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Innledning
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det
enkelt å finne ut hva som gjelder internt i EOIL. Den skal sikre at det er
kontinuitet i arbeidet og likhet mellom lagene. Den vil med andre ord være et
oppslagsverk for overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens
drift og aktivitet.
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1. HISTORIEN
Elnesvågen Idrettslag ble stiftet 3.september 1922, og er med dette det eldste
eksisterende idrettslaget i Hustadvika kommune.

Fra stiftelsesåret og frem til krigen i 1940/41 var laget et idrettslag med ulike
aktiviteter. Etter krigen ble laget delt i grupper for friidrett, fotball, håndball og
ski – med ulik levetid for den enkelte gruppe.

I 1947 valgte fotballgruppa å gå sammen med Syma IL og Tornes IL for å bli med
på dannelsen av Fræna fotballklubb, og dermed ble fotballgruppa i idrettslaget
oppløst.
Det var først i 1979 det på nytt ble dannet fotballgruppe i Elnesvågen idrettslag.

9.mars 1993 ble det foretatt en omorganisering der Elnesvågen idrettslag og
Fræna fotballklubb gikk sammen til en allianseklubb med navnet Elnesvågen
omegn idrettslag. Der ble EOI fotball, EOI friidrett, EOI håndball og EOI trim tatt
opp som medlemmer.
Denne alliansen varte frem til 2017 da alliansen ble brutt og EOIL Fotball, EOIL
friidrett og EOIL trim valgte å gå videre sammen som allidrettslaget Elnesvågen
omegn idrettslag (EOIL).
Pr i dag driver idrettslaget både med fotball, trim og friidrett. Fotball er den
største gruppa med ca. 400 medlemmer.

Kilde: EOILs Jubileumsbok: «Elnesvågen og omegn idrettslag 80 år 1922-2002»
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2. IDRETTSLAGETS FORMÅL
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer.

2.1 Verdigrunnlag

I Norges Fotballforbund bygger barne- og ungdomsfotballen på tre pilarer
som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, både på og utenfor
banen. Fotballens verdigrunnlag er direkte avledet fra idrettens
grunnverdier og gir retning for hvordan spillere, lag, trenere, lagledere,
foreldre og klubb samhandler i hverdagen. EOIL støtter dette
verdigrunnlaget
I EOIL skal disse verdiene ligge til grunn:
•
•
•

Trygghet + mestring = trivsel
Fair play
Fotball for alle

Utover dette har EOIL også utarbeidet et eget verdisett som også skal være
gjennomgående i vår aktivitet, forkortet «VISE»:

VILJESTYRKE
INVOLVERING
SAMSPILL
ENGASJEMENT
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2.2 VISJON OG MÅL
EOILs visjon:
•

«EOIL-Samspill og trivsel»

EOIL sin visjon om samspill og trivsel skal være grunnleggende for hvordan vi
driver klubben. Gjennom god organisering og gode opplevelser skal vi gi alle
spillere i klubben glede med sporten, vennskap og samhold som de tar med
seg livet ut.
EOILs mål:
•

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Dette målet tar inn over seg det mangfoldet som er og skal være i EOIL, og de
målsettinger klubben har.

Det er viktig for EOIL å engasjere flest mulig. Alle som vil spille fotball i EOIL
skal få tilbud om dette. Vi ønsker at flest mulig skal delta, finne glede i fotballen
og det sosiale miljøet som omgir den. Tilbudet skal være basert på trygghet og
mestring – det gir trivsel.

Videre er det en viktig målsetting for oss å ha med flest mulig fotballspillere –
lengst mulig. Vi ønsker at frafallet i fotballen blir så lite som mulig og kommer
så sent som mulig. Derfor er det viktig for oss å legge til rette for god motivasjon,
og vi anerkjenner at her spiller både gode mestringsopplevelser og et godt
sosialt miljø en avgjørende rolle.
Gjennom vår organisering og trenings- og kamphverdag skal vi søke å gjøre våre
spillere best mulig, i tråd med sine egne ambisjoner og innsats.

3. KLUBBENS ORGANISERING
3.1

Klubbens vedtekter

Heretter kalt loven. Overordnet alt ligger klubbens lov (vedtekter). Loven er
basert på lovnorm for idrettslag (NIF). Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet
og godkjennes av idrettskretsen. Loven finnes som vedlegg.
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3.2

Organisasjonskart

Organisering EOIL
Styreleder

Leder administrasjonsutvalg

Nestleder
Administrasjonsutvalg - AU
•
•
•
•
•
•

Styreleder
Nestleder
IKT-ansvarlig
Informasjonsansvarlig
Ansvarlig politiattester
Pressekontakt

Medlemsansvarlig

Valgkomité

Leder Eiendeler

Eiendelsutvalg - EU

(1.vara for Leder Eiendeler)

•
•

Økonomileder

Sportslig hovedutvalg - SHU

•
Leder Eiendeler
•
Ansvarlig Elnesvågen
stadion, Tornes KGB og FUSK

•

Leder fotball

Ansvarlig Maskiner og
utstyr
Materiellansvarlig
Ansvarlig lysløypa

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Leder Ungdom-/Senior
(1.vara for Leder fotball)
•
•
•
•
•
•

Økonomiutvalg - ØU

Leder fotball
Leder ungdom- og
seniorfotball
Leder barnefotball
Dommeransvarlig
Trenerveileder
Spillerutvikler
Baneplanansvarlig

Sportslig Ungdom/Senior- SUS

FIKS ansvarlig
Spillerutvikler Gutter
Spillerutvikler Jenter
Trenerveileder
Arrangementsansvarlig
ungdom/senior
Foreldrekontakt
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Breddeansvarlig

•
Økonomileder
•
Sponsoransvarlig
(1. vara for Økonomileder)
•
•
•
•
•

Dugnadskoordinator
Kasserer
Kioskansvarlig
Arrangementskoordinator
Tilskuddsansvarlig

Sportslig Barn og Bredde - SBB
•
Leder Barnefotball
(1. vara for Breddeansvarlig)
•
•
•
•
•

Fair Play ansvarlig
Trenerutvikler/Utdanning
Arrrangementsansvarlig
barnefotball.
Breddeansvarlig
Foreldrekontakt
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3.3

Styret og dets ansvarsområde

Styrets ansvarsområde:
Styret er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. EOIL har i dag ingen daglig
leder, og klubben har i lengre tid hatt et arbeidende styre.
Styret skal bestå av lederne av ulike utvalg, samt nestleder. I tillegg skal det
være to varamedlemmer som blir innkalt ved forfall fra noen av de andre
medlemmene.

Målsettingen er at klubbens drift skal foregå i utvalgene på mandat av styret.
Nye saker meldes inn av styremedlemmene for styrebehandling, før endelig
vedtak og iverksetting.

Et medlem i et utvalg kan ha flere roller, samtidig skal det alltid være minimum
4 medlemmer i hvert utvalg. Utvalgene kan etter godkjenning fra styret velge å
opprette midlertidige underutvalg der de finner det hensiktsmessig.
Styret i EOIL består av følgende medlemmer:
o Leder
o Nestleder
o Økonomileder
o Leder Fotball
o Breddeansvarlig
o Leder Eiendeler
o Medlemsansvarlig
Vara:
o Leder ungdom/senior
o Leder barnefotball

3.4

Rollebeskrivelser

Detaljerte rollebeskrivelser for styret og utvalgsroller finnes som vedlegg.
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3.5

Kontaktinformasjon

Styret i EOIL 2019/2020 med kontaktinformasjon:
Leder

Johan Elnes

leder@eoil.no

95 86 60 87

Nestleder

Siri Løvaas

nestleder@eoil.no

90 77 66 52

Økonomileder

Rune Fredagsvik

okonomi@eoil.no

97 53 51 91

Leder Eiendeler

Kåre Dagfinrud

eiendeler@eoil.no

95 06 20 34

Leder fotball

Geir Teistklub

fotball@eoil.no

91 63 07 22

Medlemsansvarlig

Monica Bergem Janbu

medlem@eoil.no

90 79 09 24

Breddeansvarlig

Ingrid Grell Eide

bredde@eoil.no

97 18 77 95

Kontaktinformasjon til andre med sentrale roller i EOIL 2019/2020:
Kasserer

Annette Sulen Ræstad

kasserer@eoil.no

92 65 49 48

Dommeransvarlig

Roar Ødegård

dommer@eoil.no

91 39 49 70

Fair Play ansvarlig

Steinar Dale

fairplay@eoil.no

90 54 55 84

FIKS ansvarlig

Geir Teistklubb

fotball@eoil.no

91 63 07 22

Kiosk ansvarlig

Ellen Larsen

kioskansvarlig@eoil.no

90 98 28 71

Leder barnefotball

Harald Drejer

barnefotball@eoil.no

99 15 52 73

Leder seniorfotball

Ralf Nedrebø

seniorfotball@eoil.no

95 89 08 52

Trenerveileder

Odd Petter Lyngstad

oplyngstad@gmail.com

91 63 07 02

Web ansvarlig

Jan Ragnvald Eide

webred@eoil.no

93 87 37 65

4. LAGETS ORGANISERING
EOIL har ca. 400 medlemmer. Det krever en del å holde styr og orden på alle
behov. Per dags dato er ingen ansatt i klubben og alt driftes på frivillig basis. Vi
har også behov for noen bestemte roller i hvert lag. Dette er trener, lagleder og
dugnadsleder. Under vil vi beskrive noen av de viktigste oppgavene disse rollene
innehar.
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4.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trener

Lede lagets treninger og kamper
Kjenne til EOILs klubbhåndbok, sportsplan og utviklingsplan og utføre
dette i praksis
Kjenne til NFFs lovverk og reglement
Være medlem av Facebooksiden «Sportslig forum EOIL fotball» for
informasjonsdeling
Ansvarlig for å sette opp et variert treningsopplegg i henhold til EOILs
sportsplan og utviklingsplan
Legge til rette for god hospitering (fra 10 års alder)
Sette opp og ta initiativ til treningskamper ved behov
Sammen med lagleder/foreldre legge en plan for lagets cupdeltagelse
gjennom sesongen
Ansvarlig for å vurdere antall lag/type lag i seriespill og
cuper/turneringer slik at dette samsvarer med antall spillere
Ansvarlig for å melde inn lag til sportslig leder for videre påmelding
seriespill hos kretsen (fra 9 års alder)
Ansvarlig for å ha trenerbag med nødvendig utstyr inkludert
førstehjelpsutstyr tilgjengelig på kamper og treninger
Delta på trenerforum i regi av sportslig utvalg
Stille seg positiv til anbefalte kurs fra NFF og sportslig utvalg for å heve
trenerkompetansen
Oppfordre til egentrening
Ansvarlig for å ta kontakt med trenerveileder ved behov
Bidra til gode holdninger til «Fair play»
Bidra til at alle er gode representanter både på og utenfor banen
Være en god representant for EOIL
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4.2

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Lagleder

Kjenne til EOILs klubbhåndbok
Kjenne til NFFs lovverk og reglement
Ansvarlig for at alle som deltar på treninger eller kamper på gjeldende
lag er registrert i Min idrett
Ansvarlig for å holde lagsliste med telefon og mailadressen ajour for
medlems- og FIKS-ansvarlig
Delta på lagledermøter
Være medlem av Facebooksiden «EOIL Fotballs Frivillige» og «EOIL
fotballdommer» for informasjonsdeling
Ansvarlig for å kalle inn og avholde foreldremøter
Ansvarlig for det administrative rundt laget, deriblant; påmelding
cuper/turneringer, registrere lag i sekretariat ved ankomst cup, kontakt
med motstanderlag/dommer under kamper, ta initiativ til sosiale
samlinger for laget mm
Holde oversikt over knøtteserie (til og med 8 år), seriekamper (fra og
med 9 år) og cuper (alle)
Koordinere drakter og eventuelt annet utstyr i samarbeid med trener
I forbindelse med kamper ansvarlig for å oppdatere lagets Facebookside
med tidspunkt for kamp, oppmøtetidspunkt, eventuelle kjørelister ved
bortekamp etc.
Ansvarlig for å etterspørre dommer til seriekamper på Facebooksiden
«EOIL fotballdommer» i god tid (fra seriespill krets 9 års alder) i kamper
der dommer ikke blir satt opp av krets
Sende melding på dommer dagen før kamp med påminnelse
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•

•
•

•
•
•

Ansvarlig for å skrive ut dommerregning fra klubbens hjemmeside og
påse at denne blir riktig utfylt og signert av lagleder/trener og dommer i
forbindelse med kamp
Være klubbens kampvert ved hjemmekamper eller delegere dette utover
i laget
Fra sesongen laget fyller 13 års trenger en tilgang til systemet FIKS for å
fylle ut påkrevde registreringer. Lagleder er selv ansvarlig for å ta
kontakt med FIKS ansvarlig i EOIL for opplæring/tilgang.
Fra 13års alder legge til kamptropp i FIKS
Fra 13 års alder registrere resultat på hjemmekamper i FIKS
Være en god representant for EOIL

4.3
•
•
•
•
•
•
•

Dugnadsleder

Være kjent med EOILs klubbhåndbok og dugnadsplan
Følge med på dugnadsplanen og sørge for å fordele og informere lagets
medlemmer om kommende dugnader i god tid
Fordele kioskvakter på lagets hjemmekamper
Være medlem av Facebooksiden «dugnadsledere EOIL fotball» for
informasjonsdeling
Delta på dugnadsledermøter i regi av EOIL
Føre liste over utførte dugnadstimer pr medlem
Være en god representant for EOIL

4.4

Informasjon for personer med verv i EOIL

Personer med verv i EOIL skal:
•

•

Sende inn politiattest ved oppstart av verv, og ellers ved etterspørsel fra
politiattestansvarlig, se punkt 12.2
Registrere seg i Min idrett som frivillig, se punkt 9.1

Personer med verv i EOIL får:
•
•
•

Gavekort på valgfrie Umbro klubbklær til en verdi av 1000 kroner hos
Intersport Elnesvågen pr sesong
Tilbud om et gratis sesongkort på Aker Stadion, samt tilbud om å kjøpe
sesongkort til familiemedlemmer til 500 kr pr stk
Tilbud om trenerkurs og andre kurs/samlinger i regi av Norges
fotballforbund/EOIL
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5. DOMMERE
5.1

EOIL og dommere

EOIL er en klubb som ønsker å satse på dommere og dommerutvikling. Dette
gjøres i samarbeid med sportslig utvalg og styret. Klubben skal til enhver tid
ha en dommeransvarlig. Denne skal ha en fast plass i klubbens sportslige
utvalg. EOIL skal være en klubb som tar vare på og veileder unge
klubbdommere

5.2
•
•
•
•
•
•

Dommer i EOIL

Som dommer i EOIL er du klubbens representant både internt og utad.
Det forventes at du følger klubbens visjoner og verdier.
Dommere i EOIL skal betale årlig medlemskontingent.
Det forventes at dommere oppfyller kretsens krav til dommere. Gjelder
oppmøte på obligatoriske samlinger, samt oppfylle og levere politiattest.
Dommere som dømmer for krets skal gjennomføre og bestå eventuelle
årlige teoretiske og fysiske tester med mindre en har gyldig fravær.
Dommere i EOIL skal i den grad det passer, stille seg positiv til å dømme
to treningskamper senior for egen klubb vederlagsfritt.
Det er ønskelig med bidrag til veiledning av klubbdommere i kamper og
turneringer. Dette gjøres i samarbeid med dommeransvarlig.
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5.3

Dommerkompensasjon

Utover dommerutbetalinger ihht økonomiplana kompenseres følgende:
• Klubbdommere: (dømmer klubbens egne kamper til og med 12 år.)
o Fair play-vest og fløyte til gjennomføring av kamper.
• Rekruttdommere: (dømmer etter avtale og oppsett av krets)
o Får et stk påkrevd draktsett (dommerdrakt, shorts og strømper)
etter fargekrav til krets.
o Dommere på kretsnivå får dekket vår og høstsamling i regi av
kretsen.
• Autoriserte dommere: (dømmer på diverse nivåer for krets og forbund)
o Får tildelt et utstyrsstipend pålydende kr 2000 pr hele sesong som
benyttes til dommerrelatert utstyr etter avtale med
dommeransvarlig og klubb.
o Som mottaker av stipend, forplikter du deg i å dømme antall
kamper satt av kretsen for årlig dommerberegning gebyr. For
tiden er dette 10 kamper for rekrutt og 15 for autoriserte
dommere.

6. SPORTSPLAN

For EOIL er det sportsplanen som definerer det sportslige arbeidet og legger
føringer for prioriteringer i lag og i klubben som helhet.
Det er en forutsetning at styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere,
lagledere og andre setter seg inn i sportsplanens føringer, slik at vi sammen
sikrer riktig kvalitet og god kontinuitet i den sportslige driften av klubben.
Sportsplanen finnes som vedlegg til klubbhåndboka.
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7. FAIR PLAY

7.1
•

•

•

•

•

Fair Play programmet

Fair play er et samlebegrep for verdiarbeidet i fotballen utbeidet av NFF
og omhandler overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om
å forsterke vennskap.
Fair play arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger
synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og
ungdom.
Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen og er den
verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivå,
herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk,
retningslinjer og verdisett.
EOIL har en eget Fair play ansvarlig plassert i sportslig utvalg barn som
er ansvarlig for å koordinere tiltakene rundt temaet Fair play i klubben
og bruke NFFs Fair play program som en veileder.
EOIL stiller seg bak NFFs til enhver tid gjeldende Fair Play program, og
forutsetter at trenere, lagledere, styremedlemmer, foreldre og andre
setter seg inn i og etterlever dette i praksis.
Link til NFFs Fair play program: https://view.joomag.com/nff-fair-

play-program/0131557001495803061?short
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7.2

Foreldrevettregler

NFF har I sitt Fair play program utarbeidet foreldrevettregler som er viktige
huskeregler for å også gjøre foreldrene bevisst sin rolle. Bruk gjerne
foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter, påminnelse ved
sesongstart etc:

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

8. REKRUTTERINGSPLAN
8.1
•
•

•
•

Rekrutteringsdag:

EOIL skal hvert år arrangere rekrutteringsdag for barn som fyller 5 år og
6 år gjeldende år, før sommerferien starter.
Arrangementet publiseres på digitale medier for deling i god tid før
arrangementsdato, i tillegg deles invitasjon i alle barnehager i vårt
område.
På forhånd jobber vi med rekruttering av trenere både til gutte- og
jentelag.
Arrangementet legges til helg. Sportslig leder barn setter på forhånd opp
et treningsopplegg for alle barn fordelt med poster på lek, lek med ball og
fotballspill i vant.
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Første trening:
• Før oppstart høstsesong publiserer vi invitasjon på digitale medier for
alle 5-års og 6-års lag.

Skole/SFO:
• Dersom det fremkommer behov for ekstra rekrutteringstiltak inn mot en
spesiell gruppe, for eksempel for å kunne stille både gutte- og jentelag i
alle aldersklasser, tar vi direkte kontakt med skolene i vårt område. Via
skolen blir det utdelt invitasjon til aktuell rekrutteringsgruppe.

EOILs digitale kanaler:
• Dersom det fremkommer behov for ekstra rekrutteringstiltak inn mot en
spesiell gruppe deler vi også invitasjon via våre digitale kanaler.

8.2

Hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud

Rekrutteringsdag
• Vi deler opp i grupper etter alder og kjønn.
• Både gutte- og jentelagstrenere til de nyoppstartede lagene er tilstede
slik at alle blir presentert for en trener de vil møte igjen under faste
treningstider.
• De nye trenerne blir delt ut på poster sammen med rutinerte trenere fra
de aktive knøttelagene våre.
• Stort fokus på lek denne dagen, slik at barna uten forkunnskap til
fotballspill også oppnår mestringsfølelse.
• Informasjon om oppstartstidspunkt for faste treninger blir presentert for
foreldrene under felles avslutning.

Første trening
• Vi deler opp i egne jentelag helt fra starten av. Dette er erfaringsmessig
viktig for å beholde flest mulig.
• Barna møter igjen kjent trener fra rekrutteringsdagen.
• Trener tar ordet, deler ut brosjyre «Velkommen til oss! Foreldrebrosjyre»
fra NFF.
• Rekrutteringsansvarlig oppretter felles digital plattform for deling av
fremtidig informasjon på lagene.
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9. MEDLEMSKONTINGENT OG
TRENINGSAVGIFT
Medlemskontingenten dekker blant annet påmeldingsavgifter til krets,
administrasjon av klubben og klubbens forsikringsordninger. Treningsavgiften
dekker drift av anlegg, drakter, dommerutgifter, reiseutgifter i forbindelse med
kamp og trening, samt mange andre små og store poster.
Som alle forstår så er dette en viktig inntektskilde for klubben, samtidig som at
det også er viktig for den enkelte å ha sitt medlemskap i orden med tanke på
klubbens forsikringsordninger.
De som står med ubetalt kontingent etter forfallsdato vil ikke være
spilleberettiget for klubben. Satsene blir vedtatt på klubbens årsmøte, og er
tilgjengelig på vår hjemmeside.

9.1

Min idrett

EOIL har valgt å ta i bruk KlubbAdmin som er et elektronisk medlemsregister.
Du som medlem må lage en profil på Minidrett.no og søke medlemskap i
klubben. Vi anbefaler foreldre og foresatte om å lage seg en profil selv, og lage en
til den de har ansvar for (foreldre/foresatte trenger ikke å selv være aktive eller
medlem i idrettslag for å gjøre det).

Slik lager du profil i Minidrett:

1. Gå inn på www.minidrett.no og trykk på «ny bruker». Her fyller du inn de
brukeropplysninger det blir spurt om
• Her blir det blant annet spurt om fødselsnummer, dette blir ikke
lagret verken hos oss i idrettslaget eller noen annen plass. Dette er
kun fordi fødselsnummer er den eneste måten man kan
identifisere at du faktisk er den du utgir deg for å være.
• De som ikke har norsk statsborgerskap oppgir at de har
nasjonalitet: «annen».
2. Lag så brukernavn og passord.
3. Etter dette får du tilsendt en SMS med en kode for å bekrefte.
4. Du har nå en aktiv bruker i Minidrett

19

KLUBBHÅNDBOK | EOIL

Slik søker du medlemskap i klubben fra din Minidrett profil
1. Gå inn på
Minidrett.no og
logg inn
2. Trykk på
«medlemskap»
3. Trykk på «Finn ny
klubb
4. Søk opp klubben du
vil være medlem i
5. Resultatene
kommer opp under,
velg riktig klubb.
6. Deretter dukker
det opp et nytt felt.
Marker den
idretten du vil delta
i. Dersom du vil
være medlem i
idrettslaget men
ikke drive idrett,
markerer du bare
boksen vedsiden av
lagnavnet.
7. Trykk på send
søknad

9.2

Retningslinjer medlemskontingent og treningsavgift

1. Medlemskontingenten og treningsavgiften for de ulike lagene
fastsettes årlig av årsmøtet.
2. For å delta på trening og spille serie- og cupkamper må treningsavgift og
medlemskontingent være betalt.
a. Nye spillere som ønsker å prøve seg, skal likevel ha mulighet til
det. Spilleren må registrere seg i medlemsregisteret via Min Idrett,
men faktura sendes ikke ut før dette er avtalt med lagleder/trener.
Man kan ikke delta på serie- og cupkamper før treningsavgiften er
betalt.
3. Medlemskontingenten faktureres årlig i mars måned. Faktura skal
betales med den betalingsinformasjonen som er oppgitt.
4. Treningsavgiften faktureres årlig i april måned. Faktura skal betales med
den betalingsinformasjonen som er oppgitt.
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5. Ved utmelding innen 1. april skal spilleren ikke betale treningsavgift
for gjeldende år.
6. Ved innmelding etter 1. juli, skal spiller betale medlemskontingent
og halv treningsavgift.
7. Ved utmelding i løpet av en sesong, vil treningsavgiften ikke
tilbakebetales.
8. Ved innmelding etter 1. oktober skal spilleren kun betale
medlemskontingent.
9. Spillere i første årgang (5 år) skal kun faktureres for medlemskontingent.
Dette gjøres i september.

9.3

Redusert betaling

EOIL ønsker ikke at barn og ungdom står utenfor idretten på grunn
av økonomiske årsaker. Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike
grunner ikke kan betale kontingenter og avgifter til forfall. Disse må ta kontakt
med medlemsansvarlig.
Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere
eller andre får tilgang til/informasjon om.
Ta kontakt med medlemsansvarlig dersom du har:
• Betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.

Avtale om betalingsordning gjelder for ett år av gangen.
Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.

9.4

Forsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i
klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien
betales av NIF.
Forutsetning for at barneidrettsforsikringen skal være gjeldene er at barnet er
registrert som medlem i klubben og at medlemskontingenten er betalt.
For medlemmer over 13 år må spilleren være registrert i FIKS som aktiv med
lagsforsikring inneværende sesong.
Alle spillere er dekket av felles lagsavgift som klubben betaler.
Vi gjør oppmerksom på at den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet
forsikring på www.fotballforsikring.no

21

KLUBBHÅNDBOK | EOIL

10. BANE OG ANLEGG
10.1 Tornes kunstgressbane

Underlag: Kunstgress m/gummispon
Lengde: 105
Belysning: 200 lux

Banetype: 11er
Bredde: 64
Driftsform: Eies og driftes av EOIL

Underlag: Kunstgress m/gummispon
Lengde: 60
Belysning: 100 lux

Banetype: 7er
Bredde: 37
Driftsform: Kommunalt eid,
driftes av EOIL

10.2 Fræna Ungdomsskole (FUSK)

22

KLUBBHÅNDBOK | EOIL

10.3 Elnesvågen Stadion

Underlag: Naturgress
Lengde: 105

Banetype: 11er
Bredde: 65
Driftsform: Eies og driftes av EOIL

10.4 EOIL-brakka

Alle frivillige, foreldre og medlemmer av klubben står fritt til å bruke "Brakka"
for samlinger relatert til aktiviteter i EOIL. Styret og utvalgene har
førsteprioritet, ellers er det fritt frem for å bestille tid til foreldremøter,
spillermøter osv.
Kode til brakka deles ut ved henvendelse til styret.
Kalenderen til brakka finner du på hjemmesiden.
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10.5 Baneplan
EOIL har en baneplanansvarlig som hvert år setter opp baneplanen for alle våre
baner med treningstider etter ønske/kommunikasjon med trenere på de ulike
lag. Videre oppdateres baneplanen med seriekamper/treningskamper
fortløpende gjennom året.
Det kan forekomme tilfeller der oppsatt seriekamp inntreffer i et annet lags
treningstid. I slike tilfeller vil seriekamp alltid gå foran trening. Det er derfor
viktig at noen i det enkelte lags støtteapparat holder seg oppdatert på
aktivitetene i baneplanen. I slike tilfeller vil det være mulighet til å flytte
treningen til noen av våre andre baner dersom ledig kapasitet der.
Baneplanen finnes på vår hjemmeside.

10.6 Drift/vedlikehold av våre anlegg

Drift/vedlikehold av våre anlegg utføres av medlemmene i bane- og
anleggsutvalget. De utfører alt som naturlig tilfaller drift og vedlikehold av våre
anlegg, oppmerking av baner etc.
Utvalget ledes av «leder eiendeler», som også har en plass i EOILs styre.

11. EOIL – EN TRAFIKKSIKKER
KLUBB
EOIL ønsker å sette trafikksikkerhet i førersetet.

Gjennom en sesong blir det kjørt tusener av kilometer i forbindelse med
aktiviteter som treninger, kamper, turneringer og andre tilstelninger.
Trafikksikkerhet handler mye om å forebygge. EOIL ønsker å bevisstgjøre sine
sjåfører om det ansvaret vi har ute i trafikken. I mange tilfeller tar du som sjåfør
også på deg et ansvar for andres barn.
Med enkle grep kan vi bidra til en sikrere transport. EOIL har derfor vedtatt
følgende retningslinjer for trafikksikkerhet:
•
•
•

Ved transport til kamper, trening og turnering skal avreisetidspunkt
planlegges med god tidsmargin. Det skal tas hensyn til eventuelle ferger.
Fartsgrenser skal overholdes.
Bilbelte skal brukes av alle.

24

KLUBBHÅNDBOK | EOIL

•
•

•
•

Fører er ansvarlig for sikring av barn under 15 år.
Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent
barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde. Barn
mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom
slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.
Ved parkering forsøkes det rygges på plass. Dette unngår rygging ved
retur.
Vi anbefaler oppmøtested uten gjennomgående trafikk.

12. KLUBBDRIFT / RUTINER
12.1 Klær og utstyr
Elnesvågen og Omegn Idrettslag har en rammeavtale med Intersport Elnesvågen
som sikrer medlemmene gode betingelser ved kjøp av idrettsutstyr. Styret er
glad for å ha Intersport Elnesvågen som samarbeidspartner og oppfordrer
medlemmene til å handle lokalt. Med medlemskap i EOIL får du 20% rabatt på
en rekke produkter som er tilknyttet våre aktiviteter.

12.2 Politiattest

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite (NIF)
vedtok 10. mars 2008 at hele den norske idretten skal kreve politiattest for
personer som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits - og
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.
Hva er en politiattest:

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt
eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i
straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be
personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært registrert
bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge vil derfor
attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker vandelen i et avgrenset
tidsrom. NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.
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Hvem omfattes:
Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige fra fylte 16 år som skal utføre
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
«Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt
element er at det må være en relasjon som strekker seg over tid.
Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest.

Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte
instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte. Foreldre og foresatte som skal
overnatte sammen med spillere på cuper og lignende, skal forevise
politiattest.
Videre skal alle klubbdommere fra fylte 16 år forevise politiattest. Tilsvarende
gjelder for andre instruktører innen ulike felt. I noen sammenhenger vil klubben
benytte seg av eksterne fagpersoner som for eksempel tolker, fysioterapeuter
eller lignende. Det er viktig at også disse fremviser politiattest, uavhengig av om
man er ansatt, engasjert, tillitsvalgt eller frivillig. Når det gjelder kretsdommere
levere disse sin politiattest til kretsen.
Det finnes en detaljert beskrivelse på vår hjemmeside om hvordan du går frem
for å søke om politiattest.

12.3 Seriespill

Alle lag fra og med 9-års alder meldes på hos Nordmøre og Romsdal fotballkrets
for ukentlig seriespill. Dette utføres av FIKS ansvarlig i klubben.
Påmeldingsavgiften dekkes av klubben.

Alle lag til og med 8 år deltar ikke i ukentlig seriespill, men i en egen knøtteserie
kalt «Romsdalsbankens knøtteserie». Her deltar alle fotballklubbene i
Hustadvika kommune. I løpet av året er alle deltagende klubber ansvarlig for ei
knøtteturnering hver. Hver turnering foregår på helg, totalt 6 turneringer i løpet
av året.

12.4 Hjemmekamper

Det skal være trivelig å komme på kamp til EOIL. Noen huskeregler til
støtteapparat i forbindelse med den praktiske utførelsen av hjemmekamper:
•

•
•

Hver hjemmekamp trenger dugnadsinnsats fra laget i form av
kioskvakter og kampvert. Fordel og sett opp liste i god tid med
beskrivelse av arbeidsoppgaver (dugnadsleder)
Forespør dommer i god tid før kamp (lagleder)
Sørg for å ha dommeregning klar til utfylling (lagleder)
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12.5 Cuper
•
•

•

Klubben dekker påmelding til 3 lokale cuper i Møre og Romsdal pr
sesong.
Ønsker man å delta på flere cuper utover dette, må laget utføre
ekstradugnader.
Klubb betaler da 70% Foresatte faktureres 30% gjennom Min idrett.
Lagene sørger selv for å melde lag på cuper. For deltagelse på cuper
utover de 3 lokale som klubben dekker 100%, må lagleder kontakte
økonomiansvarlig for godkjennelse.

12.6 Dugnadsfordeling

I en klubb som vår er vi helt avhengig av en god del dugnadsarbeid for å få
hjulene til å gå rundt. Den viktigste inntektskilden for Elnesvågen og Omegn
Idrettslag er treningsavgiften, samt egne turneringer og arrangement som for
eksempel Romsdalsbankens Fotballcup, Tine Fotballskole og Romjulscupen.
Hvert år vedtar styret i EOIL en dugnadsplan som er gjeldende for aktuelt år.
Denne viser hvilke dugnader det aktuelle lag skal stille på kommende sesong.
Alle foresatte må påregne å stille til dugnad.

Vi ønsker at alle skal føle de kan bidra med noe. Det er mange arbeidsoppgaver
som kan gjøres, noen er praktisk anlagt andre er mer tekniske eller sosiale av
seg. Vær i kontakt med din dugnadsleder dersom du føler du kan hjelpe til med
andre oppgaver enn de mest typiske.
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Hva får du tilbake fra klubben som spiller/foresatt til spiller for innsatsen
du legger ned:
•
•
•
•
•
•

Hjemme- og bortedrakt så lenge du er aktiv
Baner å spille på, utstyr å spille med, haller å spille i
Dommere til å dømme kampene
20% rabatt hos Intersport Elnesvågen. 30% på klubbdager
Dekt fergekostnader ved bortekamper for de som kjører.
Klubben dekker påmelding i 3 lokale cuper (Møre og Romsdal)

Ønsker man å delta på flere cuper utover dette, må laget utføre ekstradugnader.
Klubb betaler da 70% Foresatte faktureres 30% i Min Idrett.
Hva regnes inn som timer ved dugnadsarbeid:
•
•
•
•
•
•

Kioskvakt
Parkeringsvakt
Billettsalg
Rydding og vedlikehold
Arbeid i forbindelse med arrangement av cup
Være lagleder/trener/dugnadsleder eller andre faste verv i klubben

Hva regnes ikke inn som timer ved dugnadsarbeid:
•
•
•

Loddsalg eller salg av andre artikler for å skape inntekt til klubben
Levere bakst eller kaffe ved kiosksalg
Kjøring til kamper

Hvordan timene blir registrert:
•
•

•
Ellers:

Dugnadsleder på hvert enkelt lag har ansvar for å holde oversikten over
antall timer dugnad utført på sine lag
Trener/lagleder/dugnadsleder kan ikke tilskrive sine timer til andre på
laget. Unntaket er dersom personer med disse vervene utfører annet
arbeid som for eksempel kioskvakt eller lignende
Dugnadsarbeid på «røde kalenderdager» regnes dobbelt.

Dersom et lag ønsker å reise på en cup som er dyrere enn «normalt» kan dette
bety at en må jobbe ekstra utover de 10 timene per spiller. Det åpnes også for at
ekstra innsats kan medføre ekstra goder i form av støtte til sosiale tiltak.
Ekstra innsats skal alltid lønne seg!
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13. KOMMUNIKASJON OG
INFORMASJON
God kommunikasjon via effektive kanaler er en forutsetning for en sportslig
effektiv drift.

EOIL bruker derfor moderne kommunikasjonsverktøy som når alle. Informasjon
til media og interne sportslige aktiviteter for lagene kan håndteres av sportslig
utvalg eller trenere/lagledere.
Det oppfordres på det sterkeste til mangfoldiggjøring av positive hendelser,
arrangementer og lignende.

Kommunikasjon og uttalelser til media om saker/hendelser av felles karakter,
kritiske forhold eller saker av negativ karakter for klubben skal håndteres
utelukkende av styreleder, eller av styreleders stedfortredende.

13.1 Hjemmeside

Idrettslaget fikk nye hjemmeside i 2019 (http://www.eoil.no/). Her har alle
lagene en egen underside under fanen «fotballag», hvor praktisk informasjon

som treningstider, beskjeder, kontaktinfo for trenere/lagledere og bilder skal

legges ut. Vi ønsker at mange av lagene bidrar til å publisere nyheter fra deres
fotballhverdag. Det kan være et bilde og noen ord fra ei trening, en kamp eller
andre aktiviteter.
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13.2 Sosiale medier

Klubben har én offisiell og åpen Facebook-side.

https://www.facebook.com/eoil1922/.

Dette er side som sprer nyheter om klubben ut til et eksternt publikum.

I tillegg er det opprettet en rekke lukkede facebookgrupper som ligger tilknyttet
hovedsiden. Dette er for å spre informasjon til medlemmer og foreldregrupper

tilknyttet de enkelte lagene. Eksempler på slike grupper er gruppen for frivillige,
sportslig forum samt en rekke sider for hvert enkelt lag. Det anbefales at

klubben oppretter egnede grupper som knyttes opp til hovedsiden på Facebook
hver gang det opprettetes et nytt fotballag.

Klubben har per nå ikke en aktiv Instagram-profil.

13.3 GDPR

EOIL forholder seg til Personopplysningsloven og dens bestemmelser.

13.4 Forslag til agenda på foreldremøte
•
•
•
•
•
•
•

Velkommen til EOIL

Om frivillighet, kontingent og dugnadsarbeid
Fair Play og foreldrevettregler

Sosiale og idrettsfaglige målsettinger for sesongen
Klubbhåndbok og organisasjonskart
EOIL og trafikksikkerhet

Andre forventninger fra spillere, foreldre og trenere
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13.5 Retningslinjer for sosiale medier
• Når vi oppretter lagsgrupper på Facebook gis lagene navn på denne

måten: «EOIL J/G årstall. For eksempel vil jentelaget for dem som er født i

•
•

•

•
•

•
•

2014 se slik ut: «EOIL J2014» Det er klubben som oppretter disse ved
oppstart av lag.

Alle grupper tilknyttes klubbens hovedside på Facebook slik at klubben
kan sende beskjeder til alle lag via sin hovedkonto.
Facebook-gruppene kan godt være ha statusen «lukket», men ikke

«hemmelig». Det skal være mulig for foreldre av barn som vil bli med å
søke opp gruppene for informasjon.

De som er gruppeadministratorer (vanligvis trener, lagleder eller
dugnadsleder) må passe på å godkjenne nye gruppemedlemsskap slik at
ingen holdes utenfor

Er du medlem i grupper på FB du ikke trenger å være medlem i? Husk å
meld deg ut om du eller ditt barn har sluttet o.l.

Alle lag har mulighet til å legge ut nyheter og informasjon på sine egne
lagssider på hjemmesiden www.eoil.no. Tilgang fåes ved å kontakte
nettredaktør.

Vi bruker sunn fornuft. Vi oppfører oss med stolthet og viser vanlig
folkeskikk.

Dersom noen personer er hovedmotivet på et bilde må en ALLTID spørre
om lov før en legger ut bilde av dem. Gjelder dette bilder av barn under
15 år skal samtykke komme fra barnets foreldre eller foresatte. Vi

•
•

oppfordrer alle lag om å ha en sunn diskusjon om dette på det årlige
foreldremøtet til laget.

Samtykkeskjema for bildebruk skal deles ut til foreldre fra klubben.

Diskusjon er lov, men husk at denne skal være saklig og konstruktiv.
Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av mobbing, usaklig

•

negative kommentarer. Husk at alle som er med i klubben gjør en innsats
for den på sin egen fritid.

Vær en stolt og positiv ambassadør for klubben på nettet.
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14. UTDANNING / KOMPETANSE

14.1 Lederutdanning
•

•

Ledere i klubbene har et særlig ansvar for å drive klubbene etter NFFs
retningslinjer. NFFs lederutdanning for klubber består av
Fotballederkurs 1 til 4 og er nyttige kurs der å forstå, lede og utvikle er i
fokus.
For å bli kvalitetsklubb må flertallet av klubbens styre ha Fotballeder
kurs 1. Dette kurset er også et veldig nyttig kurs for trenere og lagledere,
og vi oppforer de som ønsker det til å gjennomføre dette.

14.2 Trenerutdanning

NFFs trenerutdanningstilbud er tilpasset ulike trenerroller, der det finnes
kombinasjonsmuligheter:
•

Utdanning med hensyn til hovedtrenerrollen
• NFF Grasrottreneren (1-4):

Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt
alle som har som ambisjon å virke som trener i
spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen.
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•

UEFA B lisens:

Grasrottrener 1: barnefotballkurset (6-8 år)
Grasrottrener 2: barnefotball - flest mulig med kvalitet (910 år)
Grasrottrener 3: mot ungdom – lengst mulig (11-12 år)
Grasrottrener 4: ungdom lengst mulig – best mulig (13-19
år)

UEFA B-lisensutdanningen er trinn 2 av 4 i NFFs
trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i
ungdomsfotballen.

•

•

Opptakskrav er gjennomført NFF Grasrottreneren, deltakelse på
forkurs til UEFA B i regi av krets og minimum ett års
trenererfaring etter NFF Grasrottreneren

Spesialistutdanning med hensyn til rollen som keepetrener
o NFF Keepertrener B og A
o UEFA keepertrener A).

Spesialistutdanning med hensyn til rollen som spillerutvikler
o NFF Spillerutvikling B
o UEFA Spillerutvikling A).

Som kvalitetsklubb må en trener på hvert lag minimum ha gjennomført
Grasrottrener 1 kurset.

Trenerveileder i EOIL er ansvarlig for å følge opp at dette overholdes. Dersom
en har behov/ønske om kurs kan en også ta direkte ta kontakt med
trenerveileder i klubben.

14.3 Dommerutdanning
EOIL er en klubb som skal satse på dommere og dommerutvikling.
Dommerkursene som tilbys er klubbdommerkurs som avholdes internt i EOIL,
samt rekruttdommerkurs som avholdes i samarbeid med fotballkretsen.

Dommeransvarlig i EOIL er ansvarlig for kartlegging og oppfølging for tilbud av
kurs. Kontakt klubbens dommeransvarlige dersom du er ønsker å delta på
dommerkurs.
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•

Klubbdommerkurs:

Klubben tilbyr klubbdommerkurs årlig på vår før sesongstart. Dette er et tilbud
fra og med det året man fyller 13 år. En klubbdommer kan dømme klubbens
kamper til og med 12 år.
•

Rekruttdommerkurs:

Klubben tilbyr i samarbeid med fotballkretsen rekruttdommerkurs årlig på vår
før sesongstart. Dette er et tilbud fra og med det året man fyller 15 år. En
rekruttdommer dømmer kamper fra og med 13 år, men får tilrettelagt sine
kamper etter alder og eventuelt tidligere erfaringer. Kretsen jobber godt med å
finne korrekte oppdrag i forhold til nivå.

15.VEDLEGG
15.1 Sportsplan
15.2 Økonomiplan
15.3 Rollebeskrivelser
15.4 Vedtekter
15.5 Dugnadsplan 2019
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