
 

 

ORGANISASJONSPLAN  

IF Tyristubben 
 

 

 

 

  

 

 
Versjon: 0.4 
Dato: 08.03.2016 

 



Organisasjonsplan   IF Tyristubben 

Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016  1 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 Innledning ................................................................................................................................................................... 3 

2 Grunnlagsopplysninger for IF Tyristubben ................................................................................................... 4 

3 Historikk....................................................................................................................................................................... 5 

4 Idrettslagets formål ................................................................................................................................................. 7 

4.1 Visjon ................................................................................................................................................................... 7 

4.2 Verdigrunnlag .................................................................................................................................................. 7 

4.3 Virksomhetsidé ................................................................................................................................................ 7 

5 Handlingsplan ............................................................................................................................................................ 8 

5.1 Hovedmål ........................................................................................................................................................... 9 

5.2 Delmål .................................................................................................................................................................. 9 

5.3 Virkemidler ....................................................................................................................................................... 9 

6 Idrettslagets organisasjon ................................................................................................................................. 10 

7 Årsmøtet .................................................................................................................................................................... 11 

8 Styrets funksjon og sammensetning .............................................................................................................. 11 

8.1 Stillingsbeskrivelser ................................................................................................................................... 12 

8.1.1 Leder ........................................................................................................................................................ 12 

8.1.2 Kasserer ................................................................................................................................................. 13 

8.1.3 Sekretær ................................................................................................................................................. 13 

8.1.4 Styremedlem (= Gruppeledere) ................................................................................................... 14 

8.1.5 Husstyret ............................................................................................................................................... 14 

8.1.6 Driftsgruppa ......................................................................................................................................... 14 

8.1.7 Revisorer ............................................................................................................................................... 15 

8.1.8 Valgkomite ............................................................................................................................................ 15 

8.2 Kommunikasjon innad i idrettslaget ................................................................................................... 15 

8.2.1 Skikk og bruk for e-post .................................................................................................................. 15 

8.3 Dokumenthåndtering ................................................................................................................................. 16 

9 Informasjonskanaler ............................................................................................................................................ 16 

10 Grupper i IF Tyristubben ............................................................................................................................... 17 

10.1 Allidrett ............................................................................................................................................................ 17 

10.2 Fotball ............................................................................................................................................................... 18 

10.3 Håndball........................................................................................................................................................... 19 

10.4 Ski/Trim .......................................................................................................................................................... 21 

11 Aktivitet ................................................................................................................................................................ 21 

12 Anlegg .................................................................................................................................................................... 22 

13 Arrangement....................................................................................................................................................... 23 

14 Medlemmer ......................................................................................................................................................... 24 



IF Tyristubben  Organisasjonsplan 

2  Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016 
 

15 Økonomi ............................................................................................................................................................... 25 

15.1 Medlemskontingent .................................................................................................................................... 25 

15.2 Reklame/sponsoravtaler .......................................................................................................................... 26 

15.3 Kiosk og billettsalg ...................................................................................................................................... 26 

15.4 Utleie ................................................................................................................................................................. 27 

15.5 Lønn og honorar ........................................................................................................................................... 28 

15.6 Reiseregning .................................................................................................................................................. 29 

15.7 Regnskap ......................................................................................................................................................... 29 

15.8 Økonomisk utroskap/varslingsplikt .................................................................................................... 30 

16 Klubbdrakter/profilering .............................................................................................................................. 31 

16.1 Klubbavtale .................................................................................................................................................... 31 

16.2 Logo ................................................................................................................................................................... 31 

16.3 Merker .............................................................................................................................................................. 31 

16.4 Drakter ............................................................................................................................................................. 31 

17 Regler for IF Tyristubben .............................................................................................................................. 32 

17.1 Retningslinjer for foreldre/foresatt ..................................................................................................... 32 

17.2 Retningslinjer for utøvere ........................................................................................................................ 32 

17.3 Retningslinjer for trenere ........................................................................................................................ 33 

17.4 Regler for reiser............................................................................................................................................ 34 

17.5 Politiattest ....................................................................................................................................................... 35 

17.6 Mobbing ........................................................................................................................................................... 36 

17.7 Seksuell trakassering ................................................................................................................................. 36 

17.8 Alkohol ............................................................................................................................................................. 37 

17.9 Fair Play ........................................................................................................................................................... 38 

18 Dugnad .................................................................................................................................................................. 40 

19 Utmerkelser og æresbevisninger ............................................................................................................... 41 

19.1 Statutter ........................................................................................................................................................... 41 

19.1.1 Innsatspokal ......................................................................................................................................... 41 

19.1.2 Hederstegn ............................................................................................................................................ 42 

19.1.3 Utnevnelse til æresmedlem ........................................................................................................... 43 

19.2 Tildelte Utmerkelser og Æresbevisninger ......................................................................................... 44 

19.2.1 Tildelt Innsatspokal .......................................................................................................................... 44 

19.2.2 Tildelt Hederstegn ............................................................................................................................. 45 

19.2.3 Tildelt Æresmedlemskap ................................................................................................................ 45 

20 Årlig faste oppgaver......................................................................................................................................... 46 

 

  



Organisasjonsplan   IF Tyristubben 

Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016  3 
 

1 INNLEDNING  

IF Tyristubben er et av landets eldste idrettslag, dannet i 1892. Vi har eget klubbhus 
med fotballbaner, sandhåndballbane, basketballbane og skileikeland på Kindsåsen, 
Tyristrand. Her starter også lysløypa, med mulighet for lange skiturer innover Holleia. 
Lysløypa blir ivaretatt av Tyristubbens skigruppe. Klubbhuset ble satt opp på dugnad, og 
stod ferdig i 1980. Tyristubben har også vært aktivt med i planlegging og bidrag til 
Tyristrandhallen ved skolen og i utarbeidelse av det nye turkartet Holleia/Krokskogen. 

Tyristubbens særgrupper består av:  
Allidrett (for barn fra 4 år til og med 1. klasse), Ski/trim (fra 2. klasse og oppover), 
Fotball (fra 6 år og oppover (A-lag) og Håndball (fra 1. klasse og oppover). 

Vi har også et eget Husstyre som bl.a. står for utleie av Klubbhuset til forskjellige 
anledninger og arrangement. 
Særgruppene stiller egne lag i aktivitetsturneringer, cuper og seriekamper. Dessuten 
stiller IF Tyristubben med egne dame- og herrelag i Ringeriksmaraton. 

IF Tyristubben legger vekt på en aktiv og positiv fritid for barn og voksne. Gjennom de 
ulike aktivitetene, vil vi skape et trygt og godt samhold i bygda vår. 

 

Organisasjonsplanen (dette dokumentet) er utarbeidet for å samle all informasjon om 
klubben på ett sted – det er her en finner svar på hvordan IF Tyristubben er organisert, 
hva vi holder på med og hvordan vi gjør det! 

 

Organisasjonsplanen benyttes som styringsdokument for Hovedstyret og 
undergruppene og er et levende dokument som det arbeides med gjennom hele 
året. 

 

Merknader: 

Organisasjonsplanen skal legges frem og behandles som egen sak på årsmøtet. 

Jf. Idrettslagets lov §12. 

 

Pkt. 6, 8, 8.1 med underpunkter, 15, 15.1, 15.5-15.8, hele pkt.17 og pkt. 19.1 vedtas på 
årsmøtet og blir derved gjeldende inntil neste årsmøte. 

 

Siste gjeldende revisjon vil alltid ligge tilgjengelig på IF Tyristubben sin hjemmeside. 

  

http://www.tyristrand.com/Tyristubben/Bilder/HOLLEIA.pdf
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2 GRUNNLAGSOPPLYSNINGER FOR IF TYRISTUBBEN 

Navn:    Idrettsforeningen Tyristubben 

Stiftet:    28.02.1892 

Idretter:   Allidrett for barn, Fotball, Håndball, Ski/Trim 

Postadresse:   Postboks 20, 3533 Tyristrand 

E-postadresse:  post@iftyristubben.no 

Bankkonto:   2280.31.17326 

Bankforbindelse:  Sparebank1 Ringerike Hadeland 

Internettadresse:  www.iftyristubben.no 

Organisasjonsnummer: 984 064 330 

Anleggsadresse:  Steinrøysveien, 3533 Tyristrand 

Telefon:   Leder i Hovedstyret, se hjemmesiden. 

 

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  

Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets 

Registrert tilknytning til Ringerike idrettsråd 

Registrert tilknytning til Norges Fotballforbund, Buskerud Fotballkrets 

Registrert tilknytning til Norges Håndballforbund, Region sør 

Registrert tilknytning til Norges Skiforbund, Buskerud skikrets 

Registrert tilknytning til Norges Friidrettsforbund, Buskerud (denne ønskes fjernet, se egen 
årsmøtesak) 

Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 06050037 

Årsmøtemåned: Mars 

  

mailto:post@iftyristubben.no
http://www.iftyristubben.no/
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3 HISTORIKK 

IF Tyristubben ble stiftet 28.02.1892. 

Tyristubben startet som en ren skiklubb, og arrangerte bl.a. det første turrennet i landet. 

Idrettslaget ble startet i samme periode som etableringen av Ungdomslagene og Skytterlagene 
rundt om i landet.  Dette var en tid der man ville bygge opp ungdommen gjennom idrett og 
samhold for å skape sunn og frisk ungdom, som den gang var en forutsetning for et godt 
fedrelandsforsvar.  

Tyristrand og Nakkerud hadde den gang både Trebearbeidingsbedrifter og Nikkelverket som 
hjørnestensbedrifter, og barnerike familier innen bondestand og industriarbeidere hadde mange 
barn og ungdommer som kunne delta i idrettslige aktiviteter. 

Bilder og omtale av idrettsarrangementene viser at dette var markante hendelser i en ellers 
travel hverdag som trakk mengder av folk og var samlende for bygdas folk og for frivilligheten.  

Mange aktiviteter for å samle inn penger ble til å begynne med lagt til Tyristrand Ungdomslag 
sin storstue, ‘Varden’.  Her ble det bl.a. arrangert idrettsmarkeder med revy, som utgjorde en fast 
inntektskilde i mange år. 

Etter hvert kom andre aktiviteter som fotball, håndball og friidrett inn som egne grupper.  
Skøyting og skihopp var også aktiviteter som ble arrangert i IF Tyristubben. Arrangement som 
Grendeidrett, Trimkarusell, Skisportens dag og Tyristubbens dag oppstod med årene.  Likeså 
såkalte Godokk-arrangement: Godokk-renn på ski, Godokk-løp med løping og Godokk-ritt på 
sykkel.  (Selve navnet ‘Godokk’ stammer fra den lille husmannsplassen Godokk som lå like sør 
for Løvlibakken - hoppbakken som IF Tyristubben i mange å brukte mye). 

‘Tyristikka’ var IF Tyristubbens nyhetsformidler, og denne brakte både lokale og sentrale 
omtaler og nyheter innen det som rørte seg rundt idretten.  ‘Tyristikka’ ble igangsatt som avis i 
1936-37, og ble med en del større og mindre opphold utgitt fram til 2004.  Nyhetsformidlingen 
ble etter hvert overtatt via hjemmesider på Internett, og pr. i dag er det dette som utgjør IF 
Tyristubbens hoved-informasjonskanal. 

I 1950 ble Tyristrand stadion åpnet på Kindsåsen, og IF Tyristubben fikk da en bedre 
treningsbane, som kunne komme fotball, håndball og friidrett til gode.  Fram til da hadde man 
måttet bruke andre idrettsbaner med varierende kvalitet.  Idrettsbanen ’Hallingfløtt’, rett ved 
siden av Tyristrand kirke, var mye benyttet. 

IF Tyristubbens hoppbakke, Mobakken, ble tatt i bruk med et hopprenn i 1962.  Hoppbakken ble 
brukt fram til ca. 2005, da hoppaktiviteter ble flyttet opp til Tyristrand stadion (Skilekeland). 

For å illustrere hoppentusiasmen, kan det opplyses at det på Nakkerud og Tyristrand har vært 
benyttet 16 hoppbakker opp igjennom årene. 

Fotball hadde også et A-lag som har utmerket seg helt ned i 7. divisjon. 

Klubbhuset ble reist i 1980 og gressmatta stod ferdig i 1981.  Dette var en tid der IF Tyristubben 
markerte seg med stor fremgang, både i forhold til medlemstall og i sportsresultater, og dette 
var nok sterkt medvirkende til at både klubbhus og gressmatte ble etablert. Offisielt ble ‘nye’ 
Tyristrand stadion åpnet i 1982. 
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IF Tyristubben har vært en del av lokalsamfunnet på Tyristrand, og etterhvert også for 
Nakkerud, ettersom Nakkerud Idrettslag ble innlemmet i IF Tyristubben i 1963. Nakkerudbanen 
tilhører derfor i dag IF Tyristubben. 

Med årene fikk ungdomsskolen (og senere barneskolen) på Tyristrand elever fra Ask, og en del 
av disse inngår også som medlemmer i IF Tyristubben. 

Når man spør folk på bygda, så har de fleste et forhold til IF Tyrstubben, enten som tidligere 
aktive deltakere i gruppene og på arrangementer, eller som trenere og publikum.  

IF Tyristubben håper på å kunne gi også den oppvoksende generasjonen de samme gode minner 
om en idrettsforening som presenterte dem for det idrettslige mangfoldet. 
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4 IDRETTSLAGETS FORMÅL 

Idrettsforeningen Tyristubben skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å 
drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

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

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

 

4.1 VISJON 

IF Tyristubben - Klubben som får det til! 

 

4.2 VERDIGRUNNLAG 

Under arbeid. 

Verdigrunnlaget forteller om levereglene i IF Tyristubben. 

Våre verdier: 

• Samlende 
• Tiltrekkende  
• Engasjement 
• Ryddighet 
• Tilbakemeldingskultur 

 

4.3 VIRKSOMHETSIDÉ 

Vi har fokus på idrettslig og sosial utvikling. 

  



IF Tyristubben  Organisasjonsplan 

8  Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016 
 

5 HANDLINGSPLAN 

Vår handlingsplan viser hvilke konkrete oppgaver klubben vil jobbe med i årene fremover. 

Her er det kort beskrevet hvordan en skal utføre oppgaven og hvem som har ansvaret for at 
oppgaven blir utført. Tidsfristene er ikke absolutte, men angir en tidsramme som vi må forholde 
oss til. 

Hva Hvordan Hvem / Ansvarlig Tidsfrist Resultat 

Forbedre 
treningsforhold 
for fotballgruppa 

Etablere 
kunstgressbane(r) 

Kunstgressgruppe 
Fotballgruppa 
Innleid konsulent/ 
totalentreprenør 

2017  

Vedlikehold av 
klubbhus 

Skifte tak Profesjonell aktør 
Tilbud innhentes 

2016  

Vedlikehold av 
klubbhus 

Skifte ytterdører Profesjonell aktør 
Tilbud innhentes 

2016  

Ta vare på 
klubbens anlegg 
og bygninger 

Årlig felles dugnad 
på anlegget ved 
klubbhuset vår og 
høst. 

Hovedstyret og 
1 representant fra 
hver undergruppe. 

Planleggingsmøte 
i april. Leder i 
hovedstyret kaller 
inn. 

 

Øke aktivitet og 
tiltrekke utøvere 
til skigruppa 

Arrangere «Barnas 
Skidag» 

Skigruppa 2016/2017  

Tyristubbens 
dag – et 
samlende 
arrangement for 
klubben 

Tilbake til 
klubbhuset. 
Alle gruppene med. 
Tiltrekke andre 
klubber/utøvere – 
en hovedaktivitet/ 
kamp/løp som 
trekker folk. 

Hovedstyret og 
gruppene 

2018 (?)  

Nakkerudbanen 
– hva vil IFT med 
den? 

Utarbeide forslag/ 
ta imot innspill fra 
medlemmene. 

Hovedstyret 2017 (?)  

Forenkle 
organiseringen 
av IFT 

Kombinere noen 
verv i Hovedstyret 
med verv i 
gruppene 

Hovedstyret 2016  

EM-deltagelse 
Beach håndball 
J16 (HSK/IFT) 

 Håndballgruppa   

 

Med bakgrunn i ovenstående handlingsplan er det utarbeidet noen konkrete mål og virkemidler 
som presenteres i de neste underkapitlene. 

 

  



Organisasjonsplan   IF Tyristubben 

Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016  9 
 

5.1 HOVEDMÅL 

Være det naturlige samlingspunkt i bygda. 

 

5.2 DELMÅL 

- Tyristubbens dag flyttes tilbake til klubbhuset – et samlende arrangement for klubben 
hvor alle gruppene er med. 

- Etablere kunstgressbane(r) slik at fotballgruppa får tilfredsstillende treningsforhold og 
en stabil arena for sine hjemmekamper. 

- Ta vare på anlegget slik at det er hyggelig å komme hit og benytte det - både for utøvelse 
av sportslige aktiviteter og for leietagere og andre brukere av klubbhuset. 

 

5.3 VIRKEMIDLER 

- Forsøke å tiltrekke nye medlemmer fra Ask, Nakkerud og Tyristrand – vi trenger mange 
frivillige til å «dra lasset». 

- Informere medlemmer og bygdefolket om hva som skjer – holde hjemmesiden oppdatert 
til enhver tid. 

- Planlegger å benytte info skjerm på Coop til å vise noe av innholdet på hjemmesiden. 
- Være tydelige og samstemte i forhold til hva klubben står for. 
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6 IDRETTSLAGETS ORGANISASJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad: 

 Hovedstyret:  Antall styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styrer , råd, 
utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg som består av 2 eller 3 
medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7 

 

 

 
ÅRSMØTET 

Hovedstyret 

Leder 

Kasserer 

Sekretær 

Gruppeledere er fullverdige 
styremedlemmer med stemmerett 

 

Valgkomité 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
 
En representant fra hver 
gruppe, lederverv på 
rundgang 

Fotball Håndball Ski/Trim Allidrett 

Revisor 

1. revisor 
2. revisor 
 
Dette gjelder for lag med omsetning 
under kr. 5 mill. 

Innsatsutvalg 

Leder 
Medlem 
Medlem 
 
Tildeler Hederstegn og 
Innsatspokal 
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7 ÅRSMØTET 

 Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
 Årsmøtet blir avholdt en -1- gang i året i mars måned. 
 Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser 

idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 
 Innkalling til årsmøtet skal skje 1 –en- måned før årsmøtet avholdes.  
 Innkalling annonseres på nettet (klubbens hjemmeside). 
 Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal være 

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

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 
 Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å 

bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  
 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12. 

 

8 STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING 

Styret skal: 

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

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter. 

 Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad. 
 Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og 

godkjent budsjett. 
 Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 
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8.1 STILLINGSBESKRIVELSER 

Under følger stillingsbeskrivelser/instrukser for de forskjellige vervene i IF Tyristubben. 

8.1.1 Leder 

Underlagt:  Årsmøtet (Generalforsamlingen v/Hovedstyret) 

Stedfortreder:  Sekretær (1.), kasserer (2.). 

Ansvarsområde: Innenfor rammen av godkjente planer, retningslinjer, rutiner og 

kontrollprosedyrer har Leder ansvar for, og myndighet til å utføre de plikter 

som angitt nedenfor. Det er også Leders plikt å vise det nødvendige initiativ 

og oppfinnsomhet innenfor denne rammen. 

Arbeidsområde: Leder : 

 Skal være daglig leder og representere IF Tyristubben utad. 

 Skal sørge for at lover og vedtak fra Hovedstyret blir fulgt. 

 Skal sørge for at IF Tyristubben oppfyller sine forpliktelser. 

 Har ansvar for politiattester. 

 Har ansvar for å anvise utbetalinger. 

 Har ansvar for å arbeide med kort- og langtidsplanlegging. 

 Skal innkalle til, og lede møter i Hovedstyret. 

 Skal behandle, evt. avgjøre enkle disiplinærsaker (evt. i samråd med 

kasserer og sekretær). 

 Skal sammen med Hovedstyret sørge for utdanning/ skolering av 

medlemmene både administrativt og idrettslig. 

 Skal være kvalitetsleder og foreta kvalitetsrevisjoner sammen med 

Hovedstyret. 

Koordinering: Leder skal koordinere tjenesten med Hovedstyret og Husstyret slik at han/ 

hun kan ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. 

Endringer: Endringer i denne stillingsbeskrivelsen kan kun utføres etter pålegg fra et 

samlet Hovedstyre eller fra Årsmøtet. 
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8.1.2 Kasserer   Under arbeid. 

Underlagt:  Leder 

Stedfortreder:  Sekretær, evt. Leder 

Ansvarsområde: Innenfor rammen av godkjente planer, retningslinjer, rutiner og 

kontrollprosedyrer har Kasserer ansvar for, og myndighet til å utføre de 

plikter som angitt nedenfor. Det er også Kasserers plikt å vise det nødvendige 

initiativ og oppfinnsomhet innenfor denne rammen. 

Arbeidsområde: Kasserer: 

 Er ansvarlig for IF Tyristubben sin regnskapsførsel. 

 Skal betale fakturaer med korrekt attestasjon. 

 Skal utarbeide økonomiske statusoversikter til møte i Hovedstyret. 

 Skal kreve og vurdere budsjetter fra samtlige Gruppeledere, samt 

avgi innstilling til Hovedstyret i denne anledning. 

 Skal disponere IF Tyristubben sine midler – kontanter og konti. 

 Er ansvarlig for økonomisk oversikt og ajourhold i forbindelse med 

inntektsbringende aktiviteter i IF Tyristubben. 

 Er ansvarlig for rettidig å søke økonomisk støtte hos definerte ytere 
iht. pålegg i form av vedtak gjort av Hovedstyret. 

 Er ansvarlig for klubbens medlemsregister. 

Koordinering: Kasserer skal koordinere tjenesten med Hovedstyret og Husstyret slik at han/ 

hun kan ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. 

Endringer: Endringer i denne stillingsbeskrivelsen kan utføres etter pålegg fra et samlet 

Hovedstyre eller årsmøte. 

 

8.1.3 Sekretær 

Underlagt:  Leder 

Stedfortreder:  Kasserer 

Ansvarsområde: Innenfor rammen av godkjente planer, retningslinjer, rutiner og 

kontrollprosedyrer har Sekretær ansvar for, og myndighet til å utføre de 

plikter som angitt nedenfor. Det er også Sekretærs plikt å vise det 

nødvendige initiativ og oppfinnsomhet innenfor denne rammen. 

Arbeidsområde: Sekretær: 

 Skal føre protokoll over all intern/ ekstern korrespondanse. 

 Er ansvarlig for Hovedstyrets korrespondanse. 

 Er ansvarlig for referater fra overnevnte møter. 

Koordinering: Sekretær skal koordinere tjenesten med Hovedstyret og Husstyret slik at 

han/ hun kan ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. 

Endringer: Endringer i denne stillingsbeskrivelsen kan utføres etter pålegg fra et samlet 

Hovedstyre eller årsmøte. 
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8.1.4 Styremedlem (= Gruppeledere) 

Underlagt:  Leder 

Stedfortreder:  Medlem fra det aktuelle gruppestyre 

Ansvarsområde: Utføre medlemsregistrering i sin egen gruppe 

   Leder Allidrett er Barneidrettsansvarlig 

Arbeidsområde: Styremedlem: 

 Skal gjennomføre og følge opp medlemsregisteret. 

 Skal følge opp klubbens barneidrettsbestemmelser. 

 Skal gjennomføre idrettsregistrering til NIF. 

Koordinering: Styremedlem skal koordinere tjenesten med Hovedstyret og Husstyret slik at 

han/hun kan ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. 

Endringer: Endringer i denne stillingsbeskrivelsen kan kun utføres etter pålegg fra et 

samlet Hovedstyre eller årsmøte. 

8.1.5 Husstyret 

Underlagt:  Hovedstyret 

Stedfortreder:  Ingen 

Ansvarsområde: Klubbhuset med utleie (inkludert ledelse og koordinering av Driftsgruppa) 

Arbeidsområde: Møte opp i hovedstyret og orientere om status og planer for 

drift/vedlikehold. 

Drift og utleie av Klubbhuset. 

Koordinering: Husstyret skal koordinere tjenesten med Hovedstyret og leder slik at de kan 

ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. 

Endringer: Endringer i denne stillingsbeskrivelsen kan kun utføres etter pålegg fra et 

samlet Hovedstyre eller årsmøte. 

8.1.6 Driftsgruppa 

Underlagt:  Husstyret 

Stedfortreder:  Ingen 

Ansvarsområde: Egen instruks, Under arbeid. 

Arbeidsområde: -«- 

Koordinering: Driftsgruppa skal koordinere tjenesten med Hovedstyret og Husstyret slik at 

gruppen kan ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. 

Endringer: Endringer i denne stillingsbeskrivelsen kan kun utføres etter pålegg fra et 

samlet Hovedstyre eller årsmøte. 
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8.1.7 Revisorer 

 Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med 
idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

 Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på 
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004 

 

8.1.8 Valgkomite 

Valgkomiteen består av en representant fra hver av gruppene. 

Komiteen har ansvaret for å finne kandidater til de verv som er på valg, i god tid før årsmøtet. 

 

8.2 KOMMUNIKASJON INNAD I IDRETTSLAGET 

Siden de aller fleste av oppgavene i klubben utføres på dugnadsbasis på medlemmenes fritid er 
det ønskelig at kommunikasjonen mellom styret og gruppene og innad i grupper og styrer i 
hovedsak skjer via e-post. Se for øvrig kapittel 8.2.1 «Skikk og bruk for e-post» for nærmere 
detaljer. 

Telefon/SMS bør kun benyttes dersom det haster med å få svar, spesielt på dagtid hvor de fleste 
er i jobb. 

 

8.2.1 Skikk og bruk for e-post 

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

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

2. Vurder hvem du informerer i ”KOPI” - feltet. Styresaker skal bare til det styret 
som behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til 
annet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. 
Ha respekt for andres tid.  

3. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved 
massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.  

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

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

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

http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004


IF Tyristubben  Organisasjonsplan 

16  Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016 
 

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

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

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

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

 

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

8.3 DOKUMENTHÅNDTERING 

Hjemmesiden benyttes for lagring av referater fra styremøter og årsmøter. Hovedstyret og 
gruppene har hvert sitt område som skal brukes til dette formålet. Her skal det opprettes 
følgende mappestruktur (minimum): 

- Styremøter 
o Referat 2015 
o Referat 2016 
o Osv. 

- Årsmøter 
o 2015 

 Protokoll 
 Regnskap 
 Budsjett 

o Osv. 
 
For Hovedstyret kommer følgende mapper i tillegg: 
 

- Sponsoravtaler 
- Leieavtaler Klubbhuset 
- Grunneieravtaler 
- Logo 
- Organisasjonsplan 
- Eiendommer 

 

Arbeidsdokumenter, kladd og «uviktige» dokumenter skal IKKE lagres på hjemmesiden. 

9 INFORMASJONSKANALER 

Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.iftyristubben.no 

I tillegg legges det ut informasjon på Facebook og ved oppslag i bygda. 

Under arbeid: Nyheter og andre viktige saker fra hjemmesiden er planlagt vist på skjerm i 
vestibylen på Coop Extra, Tyristrand. 

  

http://www.iftyristubben.no/
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10 GRUPPER I IF TYRISTUBBEN 

Under følger en oversikt over gruppene i IF Tyristubben og litt informasjon om organisering og 
hvilke aktiviteter de tilbyr.  

Vervet som Gruppeleder innebærer også at man er styremedlem i hovedstyret. 

10.1 ALLIDRETT 

Under arbeid. 

Sammensetning av gruppestyret 

 Leder 

 Kasserer 

 Varamedlem 

 

Oppgaver og arbeidsfordeling 

Leder har hovedansvar. Egne trenere for hvert årskull. 

 

Aktivitet 

Flersportslig aktivitetstilbud for barn mellom 4 og 7 år. 

 

Samarbeid: 

Vinterhalvåret samarbeides det med skigruppa på deres skikarusell. Ellers i året hender det at 
andre klubber kommer og fronter sin idrett som ikke IF Tyristubben kan tilby. Dette gjelder 
hovedsakelig alidrettens siste årskull. 
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10.2 FOTBALL 

Under arbeid. 

Sammensetning av gruppestyret 

 Leder 

 Kasserer 

 Sekretær/web ansvarlig 

 Kiosk ansvarlig 

 Baneansvarlig 

 Fairplay ansvarlig 

 FIKS ansvarlig 

 Lagledere i samtlige lag 
 

 Det avholdes 6-8 styremøter per år hvor minimum lagledere  
og leder møter hver gang.  

 

Oppgaver og arbeidsfordeling 

Fotballstyret skal sammen med trenere og lagledere for de enkelte lag organisere fotballen på 
Tyristrand. Styret skal legge til rette for at trenere og lagledere kan utføre jobben sin med å 
gjennomføre kamper og treninger gjennom sesongen. Dette skal styret gjøre ved bl.a. å sørge for 
at det finnes fotballteknisk utstyr, drakter osv. tilgjengelig for trener og lagleder, sørge for at mål 
osv på fotballbanene holdes i orden og er tilgjengelig med påsatt nett. Likeså skal styret følge 
opp at fotballbanene vedlikeholdes og holdes i orden, ved å ha et medlem i banekomiteen.  

Styret skal sørge for at det innkalles mannskap til vedlikeholdsdugnader og inntektsbringende 
dugnader; styret kan bruke lagledere til dette, men styret har ansvar for å sørge for at 
fordelingen av dugnadsoppgaver blir mest mulig rettferdig. Styret har ansvar for det 
økonomiske rundt det å holde fotballgruppa i gang, herunder å sørge for korrekt 
regnskapsføring. Styret skal foreta innkreving av treningsavgift, og følge opp at denne blir betalt. 
Styret har også ansvar for å finne andre inntektsbringende aktiviteter. 
 
Oversikt over oppgaver og ansvarsfordeling – se plan fra 2014. 

Aktivitet 

 Fotballgruppen består av 10-12 lag med 120-140 spillere 
 Gruppa deltar i serien i regi av Buskerud fotballkrets og på ulike cup’er både lokalt og i 

utlandet. 

 

Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper 

Tidligere samarbeid ifm. Tyristubbens dag, i de senere år HAFO turnering på Markedsdagen. 
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10.3 HÅNDBALL 

Under arbeid. 

Sammensetning av gruppestyret 

 Leder/sekretær 

 Kasserer 

 Sportslig utvalg 

 Kiosk 

 Dommeransvarlig 

Oppgaver og ansvarsfordeling 

Leder/sekretær: Leder gruppen og har det overordnede ansvar for gruppen. Leder skriver også 
referat fra styremøtene for å spare inn på et verv. Leder kaller inn til styremøter etter behov og 
leder disse. 

Kasserer: håndterer økonomien i gruppen. Sender ut treningsavgift fra Klubbadmin og har 
ansvar for oppfølging av medlemsregisteret for håndballgruppa. Oppbevarer og utleverer kasse 
for arrangementer i Tyristrandhallen. Påser at kasse inneholder nok veksel til de kampene som 
skal komme. Setter opp budsjett  sammen med leder/sportslig utvalg og klargjør regnskap til 
årsmøte så sant dette går i forbindelse med at håndball opererer over 2 regnskapsår 
(høst/vinter). 

Sportslig utvalg: Melder på lag i seriespill/mini/aktivitet på Turneringsadmin. Overordnet 
ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementer i Tyristrandhallen. Ha dialogen mot 
Region Sør og dommere. Bindeledd mellom styret og lagene. 

Kiosk: Ansvarlig for kioskdrift i Tyristrandhallen. Innkjøp av varer i forkant av arrangement og 
at utstyr er på plass. 

Dommeransvarlig: Tyristubbens representant ovenfor Region Sør når det gjelder dommere. 
Bistå som dommeransvarlig ved mini- og aktivitetsturnering, samt observatør for egne 
dommere. Prøve å bistå ved rekruttering av nye dommere. 

Økonomi 

Gruppen har hatt bra økonomi gjennom flere år og det skyldes at det tidligere var utstrakt 
dugnad i gruppen (RM og loppemarked). Ikke vært noe dugnad siste år og vi ser at vi tærer litt 
på økonomien. Det har vært kjøpt inn mye baller og drakter siste året, så vi regner ikke med å få 
store utgifter på dette den nærmeste tiden. 

Kostnader for gruppen er halleie, dommerutgifter (bøter da vi ikke klarer å stille dommere selv) 
og påmelding seriespill. 
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Aktivitet 

Håndballgruppa består av rundt 60 spillere fordelt på følgende årskull: 

 J07/08 

 G07/08 

 G05/06 

 J04/05 

Disse lagene spiller i mini- og aktivitet serie og J11 serien. 

Flinke og dedikerte trenere som lager en flott ramme for utøverne og vi har jo en flott hall som 
gjør at vi har bra tilgang på treningsfasiliteter. 

Samarbeid 

Gruppa har ingen samarbeid i dag med andre grupper i IF Tyristubben. Ser for oss at dette kan 
være mer aktuelt når disse blir noe eldre og kan trene fellesøkter innenfor kondisjon/styrke på 
tvers av gruppene. Har en bra dialog med de andre gruppene hvis vi skal arrangere større cuper 
ol., for å se om det ikke kolliderer med andre planlagte aktiviteter i de andre gruppene. 

Diverse 

 Gruppa må bli flinkere til å utdanne trenere og dommere/barnekampledere. 

 Bør ha en egen web-ansvarlig i gruppen. 

 Oppdatere instrukser på hjemmesiden for arrangementer i Tyristrandhallen. 

 Eventuelt samarbeid om aktivitet og sosiale tiltak med andre grupper. 
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10.4 SKI/TRIM 

Under arbeid. 

Sammensetning av gruppestyret 

 Leder 

 Kasserer 

 Sekretær 

 Teknisk delegert (TD) 

 Tre hovedtrenere, flere hjelpetrenere 

Oppgaver og arbeidsfordeling 

 Leder har hovedansvar. Leder, TD, kasserer og sekretær samarbeider om klubbrenn. 
Trenere fordeler foreldrehjelpere før hver trening.  

Økonomi i forhold til hovedlaget 

 Eget regnskap og budsjett.  

Aktivitet  

 Trening fra uke 41-1.april. 6 klubbrenn. Flere påmeldte i skikarusell og andre renn i 

distriktet gjennom vinteren. Tilbud om trening for den eldste gruppa 13år+ i 

sommerhalvåret.  

Samarbeid 

Vinterhalvåret samarbeides det med allidrettsgruppa, der denne gruppa er invitert til deltagelse 
på klubbrenn. Allidrettsgruppa stiller med dugnadshjelp i forbindelse med gjennomføring av 
renn (?). 

 

11 AKTIVITET 

En oversikt over aktiviteter i klubben finnes under de enkelte gruppene i kapittel 10 «Grupper i 
IF Tyristubben». 
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12 ANLEGG 

Her følger en oversikt over anleggene IF Tyristubben eier eller disponerer. 

Her er også angitt hvordan en fordeler treningstider og hvem som har ansvar for fordeling. 

Hva   
Klubbhuset Eier Utleie administreres av Husstyret. Ringerike 

kommune leier lokaler til uteavdelingen i Tyristrand 
Barnehage. 

Nakkerudbanen Eier Fotballgruppa fordeler treningstider. Skøytebane på 
vinteren. 

Mobakken 
(hoppbakke) 

Eier Bakken er ugunstig plassert i forhold til biltrafikk 
(pga. parkering/tilskuere) og er ikke i bruk. P.t. ingen 
aktive hoppere i klubben. 

Tyristrandhallen Disponerer Treningstider i hallen må søkes til Ringerike 
kommune. 

Gressbane 11’er Disponerer Treningstider fordeles av fotballgruppa. 
Grusbane Disponerer Treningstider fordeles av fotballgruppa. 
Beach håndballbane Disponerer Treningstider fordeles av håndballgruppa. 
Lysløypa Disponerer Løypene kjøres av skigruppa, lys kostes av 

kommunen. 
Skileikområde Disponerer Prepareres av skigruppa, lys fra lysløypa. 
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13 ARRANGEMENT 

Under arbeid. 

Ski - Klubbrenn (langrenn + ett hopprenn) 

Håndball – Mini- og aktivitetsturnering i Tyristrandhallen, RM (Ringeriksmesterskap, fordeles 
mellom klubbene i kommunen). 

Fotball – Hjemmekamper i serien, planlegger egen cup. 

Tyristubbens dag 

Godokk løp 

Pinslotteri 

Markedsdag på Tyristrand 
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14 MEDLEMMER 

Medlemskap i IF Tyristubben er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 
måned og ha betalt kontingent. 

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

En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan 
ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som 
strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder 
kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning 
fra idrettslagets medlemsregister. 

Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, 
mobilnr. For medlemmer under 18 må det også fylles ut navn, fødselsdato, adresse, e-post og 
telefon på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemsregister i Klubbadmin. 

Undergruppene i klubben skal holde ajourførte lister over aktive medlemmer ved å bruke 
Klubbadmin. Kasserer i undergruppene er ansvarlige for dette.  

Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin medlemsansvarlig (kasserer i Hovedstyret). 
Undergrupper sender ut egne regninger når det gjelder treningsavgift. 
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15 ØKONOMI 

 Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi. 
 Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
 Alle ekstraordinære utgifter (dvs. ikke budsjetterte kostnader) over kr. 20.000,- skal 

godkjennes av styret. 
 Alle inngående faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og 

styreleder/gruppeleder. 
 ALLE bestillinger skal faktureres til IF Tyristubben, Postboks 20, 3533 Tyristrand OG 

merkes med navn på bestiller. 
 Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

 

15.1 MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets 
lov.§4  

Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn, fødselsdato og betalt 
beløp. Den som er ansvarlig for medlemsregisteret skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 

 

Barn     kr. 250 

Voksen (fom 16 år)   kr. 350 

Familie (samme bosted) kr. 650 

Støttemedlem   kr. 200 

 

Innkrevingsrutiner:  

Faktura sendes ut innen utgangen av april. 

Første purring 15 dager etter forfall. 

31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 

Gruppene kan i tillegg ha treningsavgift. Dette administreres av gruppene direkte. 
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15.2 REKLAME/SPONSORAVTALER 

Under arbeid. 

Alle sponsor avtaler skal godkjennes av hovedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten 
godkjennelse fra hovedstyret. Dette er for å sikre at det ikke oppstår konflikter i forhold til andre 
sponsorer. 

Sponsor Avtale 
inngått 

Varighet Omfang Plassering av 
reklame 

Merknad 

Sparebank1 
Ringerike 
Hadeland 

  Hoved-
sponsor 

Drakter 
Klubbhus 
Tyristrandhallen 
Hjemmeside 
? 

 

Bygda Bygg AS 1.6.2014 3 år    
Gravermoen 
Klima AS 

 3 år    

Lokal Lift AS 1.1.2014 3 år    
Ringeriks-Kraft AS 1.1.2014 3 år    
ITO Produksjon 
AS 

1.1.2014 3 år    

Modum Kabel-TV 
AS 

10.6.2013 3 år    

      
      
      
      

 

15.3 KIOSK OG BILLETTSALG 

Under arbeid. 

Her er det beskrevet hvordan kiosken skal drives daglig eller under arrangement:  

- Kasse SKAL telles av to personer før og etter arrangement. Rapport/skjema skal fylles ut 
og signeres av begge. Skjema finnes her: Under arbeid. 

- Kasse leveres til kasserer i undergruppe eller hovedkasserer. 
- Kiosken drives på dugnad og hvis du ikke kan stille på oppsatt dag er det ditt ansvar å 

finne en annen person! 
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15.4 UTLEIE 

Man kan leie enten sal eller peisestue eller begge deler. Det koster kr. 800,- for enten sal eller 
peisestue. Skal en leie begge deler koster dette kr. 1.400,- I prisen inngår vask. 
Kontakt Husstyret for utleie. 
 
REGLER FOR UTLEIE OG BRUK AV IF TYRISTUBBENS KLUBBHUS. PR. 01.10.14 
 
1. Leietager plikter å rette seg etter utleiers anvisninger og de regler som gjelder for utleie av 
klubbhuset. 
 
2. Servise og annet kjøkkenutstyr skal rengjøres etter bruk og legges tilbake på plass i skap og 
hyller. Øvrig inventar skal plasseres som ved ankomst. 
 
3. Møbler i peisestue skal ikke flyttes til andre rom. 
 
4. Leietaker plikter i god tid før arrangementet å gi utleier beskjed om når dette tar til og 
forøvrig andre forhold av betydning for leieforholdet. 
 
5. Alle arrangement må være avsluttet senest kl. 02.00. Husstyret kan dispensere fra denne 
bestemmelse. 
 
6. Lokalene skal være ferdig ryddet senest kl. 12.00 dagen etter. 
 
7. Kjøkkenhåndklær og kluter plikter leietaker selv å ha med, og fjerne etter bruk. 
 
8. Ved arrangement hvor det er nødvendig med pynting/forberedelser dagen i forveien beregnes 
1/2 pris for ekstra leiedag. 
 
9. Leietaker plikter å holde ro og orden i lokalene og til enhver tid ha tilstrekkelig mannskap til å 
kunne opprettholde dette. 
 
10. Leietaker er ansvarlig for skader og svinn som måtte oppstå på inventar eller bygning. 
 
11. Søppel fjernes. Søppeldunker finnes på utsiden. 
 
12. Huset er beregnet for 60 gjester m/ bestikk og inventar. Utstyr utover dette antall må 
leietaker selv sørge for. 
 
13. Røyking er ikke tillatt innendørs. 
 
14. Ved unormalt skittent lokale og/eller i form av oppkast og/eller ekstrementer må leier fjerne 
dette. Hvis ikke kommer ett ekstra gebyr i tillegg på kr. 300,-. 
 
15. Det tas forbehold om endringer av utleiereglene. 
 
16. En musikkspiller for tilkobling av pc etc. kan leies for kr. 100,-. Denne skal leveres til utleier i 
samme forfatning som da den ble leid ut. Ved skade eller ødelagt må leier erstatte 
musikkspilleren. 
 
17. Leietaker må være 25 år eller eldre for å kunne leie klubbhuset. 
 
Ovennevnte reglement er lest av leietager dato: _______ 
Leietakers underskrift/aksept: ________________________________________________________________________ 
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15.5 LØNN OG HONORAR 

IF Tyristubben drives i all hovedsak på dugnad, men enkelte funksjoner er berettiget til en  
godtgjørelse. 

Leder, kasserer og sekretær i Hovedstyret: 

 Godtgjørelse på NOK 5.000,- pr. person pr. år. Utbetales i etterkant av ordinært årsmøte, 
senest 1. april. 

 

Felles godtgjørelse for alle gruppene i klubben: 

Trenere 16-18 år: 

 Trenerkurs (ett kurs pr. år). 

 Medlemskap i IFT. 

 Trøye (IFT). 

 Gavekort pålydende NOK 1.000,- (Sandberg Sport AS). 

Trenere 18-25 år: 

 Trenerkurs (ett kurs pr. år). 

 Treningsdress (IFT). 

 Godtgjørelse på NOK 4.000,- pr. år. Utbetales mot dokumentert gjennomføring av 

trenerkurs og fremvisning av gyldig politiattest. 

Trenere over 25 år: 

 Treningsdress (IFT). 

 Trenere slipper treningsavgift for egne barn. 

 

Treningsdresser og kurs dekkes av Hovedstyret/klubben. 

Gavekort, godtgjørelse og treningsavgift dekkes av den enkelte gruppe. 

 

Utbetalingsskjema må attesteres av gruppeleder (godkjenner kurs) og av leder i 

Hovedstyret (ansvarlig for politiattest). 

Skjema finnes her: xxx Under arbeid. 
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15.6 REISEREGNING 

IF Tyristubben dekker noe reisekostnader i forbindelse med kursdeltakelse og tilsvarende 
aktiviteter. Reiseutgifter i forbindelse med sportslige arrangement dekkes ikke. 

Klubben dekker kostnader til offentlig kommunikasjon eller gir en godtgjørelse pr. km ved bruk 
av egen bil (gjeldende sats er angitt i Reiseregningsskjema). Det gis ikke diettgodtgjørelse. 

Krav til reiseregning: 

- Alt fylles ut på reiseregningen: 
 navn, adresse, fødselsdato, bankkonto 
 dato og reiserute 
 formål med reisen 
 oversikt over eventuelle utlegg 
 hvilken gruppe som skal belastes 

- Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 
 Originalkvitteringer skal alltids vedlegges 
 Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE 

- Attestasjon: 
 Reiseregningen skal attesteres av Gruppeleder, evt. leder i Hovedstyret. 

 
Reiseregningsskjema finnes her: Se vedlegg. 
 

15.7 REGNSKAP 

Under kommer retningslinjer for hvordan økonomien i klubben skal styres. Husk at hovedstyret 
er ansvarlig for økonomien, ikke gruppeledere eller andre i klubben. 

Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet. 

Kasserer i den enkelte gruppe er ansvarlig for å rapportere økonomisk status pr. siste dag i hver 
måned til kasserer i Hovedstyret, senest inne en uke etter månedsslutt.  

Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som 
tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer. 

Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 

Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn 
reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger. En skal levere reiseregning med kvitteringer for 
å få igjen det en har lagt ut, se pkt. 15.6 Reiseregning. 

Eventuelle andre legitime utlegg kan refunderes ved innlevering av utleggsskjema med 
kvitteringer: Se vedlegg. 

Eksempel: 

En trener/oppmann for et fotballag kan ikke samle inn egenandeler og betale turnerings 
deltakelse fra egen konto. Laget kan være en underavdeling i klubben med eget regnskap men all 
inn og utbetaling skal gå gjennom kasserer/daglig leder. Blir det brukt personlige kontoer og 
vedkommende ikke kan gjøre rede for penger som er kommet inn kan det regnes som 
underslag av medlemmer sine penger. 



IF Tyristubben  Organisasjonsplan 

30  Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016 
 

15.8 ØKONOMISK UTROSKAP/VARSLINGSPLIKT 

Ved mistanke om økonomisk utroskap skal styret varsles omgående. Styret er pliktig til å gå 
videre med saken og ta dette opp med vedkommende. Den som har varslet skal få en 
tilbakemelding fra styret. Dersom styret anser det som «grov» økonomisk utroskap, skal saken 
politianmeldes. 
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16 KLUBBDRAKTER/PROFILERING 

Under følger informasjon om klubbens logo og drakter. 

For at klubben skal fremstå som samlet og enhetlig er det ønskelig at alle benytter drakter i 
klubbens farger ved alle sportslige arrangement. 

16.1 KLUBBAVTALE 

IF Tyristubben har inngått klubbavtale med Sandberg Sport (Sport 1).  

Avtalen gjelder fra 01.01.2016 til 31.07.2020 og gir medlemmer av IF Tyristubben 20% rabatt 
på en avtalt kolleksjon fra hummel. Fellesbestillinger fra klubben vil gi 30% rabatt. En egen 
folder med oversikt over hvilke produkter som er omfattet av avtalen vil bli gjort tilgjengelig for 
medlemmene. Dersom klubbens og medlemmenes samlede kjøp av hummel produkter 
overstiger et gitt beløp pr. år vil IF Tyristubben motta en årlig gratis utstyrspakke.  

Vi henstiller klubbens medlemmer om å benytte Sandberg Sport og opplyse om at man er 
medlem av IF Tyristubben. Derved er det større sannsynlighet for at vi oppnår beløpsgrensen og 
får ekstra nytte av avtalen. 

IF Tyristubbens skigruppe har en avtale med Glade Hjul som varer ut 2016. Fra 01.01.2017 
omfattes også skigruppa av avtalen og det vil bli gjort en justering av vareutvalget som inngår i 
rabattordningen slik at det også omfatter skibekledning og -utstyr. 

16.2 LOGO 

 

Under arbeid. 
 
Logoen er omkranset av en blå sirkel og 
består av et banner i gult med klubbnavnet i 
blått. Under banneret er det to ? med bilde av 
en ball (?) og (?). I senter er det plassert en 
skistav med et par ski i kryss og under er det 
to kongler (?) og aks/korn ut mot hver side av 
banner. Stiftelsesdato i bunnen. 

 

16.3 MERKER 

Under arbeid. 

16.4 DRAKTER 

Under arbeid. 
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17 REGLER FOR IF TYRISTUBBEN 

17.1 RETNINGSLINJER FOR FORELDRE/FORESATT 

 Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av IF Tyristubben, men er du 
med følger du våre regler. 

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

17.2 RETNINGSLINJER FOR UTØVERE 

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

SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: 

 Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren. 
 Positive erfaringer med trening og konkurranse. 
 Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap. 
 At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger. 
 Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre. 
 Vær et godt forbilde. 
 Møt presis og godt forberedt til hver trening. 
 Som trener er du veileder, inspirator og motivator. 
 Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine. 
 Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen. 
 Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren. 
 Vis god sportsånd og respekt for andre. 
 Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. 
 Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter. 

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 

 En målrettet plan. 
 Progresjon i opplevelser og ferdigheter. 
 Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser. 
 Effektiv organisering. 
 Saklig og presis informasjon. 
 Kreative løsninger. 
 Fleksibilitet ved problemløsning. 
 Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon. 
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17.4 REGLER FOR REISER 

REISEINSTRUKS FOR IF TYRISTUBBEN 

1. Formål 
1.1  Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og 

minnerik opplevelse for aktive og ledere. 
1.2  Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt. 
1.3  Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem. 
2. Omfang og forutsetninger. 
2.1  Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og 

treningsleirer med 
overnatting der aktive under myndighetsalder deltar. 

2.2 Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere 
fra avreise til hjemkomst. 

2.3 På alle reiser i regi av IF Tyristubben, skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har 
overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. 

2.4  Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder. 
Min. 1 av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har 
ansvar for sitt lag eller gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes av 
reisekasse eller gruppen. 

3. Hovedleder 
3.1  Avholder informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte (før avreise), eller sørger 

på annen måte for at tilstrekkelig informasjon blir gitt. 
3.2  Sørger for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne finnes på 

klubbkontoret ved avreise. 
3.3  Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og 

sørger for at lederne er kjent med denne instruks. 
3.4  Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, 

og skal sammen med de øvrige ledere bidra til trivsel for alle deltakerne. 
3.5  Sørge for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til gruppens 

kasserer. Dette skal være signert av 2 personer. 
3.6  Rapporterer til overordnet leder (gruppeleder), men i saker av følgende karakter skal 

det her som ellers øyeblikkelig rapporteres direkte til Leder av Hovedstyret. 
 · Overgrepssaker. 
 · Ulykke med personskader. 
 · Dødsfall blant klubbens medlemmer. 
 · Økonomisk utroskap. 
 · Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. 
 · Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra 

det  offentlige (eller idrettskrets). 
 
Aktuelle telefon nummer til gruppeledere og leder i Hovedstyret finnes på klubbens 
hjemmeside. 
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17.5 POLITIATTEST 

Leder i hovedstyret har ansvaret for at politiattester blir gjort kjent for de berørte, under følger 
instrukser for utførelse. 

Fremgangsmåte for Politiattest i IF Tyristubben 

 De som trenger politiattest er: trenere, instruktører og lagledere. 

 Få signert bekreftelse fra IF Tyristubben ved leder på at man trenger en slik attest. 

 Fylle ut bekreftelsen med personlige opplysninger. 

 Man skal selv sende søknaden elektronisk eller ved alminnelig post. 

o Elektronisk: gå inn på https://attest.politi.no følg instruksene underveis og ha 

minnebrikken klar (man må ha bekreftelsen klar elektronisk). 

o Ved post: sendes til 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester 

Postboks 113 

9951 Vardø 

 Søknaden blir returnert til søkeren, som har ansvaret for å fremvise den for leder i IF 

Tyristubben. 

 Leder skal loggføre hvem og når attestene er vist og søker beholder attesten sin selv. 

 Det må fremlegges ny attest hvert tredje år. 

 Mer info finner man på Buskerud idrettskrets sine hjemmesider eller ved å kontakte 

leder i klubben. 

 

 
Hvorfor Politiattest? 

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle 
idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller 
mennesker med utviklingshemming.   
Trenere, instruktører og lagledere som er over 15 år og som skal ha direkte kontakt med 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming vil alltid være omfattet av 
ordningen.  
 
Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har 
de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. 
 

Hvis man ikke leverer politiattest kan man ikke påta seg trenerverv i klubben. 

 

 

 

  

https://attest.politi.no/
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17.6 MOBBING 

Mobbing har blitt ett problem i det norske samfunn både gjennom SMS, e-post og andre 
nettsamfunn. 

Dette er noe idretten ikke aksepterer. 

IF Tyristubben vil ikke under noen omstendigheter akseptere at det forkommer mobbing i 
forbindelse med aktiviteter i klubbens regi. Dette gjelder både mobbing blant voksne og barn.  

Ved mistanke, eller tilbakemeldinger om mobbing vil klubben innkalle berørte parter (inklusive 
foreldre hvis det gjelder barn) for samtale for om mulig løse saken der og da. Hvis saken ikke 
kan løses av klubbens egne organer vil ekstern bistand innhentes. 

I alvorlige tilfeller vil klubben kunne ekskludere fra deltakelse på klubbens aktiviteter for en 
kortere eller lengre periode.  

 

17.7 SEKSUELL TRAKASSERING 

Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga. idretten vi utfører, men 
for å finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan en skal 
håndtere dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp. 

http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf 

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) 

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er 
nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 
seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.  

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers 
likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere 
trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere 
utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. 

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

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 

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

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 

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

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

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 

http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf
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6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 
foresatte eller idrettsledelsen. 

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

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

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

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

 

17.8 ALKOHOL 

IF Tyristubben følger idrettsforbundet sin holdning til alkohol. 

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. mars 2004, sak 54: 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider 
mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g) 

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

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

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor 
ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg 
gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private (NIFS lov §11-2 
g). 
   
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en 
vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle 
organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. 
Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser 
informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som 
deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til 
den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. 

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

  



IF Tyristubben  Organisasjonsplan 

38  Vedtatt på Årsmøtet 16.03.2016 
 

17.9 FAIR PLAY 

For spillere 

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje 

enkelt å si, men hva betyr det? 

Fair Play betyr at du som spiller må: 

 Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater  
 Unngå stygt spill og filming  
 Skape trygghet og god lagånd på banen 

Fair Play-ånden skal vokse fram ved: 

 Å trene og spille kamper med godt humør  
 Å behandle motstanderne med respekt  
 Å hjelpe skadet spiller uansett lag  
 Å takke motstanderen etter kampen  
 Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren 

For trenere og ledere 

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge 

for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan 

invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og 

bevisstgjøring. 

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår: 

 Betydningen av dommerens situasjon og funksjon  
 At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie  
 Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser  
 At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for 

kjeftbruk  
 Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet 

For foresatte og foreldre 

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også 

dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene! 

Ta ansvaret og tenk over følgende: 

 Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge  
 Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet  
 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  
 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  
 Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  
 Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning  
 Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente  
 Stimuler til deltakelse - uten noen form for press  
 Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 
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For publikum og supportere 

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk fotball, enten det gjelder i 

miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen. 

Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og 

atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen eller 

breddefotballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen. 

Tenk over følgende: 

 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  
 Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat  
 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  
 Dommerne gjør sitt beste  
 Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri  
 Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
 Ikke overreager på dommeravgjørelser 
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18 DUGNAD 

Under arbeid. 

Følgende praksis og retningslinjer gjelder for dugnad i IF Tyristubben: 

- Forventninger til medlemmer i IFT i forhold til dugnadsinnsats: kiosk, billettsalg, rigging 
og rydding. 

- Forventninger til foreldre/foresatte som selv ikke er medlem: ? 

- Inntekt fra dugnad i gruppe går direkte til gruppen. 

- Dugnad for klubben/hovedstyret kan i spesielle tilfeller betales ut fra hovedstyret til 
gruppen(e), men hovedregelen er at dette er en innsats for fellesskapet i klubben. 
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19 UTMERKELSER OG ÆRESBEVISNINGER 

IF Tyristubben har et eget utvalg som består av tre representanter som er valgt inn av årsmøtet. 
Disse har mandat til å hedre og utmerke personer i henhold til statuttene under. 

19.1 STATUTTER          EGEN SAK PÅ ÅRSMØTET  

19.1.1 Innsatspokal 

IF Tyristubbens innsatspokal utdeles på foreningens årsmøte til den eller de 
medlemmer som har: 

a) Nedlagt fremragende administrativt arbeid innen foreningen over tid 

b) Ytet utmerket sportslige prestasjoner 

c) Både a) og b) 

d) Innsatsutvalget kan også gi pokalen til en person eller personer som viser innsats 

og vilje til handling som en stimulans til ytterligere innsats i klubben 

Pokalen kan bare tildeles samme person en gang i hver gren. 

Pokalen skal ha inngravert: IF Tyristubben innsatspokal, årstall og navn. 

Innstilling til fordeling av pokal foretas av Innsatsutvalgets 3 medlemmer oppnevnt av 
foreningens årsmøte. 

Innsatsutvalget konstituerer seg selv. 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år (ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 
år, 2 år og 3 år). 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 
allsidig virke i foreningen. 

Tildelingen foretas av Innsatsutvalget. 

 

Innsatsutvalget 

18.02.2016 
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19.1.2 Hederstegn 

IF Tyristubbens hederstegn tildeles medlemmer som i en årrekke har: 

a) Nedlagt særlig stort administrativt arbeid innen foreningen 

b) Ytet spesielt utmerket sportslige prestasjoner 

c) Både a) og b). 

d) Nedlagt utmerket personlig innsats. 

Hederstegnet kan bare tildeles medlemmer som har fylt 25 år og som har vært medlem 
av foreningen i minst 5 år. 

Innstillingen til hederstegnet foretas av innsatsutvalget og avgjøres av Hovedstyret. 

Avgjørelsen må være enstemmig i begge utvalg. Ved 3. gangs innstilling i forskjellige år 
på samme person uten at enstemmighet er oppnådd, avgjøres tildelingen ved simpelt 
flertall i Hovedstyret. 

Tildelingen foretas av Innsatsutvalget. 

Innstilling til fordeling av hederstegn foretas av Innsatsutvalgets 3 medlemmer 
oppnevnt av foreningens årsmøte. 

Innsatsutvalget konstituerer seg selv. 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år (ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 
år, 2 år og 3 år). 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 
allsidig virke i foreningen. 

 

Innsatsutvalget 

18.02.2016 
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19.1.3 Utnevnelse til æresmedlem 

Til æresmedlem i IF Tyristubben kan bare utnevnes medlemmer som har foreningens 
hederstegn og som har utført: 

 Overordentlig sportslig, administrativt og/eller personlig innsats for foreningen. 

Innstillingen til æresmedlemskap foretas av innsatsutvalget og avgjøres av Hovedstyret. 

I begge utvalg må avgjørelsen være enstemmig. 

Utnevnelsen og tildelingen foretas av Hovedstyret. 

Innstilling til Æresmedlemsskap foretas av Innsatsutvalgets 3 medlemmer oppnevnt av 
foreningens årsmøte. 

Innsatsutvalget konstituerer seg selv. 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år (Ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 
år, 2 år og 3 år). 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 
allsidig virke i foreningen. 

 

Innsatsutvalget 

18.02.2016 
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19.2 TILDELTE UTMERKELSER OG ÆRESBEVISNINGER 

19.2.1 Tildelt Innsatspokal 

Følgende personer er tildelt innsatspokal i IF Tyristubben: 

1978 Ranmod Ødegaard A Trener fotball 

1978 Rune Holmen S Fotball på kretslag for gutter 

1978 Morten Hermansen S Fotball på kretslag for gutter 

1979 Johan Johansen S Langrennsløper 

1979 Arne og Elsa Skaug A Leder skigruppa og turngruppa 

1980 Kjell-Harald Lilleberg A Styreformann og turrennleder 

1980 Trude Ødegaard S Langrenn  og kretsmesterskap 

1981 Olav Løvli A Leder trimgruppa m.m. 

1981 Per  Sjaamo A Ledet dugnadsarbeidet med nytt klubbhus 

1982 Jan Erik Skaug S A-lagspiller  fotball 

1982 Gard Stigsrud S Fotball og langrenn, kretsmester 

1982 Birger Nordgården A Styreformann og anleggsbas 

1983 Arvid Rustand A Leder hoppsporten 

1983 Morten  Finsand S Kombinert  krets og områdemester 

1984 Egil Karlsen A Redaktør  Tyristikka 

1984 Roger Rustand S Skihopp 3.plass i NM 

1985 Berit Haug A Leder håndball + kretsstyret  og  leder husstyret 

1985 Solveig Larsen A Trimgruppa 

1986 Rolf Ellingsen A Kasserer  i 10 år 

1986 Erik Røste S A-lagspiller fotball 

1987 Per Sigmund Nordengen A Leder  fotballgruppa 

1987 Martin  Haug S Skihopp og fotball 

1988 Ragne Moe A Leder turngruppa  og medarbeider i Tyristikka 

1989 Torill F. Einarsen A Trimkarusell og idrettsmerkeprøver m.m. 

1990 Knut Røste AS Leder fotballgruppa og A-lagsspiller 

1990 Liv Reidun Skaugen A Leder håndballgruppa og trener 

1991 Ingen  verdige kandidater   

1992 Terje Laupet S A-lagspiller fotball 

1992 Asbjørn  Sandsbakk A Redaktør Tyristikka  og styremedlem ski 

1993 Arild Andresen A Leder ski, styremedlem fotball og håndball 

1993 Arne Sandum A Styreformann og anleggsbas 

1994 Herborg Slaatten A Styreformann og leder allaktivitetsgruppa 

1994 Mette  Heieren S Håndballspiller 

1995 Trine Berggaard A Red. Tyristikka, sekretær hovedstyret, trener  håndball 

1995 Rune Lien A Leder fotball og trener 

1996 Ingen  verdige kandidater   

1997 Kjell Willand A Kontingentinnkreving og medlem skigruppa 

1998 Terje Haug A Revisor, kioskdrift og hovedkasserer 

1998 Jonn Andre Tangen A Sekretær hovedstyret  + medlem fotballgruppa 

1999 Aage Grimsmo A Anleggsarbeid lysløype, skibakke, scooterløyper 

1999 Rune Skogmo AS Alt som foran + ekte birkebeiner 3 disipliner 
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2000 ???  Skiløyper ? 

2001 Aage Andreassen A Håndballdommer damer i en årrekke 

2002 Frank Mc. Pearson AS Fotballspiller og trener aldersbestemte lag 

2003 Ingen verdige kandidater   

2004 Ingen verdige kandidater   

2005 Harry Strand A Arbeidet med idrettshallplaner 

2005 Ø. Lid Larsen A Arbeidet med idrettshallplaner 

2006 Hanna Ragnhildstveit S 14 år gammel håndball og fotballspiller (Landslag) 

2006 Tor Ivar Bratvold A Trener allidrett og scooterkjører 

2008 Sonja Simonsen A Trener Håndball 

2008 Mina Gustavsen S Allsidig håndballspiller 

 Under arbeid.   

    

    

2015 Malin Vågen S Håndballspilller, tatt ut til Region Sør sitt bylag 

 

 

19.2.2 Tildelt Hederstegn 

Følgende personer er tildelt hederstegnet i IF Tyristubben: 
 

1982   Einar J. Tangen A  

1982   Ove Hagen A Fotballmedhjelper, baller og bane 

1982   Kjell-Harald Lilleberg A A Adminstrativt arbeid som formann 

1992   Erik Burud S Vunnet Vikersundrennet og gode plasseringer i Holmenkollen 

1992   Svein Engen S En av landets beste skiløpere i kl. 13,14 og 15. 4 pl. i OL 

1992   Arne Skaug A Formann ski, keeper, leder idrettsmerkekomite 

1992   Kaare Fleten A Tyristikka, formann orientering, f.fotball, sekretær 

2002   Torill F. Einarsen A  Tyristikka og trimkarusell 

2005   Egil Karlsen A Tyristikka og idrettshall 

2007   Ole Skaug A Formann fotball, kasserer og 29 år i Innsatsutvalget 

2007   Ranmod Ødegaard  A Trener fotball over mange sesonger 

2007   Terje Haug  A Kasserer over ca. 15 år og drift av kiosk 

2007   Arild Andresen  A  Formann ski, f. Håndball og husstyret 

 Under arbeid.   

A= Adminstrativt, S=Sportslig 

 

 

19.2.3 Tildelt Æresmedlemskap 

Under arbeid. 
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20 ÅRLIG FASTE OPPGAVER 

Under arbeid. 

 

 

Dato/måned Oppgave Ansvarlig 

 Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen 
januar/februar 

Kasserer? 

   

Mars Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov Hovedstyret 

   

Senest 31/3 Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen Leder? 

«-« Oppdatere nytt styre i Brønnøysundregistrene ? 

«-« Oppdatere «statisk» informasjon på hjemmesiden Administrator 

   

 Søke kommunale midler. Sjekk med kommune for søknadsfrist  

   

   

 Søke kommune om treningstider, sjekk kommune om 
søknadsfrist 

 

   

 Arena refusjon – Søke kommunen  

   

 Søke om LAM midler - Ringerike Idrettsråd  

   

 MVA refusjon Kasserer 

   

September Politiattest – nye trenere/lagledere må søke om politiattest for 
IF Tyristubben. 

Attester må fornyes hvert 3. år.  

Leder 
administrerer 
ordningen. 

   



Navn:

Kontonr.:

Reisested:

Allidrett

Fotball

Håndball

Ski/Trim

Hovedstyret

Utgifter Beløp (NOK) Antall Sum (NOK)

Billetter: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beløp (NOK) Antall Sum (NOK)

Parkering: 0,00

0,00

Bompenger: 0,00

0,00

0,00

Antall Km: 0,00

Sats, kr/km: 3,00 0,00

Passasjerer:

Dato:

Merknader:

Kvitteringer stiftes her eller på baksiden av dokumentet.

(eks. Egen bil, tog, buss, etc.)Reisemåte:

Signatur: Attestasjon (gruppeleder, styreleder):

Reiseregning

Kjøregodtgjørelse, sum:

Totalt:

Bruk av egen bil

Beskrivelse

(buss, tog, 

etc.)

Adresse:

Reiserute:

Formål:

Belastes:



Navn:

Kontonr.:

Allidrett

Fotball

Håndball

Ski/Trim

Hovedstyret

Bilag nr. Beløp (NOK)

0,00

Dato:

Merknader:

Totalt:

Belastes:

Beskrivelse

Signatur: Attestasjon (gruppeleder, styreleder):

Kvitteringer stiftes her eller på baksiden av dokumentet.

Utleggsrefusjon

Utbetales til:

Adresse:
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