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1. Klubbinformasjon 

Klubbnavn:   EIK I.F Tønsberg   
Stiftet:    14. mars 1928      
Postadresse:   Postboks 5, Lofts Eik, 3109 Tønsberg    
E-postadresse:   post@eik-tonsberg.no  
Internettadresse:   www.eik-tonsberg.no  
Organisasjonsnummer:  932 994 852 
Bankforbindelse:   DnB 
Bankkonto:   2400.07.01617 
Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 
Tilknyttet:    Norges Fotballforbund og Vestfold Fotballkrets 
 
Innledning 
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. 
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra klubbens støtteapparat. 
 
Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, 
trenere samt dommere. 
 
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilken 
målgruppe vi er til for. 

2. Klubbens visjoner og mål 

NFFs visjon er «fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!»  
 
Klubbens visjon er:  
En drivkraft for ekte idrettsglede.  
 
Dette innebærer (Misjon – formål):  

Idrettsleik gjør sterk som EIK 
 

 Engasjert miljø 

Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. 
 

 Inkluderende miljø 

Vi skal gi et tilbud til ALLE, uavhengig av kjønn, alder, ferdigheter og egne målsettinger! 
 

 Kvalitet i miljøet 

Vi skal bidra til å videreutvikle spillere, støtteapparatet og vårt idrettsanlegg. 
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3. Klubbens verdigrunnlag 

Verdigrunnlaget er oppsummert her:  
 Vi skal alltid være positive 

 Vi skal alltid vise respekt 

 Vi skal alltid sette klubben foran personlig interesser 

 Vi skal alltid representere klubben på en god måte 

 Vi skal alltid utføre oppgaver for klubben ansvarsfullt 

 Vi skal alltid tenke på helheten i klubben 

 Vi skal aldri snakke negativt om de som står på for klubben 

 Vi skal aldri prate nedsettende om andre lag/klubber/personer 
 

Klubben baserer sine verdier på NFF’s verdigrunnlag og følger aktivt med og formidler aktiviteter fra 
NFF gjennom diverse møter med ulike temaer. 
 
Klubben har en viktig oppgave for lokalsamfunnet og legger til rette og gir et godt tilbud til alle som vil 
spille fotball uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og forutsetninger. Har tilbud til barn, ungdom, voksne 
og funksjonshemmede. 
 

Har motto som Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig. 

4. Fair play      

Eik IF Tønsberg er en Fair Play klubb i regi av Vestfold fotballkrets. 
Fair Play er mer enn gule og røde kort og handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på 
og utenfor banen 
Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges 
ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering 
eller av andre grunner. 
Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i 
fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre 
og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse 
 

Fair play på Fotball.no 

 
Kampvert er en del av Fair Play og instruks og oppgaver finnes under: 
Ungdomsavdelingen – Kampvert Kampvert 

 

5. Klubbens lover  

Klubben har en egen lov basert på lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens lov 
skal vedtas på årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. 

 

  

https://www.fotball.no/nff/Fair-Play/2009/Det-handler-om-respekt-ikke-sant/
http://www.eik-tonsberg.no/index.php?side=37&id=25
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6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag) 

Klubbens mål er å legge til rette å gi et tilbud til alle aldersklasser fra de minste som starter med fotball 
til og med veteranklassen. Det skal legges til rette for både de beste og for de som vil være i fotballen 
for gledens skyld. 
Utvikling av fotballspillere med flest mulig, lengst mulig, best mulig er en målsetning.  
Klubben ønsker også ha et godt klima og samarbeidsforhold med naboklubbene. 
Det legges til rette for disse klassene: 
 

 Barn 6-12 år 

 Ungdom 13-19 år 

 Unified 

 Voksen – Damer og herrer  

Klubbens sportsplan er klubbens styringsdokument for sportslig aktivitet og finnes på hjemmesiden. 
Meny – Sportsplan 

7. Klubbens organisering 
7.1. Årsmøtet 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar måned.  Innkalling til årsmøtet 
annonseres på klubbens hjemmeside. 
 
Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben 
skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Registrerte medlemmer har stemmerett 
på årsmøtet.  

 

7.2. Klubbens organisasjonskart med rollebeskrivelser  

Klubbens organisasjonskart og rollebeskrivelser finnes på hjemmesiden:  
 

Meny – Klubbhåndbok/Instrukser 

 

7.3. Styrets sammensetning og oppgaver 

Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. 
Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og rammebetingelser. 
Man må forsøke å trekke det beste ut av hver enkelt i et samlet teamarbeid. Dette betinger at styret går 
til en ny arbeidsperiode med åpenhet om sterke og mindre sterke sider – slik at oppgavene kan fordeles 
på en optimal måte. 
 
 



 

 
27.11.2016 
Ver 3  

 

 

7.4. STYRETs viktigste oppgaver 

 Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene 

 Ha økonomisk kontroll og lede driften 

 Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg 

 Følge idrettens lover og representere klubben utad 

 Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode 
fotballspillere 
 

7.5. Beskrivelse av roller og funksjoner 

Beskrivelse og instrukser for de forskjellige rollene og organiseringen for årganger og utvalg finnes på 
hjemmesiden under: 

Meny – Klubbhåndbok/Instrukser 

8. Politiattest 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige 
menes barn og unge under 18 år. Vi skal som minimum ha attest fra årgangsledere, trenere og 
lagledere. 

Rutiner for Politiattest finnes på hjemmesiden. Meny – Politiattest 

  
Klubbsekretær har en liste hvor det føres opp alle som søker om politiattest og når det har forevist 
attesten. 

 
Link til Informasjon om politiattestordningen https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

9. Kontingenter, avgifter, medlemskap 

Innkreving av medlemskontingent skjer via Medlemsnett, der klubbens årgangsledere samt 
økonomiansvarlige har tilgang.  
Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og 
rimeligere innkreving av kontingenter. Medlemsnett er gratis for idrettslag og det er integrert med 
idrettens øvrige systemer. På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og 
treningsavgiften koster. Medlemskontingent sendes ut på våren, mens treningsavgift sendes på vår og 
høst. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales 
for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom, 
voksne. Familier med flere barn får rabattert treningsavgift.  Alle skal registreres med navn, fødselsdato, 
adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. Treningsavgiftene fastsettes 
av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter.  
Informasjon for kostnader finnes her: 

Medlemskap og betingelser 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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10. Forsikring 

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. 
  

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / 
fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av 
organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. 

  
Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under 
grunnforsikringen. 

  
Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong 
for å være dekket av forsikringsordningen. 

 
For detaljer les mer her Link til https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring 

 

11. Arbeidsgiveransvar 

Styret ved styrets leder har arbeidsgiveransvaret for Klubbsekretær.  Arbeidsavtale foreligger 

12. Gjennomføring av klubbens hjemmekamper 
12.1. Barnefotballen 

Fair-Play vert tar imot og ønsker motstander velkommen og henviser til bane for gjennomføring av 
kampen. Kampen dømmes av en klubbdommer, som får et lite honorar for jobben som utbetales i 
kiosken etter kampen. Oppgavene er beskrevet i klubbens rollebeskrivelser.  
 

12.2. Ungdomsfotballen 

Fair-Play vert tar imot og ønsker motstander velkommen. Tilbyr garderobe og henviser til bane for 
gjennomføring av kampen. Kampen dømmes av en kretsoppsatt dommer som blir henvist til 
dommergarderobe. 
Kamprapport fylles ut av lagleder og overrekkes til dommer. Kvittering for utbetaling av dommerhonorar 
mottas og gis til klubbsekretær. Oppgavene er beskrevet i klubbens rollebeskrivelser. 
 

12.3. Seniorfotballen 

Seniorfotballen gjennomføres etter NFF’s retningslinjer i forhold til hvilken divisjon lagene spiller.  
 
 
 
 

 

https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/
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13. Bruk av klubbhus og anlegg 

Klubbhus 
Klubben skal tilrettelegge for at barn og ungdom møter fotballhverdagen uke etter uke med gode  
opplevelser. En tilrettelagt aktivitet tar hensyn til spillerens ståsted og ønske om aktivitetsnivå. Mer 
aktivitet betyr at klubben tilbyr mye aktivitet for de spillerne som ønsker det. Bedre aktivitet handler om å 
heve kvaliteten på tilbudet vi gir til både spillere som vil trene mye og de som vil ha lavere aktivitetsnivå. 
 
Baner 
EIK har 2 kunstgressbaner og en rekke gressbaner i tillegg til gamle hovedbane i gress. Baneoppsettet 
revideres ukentlig gjennom hele året.  
 
På vinterstid er begge kunstgressbaner åpne, takket være dugnadsgjengen av "traktorkjørere".  

14. Faste arrangement 

 Arrangementene kan være mange, og her er noen av de faste: 

 Bendit-cup. Arrangeres en av de første uken i Mai 

 Tine fotball skole. Arrangeres uken etter skoleslutt. 

 Aktivitetsturnering for de minste 

 Høst-cup. 11’er turnering for ungdom 13-19 år 

 Lørdagstrening på tvers av aldersgrupper og kjønn 
 Keepertrening på tvers av aldersgruppers og kjønn 

 

15. Informasjon om dommere  

Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi 
dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall 
dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med 
ambisjoner gis utviklingsmuligheter.  
Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som 
klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes opp som 
dommer i kamper i kretsen.  
 
Det arrangeres et årlig klubbdommerkurs i klubben i samarbeid med kretsen, gjerne i forkant av 
sesongoppstart.  
 
Å være dommer kan være en ensom jobb. Det er derfor viktig å skape et godt dommermiljø hvor 
dommerne føler seg viktige og som en naturlig del av klubbmiljøet. Gi dem utstyr og oppfølging. 
Oppfølging og veiledning på feltet vil være viktig for at dommere skal føle større trygghet, samtidig som 
de får økt sin kompetanse.  
 
For rekrutteringsdommere vil kretsene organisere veiledningen, mens det for klubbdommere er 
klubbens oppgave. Samlinger med dommerrelaterte tema er med på å skape et dommermiljø. Det kan 
også være verdifull læring for spillere og trenere.  
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Dommerkontakten er en rolle som er viktig for å legge til rette for dommerne i klubben. 
 
Det er flere fordeler med å etablere et stort og godt dommermiljø i klubben. 

 Femmer- og sjuerkampene dømmes av skolerte dommere 

 Dommerne vil skolere lagene på regelsiden 

 Oppgaven med å skaffe dommere til kampene blir lettere 

 Lagledere og trenere trenger ikke å dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget sitt 

 Turneringer som klubben arrangerer dømmes av skolerte og gode dommere i dommerdrakter 

 Klubben kan slippe unna gebyrer for manglende antall dommere 
 

16. Retningslinjer knyttet til materiell 

Hesby Sport er klubbens samarbeidspartner og utstyrsleverandør, og det er Hummel som er 
utstyrsmerke som brukes. Klubben spiller i hvite drakter, sort shorts og hvite strømper. 
Materialforvalter er den som bestiller og henter ut utstyr fra leverandøren. Materialforvalter sørger for at 
hvert lag har førstehjelpsskrin og passende drakter, samt baller, kjegler.  

 

17. Økonomi – plan for økonomistyring  

Styret etablerer et avdelingsvis inntekts og kostbudsjett som det voteres over på klubbens årsmøte i 
februar. Samlede inntekter er om lag 4 millioner kroner pr 2014 
 
Regnskapet føres kontinuerlig og det rapporteres månedlig. 
 
Det er etablert en myndighetsmatrise i forhold til beløpsgrenser for driftskostnader. Investeringer skal 
uten unntak godkjennes i klubbens styre.  
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17.1. Rutiner for bilagshåndtering 

Inngående fakturaer, reiseregninger, øvrige bilag: 
 Faktura mottas av klubbsekretær og kopieres.  

 Kopi av respektive kopi-mapper: Hovedforening, Senioravd., Undomsavdeling. 

 Faktura stemples, dateres og legges til økonomiansvarlig i respektive avdelinger for attestasjon. 

 Når faktura/bilag er attestert betales dette til forfall av klubbsekretær 
 

Reiseregninger 
 Reiseregninger skannes til respektiv økonomiansvarlig og legges i hylla for attestering. 

 Ferdig attesterte reiseregninger skannes til regnskapsfører og legges så med øvrige ferdige 
bilag. 
 

Utbetalinger: 
 Klubbsekretær betaler ordinære fakturaer og bilag, samt dommerregninger 

 Regnskapsfører betaler lønn og reiseregninger, samt skattetrekk og mva. 
 

Betalte bilag: 
 Ferdige, betalte bilag settes i mappe 

 Klubbsekretær foretar bankavstemning pr. 15. og 30./31. hver måned 

 Avstemte bilag legges til regnskapsfører, som bokfører bilagene. 
 

Regnskapsoversikter: 
 Sendes fra regnskapsfører til Styreleder hver måned før den 20. 

Ungdom Navn Beløpsgrense Nivå 2 Beløpsgrense

Kioskansvarlig 10 000          Øk.ansvarlig > Budsjett -> Styret

Materialforvalter Budsjett Leder Ungdom > Budsjett -> Styret

Sportslig leder, 

honorarer sporslig 

apparat -               Leder Ungdom > Budsjett -> Styret

Årgangsledere -               Leder Ungdom > Budsjett -> Styret

Øk.ansvarlig Budsjett Leder Ungdom > Budsjett -> Styret

Trenere -               Sportslig leder > Budsjett -> Styret

Trenerkoordinator -               Sportslig leder > Budsjett -> Styret

Senior Leder senior Budsjett Styreleder > Budsjett -> Styret

Øk.ansvarlig Budsjett Leder Senior > Budsjett -> Styret

Materialforvalter Budsjett Leder senior > Budsjett -> Styret

Sportslig leder Budsjett Leder Senior > Budsjett -> Styret

Unified Leder Budsjett Styreleder > Budsjett -> Styret

Stab Klubbsekretær 5 000            Økonomiansvarlig Styret > Budsjett -> Styret

Banemester 5 000            Økonomiansvarlig Styret > Budsjett -> Styret

Nestleder 5 000            Økonomiansvarlig Styret > Budsjett -> Styret

Drift (budsjettert)
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18. Informasjon/kommunikasjon  

 Trenerforum 

 Foreldremøter 

 Lagledermøter 

 Klubbens Web-side 

 Fotball.no 

 Treningsøkta.no 

 Sosiale medier (kan bruke FB til årgangsinfo, offisiell info fra EIK finnes på klubbens nettsider 

 Temamøter hvor viktige temaer som ernæring, rusmidler, trafikk, trakassering etc blir tatt opp. 

19. Rekrutteringsplan  

Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. 
EIK har utarbeidet en god praksis med rekruttering av 5-6 åringer. Det er Gutte- og Jente koordinator i 
Ungdom som har et spesielt ansvar for oppstart av nye årganger. Dette er beskrevet i Instruks som 
ligger på hjemmesiden under: 

 

Meny – Klubbhåndbok/Instrukser 

20. Utdanning/Kompetanse  

Norsk fotballs enorme aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike 
funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og 
ungdom, gutter som jenter. Kriteriene for utdanning/kompetanse på nivå 1 i kvalitetsklubbsystemet gir 
følgende føringer: 
 
Lederkompetanse er et avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederkutdanningsstige sikrer 
fotballspesifikk lederkompetanse til håndtering av utfordringer i styrevervet. En kvalitetsklubb har satt 
utdanning av styret i system. Etter årsmøtet må nye medlemmer som ikke innehar NFF’s Lederkurs 1 
gjennomføre dette så raskt som mulig. 

 

21. Utmerkelser 

Vedlagt følger Lover for Eik IF Tønsberg og statutter for utmerkelser. Lovene ble revidert i henhold til 
Norges Idrettsforbunds norm for idrettslag, med de tilpasninger som er spesielle for vår klubb, disse ble 
vedtatt på årsmøtet 2013. 
 
Statutter for utmerkelser ble vedtatt i 2011/2012. Det var en gruppe oppnevnt av styret som laget 
forslaget, basert på andre klubber og forbunds reglementer for utmerkelser. 
 

Meny – Klubbhåndbok/Instrukser 
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22. Årshjul/aktivitetskalender 

 
Tabellen under viser et typisk årshjul for Ungdomsavdelingen.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                ARBEIDSOPPGAVER I UNGDOMSAVDELINGEN 2015

Årsklasse G/J-5 G/J-6 G7 J7 G08 J8 G9 J9 G10 J10 J11 G11 G12 J12 J-13/14 G 14 J - 15/16 G-15/16

Aktivitet       Årskull G/J10 G/J09 G08 J08 G07 J07 G06 J06 G05 J05 J04 G04 G03 J03 J02/01 G01 J00/99 G00/99

Vareopptelling Meny

Bendit M.ansv. M.ansv. M.ansv. M.ansv. M.ansv. H.ansv. H.ansv. M.ansv. M.ansv. M.ansv. M.ansv.

Fotballskole M.ansv. M.ansv. H.ansv. H.ansv. M.ansv.

HøstCup M.ansv. M.ansv. M.ansv. H.ansv. H.ansv.

Kioskvakter/ansvar

Loddsalg x 2 H.ansv. M.ansv.

Aktivitetsturnering Medansv.H.ansv. H.ansv.Medansv.Medansv.

                                                                                                ARBEIDSOPPGAVER I UNGDOMSAVDELINGEN 2015
TIDSLINJE

Aktivitet       Tidspunkt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oktober Nov. Des.

Fakturering treningskont.

Jan/feb. og  juli/aug.

Kioskvakter

Hele utesesongen

Oppstart ny årgang

April før skolestart

Loddsalg x 2

April og September

BendIt

Lørdag 09.05.

Aktivitetsturnering

Mai eller juni

Fotballskole 

22.06 - 26.06.

Danacup 

Juli

Norwaycup 

Juli/Aug. 

HøstCup 

19.-20. september

Gjennomgang av utstyr

Ved sesongslutt

Årsrapporter

15.jan

Budsjettarbeid

På slutten av året

Vareopptelling Meny

 01.01 kl13


