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Innledning
Eiker skiklubb ønsker at alt arbeid for klubben skal følge de retningslinjer, mål og visjoner som er
beskrevet i dette styringsdokument.
Vi ønsker at all informasjon for organisering av Eiker skiklubb skal være enkelt beskrevet i påfølgende
punkter.

Vi ønsker at Eiker skiklubb skal fremstå og være en solid klubb basert på felleskap, glede, helse og
ærlighet.

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: Eiker Skiklubb
Stiftet: 26.09.2017
Idrett: Ski
Postadresse: Bueveien 14, 3320 Vestfossen
E-postadresse: eikerski@gmail.com
Bankkonto: 2220.15.85345
Bankforbindelse: Sparebank Øst
Internettadresse: www.eikerskiklubb.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 919 916 079
Telefon: 92423768
Årsmøtemåned: mars

Historikk
Eiker Ski ble dannet i 2006 som et treningssamarbeid mellom klubbene Hokksund IL, Eiker Kvikk IF
og Vestfossen IF. Eiker Ski har hatt eget Styret og regnskap men har ikke vært registrert som egen
organisasjon. Årsmøtet 2017 vedtok å danne Eiker Ski som egen klubb og Eiker Skiklubb ble stiftet
26 september 2017.

Idrettslagets formål
Eiker Skiklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert
i Norges idrettsforbund og Norges Skiforbund.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon
Eiker Skiklubb sin visjon er:

Flest mulig, lengst mulig og for de som ønsker best mulig.
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Verdigrunnlaget
Eiker Skiklubb er bygget på viktige verdier:

∂ Gjennom idrettsglede skal Eiker Skiklubb sette fokus på trivsel og legge til rette mestring på
alle nivåer.

∂ Deltagelse i idrett skal gi gode vaner for en varig og helsefremmede livsstil.
∂ Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlig og redelig.
∂ Eiker Skiklubb skal ta vare på det fivillige og utvikle frivilligeheten i Eiker Skiklubb.
∂ Medlemmer og andre organisasjonsledd skal høres før viktige beslutninger tas.

Hvorfor trenger en verdier?

• Skaper fellesskapsfølelse og harmoni,
• Skaper lojalitet og forpliktelse
• Skaper mening og motivasjon
• Øker ansvarsfølelsen
• Skaper stabilitet
• Gir kriterier og retning for fremtidig handling
• Skaper identitet
• Gir grunnlag for kommunikasjon

og samhandling

Virksomhetsideen
Eiker Skiklubb sitt hovedmål er å gi tilbud til alle i Øvre Eiker kommune som ønsker å utvikle seg som
skiløper.

For å oppnå dette vil vi:

∂ Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer
∂ Få egen hjemmeside opp og gå innen 1 år
∂ Stille med løpere i alle årsklasser for begge kjønn
∂ Stille stafettlag i alle årsklasser i KM
∂ Øke medlemsantall med 10% hvert år de første 5 år

Ved å nå dette vil vi:

∂ Gi livslang kjærlighet til idretten
∂ Gi rom for allsidighet og spesialisering
∂ Lage varierte og inkluderende tilbud som gir oss mange glade, og gode skiløpere.

Handlingsplan

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat
Snøproduksjons
anlegg

Jobbe aktivt mot
næringsliv og
kommune

Snøproduksjons
gruppe nedsatt av
Styret

Sesong 17/18 Utført

Rulleskiløype Søke spillemidler
og sponsormidler,
samt søke hjelp
fra næringsliv for
grunnarbeid i
eksisterende

Styret + enkelte
ressurspersoner i
Eiker ski

Sommer 2018
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ÅRSMØTET

Hovedstyret
Leder Ingunn Leander Letmolie
Nestleder Hermod Teigen
Styremedlem Thor-Inge Tollehaug
Styremedlem Gunhild Fossesholm
Styremedlem Tom-Erik Eng
Styremedlem Marit Smørgrav
Styremedlem Henrik Barstad Bermingrud
Styremedlem Jarle Busland

Valgkomité
Randi Grønli Berg
Nils Kittil Teigen
Siri Asmyhr
Hanne Selma Borkholm-
Røstum

Utvalg
Snøproduksjon
Skianlegg
Marked

Regnskapsansvarlig
Marianne Kvernmoen Røkeberg

Revisor
Linda Sand-Hansen
Petter Hobbelstad

lysløype
Skianlegg Lage en kravspek

og jobbe ut ifra
denne sammen
med kommunen
for å finne egnet
sted

Styret + skianlegg
gruppe nedsatt av
Styret

2020

Seniorgruppe Danne en
seniorgruppe med
lagleder fra Eiker
Skiklubb for så å
involvere de i
konkrete
dugnadsoppgaver

Besteforeldre til
utøvere eller
andre eldre
skiinteresserte

2018

Eiker Skiklubbs Organisasjon

Årsmøtet
 Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
 Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
 Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommunen og Buskerud skikrets.
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 Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes og sendes alle medlemmer.
 Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut

1. uke før.
 Årsmøtet er for medlemmer, det vil si de som har betalt medlemskontingenten og

foresatte/foreldre for medlemmer i klubben. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme
for medlemmer under 15 år.

 Årsmøtet legger grunnlaget for Styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme
hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12

Styrets funksjon og sammensetning

Styret i Eiker Skiklubb består av leder, nestleder og 6 styremedlemmer.

Styret skal:

∂ Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar
for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben

∂ Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter

∂ Stå for klubbens daglige ledelse, og representere klubben utad
∂ Disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent

budsjett
∂ Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse

Leder

∂ er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
∂ står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
∂ innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
∂ anviser utbetalinger sammen med kasserer
∂ lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.
∂ skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse

for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister

Sekretær

∂ føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
∂ tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
∂ lage årsberetningen
∂ lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer

Kasserer

∂ Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
∂ har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne

(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).
∂ anviser utbetalinger sammen med leder
∂ har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
∂ sette opp resultatregnskap ved sesongslutt sammen med regnskapsfører og påser at dette blir

revidert til årsmøtet
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Styremedlemmer

∂ møter på styrets møter
∂ tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
∂ kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig,

materialforvalter o.l.

Valgkomité

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye
vurderinger av medlemsmassen.

Valgkomitéens plikter:

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag,

og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli

foreslått
• Påse at de ulike kandidater som blir nominert representerer alle treningsgrupper i klubben og

områder slik at ikke alle vervene forblir blandt de eldste utøverne eller fra kun et område i
kommunen.

• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte
oppdrag

• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som
skal forelegges medlemmene på årsmøtet

• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget
nominasjonsarbeide

Utvalg i Eiker Skiklubb
Eiker Skiklubb har disse utvalg:

Markedsutvalg
Har ansvar for sponsoravtaler, annonser, reklameskilt

Snøproduksjonsutvalg
Har ansvar for snøproduksjon i lysløype

Skianleggutvalg
Har ansvar for å utarbeide en krav spesifikasjon av fremtidig skianlegg samt jobbe videre sammen
med Eiker Skiklubb og Øvre Eiker kommune med plassering av skianlegg.

Medlemmer
Medlemskap i Eiker Skiklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og
ha betalt kontingent.

Medlemskap i Eiker Skiklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.



Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Organisasjonsplan for Eiker Skiklubb, vedtatt på Stiftelsesmøte 26.09.2017 8

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent etter 31.12 hvert år. Medlem som strykes
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Ved innmelding må medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr.
og navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktelig medlemskartotek.

Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin kasserer.

Treningssamarbeid
Eiker Skiklubb sin holdning til deltagelse i team eller andre treningssamarbeid utenfor klubben:

∂ Eiker skiklubb tilstreber seg å tilby et fullverdig treningsopplegg for alle utøvere mellom 5år til
senior.

∂ Eiker Skiklubb stiller seg positiv til at løpere ønsker å supplere klubbtrening med trening i f.eks
et team.

∂ Trening i team(eller andre former for organisert trening utenom klubbtreningene)      skal ikke
erstatte klubbtreningene men være et supplement så lenge Eiker Skiklubb har en
treningsgruppe for de det gjelder.

∂ Eiker Skiklubb ønsker i utgangspunktet ikke å stille økonomisk garanti for andre teams drift.
∂ Dersom Eiker Skiklubb ikke har et treningstilbud til en utøvergruppe, kan det være aktuelt å

bidra mer inn i et treningssamarbeid/team. En slik forespørsel rettes og behandles individuelt
av Styret i Eiker Skiklubb.

Anlegg
Eiker Skiklubb eier ingen egne anlegg eller klubbhus men benytter lysløype/skileik i Ormåsen og
flerbrukshall i Ormåsen i påvente av eget anlegg.

Arrangement
Eiker Skiklubb arrangerer hvert år Eiker Skifestival. Det er en tradisjonell skifestival som er svært
populær. Skifestivalen arrangeres som regel i begynnelsen av februar og består av torsdagens
sprintstafett fra klasse 11 år, lørdag med Eiker sprinten i fristil og søndag avsluttes med et klassisk
renn.
Eiker skifestival arrangeres på dugnad fra Eiker Skiklubb sine medlemmer.
Itillegg så er Eiker Skiklubb sammen med IBK, MIF, Bakke og Bingen ansvarlig for den årlige
Eikerkarusellen som består av 6 renn inkludert Eikermesterskapet. Eiker Skiklubb arrangerer 2 av
disse renn.
Eiker Skiklubb arrangerer også sitt eget klubbmesterskap ved endt sesong.

Informasjon
Eiker Skiklubb informerer sine medlemmer via e-mail til foresatte, og/eller facebook gruppen og/eller
hjemmesiden.

Økonomi
 Hovedstyret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi
 Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet
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 Alle innkjøp skal godkjennes av Styret
 Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder

Regnskap
Klubben skal føre et regnskap i henhold til regnskapsloven.
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører
klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.

Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben.
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.

Medlemskontingent
Medlemskontigent i Eiker Skiklubb sesong 18/19 er:

Utøver kr. 100,-
Familie(2 voksne/2barn) kr. 300,-
Støttemedlemskap kr. 100,-

Treningsavgift

Treningskontigent fastsettes på Årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4
Treningskontingent skal betales for hvert enkelt medlem.

2003-eldre kr. 1000,-
2004-2008 kr. 700,-
2009-yngre  kr. 400,-
Barn av trenere i Eiker Skiklubb har gratis
treningsavgift.

Innkrevningsrutiner:
Faktura sendes ut innen utgangen på november måned gjennom websiden www.eikerskiklubb.no.
Første purring blir sendt 15 dager etter forfall.
31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes.

Startkontingent individuelt

Startkontigent i skirenn/rulleskirenn for aktive løpere dekkes av klubbene(ikke turrenn).

Eiker Skiklubb subsidierer Hovedlandsrennet med kr 1000,- per løper(forutsatt at reisetid er over 2
timer).
Vi subsidierer også Norgescup/NM med kr 2000,- per helg(forutsatt at reisetid er over 2 timer), men
max beløp per sesong er kr 4000,- per løper.

Forutsetning for dekking av startkontigent i renn, og subsidiering av Hovedlandsrenn og Norgescup er
at utøver deltar på (minimum)60% av klubbens treningsopplegg.
Eiker Skiklubb forventer at utøver som trener med gruppen 15+, og mottar en slik støtte, har en dialog
med trener vedrørende oppmøte på trening og følger opplegget til treningsgruppa.
Trener skal ha beskjed dersom en utøver ikke kan møte på trening og årsaken til dette. Trener melder
tilbake til Styret dersom en utøver ikke deltar i treningsopplegget. Dette kan medføre at klubben ikke
refunderer utgifter til Norgescup/Hovedlandsrenn.
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Reklame/sponsoravtaler
Markeds og salgs-relaterte aktiviteter som reklame/sponsoravtaler o.l. vil bli utført av Eiker Skiklubb`s
sponsorgruppe. Gruppens arbeid vil løpe kontinuerlig gjennom året.
Leder av gruppen informerer Styret/budsjettansvarlig om status gjennom styremøtene, med en
hovedgjennomgang i 3-4 kvartal. Her vil alle avtaler gjennomgås, og godkjennes av hovedstyret.

Kiosk
Eiker Skiklubb har kiosksalg under sine arrangementer. Kiosken drives på dugnad.
Betaling skjer via kontant, terminal eller vipps.

Det skal registreres kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system
og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller
tilsvarende rapport.

Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres
og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal
forklares.

Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles
og signeres av to personer.

Merverdiavgift

• Grense for merverdiavgiftsplikt:
– Merverdiavgiftspliktig omsetning på over kr 140 000 på 12 måneder

• Fri virksomhet
– Billettinntekter
– Vanlige medlems- og startkontingenter
– Offentlige tilskudd
– Lotteriinntekter
– Gaver
– Kiosk salg på egne arrangement.
– Salg av programmer/kataloger ifb. med arrangementer

Økonomisk utroskap/varslingsplikt
Ved økonomisk utroskap vil dette meldes til politiet og person vil miste sitt verv i Eiker Skiklubb.

Klubbdrakter/profilering
Logo
Eiker Skiklubb sin logo er rød og hvit med eikeblad.

Drakter
Draktene er mørk blå med rød og hvit detalj. Draktene er av merket Bjørn Dæhlie . Draktene fåes kjøpt
via nettbutikk hos Bjørn Myhre sport 2 ganger per sesong.
Ved betalt medlemsavgift og påvist dugnad under Eiker skifestival får aktive medlemmer refusjon
opptil 50% på draktene.
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Trenere får dekket klubbdrakt.
Styret får kjøpe klubbdrakt med refusjon som aktivt medlem.
Logoer på drakt er etter avtale med markedsutvalg.
Trykk på draktene og egne sponsortrykk skal være godkjent av Styret.

Eiker Skiklubb ønsker at flest mulig av Eiker Skiklubb sine utøvere stiller med klubbtøy som profilerer
våre sponsorer på skirenn, fra 15 år forventes dette av alle utøverne.
Eiker Skiklubb forventer også at utøvere i gruppen 15+ ikke stiller med tøy som profilerer andre
sponsorer på Eiker Skiklubb sine klubbtreninger.

Unntak fra dette er utøvere som er tatt ut til landslag, da gjelder Landslaget regler.
Øvrige ønsker om unntak legges frem for Styret i Eiker Skiklubb.

Retningslinjer for foreldre/foresatt

• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Eiker Skiklubb, men er du med
følger du våre regler

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
• Lær barna å tåle både medgang og motgang
• Motiver barna til å være positive på trening
• Vis god sportsånd og respekt for andre.
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Retningslinjer for utøvere
Alle våre utøvere er gode representanter for Eiker Skiklubb.
Vi vil at de etterlever disse regler:

∂ Gode holdninger
∂ Respektere hverandre
∂ Lojalitet mot klubb og trenere
∂ Hjelpe hverandre
∂ Følge klubbens regler
∂ Stille opp for hverandre
∂ Ærlig overfor trener og andre utøvere.
∂ Godt samhold
∂ Stå sammen
∂ Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
∂ Vise engasjement
∂ Gode arbeidsholdninger.
∂ Stolthet av sin egen innsats.
∂ Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
∂ MOBBING ER IKKE AKSEPTER

Retningslinjer for trenere
Eiker Skiklubbs treningsprinsipper og kompetanseutvikling av utøvere, dette materialet skal sees som
retningsgivende for hvordan vi gjennomfører treninger på ulike nivåer og skaper et felles
"begrepsapparat".
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Treningsfilosofi – hva – hvordan.

Treningsprinsippene skal gi en veiledning til å lage gode opplegg som passer for de aktuelle
aldersgruppene. Treningsfilosofien tar utgangspunktet i variert og allsidig aktivitet for de yngre.
Spesialisering skal først begynne fra 15-16 års alderen. All erfaring og faglig dokumentasjon tilsier at
en allsidig, variert og lystbetont barne- og ungdomsidrett er den beste forutsetning og det beste
grunnlag for senere utvikling mot toppidrettsutøver.
Det er allmenn enighet om noen grunnregler for trening:
• Treningen skal være passende for aldersgruppen.
• Høyt aktivitetsnivå i barne- og ungdomsårene.
• Allsidige, varierte og morsomme aktiviteter i 9-10 års alderen, fokus på lekaktiviteter og teknikk.
• Det må trenes på "basisferdigheter" i yngre alder.
• Ikke spesialisering for tidlig. Trening og aktivitet skal være allsidig.
• Gradvis utvikling av spesifikke ferdigheter fra 10-11 års alderen og inn i 12-13 års alderen, men
fortsatt fokus på variert, morsom og allsidig trening.
• Fortsatt mye lekbetonte aktiviteter, balanseøvelser mm
• Gradvis bruk av rulleski fra 11-års alderen(skøyteski), men kan også startes tidligere
til mindre organisert lek.
• Oppstart av mer spesifikk trening, utholdenhetstrening og egentrening fra 15-16 års alderen
• Basistrening, dvs. utvikling av spenst, hurtighet, styrke, koordinasjon og bevegelighet, skal ha
prioritet i all trening fra 10-11 år fram til 15-16 års alderen. Senere vil man fortsatt opprettholde
basistrening, men spisse den mer mot spesifikk trening.
• Helårsskiløperen først fra 17-18 års alderen.
• Det sees på som en fordel at det drives flere idretter. Spesialisering bør ikke gjøres før juniornivå
(17-18 år).
• Gradvis utvikling av kompetanse og selvstendighet hos de aktive slik at de fra 17-18
års alder kan ta mer ansvar for planlegging og styring av egen trening.
• Å skape høyt ferdighetsnivå tar mange år, utøvere, ledere og foreldre må utvise tålmodighet og ta
"ett steg av gangen".

Vi deler opp utviklingen i tre hoved trinn:
• 5 - 10 år er Lekestadiet
• 11 - 14 år er Grunn stadiet
• 15 - 18 år er Oppbygningsstadiet

Eiker Skiklubb skal bygge opp en god treningskultur. Følgende vil være viktig i denne sammenheng:
• Engasjement på trening. Alle skal gi 100 % (aktive og trenere)
• Gode, engasjerende, riktige og effektive fellestreninger
• De aktive skal være lojale i forhold til planlagte fellestreninger
• Oppmøte i god tid
• Gjennomføre treningene med glede og engasjement
• Fellestreninger bygget på vedtatt treningsfilosofi

Mobbing
Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe Eiker Skiklubb
ikke aksepterer. Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing,
trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.

Slik gjør du dersom du oppdager mobbing:
1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.
2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som

blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.
3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget.
4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om

gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne
opp med en ny samtale etter en stund.
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5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder
skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna
at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til
etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei
jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere
diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du
ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering.

Seksuell trakassering
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. I Eiker Skiklubb
er det nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell
orientering og funksjonshemming i norsk idrett.
Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd
for å unngå diskriminering, trakassering og hets.
Alle i Eiker Skiklubb bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge
og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for
akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske
seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i Eiker Skiklubb:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling
som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en
negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med
foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares
åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere,
ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres
kjent og overholdes i Eiker Skiklubb.

Alkohol
IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54
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1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del
av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges
å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag.
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement
i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i  alkohollovens § 9-2. All reklame for
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk.
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for Eiker Skiklubb som innebærer et tillits-
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes
barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

∂ Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.

∂ Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

∂ Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.

∂ Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.

∂ Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.

∂ Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til
den enkelte søker.

∂ Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

∂ Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
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politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes
av søkeren.

∂ Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

∂ Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.

Dugnad
Eiker Skiklubb krever at alle foresatte til aktive medlemmer i Eiker Skiklubb stiller på dugnad under
Eiker skifestival.
Utenom denne faste dugnadshelgen er det ingen faste dugnader i Eiker Skiklubb men både under
egne renn og snøproduksjon er det nødvendig med dugnadskrefter for å kunne gjennomføre. Dette er
frivillig og sendes ut som forespørsel.
Det er ikke lov å kjøpe seg fri fra dugnad.
Gi beskjed i god tid om du av gitte grunner ikke kan møte opp til oppsatt dugnadsvakt.
For å oppnå medlemsrabatt på klubbtøy må man ha stilt på dugnad under Eiker skifestival.

DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER:

1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer
og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og
ikke innføres som ”tvangsordninger”.

2. Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader
og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader.

3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller
ikke kan stille på dugnad.

4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en
forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må
legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene.

5. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent.
Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og
medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få
dette fratrukket fra avgiften. Men da gis dette som tilbud og deltagelsen vil være frivillig.

Skikk og bruk for e-post
Under er forslag til regler ved utsending av e- post til medlemmer og andre.

1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på
innholdet hvis det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på
epost fra ledelsen. Slik epost skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet.

2. Vurder hvem du informerer i ” KOPI ” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som
behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet
er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres
tid.
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3. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved
massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.

4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne
måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-
postmelding.

5. Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis.
Forestill deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet.

6. Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig
bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som
SKRIKING. DIN HENSIKT med dette kan feiltolkes av leseren!

7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt
(”enter/linjeskift”). På denne måten blir din mening oversiktelig og lett å forstå for
mottakeren.

8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg
til e-post velegnet.

9. Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-
postmeldinger er ”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om.

10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene,
og at alle vedlegg som det refereres til, er med før du sender.

11. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar!

Årlige faste oppgaver
Dato/måned

januar Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar
mars Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov
15/august Søknad om renn
mars Oppdatere nytt Styret

15/september Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist
15/september Søke kommune om treningstider, sjekk kommune om søknadsfrist


