubben og lage gode avtaler 
med disse i samråd med økonomiansvarlig i klubben.  

 
Forsøke å få sponsorer til å knytte sin sponsing til aktiviteter og 
arrangementer Eik IF Tønsberg gjennomfører. 

 
Bidra til at det er en god tilflyt av sponsorer til alle deler av organisasjonens 
arbeid. 

 
Sørger for å aktivt informere om avtale innehold i sponsoravtaler til klubbens 
medlemmer. 

 Sørge for et effektivt og godt samarbeid med sponsorene. 

 
Gjennomføre partiske aktiviteter som er nødvendig for å oppfylle 
sponsoravtaler. 

 Sørge for at det er gode rutiner rundt den økonomiske delen av sponsingen. 
 Sørge for at sponsorene får riktig eksponering av sitt merke. 

 
Sørge for at sponsorene er i tråd med klubbens verdier og ikke setter Eik IF 
Tønsberg i omdømme utfordringer. 
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Instruks for roller som inngår i Team sport 
Teamet skal arbeide i tråd med årsmøte vedtak og følge opp styrets vedtak. 

Teamet skal bidra til at beslutningene klubbens styre og årsmøte tar er så opplyste som mulig, 
og skal iverksette og utføre beslutningene som er fattet. 

Teamet skal ivareta hele klubben og har som ansvar å sørge for at klubbens ressurser utnyttes 
på en hensiktsmessig måte for fellesskapet, men teamet må også sikre at enheter, lag og 

årganger sine behov vurderes opp mot helheten. 
Team sport har ansvar for å utarbeide og følge opp sportsplanen til Eik IF Tønsberg. 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Dommer- og 
FairPlay-
ansvarlig 

Dommeransvarlig har hovedansvaret for at enheter, årganger og lag har 
tilgjengelig dommere med nødvendig opplæring og støtte.  

 Deltar på teammøter. 

 Organiserer opplæring for dommerne. 

 
Har oversikt over dommerne og legger denne med nødvendig kontakt 
informasjon ut på hjemmesiden. 

 
Opplyse om hvordan betaling av dommere foregår, og følge opp betalingen 
foregår i henhold til avtaler. 

 
Sette opp dommer oppsett, inkludert bistå med oversikt over hvilke dommere 
som kan dømme hjemmekamper. 

 
Følger opp at årgangene i barne- og ungdomsfotballen følger FairPlay og 
foreldrevett reglene. 

 Setter opp og følger opp dommerne også under klubbens cup’er. 
 Følger opp dommerne slik at de har nødvendig støtte og utstyr. 

 Følge opp laglederne slik at de utøver sin rolle som FairPlay verter. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Trenerutvikler 
Trenerutvikler har hovedansvaret for at trenerne i klubben holder høy 
faglig kvalitet, får fagligutvikling og støtte i sitt arbeid. 

 Deltar på teammøter. 
 Rekruttere trenere, og bidra inn i kontraktsignering. 

 
Utvikle skoleringsplaner og organiserer kompetanseutviklende aktiviteter for 
trenerne. 

 Har oversikt over trenerne og deres kompetanse. 

 
Bidra som jurymedlem på cuper som arrangeres av Eik IF Tønsberg i 
ungdomsfotballen. 

 
Følger opp trenerne slik at de har nødvendig støtte og utstyr, blant annet 
overse treninger på feltet og veilede i treningssituasjonen både med vekt på 
fotballfaglig og pedagogisk. 

 
Ansvarlig for bruken av Treningsøkta, og skal bidra til at klubbens trenere 
bruker denne aktivt i sin planlegging og gjennomføring av treninger. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Spillerutvikler 
Spillerutvikler har hovedansvaret for å følge opp spillerne, sørge for at 
spillerne har gode utviklingsmuligheter og fremme de gode spillernes 
muligheter. 

 Deltar på teammøter. 
 Rekruttere trenere, og bidra inn i kontraktsignering. 

 
Utvikle skoleringsplaner og organiserer kompetanseutviklende aktiviteter for 
spillere. 

 
Har oversikt over spillere som trenger ekstra oppfølging eller utfordring, og 
bidra til å gi trenerne gode kunnskaper til å se og tilpasse trening for å utvikle 
spillernes fotballferdigheter. 

 
Følger opp enkelt spillere dersom det kan være særlige grunner til at det er 
nødvendig, og vurdere hospitering eller forflytting av spillere. 

 
Bidra som jurymedlem på cuper som arrangeres av Eik IF Tønsberg i 
ungdomsfotballen. 

 
Følger opp trenerne slik at de har nødvendig støtte, blant annet regelmessig 
overvære treninger på feltet og veilede i treningssituasjonen for å bidra til å 
utvikle spillere, herunder differensiering.  

  



 

 

    

 

 Side 25 

    

    

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Rekrutterings-
ansvarlig 

Rekrutteringsansvarlig har hovedansvaret for å starte opp årganger i 
barnefotballen og sørge for at de opplever at de er et lag som er del av 
en klubb. 

 Deltar på teammøter. 

 
Gjennomføre første foreldremøte for nystartet årgang og informere/reklamere 
for dette. 

 
Rekruttere foreldre til lagledelse for nystartede årganger, og gi dem 
informasjon om verdier, instrukser, politiattester, FairPlay, sportsplan og 
andre nødvendige dokumenter som sier noe om Eik IF Tønsberg som klubb. 

 
Sørge for at kontakt informasjon om lagledelse registreres i Eik IF sine 
systemer, dvs i medlemsregisteret, nettsiden, treningsøkta osv. 

 Bidra til gode overganger mellom 5er, 7er, 9er og 11er fotball. 

 
Bidra som jurymedlem på cuper som arrangeres av Eik IF Tønsberg i 
ungdomsfotballen. 

 Bistå i rekrutteringen av nye trenere. 

 
Følger opp nye trenerne, lagledere og årgangsledere slik at de har nødvendig 
støtte og får nødvendig tilgang til kompetanseutvikling og kunnskap om EIK 
som klubb og våre systemer. 
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Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Baneansvarlig 
Baneansvarlig har hovedansvaret for bruken av klubbens baner til 
trening og kamp, og kommunisere ut banseoppsettet. 

 Delta på teammøter. 

 
Har dialog med resten av sportsligteam om hvordan banene skal prioriteres 
brukt, og ta avklaringer dersom uklarheter oppstår. 

 Ha dialog med enheter, årganger og lag om treningstider. 
 Sette opp kamper for barnefotballen på klubbens anlegg i baneoppsettet 
 Koordinere endringer på terminlister med Vestfold fotballkrets 
 Administrere synkronisering av terminlister med klubbens elektroniske løsning 
 Sette opp og baneoppsettet for hovedsesong og vintersesong. 

 Koordinere behov for gymsaler og hall med årganger og lag 

 
Koordinere bestilling til Tønsberg kommune av gymsaler og hall med 
klubbkontoret. 

 Vurdere bruk av anlegget sammen med sportslig leder og anleggskoordinator 

 Flytte og avlyse aktivitet på anlegget som følge av vurderingen over 
 Bidra til vurderinger av vedlikeholds- og utviklingsbehov for anlegget 
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Instruks for rollene i årgangene i barne- og ungdomsfotballen 
Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. 

 
Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder. Dersom årgangen 

har flere lag skal hvert lag ha en trener og en lagleder tilstede under kampene. Det skal alltid 
være en trener og en lagleder som har hovedansvaret, de øvrige trenerne og laglederne skal 

bistå disse.  

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Årgangsleder Årgangslederen har hovedansvaret for det administrative. 

 
Årgangsledere skal delta på møter og arrangementer i regi av klubben i 
henhold til innkalling. 

 
Ansvar for å gjennomføre, lede og følge opp oppgavene årgangene har 
ansvaret for i henhold til aktiviteter, dugnader og andre arbeidsoppgaver i 
årshjulet til klubben. 

 Bestille og hente ut nødvendig utstyr til årgangen. 
 Melde på lag på cup og serier. 

 Gi beskjed til kontoret om betaling pr lag ved deltakelse på cuper. 

 
Bistå økonomiansvarlig dersom det er utfordringer med fakturering i 
årgangen. 

 

Sørge for at årgangens internettside på Eik IF Tønsberg sin nettside og 
medlemsløsning er oppdatert.  
Der legges informasjon om spillerne, treningstider, kamper, lagledelse, 
velkomsthilsen og annen nyttig informasjon og beskjeder. 

 
Informere foreldre, trenere, lagleder og miljøkontakt 
Sende ut info fra Eik Tønsberg IF, lag- og kampoppsett samt annen nyttig 
informasjon til den øvrige lagledelsen og de foresatte.  

 
Følge med på informasjon på Eik Tønsberg IF sine hjemmesider og 
videreformidle informasjon derfra til årgangene. 

 Gjennomføre foreldremøte to ganger i året. 

 
Følge opp at alle voksne med en rolle i årgangen har godkjent politiattest.  
(NB! Disse må fornyes hvert 3. år) 

 Samle inn tillatelser til å publisere bilder av spillerne på nettet. 
 Organisere dugnader og sette opp dugnadslister til kiosk, cuper osv. 

 Utdeling og innhenting av premier og loddbøker. 

 Utarbeide årsrapport fra årgangen, i januar hvert år, i henhold til mal. 
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Instruks for rollene i årgangene i barne- og ungdomsfotballen 
Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. 

 
Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder. Dersom årgangen 

har flere lag skal hvert lag ha en trener og en lagleder tilstede under kampene. Det skal alltid 
være en trener og en lagleder som har hovedansvaret, de øvrige trenerne og laglederne skal 

bistå disse. 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Miljøkontakt Miljøkontakten har ansvar for det sosiale miljøet i årgangen. 

 Arrangere sosiale aktiviteter for spillere og foreldre. 

 Involvere flere foreldre i arbeidet rundt laget. 

 
Bistå årgangsleder med å arrangere foreldremøter, sesongavslutninger, 
feiringer og andre sosiale sammenkomster. 

 
Samarbeide med andre miljøkontakter for å arrangere sosiale 
sammenkomster på tvers av årganger. 
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Instruks for rollene i årgangene i barne- og ungdomsfotballen 
Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. 

 
Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder. Dersom årgangen 

har flere lag skal hvert lag ha en trener og en lagleder tilstede under kampene. Det skal alltid 
være en trener og en lagleder som har hovedansvaret, de øvrige trenerne og laglederne skal 

bistå disse. 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Trener Trenerne har hovedansvaret for det sportslige. 

 Følge NFF’s og klubbens regler som gjelder barne- og ungdomsfotballen. 

 
Være godt forberedt på trening og utføre treningene i henhold til klubbens 
sportsplan. 

 Møte opp i god tid til trening og til kamper. 

 
Holde oversikt over spillerne spesielt med tanke på deres deltakelse på 
trening og kamper samt deres utvikling som spillere. 

 Holde oversikt og passe på utstyr, spesielt baller og kjegler. 

 
Ansvarlig for å klargjøre og rydde opp ved treninger og ta med seg spillerne i 
dette. 

 Delta i trenerforum og andre samlinger som arrangeres av klubben. 

 Ta trenerkurs og holde seg fotball- og treningsfaglig oppdatert. 

 Informere foreldrene til spillerne om fotballfaglige forhold.  

 
Alle trenerne får tilgang til treningsøkta.no, og har ansvar for å lære seg 
denne og benytte den hensiktsmessig for sin årgang 

 

Ha kjennskap til hvordan NFF skademeldingsskjema (innen 2.mnd etter 
skaden oppstod) skal føres, veilede foreldre i hvordan skadeskjema skal 
føres. Sørge for å notere navn på vitner til skaden og få dommerens 
underskrift. 

  

 
I ungdomsfotballen skal trener gjennomføre spillersamtaler en gang i året 
eller oftere ved behov. Her kan det være naturlig å trekke inn spillerutvikler 
eller ha tett dialog med team sport om innhold og opplegg for samtalen. 
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Instruks for rollene i årgangene i barne- og ungdomsfotballen 
Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. 

 
Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder. Dersom årgangen 

har flere lag skal hvert lag ha en trener og en lagleder tilstede under kampene. Det skal alltid 
være en trener og en lagleder som har hovedansvaret, de øvrige trenerne og laglederne skal 

bistå disse. 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  

Roller Ansvar 

Lagleder 
Laglederen har hovedansvaret for å legge til rette rundt lagene ved 
kamper. 

 Assistere trenerne med det praktiske rundt lagene. 

 Assistere årgangsleder med det administrative rundt laget. 

 
Møte i god tid og sjekke om banen er klar før hjemmekamper og sørge for at 
mål er riktig plassert og sikret.  
Sjekk at kampen går på riktig bane ved hjemmekamper. 

 
Er kampvert ved hjemmekamper, bærer kampvert vest og tar i mot 
motstanderlag og viser dem kiosk, garderobe, toalett og baner.  

 Levere spillelister til arrangør/sekretariat ved cuper. 

 
Sjekke om motstanderens drakter har samme farge som våre for å vurdere 
behov for vester og sørge for tilgang på vester. 

 
Holde oversikt og passe på utstyr utdelt av klubben, spesielt medisiner, vester 
og drakter. 

KUN For lag i 
seriespill  
 

Registrere inn resultater fra hjemmekamper på kretsen sin hjemme side: 
http://www.fotball.no/Kretser/vestfold/Lov-og-reglement/NYTT-nummer-
for-innrapportering-av-resultater/ 

KUN For 
barnefotballen  
(8 -12 år) 

Kontakte lagleder for de andre lagene i serien og avtale tid og sted for borte 
og hjemmekamper.  

KUN For 
barnefotballen  
(8 -12 år) 

Hjemmekampene settes opp i samsvar med oppsett fra baneansvarlig.  

KUN For 
barnefotballen  
(8 -12 år) 

Sende sms til dommer til hjemmekamper i henhold til liste fra 
dommeransvarlig, og følge dommerne til kiosken for å skrive under på 
kvittering for betaling. Følge med på at aktiviteten på og utenfor banen følger 
Fair Play regler. 

KUN for 
ungdoms-
fotballen 

Føre og ta ut dommerkort ifra FIKS og levere til dommere 

  

http://www.fotball.no/Kretser/vestfold/Lov-og-reglement/NYTT-nummer-for-innrapportering-av-resultater/
http://www.fotball.no/Kretser/vestfold/Lov-og-reglement/NYTT-nummer-for-innrapportering-av-resultater/
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Instruks for seniorfotballen til Eik IF Tønsberg 
Senior fotballen er organisert i en enhet for herrer og en for damer.  

 
Begge skal arbeide i henhold til klubbens lover, instrukser, budsjetter og årshjul. 

 
Begge enheter skal være slik organisert at de kan ivare ta spillerne både sportslig og sosialt, 

samt fylle sine forpliktelser om å ivare ta anlegget, utstyr, arrangementer, dugnader og 
økonomien.  

 
De faste rollene for lagene skal være kontraktsfestet og følge NFF sitt reglement. 

Det sportslige arbeidet skal følge opp NFF sine krav og klubbens sportsplan.  
 

De øvrige rollene som enhetene og lagene mener de har behov for å ha for å dekke sine 
forpliktelser skal beskrives slik at det er tydelig hvilken funksjon disse har og hvilke deler av 

klubben-, enhetens- og lagets-arbeid de skal understøtte. 
 

Utarbeidet av Gunhild Rui 

Dato  Behandlet  
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