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Dette heftet er et hjelpemiddel for trenere og lagledere i Sandnes Ulf. Her får du svar på 
de vanligste spørsmålene.  Er det noe ikke finner ut av - ta kontakt med en av oss! 
 
Se også barne- og ungdomsavdelingens hjemmeside via www.sandnesulf.no eller direkte 
via bredde.sandnesulf.no for nyheter og oppdateringer! 
 
Lykke til med sesongen 2016 og takk for at dere tar ansvar! 
 
 
 
 
 
Sandnes, januar 2016 
Barne- og ungdomsutvalget // Sandnes Ulf 
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Kontaktpersoner 
 

Barne- og ungdomsleder Eirik Aasland Salvesen eirik@tsmg.no  909 42 298 

Klubbsekretær Sidsel S. Schanke sandnesulf@sandnesulf.no  51 66 79 75 

Kampoppsett/kampansvarlig Eli Nygaard elinyg1@online.no  918 96 840 

Treningstider/banefordeling Sven Augustsson saugustsson@slb.com 928 18 755 

Materialforvalter  Egil Skjæveland materialforvalter@sandnesulf.no 957 11 946 

Medlemsregisteret Sven Augustsson saugustsson@slb.com  928 18 755 

Foreldre egeninnsats / 
dugnads ansvarlig a-kamper 

Eli Nygård elinyg1@online.no  918 96 840 

Maskotansvarlig a-kamper Eirik Aasland Salvesen eirik@tsmg.no 909 42 298 

Politiattest  Sven Augustsson saugustsson@slb.com  928 18 755 

Ulf-Huset - utlån Sidsel S. Schanke sandnesulf@sandnesulf.no 51 66 79 75 

Daglig leder Tom Rune Espedal tom.espedal@sandnesulf.no  415 06 890 

Leder Fair Play utvalget Torleiv Tengs-Pedersen torleiv.tengs-pedersen@lyse.net  971 93 745 

Dommerkoordinator    

FFO-ansvarlig Roderick van Iwaarden roderick@sandnesulf.no 483 49 495 

Turneringsansvarlig 
barneavdelingen 

Ståle B Lønseth stale@lonseth.net  915 65 450 

Dana cup koordinator Espen Jonassen Espen-jonassen@lyse.net 951 94 553 

 

Trinn koordinatorer 
 

5 år Koordinator TBD   

6 år Koordinator 
Torbjørn Mannes 
Johansen 

torbjorn.johansen@em1.no  94832452 

7 år Koordinator Håvard Ueland haavardu@gmail.com  90586192 

7 år Koordinator Ingrid Fjellheim ingrid.fjellheim@me.com  41002158 

8 år Koordinator Lene Brekka lebrek@statoil.com  959 32 929 

8 år Koordinator Tor Atle Aadneram tor.aadneram@lyse.net 986 84 425 

9 år Koordinator  Dag Hunsbeth dag.hunsbeth@conocophillips.com 415 66 533 

10 år Koordinator Arnt Ove Braut arnt.ove.braut@lyse.net  920 66 194 

10 år Koordinator  Tom Abusland tabu@statoil.com  916 09 326 

11 år Koordinator Rune Larsen rla@eie.no  930 44 902 

11 år Koordinator  Åshild Bakke Flolid aasb@statoil.com  414 67 650 

12 år Koordinator Eirik Aasland Salvesen eirik@tsmg.no  909 42 298 

12 år Koordinator Eivind Dalene eivind.dalene@acona.com  934 12 604 

13 år Koordinator Rune Skårland runska@statoil.com 482 17 350 

13 år Koordinator Per Handeland Per.handeland@lyse.net 920 89 667 

14 år Koordinator  Håvard Hetland havard@liecnc.no 975 58 999 

 Utviklingsansvarlig Erik Løland loland@sandnesulf.no  936 99 111 

 
Jentekoord. 15-19 Sven Augustsson saugustsson@slb.com  928 18 755 

 Jentekoord. 10-14 Katrine G Myklebust katrinegmyklebust@hotmail.com  957 63 056 
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Styret i Sandnes Ulf 2016 
 
Leder Terje Hopen 
Nestleder Asbjørn Vagle 
Styremedlem Rasmus Møller 
Styremedlem Eirik Aasland Salvesen 
Styremedlem Janne Rasmussen 
Styremedlem Christel Thulin 
Styremedlem Sven Augustsson 
Styremedlem Kjell Petter Schou Andreassen 
 
Styret delegerer ansvar for utførelse av ulike konkrete oppgaver til en rekke 
enkeltpersoner og utvalg 
 
 
 

Barne- og ungdomsutvalget 2016 
 
Barne- og ungdomsleder Eirik Aasland Salvesen 
Utviklingsansvarlig Erik Løland 
Jentekoordinator Sven Augustsson 
Anleggsansvarlig Endre Hunshamar 
Fair play sjef Torleiv Tengs-Pedersen 
 
 
 

Fair Play utvalget 2016 
 
Fair Play Sjef Torleiv Tengs-Pedersen 
Barne- og ungdomsleder Eirik Aasland Salvesen 
Utviklingsansvarlig Erik Løland 
Jentekoordinator Sven Augustsson 
Fair Play medlem Åshild B Flolid 
Fair Play medlem Svein Sivertsen 
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Kjøreregler Barneavdelingen 
 

 
Sandnes Ulf 2016 
 
 
Vi: 
 
… trener når vi er på trening! 
… jubler alltid for mål! 
… møter alltid opp i god tid på trening og kamp! 
… viser alltid respekt for medspiller, motspiller, trener og dommer! 
… er alltid et lag! 
… trener aldri, aldri, aldri uten ball! 
… har det alltid gøy! 
 
 

 
 
 
Sandnes Ulf tar ansvar for at Sandnes Idrettspark holdes ren og ryddig. For 
alle våre aktiviteter gjelder følgende hovedregler: 
 
Vi rydder etter oss, over alt, alltid! 
Vi kaster avfall i avfallsbøtter! 
Vi tar ansvar – det er ikke alltid det er alle de andre sin feil! 
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Laglederinformasjon 
 

Ansvar og plikter 
 

 En tillitsvalgt er enhver person som har et verv i Sandnes Ulf. 
 Lagets ledere er ansvarlig for sine spilleres oppførsel på kamp, trening, reiser 

osv. 
 Lagets leder og spillere skal alltid representere klubben på en positiv måte. 
 Alle medlemmer i Sandnes Ulf skal følge regler gitt av NFF, RFK og klubben. 
 Lagledere skal være med å verve nye tillitsvalgte/ medhjelpere/ trenere/ 

dommere. 
 Lagleder er ansvarlig for alt som utleveres fra klubben, det være seg drakter, 

nøkler til klubbhuset o.l.  Tap eller skade meldes materialforvalter snarest. 
 Lagledere skal møte på møter/klubbkvelder arrangert av klubben. 
 Informasjon fra klubben sendes til lagleder på e-post og publiseres på nettsiden. 
 Trener, lagleder og foreldrekontakt (egeninnsats/dugnad) tilbys sesongkort til 

A-lagets kamper ved betalt medlemskap i klubben 
 
Alle frister i forbindelse med egeninnsats/dugnader og andre oppgaver skal overholdes. 
Dette gjelder også innleveringsfrister, f.eks. utstyrsskjema og årsrapporter.   
 
 

Oppgavefordeling 
 

 Alle lag skal ha minimum trener og lagleder. Lagleder rollen kombineres ofte 
med rollene «webredaktør» og «foreldrekontakt – egeninnsats og dugnad».  

 For noen alderstrinn organiseres det med en egen «foreldrekoordinator – 
egeninnsats og dugnad» for trinnet. 

 Laglederne bør fordele oppgaver til andre foreldre også. 
 Laglederen tar seg av de administrative oppgavene og kontakt med koordinator 

for den aktuelle aldersgruppen. 
o Foreldrekontakt – egeninnsats og dugnad (ofte kombinert med 

laglederrollen); koordinere lagets egeninnsats og dugnader, eks. a-lags 
kamper og SandnesGrase. Eget infohefte med alle retningslinjer foreligger 
og egeninnsats- og dugnadsreglementet vedtas av styret for hver sesong. 

o Webredaktør (ofte kombinert med laglederrollen); Ansvar for registrering 
og oppdatering av lagets medlemsinfo på nettsiden 

 Treneren tar seg av de sportslige aktivitetene; herunder trening, kampledelse og 
gjennomføring av ferdighetsmerketaking 

 

http://www.fotball.no/
http://www.fotball.no/rogaland
http://www.sandnesulf.no/
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Nye ledere/trenere 
 
For å bli korrekt registrert i medlemsregisteret (KX) med riktig rolle, så har klubben 
laget et registreringsskjema (laglederskjema.xls) for nye ledere/trenere, dette finner 
dere på nettsiden til Breddeavdelingen (Klubbinfo -> Ny til Sandnes Ulf -> 
Trener/lagleder). Utfylt skjema skal sendes per e-post til medlemsregister ansvarlig 
Sven Augustsson saugustsson@slb.com 
 
 

Politiattest 
 
Det er et krav fra Norges Idrettsforbund og Olympiske/Paralympiske komité, at alle 
personer knyttet til Idrettslag med verv/oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, oppviser 
godkjent Politiattest til Idrettslaget for registrering. 
 
Dette gjelder for alle som skal være Lagledere og Trenere for Sandnes Ulf lag. 
 
Dette gjøres ved at Treneren/Lagleder søker om politiattest elektronisk. Utførlig 
veiledning for søknadsprosessen er beskrevet på våre nettsider (Klubbinfo -> 
Politiattest).  
 
Når søknaden blir registrert, så må du legge med en bekreftelse på ditt verv i klubben 
som er signert av Sandnes Ulf v/ Sven Augustsson.  
 
Når du mottar politiattesten (sendes kun hjem til søker), forevis eller send den til: 

- Sven Augustsson, e-post: saugustsson@slb.com 
- Sidsel S. Schanke, e-post: sidsel@sandnesulf.no  

 
Sandnes Ulf forbeholder seg retten til å purre på denne attesten, da vi anser det som 
svært viktig at dette kravet oppfylles av alle våre tillitsvalgte. 
 
 
 

Kursdeltakelse 
 

 Tillitsvalgte som ønsker øke sin kunnskap om fotball/trening skal få gå på kurs 
 Rogaland fotballkrets arrangerer mange gode kurs i løpet av sesongen 

Informasjon finner du på www.fotball.no/rogaland   
 Klubben arrangerer også internt kurs (hvis nok deltakere) – trenerkurs, 

temakurs, klubbdommerkurs 
 Andre kompetansegivende kurs kan det søkes styret om 
 Spørsmål og påmelding til kurs skal gjøres til koordinator på trinnet 
 Kursavgift og materiell til kurset vil bli dekket av klubben etter invitasjon eller 

innvilget søknad 
 
 

http://kxweb.no/kx/97/files/laglederskjema.xls
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=3815
mailto:saugustsson@slb.com
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=18312
mailto:saugustsson@slb.com
mailto:sidsel@sandnesulf.no
http://www.fotball.no/rogaland
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Foreldremøter 
 

 Barne- og ungdomsutvalget i Sandnes Ulf anbefaler at lagleder/trener holder 2-3 
møter med foreldrene i året.  

- ved sesongstart 
- før eventuell reise til sommerturnering 
- ved sesongslutt 
- Tips; Ha foreldremøte i forlengelsen av en trening 

 På møtene skal laglederne fortelle hva det innebærer å være med på et lag, og 
informere om at det er en forpliktelse at alle foreldrene tar sin tørn på laget. 
Egeninnsats er i motsetning til dugnad ikke frivillig, men en forutsetning for 
medlemskap. Mangel på deltakelse i egeninnsats blir fakturert som kontingent. 

 Her skal om nødvendig velges lagleder, foreldrekontakt (egeninnsats og dugnad) 
og andre ”hjelpere” hvis behov.  

 Laglederne skal også informere om planer for sesongen, levere ut kampoversikt 
og evt kjøreliste til bortekamper. 

 Det diskuteres med foreldrene hvor/hvilke turneringer laget skal delta på. 
 Representant fra Fair Play utvalget skal inviteres til møtet. Henvendelse for 

dette til Fair Play sjefen. 
 Ønsker lagene å ha med representanter fra barne- og ungdomsutvalget eller 

andre ressurspersoner i klubben er de hjertelig velkommen til å ta kontakt. 
 Koordinator for trinnet har ”smørbrødliste” for tema på foreldremøte 

 

Nye spillere  
 
Sandnes Ulf ønsker å ta imot alle spillere som ønsker å begynne hos oss. 

 Ved tilgang av nye spillere tar lagleder kontakt med koordinator for trinnet som 
har det overordnete ansvaret for hvor nye spillere skal fordeles på trinnet. Nye 
spillere skal alltid få være med et lag og trene, men det kan ikke garanteres at de 
får spille kamp før de er fordelt på korrekt lag. 

 INGEN har lov å avvise spillere å være med i klubben, de skal henvises til 
relevant koordinator for trinnet.  

 Sandnes Ulf ønsker at et 5-er lag består av maks 8 spillere, 7-er lag består av 10 
spillere og et 11-er lag av 16 spillere.  

 Spillerne som begynner på et lag på slutten av sesongen kan ikke garanteres at 
de får spille kamper før neste sesong. 

 Spillere som melder seg inn i klubben etter august betaler ½ kontingent. 
 
Alle nye spillere skal meldes inn til klubben på innmeldingsskjema som finnes under 
Barn & Ungdom /Breddeavdelingen på sandnesulf.no. Lagleder registrerer spiller på 
medlemsweb, koordinator tar stilling til hvilket lag spilleren skal registreres på. 
 
Kommer spillere fra annen klubb: 

- det sendes overgang, dette gjelder fra det året de fyller 12 år 
- nedlagt klubb eller ikke spilt kamper på over 2 år – forenklet skjema  

 
Kontaktperson vedr overganger: 13-16 år – Erik Løland, 12 år – Sidsel S Schanke 
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Medlemsregistrering 
 

 Lagleder (eller «webredaktør») holder lagets spilleroversikt fortløpende 
oppdatert i vårt medlemsregister (KX) på nett.  

 Nye spillere meldes inn på eget skjema, ligger på nettsiden. Lagleder registrerer 
alle opplysningene på lagets liste iflg skjema. Administrator for 
medlemssystemet vil så godkjenne medlem og sende ut kontingent.  

 Det er viktig at dere er med å holde disse listene a jour, slik at vårt 
medlemsarkiv til enhver tid er oppdatert. 

 Oversikt over hvem som har betalt kontingent vil laglederne kunne lese ut av 
systemet til enhver tid.  

 
 

Kontingent 
 
Kontingent dekker medlemskap og betalingen for å spille kamper og trene i regi av 
Sandnes Ulf, samt forsikring. Klubben betaler inn en lagforsikring for lagene, men for å 
komme under denne forsikringen må en spiller være medlem i klubben, og det er en 
først når kontingentene er betalt. De som spiller seniorfotball betaler forsikringen selv i 
form av lisens.  
 
Kontingenten dekker også; drakter, baller, lagets deltakelse på to turneringer samt 
SandnesGrase, forsikring, opparbeidelse og vedlikehold av treningsfeltene m.m. 
 
Tildelt «egeninnsats» er å anse som kontingent (ikke frivillig, men en forutsetning for 
medlemskap) og klubben forbeholder seg retten å fakturere mangel på egeninnsats som 
tilleggs kontingent i løpet av året. 
 
Medlemskontingent vedtatt på årsmøtet 2016 vil bli sendt ut og lagt på nett. 
 
Lagleder har ansvar for å bidra til at alle spillerne betaler kontingent - husk at ingen skal 
spille seriekamper uten at de har betalt kontingent. 
 
 

Medlemskap for trenere og lagledere 
 
Registrerte Lagleder og Trenere blir automatisk satt som medlemmer i Sandnes Ulf, slik 
at de har stemmerett i klubben. Lagledere og trenere kan reservere seg mot å bli tatt inn 
som medlem i klubben, hvis de ønsker det. Kontingent for dette medlemskapet er dekket 
inn i Familiemedlemskapet for de som også har en eller flere spillere i sin familie/ 
husstand. Denne lagleder/trener kontingenten inkluderer sesongkort (ståplass) til A-
kamper. 
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Medlemsrabatt 
 
Alle medlemmer kan handle sportsutstyr til 15% rabatt hos Hetland Sport AS i Sandnes 
ved framvisning av kvittering for betalt. Alle priser/rabatter er basert på veil utsalgspris. 
 
 

Økonomi/aktiviteter 
 
Penger lagene får inn ved lagdugnader, sponsor o.l. skal alltid settes inn på klubbens 
konto om ikke annet er avklart med klubbsekretær. Klubbsekretær har oversikt over 
hva hvert lag har inne og har brukt.  Penger som settes inn må merkes med lag og 
lagleder. Ta kontakt for kontonummer ved behov.  
 
Er det noen gang spørsmål vedrørende lagets økonomi - ta kontakt med klubbsekretær. 
Eventuelt «overskudd» går videre til neste sesong, men skal stå inne på klubbens konto. 
Når penger skal brukes ta kontakt direkte med klubbsekretær. 
 
NB: Pengene skal brukes til sportslige aktiviteter, bekledning eller sesongavslutning.  
 
 

Sesongens varighet 
 
Sesongens varighet varierer for de ulike alderstrinnene. 
 
Ulf skolen for de minste er fra slutten på april til ca. begynnelse på oktober.  
For vintertreningen blir det satt opp nye tider for lagene fra 9 år og oppover. Disse 
tidene beholdes til vi kommer på gras igjen. 
 
For de yngste lagene vil det tilbys halltider for inne trening om vinteren i henhold til det 
som klubben får tildelt fra kommunen. 
 
Lagene kan selv velge om de vil fortsette trening eller ha en pause. Det er ønskelig at alle 
lag trener også om vinteren, men at ferier og eventuelle pauser tilpasses alderstrinnet. 
 
Det sportslige opplegget er videre beskrevet i klubbens Sportsplan. 
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Utstyr / Materialforvalter 
 
Materialforvalter / klubben kjøper inn nødvendig utstyr i forhold til behovslister satt 
sammen av trinnkoordinatorer. Trinnkoordinator holder dialog med lagledere på sitt 
trinn og leverer inn behovslister samlet til materialforvalter om behovet for hele trinnet. 
 

 Utstyr og drakter deles ut i begynnelsen av sesongen, etter behovslister 
trinnkoordinator har satt sammen fra behov meldt inn fra lagene på trinnet. 
 

 Utover sesongen når lagene trenger påfyll av utstyr og annet, så skal det tas 
kontakt med materialforvalter via trinnkoordinator. Trinnkoordinator samler 
inn behovene for alle sine lag og leverer dette samlet til materialforvalter. 
 

 Ved utlevering av drakter i laget – registrer hvem som har hvilket draktnummer. 
Dette for at det skal bli lettere å samle inn draktene. 

 
 Spillere som ikke leverer inn drakt vil måtte erstatte denne, klubben sender 

faktura – derfor er det viktig at lagleder / trinnkoordinator har oversikten på 
draktsettet som laget / trinnet disponerer. 

 
 Draktsettene utlevert er klubbens eiendom og spillerne skal ikke bruke disse i 

fritiden.  
 
 

 
NB: Husk - det er den enkelte lagleders plikt å påse at nødvendig 
utstyr til enhver tid er på plass - og at utlevert utstyr holdes i orden 
og ikke forsvinner.  
 

 
 

Materialforvalter:  
 
Materialforvalter er Egil Skjæveland (materialforvalter@sandnesulf.no). Egil vil være til 
stede på Ulfhuset for utlevering av utstyr etter avtale med trinnkoordinatorer. 
 
Det er ønskelig at lagledere i utgangspunktet ikke går direkte til materialforvalter med 
sine behov, da det vil være vanskelig for ham å holde oversikt for alle lag (mer enn 70 
lag). Lagledere tar kontakt med trinnkoordinator som deretter koordinerer innkjøp, 
klargjøring og utlevering direkte med materialforvalter. 

mailto:materialforvalter@sandnesulf.no
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Fair Play maskot 
 
Lagene 5-6-7-8 år får tildelt oppdrag som Fair Play maskot på A-kamper. Dette sendes ut 
til koordinatorer før sesongen. Koordinator tildeler de ulike lagene sine kamper. 
Retningslinjer for maskoter er: 
 

 Lagene fra 5-8 år tildeles sine respektive kamper. Nytt av året er at det tildeles 
kamper til samarbeidsklubber også. 

 Kamptidspunkt kan bli endret av NFF i henhold til TV-kamper. Følg med på 
sandnesulf.no 

 Cupkamper tildeles fortløpende 
 Koordinator på hvert trinn er ansvarlig for organisering på de kamper de er 

tildelt 
 Det kan stille maksimalt 25 spillermaskoter pr kamp  
 Oversikt over antall maskoter og kontaktperson sendes på mail til Eirik senest 

dagen før kamp 
 Spillere og inntil 2 ledere kommer gratis inn på aktuelle kamp (ståplasser), mens 

evt foreldre må kjøpe billett 
 Ledere møter med gruppen utenfor Ulfhuset 30 minutter før kampstart 
 Ledere overlater spillere til Eirik på baksiden av spillertunnel senest 15 minutter 

før kampstart 
 Ledere har ansvar for å møte spillere på baksiden av spillertunnel etter utført 

maskotoppdrag og videre bringe dem til sine foresatte 
 Vi vil at maskoter skal være kledd «riktig». Spillere stiller sportslig 

antrukket (treningstøy og fotballsko/joggesko) og kledd i lagets utdelte 
drakter som ytterste plagg. Evt hodeplagg kan kun være Sandnes Ulf lue 
 
 Kontaktperson: Eirik Aasland Salvesen (eirik@tsmg.no / 90942298) 

 
 

Fair Play fadder 
 
Alle lag i barne- og ungdomsavdelingen tildeles faddere fra A-laget. Koordinator avtaler 
med faddere for besøk på hele trinnet på vår- og høst sesongen.  
 
Sørg for at hele trinnet får anledning til å bli med. Forbered fadder på hva dere mener er 
viktig for trinnet. Tilrettelegg for godt utbytte av fadderbesøkene gjennom god 
planlegging. 
 
 

mailto:eirik@tsmg.no
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Fair Play kaptein 
 
Alle lag fra 6-12 år i Sandnes Ulf skal hver kamp utpeke 1 spiller som skal være «Fair 
Play Kaptein». Spilleren får på seg Fair Play kapteins bind som identifikasjon.  
 
Mine oppgaver som Fair Play Kaptein 
 

 Jeg sørger for at laget mitt hilser på motstanderlag før kampen 
 Jeg hilser på dommeren 
 Jeg gir ros til mine medspillere 
 Jeg hjelper spillere som blir skadet 
 Jeg sørger for at vi spiller etter reglene 
 Jeg sørger for at laget mitt takker motstander for kampen etterpå 
 Jeg takker dommeren for kampen 

 
Rollen som Fair Play Kaptein rulleres internt på lagene. Lagleder passer på kapteins 
bindet mellom kampene. Lagleder går gjennom huskelisten før kampen med dagens 
kaptein. 
 
Utstyr til Fair Play kaptein hentes hos klubbsekretær. 
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KAMPAVVIKLING 
 
Kampoppsett (seriespill i regi av RFK) koordineres av Sandnes kommune og Rogaland 
fotballkrets og det settes som regel en fast dag og tid for 5er og 7er kamper uten videre 
angitt bane for disse kampene (6-12 år). Kamper i 9er og 11er fotball (13 års serie og 
oppover) blir av kretsen berammet til på forhånd fastsatt dato, tidspunkt og bane. 
 

Kampoppsett for hjemmekamper i barneavdelingen (6-12 års serie) 
Kampoppsett (dato, tidspunkt og bane) for hjemmekamper i barneavdelingen settes opp 
internt i klubben så snart som det er mulig etter at alle kamper er satt opp av kretsen. 
Der hvor det eventuelt er avvik mellom klubbens hjemmekampoppsett (som da ligger på 
nettsiden) og oppsett fra Rogaland fotballkrets (fotball.no) går alltid klubbens oppsett 
foran for kamper i barneavdelingen. 
 
Opprinnelig hjemmekampoppsett (banefordeling og kamptider) sendes ut fra klubben 
før sesongen starter, men oppdatert versjon (med eventuelle endringer og rettelser) 
finnes alltid på nettsiden.  
 
Klubben prøver å legge inn endringer i FIKS (fotball.no) men det er uansett lagenes 
lagleder som er ansvarlig for at motstander/dommer alltid har riktig info om våre 
hjemmekamper i samsvar med vårt oppsett som ligger på nettet. 
 

Flytting av hjemmekamper i barneavdelingen 
Nødvendige endringer av hjemmekamper skal alltid avtales/avklares med 
kampansvarlig i klubben før det formidles videre! 
 
Ingen har lov å flytte/endre tidspunkt/dato/bane på oppsatte hjemmekamper uten at 
dette på forhånd klarert med kampansvarlig i klubben.  Ta kontakt med kampansvarlig 
for mulige alternativer, før dere kontakter motstander for avtal om nytt kamptidspunkt. 
Når avtale er på plass med motstander, så meldes dette tilbake til kampansvarlig, slik at 
kampoppsettet kan oppdateres i samsvar med endringen.  
 

Kampoppsett for hjemmekamper for lag i 13-års serien og oppover 
 
Kamper i 9er og 11er fotball (13-års serie og oppover) blir som nevnt berammet til dato, 
tidspunkt og bane av kretsen. Klubben vil gjøre justeringer til disse for at det skal gå 
minst mulig ut over lag med treningstider. Når hele kampoppsettet er klart (alle våre 
lags hjemmekamper – alle aldre og klasser), så sendes oppsettet ut før sesongoppstart. 
 
Endres kampdag skal det sendes melding til RFK så tidlig som mulig (på eget elektronisk 
skjema).  Det påløper som regel et omberammingsgebyr så det må være svært god 
grunn for å kunne søke flytting av en kamp. Dersom kamp ikke avvikles skal det sendes 
melding til RFK så snart som mulig og dommer/motstander informeres, det er gebyrer 
for «ikke møtt» til kamp og denne kostnaden vil bli videre fakturert til laget det gjelder. 
 
Link til omberammingsskjema for flytting av kamper finner dere via Rogaland 
fotballkrets og «NFF – RFK SKJEMAER». 

http://www.fotball.no/Kretser/rogaland/
http://www.fotball.no/Kretser/rogaland/
http://www.fotball.no/nff/Skjemaer/
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Husk å gi beskjed til dommer og motstander hvis det er endring i kamp eller kamp ikke 
kan avvikles – dette gjelder for alle lag! 
 
 

Elektronisk kamprapportering for 13 år og oppover 
 
Det er krav til at det benyttes elektronisk kamprapportering for alle kamper for 13-års 
serien og oppover. Lagets spillere skal være registrert på FIKS og lagt inn i elektronisk 
kamprapport minimum 2 timer før kampstart. Hjemmelagets lagleder er ansvarlig for at 
kamprapporten skrives ut og tas med til dommer for kampen. Veiledning for utfyllelse 
av kamprapporten på nett finnes på RFK sine sider «Elektronisk kamprapportering».   
 
NB! Det vil påløpe gebyr for mangel av kamprapport og/eller ved bruk av spillere som 
ikke er spilleberettiget. Slike gebyrer vil bli belastet laget som ikke har fulgt regelverket 
(blir ikke dekket av klubben). 
 
 

Tilgjengelige hjemmebaner 
 
Vi spiller våre kamper på Kunstgressbanen, TS-kunsten, gressfeltene og Gymnasbanen. 
 
Sjekk alltid skikkelig hvilken bane dere er oppsatt på. Bruk banekartet på nettsiden eller 
se på oppsett hengt opp i klubbhuset/banetavle dersom du er usikker. Vær nøye med å 
bruke tildelt bane, det er omfattende logistikk for at alle skal få bane til rett tid. 
 
 

 
Ingen skal spille kamper andre plasser enn den de får tildelt! 

Hold orden ved banen. Hold tiden, forsinkelser skal kun gå utover de lag som er 
involvert, ikke kamp/trening som kommer etter. Rydd etter dere. 

 
 
 
Kampansvarlig: Eli Nygaard - 918 96 840 - elinyg1@online.no 
 

Utgifter ved kamper 
 

 Betaling av faktiske utgifter vedrørende kampavvikling dekkes av klubben. 
 Faktiske utgifter er fergebilletter til serie-/KM-/NM-kamper.  

Kvitteringer leveres klubbsekretær sammen med utleggsskjema. 
 Ved reise til turneringer skal laget dekke alle utgifter selv. Dette gjelder både 

opphold og utgifter til turen (som leie av buss, bensin, billetter osv.) 
 Lag som betaler for dommere må levere dommerregning de får fra dommer 

umiddelbart til klubbsekretær (pass på at dommer har skrevet tydelig på; navn, 
adresse, kontonummer og beløp). 
 

http://www.fotball.no/Kretser/rogaland/
http://www.fotball.no/Kretser/rogaland/Aktivitet/Serie-og-Kamp1/FIKS/Lagspamelding/
mailto:elinyg1@online.no
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Sjekkliste ved hjemmekamper 
 
En leder (eller en annen foresatt) skal alltid møte ca. ½ - 1 time før kampstart.  
Startrutine: 

 Identifisere banen og merke opp i henhold til oppsett 
 Få målene på plass 
 Ta imot dommere og gjestende lag 

 
Punktene er satt opp i tilfeldig rekkefølge: 

 Bane; sjekke/avtale tid og sted med ansvarlig (sjekk oppsett på nettsiden) 
 Informasjon til dommer og motstandere om tid, sted o.l. (senest 8 dager før) 
 Informasjon egne spillere om tid og sted 
 Medisinkoffert - sjekke innhold - få påfyll av materialforvalter 
 Drakter, sjekk eventuelle draktlikhet. Ha klar reservedrakter el. overtrekks 

vester 
 Skadeskjema – hvis skader. Ligger på nettsiden til fotballforbundet; 

www.fotball.no.   Leveres til klubbsekretær for innsending  
 For lag med unge spillere: ha liste med mobiltelefonnummer til foresatte for 

hver spiller, i tilfelle det oppstår skade og den foresatte ikke er til stede. 
 Sjekke bane, oppmerking 
 Hvem skal være linjevakt/dommer  
 Baller, matchball ok. 
 Ta imot motstander - husk du har gjester 
 Ta imot dommer - henvise til garderober 
 Fylle ut dommerkort og sende dette 
 Påse at alle våre spillere bruker leggbeskyttere 
 Påse at lagene våre hilser på motstanderlaget før kampen 
 Lede laget under kamp 
 Instrukser i pausen 
 Takke for kampen - dommere, motstandere - dette gjelder også for egne 

spillere 
 Betale dommere (gjelder lag som har dommere oppsatt av kretsen) 
 Resultat til kretsen 
 Føre laglederbok/kampoversikt (lag fra 13 år og oppover) 
 Draktvask, samlet eller hver spiller vasker sin drakt.  
 Rydde/sjekke garderober etter kamp - også motstandernes og dommerens 
 Sette målene på plass etter kampen 

 

http://www.fotball.no/
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FAIR PLAY møte gjennomføres før hver kamp vi spiller –  
 
Barnefotball 6–12 år:  
 
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før 
kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler: 
 
Spillet: 
1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. 
2. Utspillsregelen skal benyttes. 
3. Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina. 
4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? 

 
Rammene: 
1. Husk Fair playhilsen før og etter kampen. 
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder og 

spillersiden. 
3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

 
 
Ungdomsfotball 13–19 år:  
 
Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et 
Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen. Gå gjennom disse punktene 
på møtet og gjør tydelige avtaler: 
 
1. Husk Fair playhilsen før og etter kampen. 
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder og 

spillersiden. 
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair playklima under kampen. 
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 
6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace». 
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Dommere 
 
Dommerkoordinator: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Barneavdelingen 
Her må foreldre/lagledere i utgangspunktet dømme kampene selv. Fløyte fås ved 
henvendelse materialforvalter.  
 
Klubben har noen klubbdommere som dømmer kamper for lagene 9-12 år. En liste med 
navn på ungdomsdommer og kontaktinfo blir sendt ut før sesongen. Her kan lagene ta 
kontakt for å spørre om ungdommen har tid og anledning til å dømme. 
Ungdomsdommere får betalt av klubben. 
 
Det er viktig å presisere at de lagene som tar kontakt med en ungdomsdommer har et 
ansvar for å ta godt vare på denne ungdommen som dømmer. Vi ønsker at det skal være 
et trygt og godt miljø for ungdommer som dømmer, og vi skal alltid ha en god oppførsel 
med dommere. Det handler om Fair Play! 
 
For de lagene som får ungdommer til å dømme, så må det gis beskjed til 
Dommerkoordinator. Dette fordi ungdommene skal følges opp på forhånd/etterkant av 
kampen de dømmer. 
 
13 år og oppover 
Dommere blir her satt opp av kretsen i klassene gutter og jenter 1. divisjon og oppover. 
For lavere divisjoner må dommer skaffes av laget. Liste over aktuelle dommer ei kretsen 
kan fås fra dommerkoordinator i klubben. 
 
Dommerkort (gjelder kun smg/smj og oppover) skal fylles ut og sendes til kretsen rett 
etter kampen.   
 
Dommerkortet skal skrives under av motstander, dommer og en selv.  Kortet skal ikke 
skrives under før kampen er slutt for å få; riktig resultat og at event. røde/gule kort er 
satt på rett spiller. Husk underskrifter! 
 

Bortekamper 
 
Til slutt et par huskeregler ift bortekamper: 
Hvis du ikke hører fra bortelaget, ring og sjekk om kampen går som oppsatt 
Sette opp kjøreliste i begynnelsen av sesongen, eller ha som vane og sjekke om det er 
nok sjåfører siste trening før kamp – kjør gjerne samlet med møtested klubbhuset 
Husk og sjekk at alle vet hvor banen er. Det finnes bortebaneatlas på breddeavdelingens 
nettsider. 
Gi beskjed på siste treningen før om avreisetidspunkt (ring de som ikke er tilstede på 
trening) 
 

Husk å være gode representanter for klubben både ved hjemme- og 
bortekamper! Lær spillerne opp til det samme! 
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Baner  
 
Klubben disponerer: 
 

- Klubben får tildelt baner av kommunen som vi igjen fordeler internt 
- Treningstider fordeles etter vedtatt sportsplan 
- Tildelte baner skal brukes – både ved trening og kamp 
- Flytting av kamper – sjekk bane med klubbens kampansvarlig, så sjekker du om 

motstander og dommer kan   
- NB: Ingen kan avtale nytt kamptidspunkt eller flytte kamper uten å ha sjekket 

med kampansvarlig i klubben.  Dette gjelder både ift tid og bane!!  
- Stenging av baner – skilting må følges  
- Husk rydding av mål etter trening og kamp på treningsfeltene 

 
 
Ved stenging av baner 
 

 Etter kraftig regnvær kan grasbanene bli stengt. Det vil da publiseres på 
nettsiden, stå skilt på banen eller henge lapp på veggen ved garderobene. Disse 
skal følges. 

 Lagene bør gjennomføre treningen selv om grasbanene blir stengt, gjerne på 
løkker, ledig grusbane ift kampavvikling, eller alternative økter.  

 Men i slike situasjoner skal alle samarbeide og lage plass til lag som skulle 
trent på en annen bane. 

 OBS – kamp går alltid foran trening.  
 Dersom andre lag enn det som er oppsett bruker en bane må dette/disse vike for 

oppsatte lag (jf. treningsoversikt). 
 
 

 
 

 
Ingen skal trene eller spille kamper andre plasser enn de får tildelt! 

Ingen har lov å flytte/endre tidspunkt på oppsatte kamper selv. Dette skal 
gjøres ved å ta kontakt med kampansvarlig i klubben. 

 



19 
 
 

19 
 
 

TURNERINGER 
 
Turneringsansvarlig barneavdelingen: Ståle B Lønseth (stale@lonseth.net) 

 Innbydelser til aktuelle turneringer for klubbens lag sendes på mail. 
 Ellers henvises til www.fotball.no for oversikt over turneringer.  
 Alle lag skal delta på klubbens turnering – SandnesGrase – 6-12 år. 
 Alle lag får dekket to påmeldingsgebyr av klubben, dere må selv gi beskjed 

hvilke dere ønsker dette skal være. Eller vil pengene bli trukket fra de pengene 
laget har inne på konto - eller vi vil kreve at lagleder ordner egenandel el. andre 
måter å skaffe penger.  

 Bruk retningslinjer/anbefalinger når dere skal planlegge sesongen og deltakelse 
på turneringer. 

 Lag som deltar på turneringer for Sandnes Ulf plikter å opptre med positiv 
holdning både på og utenom banen.  

 Alkoholbruk tillates ikke, det er nulltoleranse for dette både blant spillere og 
ledere når man opptrer i klubbens regi. 

 
Betaling og egenandeler - turneringer 
 
Gjelder lag som skal samle inn egenandeler til deltakelse på turnering. 

 Laget samler inn penger for å dekke inn utgifter til påmelding og eventuell 
reiseutgifter.  

 Dere må selv sette betalingsfrist i god tid før regning til turnering, overnatting, 
transport o.l. skal betales. Regningen blir ikke betalt før alle har innbetalt 
egenandel.  

 Alle regninger skal betales via klubben. Dette for at det skal komme fram i 
regnskapet til klubben hvilke aktiviteter lagene/klubben har vært med på i 
sesongen.  

 
Eksempel på egenandelsregnestykke 
 
1 lag med 12 spillere og 3 lagledere til turnering: 
 
Påmelding kr. 500,- klubben betaler.  
A-kort 400,- x 15 inkl. ledere 6000,-  
T-skjorter 50,- x 12 600,-  
Dyrepark-besøk 90,- x 15 inkl. ledere 1350,-  
Reis 100,- x 15 inkl. ledere 1500,- 9450,- 
   
Mat på hjemtur 30,- x 15 450,-  
Diverse uforutsette ting (som plaster, lege, isposer) 20,- x 15 300,- 750,- 
Sum   10200,- 
   
10 200,-/12 spillere = kr. 850,- i egenandel 
 

 Det er vanlig at lagledernes avgift går inn i egenandelen til spillerne.  
 Klubben dekker ingenting av reisen, dette må laget betale selv. Det gjelder også 

dersom det brukes privatbiler og disse skal ha dekket bensinutgifter. I 
eksemplet er det kr. 100,-. 

http://www.fotball.no/


20 
 
 

20 
 
 

Retningslinjer/anbefaling for deltakelse i turneringer 
 
Påmelding til turneringer skjer av lagleder selv, med kopi til klubbsekretær. For noen 
turneringer tas det felles påmelding som koordineres av barne- og ungdomskoordinator. 
 
5 år 

 Sandnesgrase 
 
6 år 

 Vårturnering 
 Høgfjellsturneringen Lye 
 Sandnesgrase 

 
7-9 år 

 Vårturnering 
 Sandnesgrase 
 Høstturnering, evt innendørsturnering om høsten/vinteren 

 
10-11 år 

 Vårturnering 
 Sommerturnering (innen Norge) 
 Sandnesgrase 

 
12 år 

 Vårturnering 
 Sommerturnering (innen Norden) 
 Sandnesgrase 

 
13 år og oppover 

 Vinterserie 
 Dana cup 

 

Klubbvimpel  
 
Klubbvimpel som skal brukes som en gest til møtende lag i sluttspill i turneringer 
eller ved andre spesielle anledninger, f.eks.: 
 

 til arrangørklubb ifm med turneringer/cuper 
 motstandere dersom lag (ikke minilag) deltar i turneringer utenfor fylket 

 
Ta kontakt med klubbsekretær dersom vimpel ønskes. 
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Bruk av Ulf-huset 
 

 Ulf-huset kan brukes av alle lag når det er ledig.  
 Huset kan også lånes til private arrangementer i helgene. 
 NB: Alle dører og vinduer skal låses/lukkes når en er siste mann ut av 

klubbhuset.  Lysene skal slukkes. 
 Bruk huset aktivt - ved spillermøter, foreldremøter, før/etter kamp og trening!! 

 
Ved alle utlån ta kontakt med:  Klubbsekretær Sidsel – tlf 452 84 428 
 
 

Årsrapport 
 
Årsrapport skal leveres etter hver sesong. Denne brukes i klubbens årsberetning 
etter endt sesong.  
 
Årsrapporten skal inneholde: 

 navn på spillere 
 antall kamper de har spilt og hvor mange mål de har scoret 
 hvor mange kamper laget har spilt, vunnet, tapt og uavgjort både i serie og 

turneringer (gjelder ikke miniputt- og lilleputtlag) 
 hvor mange mål laget har scoret og sluppet inn 
 hvem som får innsatspokal (gjelder smg/smj, gutt/jente, junior) 
 det skal også skrives noen ord om hvordan sesongen har vært, turer o.l.  
 spillere som har representert klubben utad 
 lagledere/trener 

 
Årsrapporten skal leveres etter sesongslutt (på mail i wordformat) - ca. 
oktober/november. Egen forespørsel om dette sendes ut fra klubb. 
 
 

Årsmøte 
 
Årsmøte arrangeres i mars for klubbens medlemmer.  
Her blir årsberetningen for klubben gjennomgått, samt regnskap og budsjett. Samt valg 
av nytt styre, valgkomite og kontrollutvalg.  
 
Det innkalles til årsmøte 14 dager før, ved annonse i avisen og på klubbens hjemmeside.  
 
Alle medlemmer har mulighet til å legge fram forslag for årsmøtet, disse skal være styret 
i hende 8 dager før årsmøtet avholdes.  
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Idrett uten alkohol 
 
Norges Idrettsforbund har vedtatt følgende ift idrett uten alkohol: 
 

1. Deltakere i aldersbestemte klasser skal møte et fullstendig alkoholfritt miljø. 
 
Dette innebærer også at de ikke skal se ledere, trenere eller andre voksne 
ledsagere drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med reiser, 
turneringer eller andre idrettsarrangementer. 
 

2. Klubben skal bevisstgjøre aktive både i seniorgruppene og i aldersbestemte 
klasser på den virkningen alkohol har på prestasjonsevnen. 
 
Klubben vil også at seniorene avstår fra bruk av alkohol ift med trening og 
konkurranser. 

 
-------   
 
Årsmøte i Sandnes Ulf har vedtatt at disse reglene også skal være kjent og gjeldende i 
vår klubb. 
 
Årsmøte har og vedtatt følgende regler for represalier ved overtredelse av bruk av 
alkohol: 
 

1. Dersom det blir påvist overtredelse (misbruk av rusmidler) i forbindelse med 
kamparr./trening/reiser i klubbens regi vil den/de spiller(e)/lagleder/trener 
dette gjelder, bli utelukket fra kamper resten av sesongen.  

2. Dersom klubbskifte forekommer for spilleren i ”karantenetiden” vil forholdet bli 
kommunisert til ny klubb. 

3. Klubbens direkte kostnader i forbindelse med den/de det måtte gjelde vil kunne 
belastes den enkelte som eventuelt har brutt regel iht pkt 1 ovenfor. 

 
Det understrekes at dersom flere skulle overtre oppsatte regler, vil en mulig konsekvens 
bli at f.eks lag i turneringen trekkes.  
 
Det presiseres at disse reglene gjelder alle aldersklasser i klubben inkl. senior. 
 
Lagleder er ansvarlig for å gjøre disse regler kjent for spillerne på laget.  
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Lagledervettregler 
 
 

 FAIR PLAY er grunnsteinen i alt vi gjør! 
 

 Vær myndig, men rettferdig! 
 

 Pass på at ingen blir glemt! 
 

 Vær en av gjengen! 
 

 Behersk språkbruken! 
 

 Du er et forbilde – totalforbud mot tobakk og alkohol i forbindelse med 
aktiviteter i klubben! 
 

 Bruk mye ros! 
 

 Vis selvdisiplin! 
 

 Vær punktlig! 
 

 Vis respekt for dommer, regler og motstandere! 
 

 Stimuler til riktig utstyr – ikke bare dyre merker! 
 

 Pass godt på klubbens utstyr – lær spillerne det samme! 
 

 
 


