
 

Med bredden mot toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbhåndbok  
 

Oppdatert 12. januar 16 

 

 

 

 
Postadresse:    Besøksadresse:  Organisasjonsnr.: 
Kvik Halden FK   Thorsheimveien 10  NO 971 247 207 
Postboks 2055 Brødløs  1783 Halden    
1760 HALDEN        www.kvikhalden.no  

http://www.kvikhalden.no/


 

Med bredden mot toppen 

1 INNLEDNING 5 

1.1 MÅLSETTING MED KLUBBHÅNDBOKA 5 
1.2 HISTORIKK 5 
1.3 ORGANISASJONSDATA 6 
1.4 KLUBBENS LOVER 6 

2 KLUBBENS FORMÅL 6 

2.1 VÅR VISJON 7 
2.2 VÅRT VERDIGRUNNLAG 7 
2.3 VÅRE HOVEDMÅL 8 
2.3.1 SPORTSLIGE MÅL 8 
2.3.2 SOSIALE MÅL 8 
2.3.3 ORGANISATORISKE MÅL 8 

3 KLUBBENS MÅLGRUPPE (ALDERSKLASSER, LAG) 9 

3.1 BARNEFOTBALL 5-6 ÅR 9 
3.2 BARNEFOTBALL 7-10 ÅR 9 
3.3 BARNEFOTBALL 11-12 ÅR 9 
3.4 UNGDOMSFOTBALL 13 ÅR 9 
3.5 UNGDOMSFOTBALL 14-16 ÅR 10 
3.6 JUNIOR/REKRUTTFOTBALL 17-19 ÅR 10 
3.7 SENIORFOTBALL 10 
3.8 DOMMERE 10 
3.9 TRENERE 10 

4 KLUBBENS ORGANISERING 10 

4.1 ÅRSMØTET 11 
4.1.1 FULLMAKTSREGLEMENT   11 
4.2 STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING 11 
4.3 STYRETS ANSVAR 12 
4.4 STYRETS VIKTIGSTE OPPGAVER 12 
4.5 DAGLIG LEDER 12 
4.6 BESKRIVELSE AV ØVRIGE ROLLER/FUNKSJONER 13 
4.6.1 SPORTS- OG MARKEDSSJEF 13 
4.6.2 TRENERKOORDINATOR 13 
4.6.3 SPILLERUTVIKLER   14 
4.6.4 OPPSTARTANSVARLIG FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 
4.6.5 DOMMERKOORDINATOR 15 
4.6.6 FIKS-ANSVARLIG 16 

5 LAGENES ORGANISERING 16 

5.1 HOVEDTRENER 17 
5.2 ÅRGANGSKOORDINATOR 17 
5.3 LAGSTRENER 17 
5.4 LAGLEDER 17 



 

Med bredden mot toppen 

5.5 FORELDREKONTAKT 18 

6 KLUBBDRIFT/RUTINER 19 

6.1 POLITIATTEST 19 
6.2 KONTINGENTER, AVGIFTER, MEDLEMSKAP 19 
6.2.1 MEDLEMSKONTINGENT 19 
6.2.2 TRENINGSAVGIFT 19 
6.2.3 ØVRIGE AVGIFTER 19 
6.2.4 FORSIKRING 20 
6.3 ARBEIDSGIVERANSVAR 20 
6.4 GJENNOMFØRING AV KLUBBENS HJEMMEKAMPER 20 
6.5 BRUK AV KLUBBHUS OG ANLEGG 20 
6.5.1 TRENINGSANLEGG 20 
6.5.2 GARDEROBER 21 
6.5.3 KLUBBHUS 21 
6.6 OVERSIKT OVER HVILKE ARRANGEMENTER KLUBBEN HAR    22 
6.6.1 REMMEN-CUP 22 
6.6.2 FREDRIKSTEN-CUP 22 
6.6.3 FOTBALLSKOLEN 22 
6.6.4 9ER TURNERING 22 
6.6.5 FOTBALLENS DAG 22 
6.6.6 MEDLEMSFEST FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 
6.7 INFORMASJON OM DOMMERE    23 
6.8 RETNINGSLINJER KNYTTET TIL MATERIELL FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 
6.8.1 GENERELT 23 
6.8.2 DRAKTSETT OG KEEPERHANDSKER 24 
6.8.3 TRENINGSDRAKT TIL SPILLERE 24 
6.8.4 TRENINGSDRAKT TIL TRENERE 24 
6.8.5 TRENINGSBALLER 24 
6.8.6 MATCH-BALLER 24 
6.8.7 MARKERINGSVESTER 24 
6.8.8 MARKØRER 25 
6.8.9 DOMMERE 25 
6.8.10 FØRSTEHJELPSKOFFERT 25 
6.8.11 TRENERJAKKE 25 
6.8.12 HANDLEDAGER 25 
6.8.13 UTSTYR SOM SPILLERNE KJØPER 25 

7 ØKONOMI – PLAN FOR ØKONOMISTYRING 26 

7.1 BUDSJETT   27 
7.2 REGNSKAP   27 
7.3 ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING 27 
7.4 BRUK AV BANKKONTO   27 
7.5 LAGSKASSE 27 
7.6 REGNINGSBETALING 28 
7.7 BILGODTGJØRELSE / REISEREGNING 28 



 

Med bredden mot toppen 

7.8 ØKONOMISK ANSVAR 28 
7.9 INNKREVING 28 

8 INFORMASJON/KOMMUNIKASJON 29 

9 REKRUTTERINGSPLAN 30 

10 UTDANNING/KOMPETANSE 30 

11 ÅRSHJUL/AKTIVITETSKALENDER 30 

12 UTMERKELSER 31 

  



 

Med bredden mot toppen 

1 INNLEDNING 
Klubbhåndboka er utarbeidet av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere 
og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, 
styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben.  Håndboka skal benyttes 
til å forstå og kommunisere hva som er viktig i klubben, hvem vi er og hvilken målgruppe vi 
er til for. 

1.1 MÅLSETTING MED KLUBBHÅNDBOKA 

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.    
 
Målsettingen med klubbhåndboka er å formulere overordnede retningslinjer og rutiner for 
den daglige driften av Kvik Halden Fotballklubb. (Heretter omtalt som Kvik Halden). 
Klubbhåndboka inneholder også en organisasjonsplan som skal gi rammer for plikter og 
rettigheter til medlemmer, frivillige og foreldre.  
 
Kvik Halden har egen hjemmeside – www.kvikhalden.no – her ligger det også mye 
informasjon for spillere, trenere, ledere og medlemmer. 

1.2 HISTORIKK 

Kvik Halden ble stiftet 19. juni 1906 og markerte sitt 100-årsjubileum i 2006. I 1918 ble 
klubben norgesmester etter å ha beseiret Brann 4-0 i finalen, og klubben har gjennom årene 
fostret flere A-landslagsspillere.  
 
På klubbens hjemmeside er det en mer omfattende og detaljert beskrivelse av klubbens 
historie. 
 
Klubbens æresmedlemmer er: 
 
O. Carling 
P. M Anker 
 
 
 
 
 

http://www.kvikhalden.no/
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1.3 ORGANISASJONSDATA 

I tabellen under er klubbens relevante organisasjonsdata samlet: 
 

Klubbens navn: Kvik Halden Fotballklubb 
Postadresse: Postboks 2055, Brødløs, 1760 Halden 
Besøksadresse: Thorsheimveien 10, 1782 Halden 
Stiftelsesdato: 19.06.1906 
Organisasjonsnummer: 971 247 207 
Bankforbindelse: Berg Sparebank 
Bankkonto: 1105.27.68979 
Telefon: 69187648, 92038450 
E-post:   post@kvikhalden.no 
Hjemmeside: www.kvikhalden.no 
Klubbfarger: Rød, hvit og blå 
Reservedrakt: Grønn og hvit 
Klubbhus:   Thorsheimveien 10, 1782 Halden 
Arena:   Halden Stadion og Strupe Kunstgress 
Klubbnummer: 0101 0034 
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Østfold Fotballkrets 

1.4 KLUBBENS LOVER 

Klubben har en egen lov basert på lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra 
Norges Idrettsforbund (NIF). Klubbens lov vedtas på årsmøtet og godkjennes av 
idrettskretsen.   
 
Link: Klubbens lov 

2 KLUBBENS FORMÅL 
I loven til Kvik Halden lyder § 1 som følger: 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) gjennom å fremme fotballsporten i Halden. 
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

mailto:post@kvikhalden.no
http://www.kvikhalden.no/
http://kvikhalden.no/dokumenter/loven.pdf
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2.1 VÅR VISJON 

NFFs visjon, som også er styrende for arbeidet i Kvik Halden FK, er: 
 

«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!» 
 
I tillegg har vi i Kvik Halden vår egen visjon som er: 
 

«Med bredden mot toppen» 
 
Vi har tro på at bredde avler topp og vice versa og vi ønsker derfor å inkludere både et 
breddetilbud og en toppfotballsatsing i klubben. Det vil være utfordringer i forhold til å 
inkludere bredde og topp i samme klubb, men vi mener at mulighetene er større en 
utfordringene og ønsker derfor at topp og bredde skal gå hånd i hånd i klubben. 

2.2 VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Klubbens aktivitet bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene 
skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og 
retningslinjer for bekjempelse av bruk av rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, 
diskriminering, seksuelle overgrep og trakassering. 
 
Klubbens egne kjerneverdier er: 
 

 Åpen 
 Inkluderende 
 Målbevisst 
 Stolt 
 Engasjert 

 
Åpen 
Dette betyr at klubben skal praktisere størst mulig grad av åpenhet når det gjelder 
informasjonsflyt og kommunikasjon, både internt og eksternt. 
 
Inkluderende 
Dette betyr at alle skal føle seg velkommen i klubben uavhengig av etnisitet, kjønn, 
funksjonshemming etc. 
 
Målbevisst 
Dette betyr at klubben har ambisjoner om å utvikle seg og å forbedre seg gjennom et 
målrettet arbeid med fokus på kvalitet. 
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Stolt 
Klubben har stolte tradisjoner, og identitet og tradisjon er viktige faktorer som bidrar til at 
vi er stolte av klubben og byen vår. Denne stoltheten skal være synlig i måten vi 
kommuniserer og oppfører oss på, uten at det skal gå på bekostning av manglende 
ydmykhet eller respekt for våre motstandere. Vi skal være stolte når vi ser draktene med 
rød/hvite striper! 
 
Engasjert 
Dette betyr at vi brenner for klubben og det vi driver med, noe som også skal være synlig på 
banen ved at vi spiller med glød, entusiasme og sterkt engasjement. 
 
I tillegg er Fair Play et grunnfundament i klubbens verdigrunnlag, som styrer hvordan vi 
oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen – det handler om respekt!  
 

2.3 VÅRE HOVEDMÅL 

2.3.1 Sportslige Mål 
 Være en toppfotballklubb som spiller underholdende fotball 
 Være dyktige innenfor spiller- og talentutvikling og være det naturlige valget for de 

mest talentfulle spillerne i Haldenregionen 

2.3.2 Sosiale Mål 
 Gi jenter og gutter et fotballtilbud som legger til rette for gode oppvekstsvilkår 
 Ha et aktivt samfunnsengasjement med bakgrunn i klubbens verdigrunnlag 

2.3.3 Organisatoriske Mål 
 Være en synlig og åpen klubb der kommunikasjonen bygger på verdigrunnlaget 
 Skape en bærekraftig økonomi og være en attraktiv partner for næringsliv og folk 

flest 
 Ha et godt samarbeid med øvrige fotballklubber i Haldenregionen 
 Utvikle fremtidige trenere, ledere og dommere  
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3 KLUBBENS MÅLGRUPPE (ALDERSKLASSER, LAG) 
Klubbens målgruppe er: 
 

 Barn 5-12 år  
 Ungdom 13-19 år  
 Voksne 
 Dommere 
 Trenere 

 
Klubben har som målsetting å stille lag i alle aldersklasser i Barne- og Ungdomsfotball samt 
i seniorfotballen. I barne- og ungdomsfotballen er målsettingen minimum 40 spillere 
innenfor barnefotballens aldersgrupper og minimum 30 i ungdomsfotballens 
aldersgrupper. For utviklingsmål i de ulike målgruppene henvises det til klubbens 
Sportsplan. Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere og 
lagledere, som gir en detaljert beskrivelse av klubbens sportslige aktiviteter innenfor det 
enkelte alderstrinn. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger 
sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende 
miljø for alle. 
 
Link til klubbens Sportsplan 
 
De ulike grupperingene deles som regel i: 

3.1 BARNEFOTBALL 5-6 ÅR 

For denne målgruppen er aktiviteten 3-er fotball. 

3.2 BARNEFOTBALL 7-10 ÅR 

For denne målgruppen er aktiviteten 5-er fotball. 

3.3 BARNEFOTBALL 11-12 ÅR 

For denne målgruppen er aktiviteten 7-er fotball. 

3.4 UNGDOMSFOTBALL 13 ÅR 

For denne målgruppen er aktiviteten 9-er fotball. 



 

Med bredden mot toppen 

3.5 UNGDOMSFOTBALL 14-16 ÅR 

For denne målgruppen er aktiviteten 11-er fotball, eller alternativt 9er fotball for 
breddelag. 

3.6 JUNIOR/REKRUTTFOTBALL 17-19 ÅR 

For denne målgruppen er aktiviteten 11-er fotball. 

3.7 SENIORFOTBALL 

For denne målgruppen er aktiviteten 11-er fotball. 

3.8 DOMMERE 

Klubben har som målsetting å ha en stabil dommergruppe som tilfredsstiller de krav 
fotballkretsen setter i forhold til antall lag. Klubben skal stimulere til at alle årsklasser i 
fotballgruppa rekrutterer en spiller eller forelder til klubbdommerkurs. 

3.9 TRENERE 

Klubben ønsker å utvikle gode trenere som kan gi våre spillere trygghet og utvikling i 
tekniske og sosiale ferdigheter. Klubben har som mål at alle trenere skal ha formell 
trenerutdanning og det skal være nok trenere til alle lag.  

 
Kriterier for kompetanse- og utdanningskrav til den enkelte aldersgruppe er definert i 
klubbens sportsplan. 

4 KLUBBENS ORGANISERING 
Driften av klubben bygger på sportsplan og organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet. 
Årsmøtet gir føringer for driften av klubben og dokumenteres i årsmøteprotokollen.  
 
Styret skal sikre at klubbens drift er i henhold til årskalender, handlingsplan og budsjett 
som vedtas av årsmøtet. Styret fremlegger sin årsberetning for årsmøtet. 

 
Lagenes aktivitet skal bygge på klubbens retningslinjer og planer. Lagene skal årlig 
rapportere egen aktivitet. 
 
I det etterfølgende gis en beskrivelse av klubbens organisasjon, inkludert organisasjonskart 
med rollebeskrivelser. 
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Organisasjonskart – Kvik Halden FK 

4.1 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes i løpet av mars måned. Protokollen 
legges ut på www.kvikhalden.no og sendes Østfold Fotballkrets. Endringer i styrets 
sammensetning meldes til Brønnøysundregisteret. 
 
Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på 
klubbens hjemmesider og sendes ut til medlemmene på e-post. Innkomne forslag skal være 
styret i hende minst 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal være tilgjengelig på klubbens 
hjemmeside senest 1 uke før. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i klubbens 
lover, § 13-17. 

4.1.1 Fullmaktsreglement  
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang, herunder låneopptak, skal 
vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike 
disposisjoner. 

4.2 STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. Styret skal sikre at klubbens drift er i henhold til klubbens lover, idrettens 
bestemmelser og retningslinjer, handlingsplan og budsjett i henhold til gjeldende lover for 
Kvik Halden. 

Årsmøte	

Styret	

Revisor	

Kontrollkomité	

Lovkomité	

Valgkomité	

Administrasjon	
Daglig	Leder	

Barnefotball-	
koordinator	

Sportsutvalg	

Trener-	
koordinator	

Oppstarts-	
ansvarlig	

Dommer-	
koordinator	 FIKS-ansvarlig	Spillerutvikler	

Sports-	og	
Markedssjef	
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4.3 STYRETS ANSVAR 

Styret skal lede klubbens utvikling og fremme klubbens interesser i lokalsamfunnet 
gjennom å synliggjøre og markedsføre fotballens aktiviteter som idrett og fritidsaktivitet i 
tråd med klubbens og NFFs visjon, målsetninger og strategi. 
 

Styret er høyeste beslutningsmyndighet mellom årsmøtene og har ansvar for å gjennomføre 
årsmøtets beslutninger og iverksettelse av overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 
bestemmelser. 
 
Styret ansetter daglig leder. Styrets leder har personalansvar for daglig leder. 
Styret skal i nødvendig utstrekning sørge for at det blir utarbeidet planer og retningslinjer 
for klubbens virksomhet og legge disse fram for behandling på årsmøtet. 
 
Styrets medlemmer har ansvar for å følge opp tildelte utvalg/ressurspersoner. En 
forutsetning for at styret og klubben for øvrig skal fungere er at samtlige styremedlemmer 
først og fremst tar helhetlig ansvar for klubben, i tillegg til å ta ansvar for eget 
ansvarsområde. 

4.4 STYRETS VIKTIGSTE OPPGAVER 

Styrets viktigste oppgaver er: 
 

 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 

4.5 DAGLIG LEDER 

Daglig leder er ansatt i klubben og har ansvar for daglig drift av klubben. Daglig leder er 
ansatt av styret og rapporterer til styrets leder. Daglig leder skal ha arbeidsavtale, og skal 
følge de retningslinjer og pålegg styret gir. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde gis av styret 
gjennom styreleder. 
 

Daglig leder har følgende ansvarsoppgaver: 
 

 Daglig oppfølging av regnskap/økonomi, herunder inn- og utbetalinger 
 Følge opp medlemskontingent og aktivitetsavgifter  
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 Oppdatering av klubbens medlemsregister og registrering av nye medlemmer. 
 Oppdatere klubbens tillitsvalgte på hjemmeside, NFF, ØFK. Brønnøysundregisteret 

etc.  
 Kontakt med offentlige myndigheter, krets, forbund 
 Hente posten og fordele denne 
 Tar imot alle henvendelser på mail og sender dem videre til styret og øvrige i 

organisasjonen etter fagområder 
 Daglig leder har fast punkt på styremøtet der han gir en status på løpende drift 

inkludert kostnader, inntekter, utestående fordringer og innkomne saker fra krets og 
forbund 

 Økonomirapporter (regnskap) utarbeides og sendes styret så fort de er klare samt 
behandles på første derpå kommende styremøte 

 Ansvarlig for å sende søknad om støtte og refusjoner fra kommune, forbund og 
andre organisasjoner 

 Jobbe med inntektsbringende sponsorvirksomhet i samarbeid med styret 
 Ansvar for oppfølging av banedrift og kontakt med banemannskap 
 Har ansvar for spillerregistreringen 
 Ansvar for spilleroverganger 

 

Det er utarbeidet egen arbeidsinstruks for klubbens Daglig Leder. 
 

4.6 BESKRIVELSE AV ØVRIGE ROLLER/FUNKSJONER 

4.6.1 Sportsjef 
Sportssjef er overordnet sportslig ansvarlig for klubbens a-lag og juniorlag. Sportssjef har 
ansvaret for spillerlogistikk på a-lag og juniorlag, og er i samråd med daglig leder og 
sportslig utvalg ansvarlig for spillerkontrakter. 

4.6.2 Markedsansvarlig 
Markedsansvarlig er overordnet ansvarlig for klubbens salgs- og markedsaktiviteter inn 
mot klubbens sponsorer og samarbeidspartnere. 
Markedsansvarlig er også medlem i klubbens markedsgruppe. 

4.6.3 Trenerkoordinator 
Trenerkoordinator er ansvarlig for oppfølging av klubbens trenere i ungdomsfotballen, og 
har ansvaret for at klubbens sportsplan blir lagt til grunn for gjennomføring av sportslige 
aktiviteter i klubben. 
 
Trenerkoordinator leder klubbens trenerforum og er ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av trenerforumet i tråd med klubbens sportsplan. Trenerkoordinator skal 
følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, og være en trener for trenerne. 
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Trenerkoordinator skal kartlegge kompetansen til klubbens trenere og bidra til at alle 
trenere har nødvendig utdanning i samsvar med kravene definert i klubbens sportsplan. I 
tillegg skal Trenerkoordinator bistå med rekruttering av nye trenere. 
 
Trenerkoordinator skal minimum gjennomføre 8 trenerforum, men flere trenerforum 
knyttet til konkrete temaer i klubbens sportsplan kan selvfølgelig gjennomføres.  

Trenerforum skal gjennomføres månedlig i de mest aktive treningsmånedene til klubben. 
Hvert Trenerforum skal ha forhåndsbestemte temaer, valgt av Trenerkoordinator. 

Følgende temaer bør være gjennomgått i løpet av sesongen: 

Oppstart av sesong: 

 Gjennomgang av klubbens sportsplan 
 Nye trenere er på plass 
 Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst 
 Påmelding til kurs 
 Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen 

Midtveis i sesong: 

 Evaluering av vårsesongen 
 Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben 
 Planlegging av spillerlogistikk i forhold til sluttspill 

Avsluttende del av sesongen: 

 Evaluering av sesongen 
 Planlegging av ny sesong 
 Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong 

4.6.4 Spillerutvikler  
Spillerutvikleren skal bidra til at Kvik Halden FK når sine mål for spillerutvikling. 
Spillerutvikleren skal utføre sin virksomhet i tråd med klubbens visjon, verdier, mål og 
organisasjon, og skal sørge for å gjøre disse kjent for sine kollegaer og spillere.  
 
Spillerutvikleren skal jobbe med å utvikle klubbens spillerutviklingsprogram i 
ungdomsfotballen (13-16 år), herunder samarbeid med andre klubber, krets og 
skoleverket.  
 
Spillerutvikleren skal jobbe med å utvikle klubbens trenere i barnefotballen og følge opp 
klubbens mål og strategier for barnefotball (6-12 år). 
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Spillerutvikleren skal skape et godt prestasjons- og utviklingsmiljø rundt klubbens 
ungdomslag.  
 
Det er utarbeidet egen arbeidsinstruks for klubbens spillerutvikler. 
 

4.6.5 Barnefotballkoordinator 
Barnefotballkoordinatoren skal sørge for at klubbens aktiviteter innenfor barnefotballen 
skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og 
retningslinjer for bekjempelse av bruk av rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, 
diskriminering, seksuelle overgrep og trakassering. 
 
Barnefotballkoordinatoren skal først og fremst fungere som et bindeledd mellom daglig 
leder og de ulike trenere/lagledere i barnefotballen, og skal i tillegg aktivt bidra med å 
utvikle klubbens tilbud innen barnefotballen (5-12 år). 
 
Barnefotballkoordinatoren skal bidra til å skape et godt miljø både sosialt og 
utviklingsmessig innenfor klubbens barnefotballtilbud. 
 
Det er utarbeidet egen arbeidsinstruks for klubbens barnefotballkoordinator. 
 

4.6.6 Oppstartsansvarlig 
Oppstartsansvarlig er ansvarlig for å ta imot nye årganger med spillere og informere 
foreldre om klubbens tilbud og retningslinjer for deltakelse. 
  
Oppstartansvarlig skal kjenne klubbens visjon, verdier, mål og organisasjon. 

4.6.7 Dommerkoordinator 
Dommerkoordinator er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av klubbens dommere. 
 
Dommerkoordinators oppgaver er: 
 

 Å ha god kontakt og godt samarbeid med: 
o Klubbens dommere 
o Klubbens styre og administrasjon 
o Lagledere og trenere 
o Fotballkretsen 

 Å sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i 
forhold til antall lag 

 Å legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og 
veilede disse i kamper 
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 Å ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og 
etterutdanning i nært samarbeid med kretsen 

 Å ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje 
med spillerne 

 Å ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale 
 Å tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, 

herunder også deltakelse på treningsleire 
 

4.6.8 FIKS-ansvarlig 
Klubbens FIKS-ansvarlige har følgende hovedansvarsområder: 
 
Forankring 
Påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. 
Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber 
etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er 
også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere. 
 
Brukeradministrasjon  
Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. 
Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til: 
 

a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator” 
b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter 

med rettighet som ”Klubbruker” 
 

Østfold Fotballkrets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). 
 
Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere 
innunder punkt b). 
 
Brukeropplæring  
Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde 
oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor. 

5 LAGENES ORGANISERING 
Klubbens lag er organisert i årganger, og hver årgang har én hovedtrener og én 
årgangskoordinator. Det er utarbeider kontrakter med alle lagledere/trenere som og alle 
skal i tillegg signere på Fair Play Holdningskontrakt. 
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5.1 HOVEDTRENER 

Hovedtrener er overordnet ansvarlig for årgangens sportslige tilbud og skal bistå 
lagstrenere med planlegging av sportslige aktiviteter, i tråd med klubbens sportsplan.  

5.2 ÅRGANGSKOORDINATOR 

Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til cuper og 
turneringer). Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben. Koordinere årgangens deltagelse 
på dugnader. 
 
For hvert lag innenfor en årgang skal minimum følgende roller være definert: 
 

 Lagstrener 
 Lagleder 
 Foreldrekontakter 

5.3 LAGSTRENER 

Lagstreneren har ansvaret for lagets sportslige tilbud i samråd med årgangens hovedtrener: 
 Treningsopplegg 

 Treninger 
 Laguttak 
 Kampledelse  
 Spillersamtaler/-møter 

 
Lagstreneren følger opp hver enkelt spiller best mulig, og  samarbeider med lagleder og 
trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget.  
 

Lagstreneren er også sentral når det gjelder hospitering, kontakt med styret/sportslig 
utvalg og trenerkoordinator. Mer om klubbens hospiteringsfilosofi finnes i klubbens 
sportsplan. 

5.4 LAGLEDER 

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt 
laget. Lagleder har ansvar for organisering av lagets aktiviteter. Lagleder skal sørge for 
oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) som 
meldes inn til administrasjonen, og skal orientere administrasjonen fortløpende om spillere 
som kommer til og spillere som slutter. Arrangere foreldremøter 
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Lagleder samarbeider med trenerne om spillermøter, og skal være kjent med klubbens 
Sportsplan. Lagleder har også følgende ansvarsområder: 
 

 Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside 
 Ansvarlig for påmelding til cuper 
 Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert 
 Ansvarlig for bestilling av utstyr 
 Ansvarlig for utfylling av kamprapport via FIKS før kamp som overleveres dommer 

før hjemmekamp  
 Sørge for at dommeren får betaling eller alternativt levere dommerregning til 

klubbens administrasjon snarest etter hjemmekamp 
 Ansvarlig for oppfølging av gule/røde kort (FIKS), for å få oversikt over når spillere 

skal stå over pga. karantene 

 Ansvarlig for å omberamme kamper (FIKS) 
 Logistikkansvarlig ved bortekamper 
 Ordne med garderober til hjemmekamper og innta/utpeke rollen som Kampvert  
 Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter. 

5.5 FORELDREKONTAKT 

Foreldrekontaktene skal være bindeledd mellom foreldregruppa og lagledelsen/klubben og 
skal først og fremst bidra til å fremme det sosiale miljøet i spiller- og foreldregruppa. 
Foreldrekontaktene skal jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at 
uenigheter tas opp. Foreldrekontaktene arrangerer sosiale tiltak som skal fremme et godt 
miljø blant spillere og foreldre på laget, og skal bidra til å organisere dugnader og fordele 
oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere sammen med årgangskoordinator.  
 

5.6 SOSIALT ANSVARLIG 

Hver årgang utnevner en sosialt ansvarlig som har ansvar for å opprettholde det sosiale 
tilbudet. 
Sosialt ansvarlig kommuniserer med administrasjonen for å planlegge de forskjellige 
arrangementene, f.eks. kveldsmat på klubbhuset. 
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6 KLUBBDRIFT/RUTINER 

6.1 POLITIATTEST  

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer 
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.  
 
Styret oppnevner en politiattestansvarlig og sørger for å utarbeide rutiner for at kontroll 
med politiattester er implementert. Politiattestansvarlig skal holde status og ha kontroll på 
at samtlige relevante verv i klubben har levert politiattest, så klubben kan bekrefte at alle 
med relevante verv har levert gyldig politiattest. 

6.2 KONTINGENTER, AVGIFTER, MEDLEMSKAP  

Klubben benytter Sparebankens medlemsnett som er et elektronisk medlemssystem. Dette 
systemet benyttes for utsending av faktura til medlemmene, og gir en enkel oversikt over 
utsendelser og innkreving av kontingenter. 
 

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og 
treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene. 

6.2.1 Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal være innbetalt innen 1. april.  
Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Alle skal registreres med navn, 
fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 

6.2.2 Treningsavgift 
Alle som er med på klubbens aktiviteter skal betale treningsavgift. Klubbens satser for 
treningsavgift ligger på klubbens hjemmeside. Treningsavgift faktureres to ganger i året 
(vår og høst). 
 
Treningsavgiften dekker klubbens faktiske kostnader knyttet til aktiviteter, som: 
 

 Investeringer og vedlikehold av anlegg som klubbhus og baner 
 Lønn til trenere 
 Påmeldingsavgifter Østfold Fotballkrets 
 Lagspåmeldinger cuper og turneringer 
 NFFs lagsforsikringer 

6.2.3 Øvrige avgifter 
Klubben innkrever egenandeler i forbindelse med deltakelse på cuper og turneringer. 
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6.2.4 Forsikring  
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et 
krav om at spillerne er registrert som medlem av klubben. Dette betyr at alle fotballspillere, 
uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. 
 

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

6.3 ARBEIDSGIVERANSVAR 

Styret har arbeidsgiveransvaret for klubbens ansatte. Ansvar for å følge opp daglig leder 
har styret. Daglig leder har oppfølgingsansvar for klubbens øvrige ansatte. 
 
Klubben er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening og det er ikke opprettet tariffavtale 
med klubbens ansatte. 

6.4 GJENNOMFØRING AV KLUBBENS HJEMMEKAMPER 

Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair-play kriterier. 
 
I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor skal 
det avholdes et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. 
Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen.  
 
En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å 
sikre en fin ramme rundt aktiviteten utpeker klubben en egen kampvert. Det er både viktig 
og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert skal også ha 
en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god 
ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på kampvert-vest og har med 
seg foreldrevettkort. 

6.5 BRUK AV KLUBBHUS OG ANLEGG 

6.5.1 Treningsanlegg 
Klubben disponerer kommunens anlegg på Strupe som består av 3 kunstgressbaner (7er, 
9er og 11er), én 5er bane med naturgress samt én ballbinge. Klubben har ansvaret for å 
vedlikeholde det kommunale baneanlegget, inkludert brøyting av banene.  
 
Klubben har egne utstyrsboder (A-lag/Jr, og Ungdomsavdelingen) på anlegget som 
inneholder nødvendig lagsutstyr for gjennomføring av treninger. 
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All bruk av baneanlegget skal koordineres med klubbens administrasjon, som fordeler tider 
til de ulike lagene. 

6.5.2 Garderober 
Klubben disponerer garderobeanlegget til Strupe Ungdomsskole som benyttes under 
trening og kamp i følgende tidsrom: 
 
Mandag-fredag  16:00 – 22:00.  
Lørdag  09:30 – 16:00. 
Søndag  10:30 – 14:00. 
 
Ved behov for ytterligere garderobetid må administrasjonen forespørres. 
I forbindelse med seriekamper vil åpningstidene til garderobene bli justert av klubbens 
administrasjon.  
 
For benyttelse av garderobeanlegget skal det benyttes personlige nøkkelkort som det må 
betales et depositum på 500,- for. Det er utarbeidet rutiner for utlevering av nøkler og 
nøkkelkort, samt retningslinjer for bruk av garderobeanlegget, som finnes på klubbens 
hjemmesider.  

6.5.3 Klubbhus 
Klubben har eget klubbhus som inneholder kontorer for klubbens administrasjon samt et 
forsamlingslokale som kan benyttes av klubbens ulike lag til foreldremøter, spillermøter 
etc. Klubben oppfordrer til bruk av klubbhuset for å skape et godt sosialt miljø, f. eks. felles 
champions League-kvelder i klubbhuset etc. Bruk av forsamlingslokalet skal koordineres 
med klubbens administrasjon. 
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Klubbhuset ligger på Strupe, like ved Strupe ungdomsskole og adressen er Thorsheimveien 
10, 1782 Halden. Spretten Idrettsbarnehage holder til i første etasje på klubbhuset, mens 
klubbens daglige drift holder til i andre etasje. Ved større arrangementer som for eksempel 
Fredriksten Cup disponerer klubben hele bygget. 

6.6 OVERSIKT OVER HVILKE ARRANGEMENTER KLUBBEN HAR   

6.6.1 Remmen-cup 
Remmen-cup er en innendørsturnering som arrangeres for aldersgruppen 6-10 år i 
Remmenhallen. 
 
Remmen-cup arrangeres årlig 1. helgen i mars. 

6.6.2 Fredriksten-cup 
Fredriksten-cup er en utendørsturnering som arrangeres for aldersgruppen 6-13 år. 
Turneringen avvikles på Strupe. 
 
Fredriksten-cup arrangeres årlig tidlig i mai. 

6.6.3 Fotballskolen 
Fotballskolen arrangeres for aldersgruppen 6-13 år på Strupe.  
 
Fotballskolen arrangeres første uken etter skoleslutt i juni og varer i 4 dager, mandag til 
torsdag 10:00 – 14:00. 

6.6.4 Keeperskolen 
Keeperskolen arrangeres for aldersgruppen 6-13 år på Strupe.  
 
Keeperskolen arrangeres første uken etter skoleslutt i juni og varer i 4 dager, mandag til 
torsdag 14:00 – 16:00. 

6.6.5 9er turnering 
9er turneringen arrangeres for aldersgruppen 12 år og avvikles på Strupe. 
 
9er turneringen arrangeres en helg i siste halvdel av september. 

6.6.6 Fotballens dag 
Fotballens dag arrangeres for alle klubbens barne- og ungdomsspillere på Strupe. Dagen 
skal ha et sosialt preg, men det vil også være muligheter til å ta ferdighetsmerke. 
 
Klubbens A-lags- og juniorspillere vil delta i gjennomføringen av fotballens dag. 
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6.6.7 Fest for tillitsvalgte 
Etter sesongens slutt arrangerer klubben fest for alle tillitsvalgte i klubben. 
 

6.6.8 Årgangsansvar på interne turneringer/cuper 
Lag 10 år har ansvaret for Remmen Cup 
Lag 7 år har ansvaret for parkering under Fredriksten Cup 
Lag 12 år har ansvaret for rydding under Fredriksten Cup 
Lag 8-11 år har ansvaret for kiosk under Fredriksten Cup  
Lag 13 år har ansvaret for 9er turnering 

6.7 INFORMASJON OM DOMMERE   

Et viktig mål for klubben er å sikre et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest 
mulig og beholde disse lengst mulig. Klubben ønsker også at dommere med ambisjoner gis 
utviklingsmuligheter.     
 
Klubben arrangerer årlige klubbdommerkurs, og klubben skal stimulere til at alle 
årsklasser i fotballgruppa rekrutterer en spiller eller forelder til klubbdommerkurset. 
 
Klubben tildeler dommerutstyrspakker i tråd med retningslinjene til Østfold Fotballkrets, 
og det utarbeides dommerkontrakter som regulerer dommerens og klubbens forpliktelser. 
 
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 Østfold Fotballkrets 
organisere veiledning av dommere, mens det for klubbdommere er klubbens oppgave. 
 
Dommerkontakten er en rolle i klubben som er viktig for å legge til rette for dommerne i 
klubben.    

6.8 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR LAGENE I KVIK HALDEN 

6.8.1 Generelt 
Materialansvarlig er den som har ansvar for klubbens innkjøp av materiell og utstyr. Det er 
et felles ansvar å benytte, forvalte og ta vare på utstyret. Klubb-/lagsutstyr skal være av 
merket Umbro som er klubbens utstyrsleverandør. 
 
Tillitsvalgte som har mottatt utstyr fra klubben plikter å ikke benytte utstyr fra 
konkurrerende merker når de representerer klubben. Dette gjelder både treninger, møter, 
kamper og samlinger ol. 
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Alt utstyr som klubben skal betale, skal forhåndsgodkjennes og bestilles av klubbens 
materialansvarlige. Klubben har avtale med G-Sport Svinesundparken som er klubbens 
sportsbutikk. Medlemmer oppnår rabatt ved bruk av fordelskortet på ordinære varer. 
 
Innkjøp av materiell og utstyr som betales av det enkelte årstrinn/lag skal også bestilles av 
klubbens materialansvarlige.  
 
Det er kun anledning til å benytte klubbens logo og navn på utstyr som omfattes av avtalen 
med Umbro.  
 
Materialansvarlig skal etter sesongslutt sette opp oversikt over eksisterende materiell og 
utstyr, og utarbeide innkjøpsbudsjett og oppsett for uttak av sponsorpakken fra Umbro. 

6.8.2 Drakter 
Drakter blir delt ut etter behov i god tid før seriestart. 
Drakter leveres inn etter sesongslutt. 
Klubben bestiller drakter til klubbens ulike lag ved behov.  

6.8.3 Treningstøy til spillere 
Spillerne kan kjøpe klubbens treningstøy hos klubbens sportsbutikk. Klubbens treningstøy 
påtrykkes KVIK HALDEN FK på ryggen, og klubbmerke på front/bryst. 

6.8.4 Treningstøy til trenere 
Trenere får treningstøy fra klubben. Kriterier for å få treningstøy er at treneren deltar på 
minst halvparten av lagets treninger. Treningstøyet skal brukes på trening, kamper eller 
andre arrangement hvor treneren representerer klubben. Det skal ikke benyttes utstyr av 
annet utstyrsmerke enn Umbro. 

6.8.5 Treningsballer 
Det skal være treningsballer tilgjengelig i materialrommet. Lån av treningsballer ut fra 
klubbens anlegg skal ikke skje. 
 
Hvert lag har egne treningsballer i egne skap, som kun er til bruk for organisert trening. 

6.8.6 Match-baller 
Det skal være tilstrekkelig antall matchballer tilgjengelig i materialrommet. Lån av 
matchballer ut fra klubbens anlegg skal ikke skje. 

6.8.7 Markeringsvester 
Det skal være markeringsvester i min. 2 forskjellige farger tilgjengelig i materialrommet. 
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6.8.8 Markører 
Det skal være tilstrekkelig antall kjegler og «kinahatter» tilgjengelig i materialrommet. 
Hvert lag har eget utstyr. 

6.8.9 Dommere 
Klubbdommere får «trøye» og fløyte. Kretsdommere får standard utstyrspakke som 
definert i dommerkontrakten. 

6.8.10 Førstehjelpskoffert 
Alle lag får utlevert en førstehjelpskoffert. Innhold kompletteres ved behov. 

6.8.11 Trenerjakke 
Trenere som har minst 2 utetreninger pr. uke i vintersesongen får trenerjakke. Slutter 
treneren før det er gått 2 sesonger, leveres jakken tilbake til klubben. 
 

6.8.12 Medisinsk utstyr 
Klubben stiller med medisinsk utstyr til lagene. Ved manglende medisinsk utstyr kontaktes 
daglig leder og forespurt medisinsk utstyr legges i laghylla. 
 

6.8.13 Handledager 
Det arrangeres handledager i samarbeid med Umbro og G-Sport. De kan delta på klubbens 
arrangementer. 

6.8.14 Utstyr som spillerne kjøper 
Klubben anbefaler at det kjøpes utstyr fra Umbro hos G-Sport for å opprettholde klubbens 
avtaler. 
Medlemmer i Kvik Halden oppnår følgende rabatt på G-Sport Svinesundparken: 
 
Ordinære varer 20% 
Umbro/Mizuno 25% 
Bestilling av treningstøy gjennom klubben 40% (Kun lagbestilling) 

6.8.15 Keeperhansker 
Hvert påmeldte lag i seriesystemet mottar 1 par keeperhansker per sesong i barne- og 
ungdomsfotballen.  

6.8.16 Årsrapport 
Hver årgang skal levere årsrapport innen 31.12 hver sesong. 
Mal for årsrapport finnes på hjemmesiden. 
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6.8.17 Inngang A-kamp 
Alle Kvik Halden sine aktive fotballspillere under 18 år kommer gratis inn på Kvik Halden 
sine seriekamper i 2. divisjon.  
Ansvarspersoner rundt de forskjellige lagene som yter en betydelig innsats ukentlig for 
laget har også fri inngang til Kvik Halden sine seriekamper i 2. divisjon. 
Alle som har fri inngang skal bruke «frikort-inngangen». 
 

6.8.18 Deltagelse i cuper 
 5er fotball: 3 turneringer i Østfold. 
 7er fotball: 4 turneringer i Østlandsområdet.  

Overnattingscuper er tillat, men må dekkes av laget i sin helhet. Utenlandsturer 
forspørres daglig leder. 

 9er fotball: Turneringsdeltagelser bestemmes i samråd med spillerutvikler. 
Overnattingscuper er tillat, men må dekkes av laget i sin helhet. Utenlandsturer 
forspørres daglig leder. 

 11er fotball: Turneringsdeltagelser bestemmes i samråd med spillerutvikler. 
Overnattingscuper er tillat, men må dekkes av laget i sin helhet. Utenlandsturer 
forspørres daglig leder. 

 Ved overnattingscuper dekker klubben egenandel samt A/B kort for inntil 2 
lagledere per lag. 

 

6.8.19 Påmeldingsbudsjettet per lag 
 
Budsjett for deltagelse i cup per påmeldte lag i seriespillet inneværende sesong. 
 

Oppstartsårgang (ikke påmeldt seriespillet)    4000,- 
5er fotball per lag                                                       3000,-  
7er fotball per lag                                                       4000,- 
9er fotball per lag                                                       6000,- 
11er fotball per lag                                                     8000,- 
 

 

 

7 ØKONOMI – PLAN FOR ØKONOMISTYRING 
Klubbens overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert 
gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. 



 

Med bredden mot toppen 

7.1 BUDSJETT  

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, 
dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet slik at avvik lett kan 
følges opp.  
 
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

7.2 REGNSKAP  

Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapet følger i utgangspunktet 
kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der 
posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering 
slik at bokføring skjer på ”rett år”. 
 
Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får 
regnskapsrapporter annenhver måned. Regnskapsåret følger kalenderåret. 

7.3 ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING 

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn 
økonomi. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysningene. 
 
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og 
oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto 
(innleveres til banken). 

7.4  BRUK AV BANKKONTO  

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks. 
styreleder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av 
mottaker. 

7.5 LAGSKASSE 

Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. All økonomi skal bokføres i 
klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig løsning for å styre 
pengeflyten til de ulike lagene. 
 
Lagskasse for håndtering av kontanter kan være praktisk for å betale dommere eller for 
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andre små utlegg. Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes 
økonomiansvarlig raskt. 

7.6 REGNINGSBETALING 

Klubbens inngående fakturaer skal attesteres av styreleder eller daglig leder før levering til 
økonomiansvarlig for anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to 
personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer 
før betaling. 

7.7 BILGODTGJØRELSE / REISEREGNING 

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til 
kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente 
bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. 

7.8 ØKONOMISK ANSVAR 

For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og 
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets 
godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er klubbens styre som kan foreta 
ansettelser og inngå sponsorkontrakter.  

7.9 INNKREVING 

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen, med 
mindre klubbens økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål. 
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. 

7.10 DUGNAD OG SALGSAKTIVITETER 

Kvik Halden sine cuper arrangementer er med på å gi barna idrettsglede og fellesskap og 
klubben er avhengig av dugnadsinnsatsen (kioskvakt, parkering o.l.) til foreldre/foresatte 
for vellykket gjennomføring. Alle medlemmer over 18 år eller foreldre/foresatte må delta. 
Ved flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en pr familie. 
Utover dugnad på Kvik Halden sine egne arrangementer har klubbens medlemmer følgende 
årlige dugnader man skal delta på. 
 
Internlotteriet: Salg av lodd til en verdi av kr.500,-/750,- pr. medlem i mars hvert år. Dette 
gjelder alle aktive medlemmer i u-avdelingen. Vi premierer det laget som selger flest lodd. 
Kalenderlotteriet: Salg av julekalendere til en verdi av kr. 750,- pr. medlem i november 
hvert år. 
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Dette gjelder alle aktive medlemmer i u-avdelingen. Vi premierer det laget som selger flest 
kalendere. 
 
Klubbdugnad: Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at klubben 
skal kunne gi alle medlemmene et godt aktivitetstilbud. Klubben vil gjennom året ta på seg 
større dugnader som Grenserittet, Landegrensen, Allsang, varetelling etc., der medlemmer 
over 18 år eller foreldre/foresatte må delta.  
Ønsker en ikke å delta på denne type dugnad kan en kjøpe seg fri i starten av året for 500,-. 
For dere som har flere barn i klubben vil denne dugnaden begrenses til en per familie. 

7.10.1 Kveldsmat 
Hvert lag ar muligheten til å arrangere «Kveldsmat» på klubbhuset 4 ganger per år. 
Lagets sosialt ansvarlig forespør klubbens administrasjon om gjennomføring av kveldsmat. 
Mat blir kjøpt inn etter ønsker/behov og står klart til laget. 

8 INFORMASJON/KOMMUNIKASJON 
Klubben ønsker å ha en mest mulig åpen kommunikasjon og informasjonsflyt både internt 
og eksternt. Klubbens hjemmesider – www.kvikhalden.no - er klubbens 
hovedinformasjonskanal. I tillegg er klubben aktiv på sosiale media. Her skal det legges ut 
nyheter rundt hva som skjer i klubben. På klubbens hjemmesider er det også fokus på de 
forskjellige lagene. Alle lag får sin egen side hvor de kan lage sine egne nyheter samt at det 
finnes oversikt over de ulike aktivitetene til hvert lag. 
 
Andre aktuelle kanaler for informasjonsutveksling er: 
 

 Trenerforum   
 Foreldremøter   
 Lagledermøter   

 
I tillegg arrangerer klubben et årlig møte for trenere/ledere, spillere, foreldre og 
medlemmer for å informere om klubbens virksomhet. Det årlige møtet skal omhandle: 
 

 Klubbens verdigrunnlag 
 NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 
 Fair play 
 Tema fra ”Trygge rammer” 

 
Klubben velger ut og presenterer ett tema fra ”Trygge rammer” årlig og utarbeider og 
implementerer retningslinjer som skal kommuniseres tydelig ut, bl.a. på klubbens 
hjemmesider 
 

http://www.kvikhalden.no/
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Temaene som det skal arbeides med er: 
 

 Seksuelle overgrep og trakassering 
 Doping 
 Alkohol 
 Trafikksikkerhet 
 Kampfiksing og spilleavhengighet 
 Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play) 
 Skader og forsikring 
 Kosthold/Ernæring 

9 REKRUTTERINGSPLAN 
Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene klubben utfører. For å 
sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, har klubben utarbeidet en plan 
som inneholder en beskrivelse av hvordan nye årskull med spillere rekrutteres og hvordan 
disse blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. 
 
Norsk idrett er basert på frivillig innsats av foreldre – og de mange titusener av foreldre 
gjør en strålende jobb år etter år. Nye barn kommer til hvert år og får vi ikke med oss 
foreldrene greier vi heller ikke å drive klubben. Like viktig som spillerrekruttering er 
dermed også foreldrerekruttering, da klubben er helt avhengig av foreldre til 
gjennomføring av klubbens aktiviteter rettet mot barnefotballen. Foreldrerekruttering er 

derfor også et viktig område som omhandles i klubbens rekrutteringsplan. 

10 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.  
 
Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben, og dyktige trenere er 
avgjørende for kvaliteten på klubbens aktiviteter. Klubben har derfor utarbeidet en 
kompetanseplan som definerer kriterier for utdanning/kompetanse av både klubbens styre 
og trenere. 

11 ÅRSHJUL/AKTIVITETSKALENDER 
Fotballåret har sin egen syklus, og det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en 
rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig. 
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For å sikre ryddighet og oversikt har klubben utarbeidet et årshjul, der oppgaver som skal 
gjøres, arrangementer som skal gjennomføres og prosjekter som skal igangsettes er 
definert. Årshjulet inneholder også datoer og tidsfrister som er nyttige for planlegging av 
sesongen. Klubbens årshjul ligger på klubbens nettside slik at det er tilgjengelig for flest 
mulig. 

12 UTMERKELSER 
Klubbens hedersbevisninger som tildeles på klubbens årsmøte er: 
   

 (1) Fortjenestemerke.  Styret vedtar tildeling av klubbens fortjenestemerke til medlem 
som har gjort en fortjenestefull innsats for klubben. I tillegg tilfaller klubbens 
fortjenestemerke spillere som har deltatt på klubbens A-lag i 200 obligatoriske kamper. 
 
(2) Gullmerke Gullmerkekomiteen vedtar tildeling av klubbens Gullmerke til medlem som 
har nedlagt en utmerket og langvarig innsats for klubben på administrativt og/eller 
sportslig nivå. 
 
(3) Æresmedlemskap Årsmøtet vedtar, etter samlet innstilling fra styret og 
Gullmerkekomiteen, æresmedlemskap til person i eller utenfor klubben som har gjort en 
innsats av ekstraordinær betydning for klubben. 


