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Innledning 
 
 
Hensikten med å utarbeide denne organisasjonsplanen er å gi alle, som er 
involvert i klubben på en eller annen måte, nødvendig informasjon og bakgrunn 
for å utføre et verv eller en støttefunksjon. 
Den vil også være tilgjengelig for øvrige medlemmer og andre interesserte bl.a. 
på klubbens internettside(www.aalalpin.com). 
 
Den viser også den store innsats som er nødvendig fra mange frivillige for å gi 
barn og ungdom i Ål Alpin et positivt idrettslig fritidstilbud. 
 
Arbeid i en frivillig organisasjon, som Ål Alpin, gir imidlertid mye tilbake til de 
som deltar. For det første gleden av å være med på å utføre et viktig 
samfunnsnyttig arbeid som gir barn og ungdom positive fritidsaktiviteter. 
Dernest er det utviklende for hver enkelt gjennom arbeid med å skape aktivitet, 
økonomi og organisering. 
 
Vi håper at alle som deltar i frivillig arbeid i Ål Alpin opplever det som positivt 
for hver enkelt og at det skapes noe positivt og nyttig i lokalsamfunnet. 
  
Ål Alpin har som klubb et spesielt fokus på arrangement. Det ligger en strategi i 
det å utnytte våre store arrangement til å utvikle klubben og klubbens utøvere. 
For å få dette til er klubben avhengig av en dugnadsånd ”litt utenom det vanlige”. 
Det settes krav til deltagelse fra alle foreldre / foresatte, og det kan til tider 
være tungt og arbeidskrevende. Likevel er klubbens økonomi tuftet på 
arrangementer og det er verdt å tenke på hva ungene får igjen for 
dugnadsinnsatsen. 
 
 
Ål, september 2005 
 
 
Syver Medgard   
Styreleder Ål Alpin 
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Vedtekter 
 

for 
 

Ål Alpin 
 
 

Disse vedtektene er vedtatt av styret på vegne av årsmøtet, 23/8 2006. 
 
§ 1 Formål 
 
Ål Alpin er en del av Ål Idrettslag, men er frittstående med eget budsjett og 
egne personlige medlemmer. Ål Alpin skal drive alpinidretten i sunne former ved 
samarbeid, organisert i idrettslaget, Norges Skiforbund og Norges Olympiske 
komité. 
 
§ 2 Organisatorisk tilknytning 
 
Ål Alpin er medlem av Norges Skiforbund gjennom Ål Idrettslag og Buskerud 
Skikrets. 
Ål Alpin hører hjemme i Ål kommune. 
Reglene i NIF’s lov kap. 1,2,5,11,12 og 13 gjelder for Ål Alpin uavhengig av hva 
som måtte stå i disse vedtekter eller i Ål idrettslag sin lov. 
 
 
§ 3 Medlemmer 

 
Ål Alpin er åpen for alle som retter seg etter disse vedtektene. Medlemskap i Ål 
Alpin er gyldig når medlemsavgiften er betalt.  
 
§ 4 Kontingent 

 
Årsmøtet fastsetter kontingenten. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller 
andre rettigheter og styret i Ål Alpin kan stryke disse som medlemmer i Ål 
Alpin. Dersom et medlem blir strøket kan det ikke bli tatt opp igjen før skyldig 
kontingent er betalt. 
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§ 5 Stemmerett 
 
For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem 
minst 1 måned og ikke være skyldig kontingent. 
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke har arbeidsavtale med Ål 
Alpin, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til møter i Ål 
Idrettslag eller i Buskerud Skikrets. 
 
§ 6 Godtgjørelse 

 
Klubbens medlemmer kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, 
inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Klubbens medlemmer kan motta en rimelig 
godtgjøring for arbeidet. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske 
utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap. 
 
§ 7 Straffesaker 

 
For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s straffebestemmelser). 
 
§ 8 Årsmøte 
  
Årsmøtet er det høyeste organ i Ål Alpin, og blir avholdt vært år i Juni mnd. 
Styret kaller inn til årsmøte med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene 
og ved utlysning i Hallingdølen.  
Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før 
årsmøtet. 
Saksliste og saksframlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 
årsmøtet. 
Alle medlemmer i Ål Alpin har tilgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 
personer og/eller media til å være tilstede. 
Årsmøtet er vedtaksført med de medlemmer med stemmerett som møter. Ingen 
har mer enn en stemme og ingen kan stemme ved fullmakt. 
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag til vedtektsendring som ikke er 
oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og 
avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever dette. 
Årsmøtet ledes av styreleder Ål Alpin. 
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§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 
 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig ha et flertall av 
de avgitte stemmene. 
Alle medlemmer med stemmerett er valgbare. 
Alle valg skal være enkeltvise. Dersom det foreligger mer enn ett framlegg, eller 
det blir lagt frem krav om dette, skal det holdes hemmelig valg. 
Dersom ingen av kandidatene får over halvparten av de avgitte stemmene, skal 
det holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som fikk flest stemmer. Får 
de like mange stemmer ved omvalget skal det avgjøres på loddtrekning.  
 
§ 10 Oppgavene til årsmøtet 
 
1 Beretninger 

- Styrets beretning 
- Evt gruppers/arrangementers beretning 

2 Behandle Ål Alpins herunder gruppenes/arrangementers regnskap i  
   revidert stand 
3 Forslag som er kommet til styret minst to uker før årsmøtet avholdes 
5 Fastsettelse av medlemskontingent 
6  Vedta Ål Alpins budsjett, herunder gruppenes/arrangementers budsjett 
7 Bestemme Ål Alpins organisasjon(jfr. § 15) 
8 Valg : 

- Leder ( 1 år ) 
- Nestleder ( 1 år ) Velges fra sportslig gruppe 
- Kasserer ( 2 år ) 
- Sekretær ( 2 år ) 
- 2 styremedlemmer ( 2 år ) 
- 2 vararepresentanter ( 1 år ) 

9 Engasjere daglig leder 
10 Jibbegruppa xxxx 

 
§ 11 Ekstraordinært årsmøte 
 
Dersom styret eller overordnet idrettsorgan eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede finner det nødvendig, kan en holde ekstraordinært årsmøte  
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være sendt ut senest to uker før 
møtet skal holdes. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som er nevnt i 
innkallingen behandles. 
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§ 12 Medlemsmøter 
 
Medlemsmøter kan holdes når styret finner dette ønskelig. 
 
§ 13 Styret 
 
Styreleder er ansvarlig leder i styret og leder styremøtene hvis ikke annet er 
bestemt. Nestleder fungerer som leder når den er fraværende. Nestleder skal 
være fra sportslig gruppe. 
Kasserer har ansvaret for at regnskapet blir ført etter gjeldende regler.  
Bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Garantiforsikring skal være tegnet for de som disponerer kasse og bankkontoer. 
Styret kan delegere til daglig leder å foreta tilvisninger innen gitte 
retningslinjer. 
Styret skal sammen med daglig leder overholde alle tidsfrister når det gjelder 
medlemsregistrering, forsikringer, søknader og skal føre referat fra alle møter. 
Styret skal se etter at arbeidsinstruksen for daglig leder blir etterfulgt, og de 
skal evaluere daglig leders arbeide før hvert årsmøte. 
 
§ 14 Grupper og arrangement 
 

Ål Alpin kan organiseres i grupper som alle skal ha en ansvarlig leder. Årsmøtet i 
Ål Alpin vedtar organisering iht organisasjonsplan for kommende sesong.  
 
Ål Alpins rolle knyttet til arrangement i regi av Ål Alpin skal vedtas i styret før 
iverksettelse. Arrangementene i Ål Alpin ledes av daglig leder. Hvert 
arrangement skal defineres spesielt og det skal utarbeides budsjett og regnskap 
som skal godkjennes av styret. 
Daglig leder og komité for det enkelte arrangement er ansvarlig overfor 
årsmøtet og styret for arrangementets økonomi.  
 
§ 15 Økonomiske støtteordninger 
 
Ål Alpin dekker startkontingent for alle løpere på alle renn.  
Det skal fordeles en årlig sum til løpere som støtte til treningsavgift på ”lag” og 
reise/ opphold på mesterskap.  
Denne summen, samt maksimalt beløp til hver løper, skal vedtas på årsmøtet og 
fordeles på de løpere som kvalifiserer til lag og til mesterskap. Summen 
utbetales løperne i Ål Alpin etter søknad og etter faktiske kostnader.  

 
Alle andre økonomiske støtteordninger skal det søkes om til styret i Ål Alpin.  
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§ 16 Inhabilitet 
 
For Ål Alpins tillitsvalgte, daglig leder og medlemmer gjelder NIF’s 
inhabilitetsregler. NIF’s lov § 2 – 7.  
 
§ 17 Endring i vedtektene 
 

Forandring av disse vedtektene kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å være oppført på dagsorden. Det kreves 2/3 flertall av de 
angitte stemmer for at en lovendring er gyldig. 
 
Paragraf 18 i disse lover kan ikke forandres. 
 
§ 18 Oppløsning 
 

Oppløsning av Ål Alpin kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, 
eller at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslista, som er tilstilet 
medlemmene med minst en måned varsel før årsmøtet. 
 
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 
tre måneder senere, og for at Ål Alpin skal oppløses, må vedtaket her gjentas 
med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutning med andre grupper/klubber anses ikke som oppløsning av Ål 
Alpin. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, 
treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17. I tilfelle av 
oppløsning tilfaller Ål Alpins eiendeler Ål Idrettslag eller formål godkjent av 
idrettslaget. 
 
Ved oppløsning sendes Ål Alpins arkiv til Idrettskretsen. 
 
 
 

Ål, 21 Juni 2006 
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Organisasjon av klubben 

 
 

Årsmøtet/ 
Styret 

 
 

Hovedtrener 

 
 

Kasserer 

 
 

Materiellansvarlig 

 
 

Informasjons ansvarlig 

 
 

Sponsoransvarlig 

 
 

Leder sosialt 

 
 

Arrangement 

 
 

Sosial gruppe 

 
 

Sponsorgruppe 

 
 

Daglig leder 

 
 

Teknisk 

 
 

Treningsmateriell 

 
 

Program 

 
 

Nettside 

 
 

Klær 

 
 

Regnskapsfører 

 
 

Gruppetrenere 

 
 

Påmeldingsansvarlig 

 
 

Oppmann 

 
 

Premier 

 
 

Klubbarrangement 

 

 

Valgkomité 



Organisasjonsplan Ål Alpin 2005 Side 10 

Organisering av arrangementsgruppe  
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ARBEIDSOPPGAVER 

STYRET 
 
Leder: 
  
- lede styremøtene 
- være kontakt mot krets, forbund, kommune og Idrettsråd/lag   
- hovedansvar for kontrakter og avtaler 
- kontaktledd mellom Ål Alpin og Ål Skisenter 
- støtte daglig leder etter behov 

    
Nestleder: 
 
- lederens stedfortreder 
- kontaktledd styret – sportslig gruppe    
 
Sekretær: 

 
- ta referat fra alle styremøter og andre viktige møter 
- bistå leder med diverse korrespondanse 
- ajourføring av medlemslister 
- ajourføre arkiv 

 
Kasserer: 

 
- hovedansvar for budsjett og regnskapet i styret  
- hovedansvar for inn- og utbetalinger 
- føre regnskap som legges frem på gruppens styremøter 
- all kontakt med banken 
- kontingent 
- hovedansvar for innkjøp og salg 

 
Styremedlem:  
 
- bistå leder med diverse korrespondanse 
- representant på styremøter 
- bidra til å koordinere ansvar og oppgaver i gruppene 
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Varamedlem: 
 
- varamedlemmer kommer inn ved behov.  Ansvarsområdene kan derfor  
  variere.  
 
Valgkomité: 

- valgkomiteen skal sørge for at styret i Ål Alpin til enhver tid er   
  hensiktsmessig organisert. 
- sørge for at styret har nok medlemmer, og at det består av kompetente  
  personer. 
  

ADMINISTRASJON 
 
Daglig leder: 
Daglig leder skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og 
pålegg styret har gitt. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om saker 
det jobbes med. Saker av vesentlig betydning legges frem for styre før de 
iverksettes.                     
 
- ansvar for klubbens grupper.       
- kontaktledd mellom styret og gruppene. 
- kontaktledd mellom Ål Alpin og Ål Skisenter. 
- innkalling og saksforberedelser på styremøter. 
- koordinere driften av Ål Alpins materiell. 
- koordinere Ål Alpins budsjett og regnskap. 
- lede og koordinere arbeidet mellom de forskjellige lag og styremedlemmer.      
- forestå den daglige kontakt med trenere. 
- representant på styremøter, ikke stemmeberettiget. 
- koordinere ansvar og gi oppdrag i fbm inntektsbringende tiltak.(sponsorer,  
  dugnader, reklame, arrangementer, salg av effekter etc). 
- kontaktperson mot NSF/BSK i adm. saker.  
- delta på møter hvor adm.saker blir berørt. 
- daglig sponsorkontakt. 
- utarbeidelse av kontrakter og lignende. for styret. 
- arbeide med rekruttering av trenere/ledere og nøkkelpersoner. 
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GRUPPER 
 

Sportslig gruppe 
 
Formål:  
Sportslig gruppe skal legge til rette for et allsidig treningstilbud til sine 
medlemmer. 
- å tilrettelegge for positive aktiviteter som skaper et godt miljø med  
  utgangspunkt i alpinsporten i Ål. 
- å sørge for et sportslig opplegg i lagene som er tilrettelagt den enkeltes  
  ferdigheter og ambisjoner med skolerte trenere. 
- å sørge for at både bredde og topp blir ivaretatt. 
 
Organisasjon: 
- hovedtrener 
- gruppetrenere 
- oppmann  
 
Arbeidsoppgaver: 
- hovedansvaret for at idrettstilbudet er i henhold til formålet.       
- utarbeide opplegg for sesongen. 
- fordele utøvere på de forskjellige grupper. 
- registrere fremmøte. 
- være foreldrenes kontakt. 
- utgi informasjon vedrørende aktivitet i sportslig gruppe. 
- jevnlige trenermøter. 
- ansvar for utstyr brukt til trening og renn. 
- ansvar for støtteordninger til løpere og foreldre/foresatte. 
- lede rennkomitéen på alle klubbens arrangement. 
- ansvar for ”Ål Alpins skiskole”. 
- ansvar for barmarksopplegget. 
- utarbeide budsjett for egen gruppe. 
 
 
Detaljert funksjonsbeskrivelse for trenere finnes i Sportsplan for Ål Alpin. 
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Økonomi / Regnskap 
 
Formål: 
Økonomi og regnskap skal legge til rette for et smidig, oversiktlig og funksjonelt 
økonomisystem i klubben. 
 
Organisasjon: 
- kasserer 
- regnskapsfører 
- påmeldingsansvarlig 
 
Arbeidsoppgaver: 
- utarbeide budsjett og regnskap for klubben. 
- presentere budsjett/regnskap på styremøtene. 
- presentere budsjett/regnskap på de spesifikke møtene for arrangement ol. 
- budsjett og årsregnskap. 
- all kontakt med banken. 
- fakturering. 
- aktivitetsgebyr/treningsavgifter. 
- tidlig avviksrapportering. 
- ansvar for påmelding og registrering til renn. 
- inngå i arrangementsgruppens økonomi og regnskapskomité 
 
 
Materiellgruppe 
 
Formål: 
Materiellgruppen har som mål at materiellet i klubben til enhver tid er i det 
antall og i den stand som kreves.  Gruppen er nedsatt for å forvalte klubbens 
verdier og bidra til nyanskaffelser som er hensiktsmessige.   
 
Organisasjon: 
- materiell, innkjøp og salgsansvarlig  
- materiellassistenter (teknisk, treningsmateriell, klær) 
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Arbeidsoppgaver: 
- alt utstyr i gruppa. 
- oversikt over alt utstyr. 
- innkjøp i h.h.t. budsjett. 
- være gruppas kontaktperson mot leverandør/forhandler. 
- listeføring av alt materiell. 
- årlig vareopptelling. 
- presentere innkjøpsbehov for styret.  
- hovedansvar for salg i klubben og på arrangementer. 
- sette opp prioriteringslister for anskaffelser av materiell. 
- inngå i arrangementsgruppens rennkomité. 
- inngå i arrangementsgruppens sosialkomité. 
- utarbeide budsjett for egen gruppe. 
 
 
Informasjonsgruppe 
 

Formål: 
Informasjonsgruppens har som mål at både den interne og den eksterne 
kommunikasjonen blir ivaretatt på best mulig måte. 
 
Organisasjon: 
- informasjonsansvarlig. 
- nettansvarlig. 
 
Arbeidsoppgaver: 
- koordinere innformasjon mellom trenere/spillere og styre. 
- være alpingruppas informasjonsansvarlig internt i gruppa. 
- sørge for at informasjon legges ut på vår hjemmeside.  
- ansvar for klubbens tekniske/data materiell. 
- lede arrangementsgruppens informasjonskomité. 
- utarbeide budsjett for egen gruppe. 
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Sponsor / Marked 
 

Formål: 
Sponsor- og markedsgruppen har som mål at klubbens økonomi holdes god og 
stabil, slik at kostnadene for den enkelte forelder, blir på et nivå ALLE kan leve 
med. 
 
Organisasjon: 
- sponsor og markedsansvarlig. 
- sponsorgruppe 
 
Arbeidsoppgaver: 
- sørge for kontakt med eks. sponsorer. 
- jobbe med nye sponsorer. 
- koordinere og iverksette tiltak som vil medføre økte inntekter. 
- sette målsettingene med sponsorer inn i en handlingsplan og i budsjettene. 
- utarbeide kontrakter og avtaler. 
- lede arrangementsgruppens sponsor og markedskomité. 
 
 
Sosialt / Dugnadsgruppe 
 

Formål: 
Sosial- og dugnadsgruppen har som mål å legge til rette for et godt miljø i 
klubben. 
 
Organisasjon: 
- leder  
- sosialgruppe for interne arrangement  
- premiegruppe for ALLE renn 
 
Arbeidsoppgaver: 
- planlegge og organisere sosiale tilstelninger i gruppen. 
- organisere dugnader. 
- være styrets bindeledd for innspill til dugnader. 
- sette opp vaktlister i fbm kioskvakt under trening. 
- ansvar for premier og premiering.  
- inngå i arrangementsgruppens sosialkomité. 
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Jibbegruppe xxxxx 
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Arrangementsgruppe  
 

Innledning:  
Arrangementsgruppen er ikke i utgangspunktet en egen gruppe i Ål Alpin, men en 
gruppe bestående av medlemmer fra hele klubben og alle de andre gruppene. 
Arrangementsgruppen trer i kraft ifbm planlegging, forberedelse, gjennomføring 
og evaluering av et arrangement. Primært er Ål Alpins arrangementer alpine 
skirenn. 
 

Formål: 
Arrangementsgruppen har som mål å sørge for at arrangement i klubbens regi 
blir ivaretatt. Gruppen skal hvis det lar seg gjøre, fungere med de samme 
medlemmer i hele sesongen slik at den ”røde tråden” følges. Det er et mål at 
både medlemmer med nøkkelposisjoner og foreldre skal finne en arbeidsoppgave 
som gir mening og som de trives med. 
 
Organisasjon: 
Det er hensiktsmessig at arrangementsorganisasjonen er så lik klubbens 
organisasjon som mulig. Personer med nøkkelposisjoner i klubben bør i mest mulig 
grad inneha samme nøkkelposisjon på arrangementet. 
 
- hovedkomité 
- rennkomité , består av medlemmer fra sportslig gruppe og materiellgruppen  
- økonomi/regnskap 
- sosialt/rammen rundt 
- informasjon 
- sponsor og marked 
- sekretær 
- arena 
 
Arbeidsoppgaver: 
- planlegge, forberede og gjennomføre arrangementet innen sitt ansvarsområde. 
- sørge for at organisasjonen er fulltallig ut fra oppgavene. 
- sette opp mannskapslister innen sitt ansvarsområde. 
- kalle inn og gjennomføre dugnader innen sitt ansvarsområde 
- bidra til arrangementsbudsjettet innen sitt ansvarsområde 
- rekruttere nye og lære opp egne medarbeidere. 
- sørge for en god kommunikasjon internt og med eksterne. 
- sørge for at materiellet er i samsvar med arrangementets behov. 
- bruke erfaringer / tidligere evalueringer aktivt. 
- sørge for at arrangementet er forankret i lokalsamfunnet.  
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Komitéleder: 
- ansvar for arrangementets hovedkomité.       
- kontaktledd mellom komiteen/gruppene. 
- kontaktledd mellom hovedkomité og arena. 
- innkalling og saksforberedelser på planmøter. 
- ansvarlig for arrangementets budsjett og regnskap. 
- lede og koordinere arbeidet mellom komiteen/gruppene.      
- forestå den daglige kontakt med komiteen/gruppene. 
- koordinere ansvar og gi oppdrag i fbm inntektsbringende tiltak.(sponsorer,  
  dugnader, reklame, arrangementer, salg av effekter etc). 
- daglig sponsorkontakt. 
- utarbeidelse av kontrakter og lignende. for arrangementet. 
- arbeide med (ny)rekruttering av nøkkelpersoner og funksjonærer. 
 
Rennkomité 
 
Rennleder: 
- ansvarlig for alle renntekniske forberedelser og gjennomføringen av rennet.  
- sammenkaller og leder møtene for rennteknisk del.  
- leder lagledermøtene i samarbeide med TD.  
- leder for rennkomiteen og for den øvrige rennorganisasjonen. 
 
Assisterende rennleder: 
- som for rennleder, skal kunne overta hvis rennleder faller fra. 
- spesielt ansvar for mannskapslister i rennorganisasjonen. 
 
Bakkesjef:  
- ansvarlig for all preparering av  bakken med start- og målområde.  
- nummerering av porter, påsetting av flagg, merking av løype, og de indre  
   sperringer i start- og målområdet.  
- sørge for at løypesetteren får nødvendig hjelp. 
- sørge for at materiellet til enhver tid er i orden og på rett plass. 
- lede løypeorganisasjonen og bakkemannskap i henhold til direktiver fra  
  rennleder. 
- gi direktiver til løypesjef 
- samarbeide med arena/skisenter for preparering og sikring. 
- kontroll av rennarenaen 
- kontroll av snøførholdene 
- kontroll av bakkeprepareringen   
- sprøyting eller annen bruk av vann og bruk av kjemikalier 
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- kontroll av avsperring og sikkerhet   
- kontroll av start- og målområdet og  trasé for utkjøring fra målområdet 
- åpning og stenging av rennbakken for trening hensyn tatt til bakkepreparering og  
  værforhold 
 
Ass. Bakkesjef / løypesjef:  
- ansvarlig for løypeorganisasjonen og bakkemannskap i henhold til direktiver fra  
  bakksjef. 
- sørge for en hensiktsmessig preparering av løypa til enhver tid. 
- lede løypeorganisasjonen og bakkemannskap i henhold til direktiver fra  
  bakkesjef. 
 
Portdommersjef:  
- organiserer, leder og kontrollerer portdommertjenesten.  
- dele ut nødvendig  materiell, og plassere portdommerne ved de tildelte porter.   
- kontrollere at alle  er kjent med instruksen for portdommere.  
- instruere portdommere i bruk av portdommerskjema.  
- gjennomgang av portdommerskjemaene med Juryen.  
- nummerering og markering av portene. 
 
Startdommer: 
- sørge for at regler for start og direktiver for organisasjonen på start, og at   
   startsignaler overholdes.  
- tar beslutning over for sen, for tidlig og feilstart. 
- rapporterer til dommer og fører protokoll over løpere som ikke møter til  
   start eller kommer for sent, og over løpere som  starter feil. 
- andre uregelmessigheter på start innbefattet regelbrudd vedrørende utstyr. 
- notere den eksakte starttid for løperne som starter.  
- notere de løpere som ikke stiller til start.  
 
Starter: 
- ansvarlig for klarsignal og startsignal til løperne, og for at de fastsatte  
   startintervaller overholdes.  
- kommuniserer med tid/data. 
 
Startordner/ Startassistent: 
- ansvarlig for opprop av løperne i deres riktige rekkefølge. 
- ansvarlig for kulturen i startområdet. 
- sørge for ro og orden i og rundt startområdet. 
- Kommunikasjonsledd mellom start, løpere og ledere.  
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Måldommeren: 
- sørge for at alle direktiver og regler for organisasjonen i mål med inn- og  
  utkjøring overholdes. 
- kontrollerer funksjonærene i mål, tidtakingen og ordenstjenesten i målområdet 
- må ha muligheter til umiddelbar kommunikasjon med start til enhver tid  
- fører protokoll over alle løpere som ikke passerer mål eller ikke passerer mål  
   korrekt.  
- rapporterer til juryen. 
 
Målskriver: 
- ansvarlig for seksjonen mellom siste port og mållinjen, og skal: 
   notere alle løpere som passerer mål i riktig rekkefølge. (Denne oppgaven kan    
   overtas av måldommer). 
- kontrollere at løperne passerer mållinjen korrekt  
 
Teknisk sjef: / Tid/data: 
- lede sekretæriatet 
- ansvarlig for riktig tidtaking og for klarsignalene til starten.  
- synkronisering av klokkene med starteren så kort tid som mulig før start og  
   etter rennets slutt.  
- kontroll av  lister.   
- sørge for en rask og korrekt utregning av resultatene. 
- sørge for at uoffisielle resultater blir satt opp.  
- sørge for at de offisielle resultater blir klare så hurtig  som mulig.  
- ved uregelmessigheter informere TD og startdommer. 
- ansvaret for produksjon av alle resultatlister. 
 
Rennsekretær(er): 
- underlagt teknisk sjef. 
- ansvarlig for alt sekretærarbeid forbundet med de tekniske sider av rennet.  
- forberedelsene til og oppsett av trekketavlen.  
- sørge for at offisielle resultatlister inneholder de nødvendige opplysninger.   
  er ansvarlig for at referater blir ført fra alle tekniske komitemøter, jury- og    
  lagledermøter.  
– sørge for at alle skjemaer for start, tidtaking, utregning og portdommertjeneste.  
- nødvendige forberedelser for utregning av resultatene og sørger for fremstilling  
  av resultatlister så hurtig som mulig etter rennet. 
- motta protester og videre distribuere disse til den Teknisk Delegerte. 
- ansvar for sortering av startnummer.  
- ansvar for fordeling og utdeling av startnummer og annet til løpere. 
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Lege: 
- ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tilstrekkelig og hensiktsmessig  
  førstehjelp og  legetjeneste under arrangementet.  
- sørge for at skadede løpere kan bringes i hus  eller omgående bli transportert til  
  sykehus.  
- telefon/radioforbindelse med sine assistenter (hjelpekorps).  
- koordinere tjenesten med rennleder før start. 
- dersom lag/kretser eller lignende har med egen lege, er rennlegen ansvarlig  
  for koordineringen av legetjenesten totalt i rennarenaen. 
 
Materialsjef: 
- ansvar for å ta opp materiellbehov fra rennkomiteen. 
- ansvar for å skaffe materiell som ikke finnes i egen organisasjon. 
- ansvarlig for at alt nødvendig  utstyr for gjennomføringen av rennet er til stede. 
– ansvarlig for at materiellet er fordelt på de respektive steder i rennarenaen i  
   god tid iht til bakkesjefens direktiver. 
 
Sambandssjef: 
- underlagt materialsjef. 
- ansvarlig for at alt nødvendig sambandsutstyr for gjennomføringen av rennet er  
  til stede.  
- samarbeider med materialsjef om nyanskaffelser/leie/lån av ekstra sb.utstyr. 
- ansvar for å skaffe sambandsmateriell som ikke finnes i egen organisasjon. 
- ansvarlig for å sette opp sambandsplan for arrangementet. 
– ansvarlig for at sambandsmateriellet blir fordelt på de respektive personer.  
 
Økonomi og regnskapskomité: 
- innhente plantall fra hovedkomitéleder. 
- delta på hovedkomitémøtene. 
- utarbeide budsjett og regnskap for arrangementet. 
- presentere budsjett/regnskap på arrangementsmøtene. 
- fakturering. 
- samarbeider med påmeldingsansvarlig. 
- tidlig avviksrapportering. 
 
Sosialkomité: 
- forestå egne planleggingsmøter ifbm arrangementet. 
- rapporterer til hovedkomitéleder. 
- planlegge og organisere sosiale tilstelninger under arrangementet. 
- ansvar for rammene rundt arrangementet. 
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- sette opp egne funksjonærlister. 
- ansvar for premier og premiering.  
- ansvar for kontakt/kontrakt med eksterne aktører, herunder lokalt næringsliv. 
- ansvar for booking. 
- ansvar for forpleining/mat. 
 
Informasjon: 
- forestå egne planleggingsmøter ifbm arrangementet. 
- rapporterer til hovedkomitéleder. 
- ansvarlig for nettsiden. 
- ansvar for utarbeidelse av invitasjon. 
- ansvar for utarbeidelse av program. 
- ansvar for å informere pressen.  
- ansvar for påmelding. 
- samarbeider med sponsor og marked med utarbeidelse av invitasjon og  
  program. 
 
Sponsor og marked: 
- forestå egne planleggingsmøter ifbm arrangementet. 
- rapporterer til hovedkomitéleder. 
- ansvarlig for kontakt/kontrakt med arrangementets sponsorer. 
- ansvar for markedsføring av arrangementet. 
- ansvar for markedsføring av arrangementets sponsorer. 
- samarbeider med informasjon med utarbeidelse av invitasjon og program. 
 
Sekretær: 
- ta referat fra alle styremøter og andre viktige møter. 
- være arrangementets link til idrettsrådet. 
- ajourholde arrangementets arkiv herunder evalueringsrapport. 
 
Arena: 
- ansvar for bakkens beskaffenhet. 
- i samarbeid med rennleder finne egnede traseer. 
- i samarbeid med rennleder sørge for rett terreng i løypetrasé. 
- ansvar for A-sikring. 
- ansvar for sanitæranleggene. 
- ansvar for strømforsyning. 
- ansvar for parkering.  
- ansvar for et hensiktsmessig salg av heiskort. 
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FELLESOPPGAVER 
 
Årlige aktivitetsplaner 
 
Skal Organisasjonsplanen bli brukt på alle nivå, og bli et hjelpemiddel til å innfri 
målsettinger, er det viktig at: 
- ansvarlige for hver gruppe utarbeider en aktivitetsplan som beskriver en grovskisse av  
  aktiviteten i sesongen. 
- alle involverte har ansvar for å evaluere organisasjonsplanen og komme med innspill..  
  Innspill skal  presenteres daglig leder / styret 
- styret skal ha utkast til budsjett for den enkelte gruppe innen 1/7. hvert år. 
- styret godkjenner budsjett og planar innen 15/10. hvert år. 
- etter endt sesong, skal vi evaluere planene med tanke på forbedringer.  
   evalueringsmøtet skal være avholdt innen årsmøtet. 
 
Krav til Ål Alpin som klubb 
 
- GI ALLE ET TILBUD ! 
- gi de beste og de som vil mest, muligheten. 
- ha kvalifiserte trenere og ledere, og utvikle disse videre. 
- rekruttere trenere, ledere og nøkkelpersoner. 
- anskaffe materiell og utstyr som gjør det mulig å nå mål. 
- utvikle et godt samarbeidsforhold med Ål skisenter. 
- samarbeide med naboklubber/lag, der dette er riktig og inngå som en naturlig del av  
  Hallinglaget. 
- utvikle et tettere og bedre alpinmiljø i Ål. 
- ha en sunn økonomi. 
 
Krav til lederen/-treneren /-utøveren / og foreldre 
 
Leder / trener: 
- husk at du er et forbilde for utøveren. 
- utøveren legger mer vekt på hva du gjør, enn på hva du sier. 
- bidra til at flere får lyst til å involvere seg i klubben, ikke skrem vekk de som  
  tviler på egne ferdigheter. 
- tap og vinn med samme sinn, husk at det alltid blir en ny sjanse. 
- vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i  
  alle sammenhenger der utøvere er samlet. Treneren og lederen sin oppførsel  
  smitter over på andre. 
- vi skal bygge opp holdninger 
- gi ros og oppmuntring.  
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- Vær forsiktig med å framelske ”barnestjerner”, det blir det sjelden gode  
  alpinister av. 
- vær opptatt av alle, og jobb med å differensiere. 
- vær opptatt av ”heile mennesket”. 
- involver foreldre i alle sammenhenger. 
- behandle alle likt 
- slå ned på baksnakking 
- ta deg tid til ærlige og konstruktive tilbakemeldinger 
 
Utøveren: 
- respekter lederen og treneren sine avgjørelser. 
- vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i  
  alle sammenhenger der klubben er samlet. 
- møt presis til trening og renn. 
- vis lojalitet til klubb og kamerater. 
- ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling. 
- tap og vinn med samme sinn, husk at det alltid blir en ny sjanse. 
 
Foreldre: 
- engasjer deg i din sønn / datter sitt ”alpinliv”, engasjerte foreldre er med på å  
  skape et trygt og godt miljø. 
- møt fram på treninger og renn, ungene ønsker dette. 
- oppmuntre ungene i medgang og motgang, ikke bruk kjeft 
- uten foreldre kan ikke klubben drives, vi trenger deg! 
- vis god folkeskikk på renn, hjelp til at laget framstår som positivt overfor  
  andre. 
- hjelp til at alle trives i klubben. 
- respekter lederens, trenerens avgjørelser. 
- hjelp til med å holde ungenes personlige utstyr i orden til enhver tid. 
- still opp på klubbens dugnader, slik at dugnadsånden opprettholdes. 
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Verdigrunnlag ! 
 
Vi ønsker at alle som liker alpinsporten både trives og har det gøy sammen i Ål 
Alpin.  La oss dra nytte av hverandres positive egenskaper, skape gode 
holdninger og gi alle muligheten til å gode opplevelser. 
 
For å få dette til trenger vi hjelp av deg ! 
 

• Fokuser konstruktivt 
o Tenk på hva du kan BIDRA med, og hva som BØR være ditt bidrag 
o Tenk på hvordan du BØR bruke din energi 
o Tenk på hva som skal til for at du LIKER det du gjør 

 
• Registrer at Ål Alpin er til for dere  

o Det er ungenes FORVENTNINGER som skal dekkes 
o Når du er FEILFRI kan du forlange at andre er det 
o Erfaringer viser at dårlige forventninger til noe, som regel blir 

oppfylt 
 

• Vær ambassadør i vår familie 
o Både som trenere, ledere, foreldre og løpere 
o Fører kjefting og sur oppførsel til noe som helst ? 
o Følg regelverket – gå foran med et godt eksempel og fokuser på 

”FAIR-PLAY” 
o Bidra med det du kan, til enhver tid 
o Trening og konkurranser skal være MOTIVERENDE og gi 

OPPLEVELSER, ikke skape verdensmestere 
 

• Akseptere at feil skjer, det er noe av sjarmen med livet 
o Kanskje løperne gjør flest feil, men arrangører, trenere og foreldre 

er ingen unntak 
 

• Tenke over hvordan DU skal opptre for at disse verdiene skal 
bidra til å skape gode holdninger ! 
o Hva gjør jeg nå ? 

 
 


