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1 INNLEDNING 
1.1 Klubbinformasjon 
 
Ørland ballklubb er organisert som et fleridrettslag med fotball og Håndball organisert som 
grupper under hovedlaget. 
 

 
 
Denne klubbhåndboka inneholder retningslinjer og føringer for ØBK i kapittel 2 og styrende 
dokument for fotballgruppa i de øvrige kapitlene. 
 
 
Klubbnavn: Ørland Ballklubb, forkortet ØBK 
Leder ØBK: Arild Risvik 
Leder ØBK fotball:  Torhild Aarbergsbotten,  

tlf: 900 85 005 
epost: Torhild.S.Aarbergsbotten@meraker.kommune.no 

Stiftet: 18. januar 1994 
Postadresse: Postboks 214, 7129 BREKSTAD 
Besøksadresse: Idrettsveien 1, Ørland 
E-postadresse: fotball@orlandballklubb.com 
Internettadresse: www.orlandballklubb.com 
Klubbnummer: 16210012 
Bankforbindelse: Ørland sparebank 
Medlem av: Norges idrettsforbund  
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og NFF Trøndelag  
 

1.2 Formål med klubbhåndbok 
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om Ørland Ballklub sin fotballgruppe, 
og gjøre det enkelt å finne ut hva som er de organisatoriske rutiner for fotballgruppa. 
Håndboken skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.  
 
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra trenere, utøvere og foreldre i klubben. 
Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, utvalg, trenere 
og dommere i vår klubb. Boken skal finnes tilgjengelig på ØBK sin hjemmeside: 
www.orlandballklubb.com 
 
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hvilke verdier og holdninger som er 
viktige i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Klubbhåndboken må 
sees i sammenheng med Sportsplanen for fotball som beskriver hvordan den sportslige 
delen av ØBK drives. 

  

Ørland 
ballklubb

Fotball Håndball



KLUBBHÅNDBOK   

ØBK - Fotball - 18.11.2018  5 
 

2 RETNINGSLINJER ØRLAND BALLKLUBB 
 

2.1 VISJON 
Ørland ballklubb sin visjon er:  

FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG  
 

2.2 VERDIGRUNNLAG 
Ørland Ballklubb har fem grunnverdier som vi setter høyt og har som mål at klubbens medlemmer 

skal representere og forsøke å etterleve i alle situasjoner hvor klubben er involvert. Verdiene er som 

følger: 

 
Respekt 
Med respekt menes toleranse for andres meninger og væremåte og respekt for andre 
utøvere, trenere, oppmenn og dommere. 
 
Glede og humør 
Vi skal vise engasjement og iver fra spillere, foreldre og publikum i tillegg til å utøve 
idrett med glede og humør. 
 
Omsorg 
Omsorg innebærer å bry seg om hverandre, sette grenser for hverandre, dyrke samholdet i 
klubben og ta ansvar for hverandre. 
 
Stolthet 
Utvise stolthet av klubben og drakten – i visshet om at dette gir identitet og tilhørighet til 
ØBK. 
 
Trygghet 
Trygghet innebærer blant annet at vi er inkluderende slik at alle blir tatt godt imot og føler 
seg hjemme i klubben. 
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2.3 VEDTEKTER 
 
Vedtatt på årsmøter 13.02.03 
Siste endringer i Iht. årsmøtet i 2012. 
 
§ 1 Navn 
Klubbens navn er: Ørland Ballklubb, forkortet ØBK. 
Klubben ble stiftet den 18. januar 1994. 
 
§ 2 Formål 
Klubbens formål er å drive organisert håndball og fotball gjennom Norges Håndballforbund 
og Norges Fotballforbund på alle nivå. Klubben er en selvstendig juridisk person med 
utelukkende personlige medlemmer. Enkeltmedlemmer hefter bare med sin kontingent. 
Klubben skal drive sin virksomhet i tråd med NHF/NFF’s målsetninger. 
 
§ 3 Organisasjon 
Klubbens leder, sammen med ett annet medlem av klubbens valgte styre, forplikter i 
fellesskap klubben med sine underskrifter. 
 
§ 4 Medlemskap 
Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters vedtekter og 
bestemmelser kan tas opp som medlem. Innmelding skjer gjennom det aktuelle lags 
lagleder/trener eller direkte til hovedstyret. 
Dersom en søker har heftelser til en annen klubb må dette gjøres opp før vedkommende kan 
tas opp som medlem. 
 
En spiller er først spilleklar når kontingent og eventuelt spillerlisens er betalt. Medlemmer 
som har hatt spilleavbrudd og som igjen ønsker å spille, må først gjøre opp for eventuell 
skyldig gjeld. 
 
Medlemmer, hvis arbeid har hatt særlig betydning for klubben, kan æresmedlemmer. 
Hovedstyret utnevne æresmedlemmer ut fra nominasjon fra gruppestyrene eller 
enkeltmedlemmer. Æresmedlemmer skal også vurderes ut fra innsats nedlagt i klubber som i 
1994 ble innlemmet i ØBK. 
 
§ 5 Årsmøte 
Årsmøte er klubbens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 
utgangen av februar og innkalles av hovedstyret. 
 
Regnskapsåret i klubben er fra 1. januar til 31. desember hvert år. 
 
Innkalling til årsmøte gis ved oppslag og i Fosna-Folket minst 2 uker før årsmøte. 
1 uke før årsmøte skal dagsorden, årsberetning, regnskap med revisjonsrapport, 
valgkomiteens forslag til nytt styre, samt eventuelle bilag vedrørende innkomne forslag legges 
tilgjengelig i klubbhuset. 
 
Årsmøte ledes av klubbens leder eller av en valgt dirigent. 
 
Årsmøte skal behandle de saker som står på dagsorden. 
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Protokollen fra årsmøte underskrives av 2 dertil valgte møtedeltakere og skal legges 
tilgjengelig på klubbhuset senest 3 uker etter årsmøte. 
 
 
Årsmøte skal behandle: 
  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møtedirigent. 
3. Valg av referent. 
4. Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen. 
5. Registrering av stemmeberettige til stede på årsmøte. 
6. Styrenes (Håndball/Fotball og hovedstyrets) beretninger. 
7. Revidert regnskap m/revisjonsberetning. 
8. Hovedstyrets budsjettforslag for det kommende året. 
9. Planlagt aktivitet for det kommende året. 
10. Innkomne forslag. 
11. Fastsettelse av medlemskontingent. 
12. Valg av styrer (Håndball/Fotball og hovedstyre) og valgkomitè. 

 
Årsmøte er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede, forutsatt at innkalling har 
skjedd i henhold til disse vedtekter. Ingen har mer enn en stemme, fullmakter tillates ikke. 
Alle vedtak og valg avgjøres med simpelt flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er 
bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet ved vedtak (unntatt valg) avgjør lederen med sin 
dobbeltstemme. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning. 
Vedtektsendringer krever dog 2/3 flertall av avgitte stemmer. 
Klubbhåndbok for Ørland Ballklubb 
Vedtekter 
 
Alle avstemninger foregår normalt med håndsopprekning. Skriftlig avstemning holdes når 1 
eller flere stemmeberettigede ønsker det. 
 
Er det flere kandidater til styreverv enn det antall som er på valg, trer suksessivt den ut som 
har færrest stemmer, helt til det gjenstår det antall som er på valg. 
 
Alle valg til tillitsverv foregår skriftlig dersom det er flere kandidater enn plasser. 
Stemmesedler som er blanke eller inneholder navn på ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og 
anses som ikke avgitt. 
 
Stemmerett 
Alle medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett. 
Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller har andre uoppgjorte forpliktelser, har ikke 
stemmerett eller andre rettigheter i klubben. 
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i ØBK, kan velges til 
tillitsverv dersom de er forespurt og har gitt samtykke. 
 
 
§ 6 Hovedstyre i klubben 
Hovedstyret består av leder, sekretær, økonomiansvarlig, leder handballstyret, leder 
fotballstyret og ett styremedlem. 
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Funksjonstiden for hovedstyrets medlemmer er 2 år ( i årstall med oddetall velges leder, og i 
årstall med partall velges økonomiansvarlig og ett styremedlem. Gruppestyrene velges først 
og leder håndball og leder fotball trer automatisk inn i hovedstyret). 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør 
leder i hovedstyret med sin dobbeltstemme. 
Styret gis fullmakt til omrokkeringer og omfordeling av funksjoner hvis nødvendig. 
Fotball – og handballstyrets sammensetning vil variere noe i forhold til oppgaver og behov. 
Disse styrene velges i forkant av årsmøtet.Årsmøtet vil formelt sett godkjenne disse som en 
del av prosessen å bestemme sammensetningen av hovedstyret. 
 
 
§ 7 Valgkomitè 
Årsmøtet velger 3 medlemmer til valgkomitè. Disse bør representere både handball og fotball. 
Medlemmene i valgkomiteen velges for 2 år. Valgkomiteens varamedlem velges når lederen 
ikke er på valg. Når leder valgkomitè etter to år går av, rykker medlemmet opp til å bli leder 
og varamedlemmet rykker opp til å bli fast medlem av valgkomiteen. På denne måten vil to av 
medlemmer i valgkomiteen til en hver tid representere kontinuitet. 
 
Komiteen skal senest 2 uker før årsmøte sende styret forslag til: 

• Leder (Oddetallsår) 
• Sekretær (Oddetallsår) 
• Økonomiansvarlig (Partallsår) 
• Informasjonssekretær (Partallsår) 
• Et styremedlem (Partallsår) 
• Nytt varamedlem til valgkomiteen (Årlig) 

 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av hovedstyret med 2 ukers varsel, når det selv eller minst 
1/3 av de stemmeberettigde medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun 
behandle den/de sak(er) det er innkalt for. 
 
Innkallingen skal inneholde: 

• Opplysninger om hvem som har forlangt møtet 
• Begrunnelse for innkallingen 
• Tid og sted 
• Dagsorden 

 
Ellers gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 
 
§ 9 Oppløsning 
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt 
med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøtet 3 måneder senere. For at 
oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutning med andre klubber anses for oppløsning. Vedtak om sammenslutning og 
nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om 
vedtektsendringer. 
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Dersom klubben besluttes oppløst, tilfaller klubbens eiendeler veldedige formål i Ørland 
kommune, godkjent av årsmøtet. 
 
§ 10 Vedtektsendringer 
Endringer av disse vedtekter kan bare skje ved vedtak på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de 
tilstedeværende medlemmer. 
 
§ 11 Andre bestemmelser 
ØBK er medlem av Norges idretteforbund. Leder og/eller styremedlem møter på Krets-, 
Region- og Forbundsting der det er formålstjenlig for klubben. ØBK har tilhørighet i Ørland 
kommune og er således fast medlem av i Idrettsrådet i Ørland kommune. 
 
§ 12 Organisering 
Organiseringen av Ørland ballklubb gjenspeiler aktivitetene og satsningsområde i klubben. 
Samtidig er antallet styrefunksjoner begrenset til et realistisk antall, men likevel på et nivå 
nødvendig i forhold til de sportslige ambisjoner, hovedmålsetninger, økonomisk størrelse og 
idrettslig aktivitet. 
Organiseringen av klubben opererer med to styrenivåer, hvor hovedstyret, på vegne av 
årsmøtet er ansvarlig for tilrettelegging og overordnet styring av aktiviteter og økonomi. 
Styrene i undergruppene, henholdsvis håndball og fotball, er innenfor den enkelte aktiviteten 
ansvarlig for gjennomføring av trening, utdanning av trenere/oppmenn, koordinering og 
veiledning på det faglige/sportslige innen sin gruppe. Styrene har også budsjett og 
regnskapsansvar og er ansvarlig for at disse er i samsvar med Håndball-/Fotballgruppens 
sportslige målsetninger og ambisjoner.  
Klubben ønsker at hvert lag innenfor den enkelte gruppe opererer med minst 1 trener, 1 
hjelpetrener og 1 lagleder/foreldrekontakt.  
 
§ 13 Medlemskontigent og aktivitetsavgift  
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Alle må være medlem av ØBK for å delta i 
klubbens organiserte aktiviteter. Denne kontingenten betales inn årlig. 
 
Medlemskontingenten 2019: 
- Enkelt medlem   Kr 100,00 
 
 
 
§ 14 Klubbens farger og merke 
Klubbens farger 
Klubbens farger er hvit og blå. 
På de lavere alderstrinn vil det være åpent for å benytte andre farger ifm interne oppgjør i 
klubben. 
 
Klubbens merke 
Ørland Ballklubbs merke er skjold med blå bunn. Navnet Ørland Ballklubb er skrevet med blå 
bokstaver i et hvit diagonalt felt som strekker seg fra øverste høyre hjørne ned til det venstre 
nedre hjørne. Oppe i det venstre hjørne står datoen for klubbens opprettelse, 18.1, og i midten 
av en hvit ball i nedre hjørne er årstallet 1994 skrevet med blått. 
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Tøymerke som viser klubbens emblem kan bæres av alle klubbens medlemmer, aktive som 
passive både på idrettsantrekk og fritidsantrekk generelt. Hovedstyret eller gruppestyret har i 
særlige tilfeller rett til – som en spesiell honnør – å utdele merke til andre. 
 
§ 15 Æresmedlemmer i ØBK 
Kriterier for å bli æresmedlem i ØBK er lang, aktiv og tro innsats for klubben. De skal ha 
bidratt til å fremme klubbens navn, i sportslig sammenheng eller være sportslig og/eller 
administrativ leder i klubben. Æresmedlemmer kan fremmes av enkeltmedlemmer eller styret 
i klubben. Utnevnelse av æresmedlemmer gjøres av hovedstyret i forbindelse med 
årsmøte/årsfesten. 
 
Klubben har pr 1. august 2014, 10 æresmedlemmer, disse er: 

• Arne Rathe 
• Agnes Pettersen 
• Per Borg 
• Olav Hernes 
• Aud Lund 
• Mikal Tyskø 
• Thor Bretting 
• Tor Øystein Grøntvedt 
• Vidar Venes 
• Helge Pedersen 

 
Klubben har 5 æresmedlemmer som har gått bort, disse er: 

• Kristian Finseth 
• Jarle Morgenstjerne Søtvik 
• Thor Fuglerud 
• Per Knudsen 
• Kåre Emmerhoff 

 
§ 16 Dugnad 
Alle medlemmer, foreldre / foresatte og spillere fra 12 – år og oppover plikter å delta på alle 
dugnader klubben arrangerer. ØBK har for tiden 3 store satsinger, fotballcup og håndballcup 
og sildesalg. I tilegg har fotball / håndball dugnad når lagene har hjemmekamper.(Kiosksalg 
og hall / bane ansvarlig) Hovedstyre gir ut en dugnadsplan for kommende år på første 
hovedstyremøte etter årsmøtet. Denne plan blir tilgjengelig på hjemmesiden. 
Foreldre / foresatte, medlemmer og spillere (ikke personer med verv i klubben) plikter å stille 
på oppsatt dugnad. Hvis oppsatt tid ikke passer skal det byttes internt og ansvarlig for 
dugnaden skal ha beskjed. Det vil bli gitt bot på kr 1000,- ved manglende oppmøte uten 
tilbakemelding til dugnad ansvarlig. 
 

2.4 RETNINGSLINJER FOR ØBK SINE AKTIVITETER 
2.4.1 Retningslinjer barneidrett – fra 12 år og yngre 

• Begge idrettene skal ha som hoved målsetning å sikre en bredest mulig 
rekruttering, samt å få flest mulig barn og ungdom videre oppover i klassene. 

• Er det for mange i spillergruppen må trener(e) prioritere de spillere som viser 
best oppmøte og treningsiver og i samråd med styret vurdere å melde på flere 
lag i klassen. 

• Alle i klassen, må få rimelig med spilletid under kamper og målet er ” Flest 
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mulig lengst mulig” 
• Lag kan ikke meldes på for seriespill ved for lite spillere i klassen. 
• Alle trenere/ledere plikter så langt som mulig å søke om kurs, utdanning og 

oppdatering på sin idrett. 
• ØBK ønsker et tett samarbeid mellom sommer- og vinteridretts trenere/ledere 

slik at unødvendige konflikter som rammer barn / ungdom unngås. 
• I sesongen skal hovedidretten prioriteres. I overgangssesongene må det kunne 

gis aksept for at trening i andre idretter skal kunne godkjennes som en 
trening/treningsoppmøte. 

• Ved overtredelse av disse punkter, vil de respektive styrer 
iverksette tiltak opp i mot klubbens hovedstyre 

 
2.4.2 Retningslinjer ungdomsidrett 13 – 19 år. 

• Begge idrettene skal ha som hoved målsetning å sikre en bredest mulig rekruttering, 
samt å få flest mulig barn og ungdom videre oppover i klassene. 

• Alle som har tilhørighet i et lag, målt ved oppmøte og treningsiver, skal spille flest 
mulig kamper.  

• Er det for mange i spillergruppen må trener(e) prioritere de spillere som viser best 
oppmøte og treningsiver og i samråd med styret vurdere å melde på flere lag i klassen. 

• Alle som er tatt ut til kamp, SKAL ha rimelig med spilletid. 
• Hospiterende underårige skal ikke erstatte klassens enkelt spillere i lagoppsettet i hele 

kamper, unntak kan gjøres ved for lite spillere på grunn av skade eller sykdom under 
kamp. 

• Hospiterende spillere skal i størst mulig grad prioritere eget lag og ikke brukes som 
fast spiller på hospiterende lag, trener(e) må hele tiden vurdere bruken av egne spillere 
i klassen ved kamper framfor hospiterende spillere for å unngå skade eller overforbruk 
av yngre spillere. 

• Det er lagets trener(e) i samråd med det hospiterende lags trener(e) som bestemmer 
hvem og hvor mange spillere som kan benyttes oppover i klassene (hospitering) ved 
trening og kamper 

• Lag kan ikke meldes på for seriespill ved for lite spillere i klassen 
• Alle trenere/ledere plikter så langt som mulig å søke om kurs, utdanning og 

oppdatering på sin idrett 
• ØBK ønsker et tett samarbeid mellom sommer- og vinteridretts trenere/ledere slik at 

unødvendige konflikter som rammer barn / ungdom unngås. 
• I sesongen, ved seriestart til serieslutt, skal hovediddretten prioriteres. I 

overgangssesongene må det kunne gis aksept for at trening i andre idretter skal kunne 
godkjennes som en trening/treningsoppmøte. Etter dialog mellom trenere i fotball og 
håndball må sluttspill og kvalifiseringsspill løses best mulig for spillerene. 

• Ved overtredelse av disse punkter, vil de respektive styrer iverksette tiltak opp i mot 
klubbens hovedstyre  
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3 ORGANISERING AV FOTBALLGRUPPA 
 

3.1 ORGANISASJONSKART STYRET 
Fotballstyrets sammensetning kan variere noe i forhold til oppgaver og behov. Fotballstyret 
velges i forkant av årsmøtet. Årsmøtet har godkjent gjeldende styre 

 
3.2 Forslag fra fotballgruppa til endring av vedtekter ØBK 
ØBK har to hovedaktiviteter – fotball og handball. Begge disse aktiviteter er i utgangspunktet 
helårsidretter, men har sine egne hovedsesonger. I hovedsesongen for den respektive aktivitet, 
benevnes derfor aktiviteten som «hovedidretten». Det skal legges til rette for at det er et 
aktivitetstilbud for fotball i vintersesongen. Handball og fotball har et gjensidig ansvar for at 
det legges til rette for at aktivitetene foregår uten konflikter, og at en finner løsninger til det 
beste for utøvere og trenere. 
 

3.3 ROLLEBSKRIVELSER STYRET OG UNDERGRUPPER 
3.3.1 Styret 
Leder: 

• Innkalling til styremøter 
• Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.  
• Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.  
• Ansvarlig Kvalitetsklubb.  

o Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.  
o Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og 

verdiarbeid i klubben.  
o Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges 

Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.  
o Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det 

arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.  
• Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.  
• Klubbens pressekontakt.  
• Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.  
• Ansvarlig politiattester 
• Medlem av hovedstyret 

 
Nestleder/Materialforvalter: 

• Stedfortreder for leder 
• NK Kvalitetsklubbarbeidet 
• Kontakt opp mot Sport 1 angående utstyr og drakter 
• Oversikt over og sørge for at alle har drakter og utstyr 
• Ivareta sponsoravtaler Gryta 
• Ansvarlig for driftskomité baner/anlegg  

Leder
Medlem hovedstyre

Matrialforvalter Økonomiansvarlig Dommerkoordinator Sportslig leder FIKS - ansvarlig Data - ansvarlig
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Økonomiansvarlig: 
• Lede og koordinere budsjettarbeidet 
• Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.  
• Fortløpende føre økonomistatus og kvartalsvis levere bilag til regnskapsfører. 
• Ivareta betalinger av regninger 
• Ansvarlig for utsending av treningskontingent  
• Ansvarlig for innbetalinger av egenandeler, ferjekort o.l 
• Ansvar for utfaktureringer og utbetalinger.  

 
Dataansvarlig: 

• Oppdater hjemmeside 
• Sende ut info til fotballgruppens medlemmer 
• Ansvar for inngående epost/andre henvendelser blir videresendt og besvart 

 
Sportslig leder: 

• Lede sportslig utvalg 
• Være bindeledd mellom sportslig utvalg og styret 
• Ansvar for oppdatering av Sportsplanen 
• Ansvar for at Sportsplanen og andre sportslige retningslinjer legges til grunn for 

gjennomføring av sportslig aktivitet i klubben 
• Bistå trenere/trenerforum i sportslige spørsmål og evt. klager fra 

spillere/foreldre/andre 
• Talentspeiding – innstille spillere til sone-/kretslag i samarbeid med trenere 
• Sørge for oppmelding av kandidater til krets- og sonelag 
• Oppfølging av spillere/trenere som er med på krets-/sonelag 
• Bistå og veiede for differensiering 
• Ansvarlig for hospitering 
• Ansvar for tilrettelegging av trenerutdanning 

 
Dommerkoordinator: 

• Ansvar for å for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.  
• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i 

kamper. 
•  Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og 

etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.  
• Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.  
• Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.  
• Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, 

herunder også deltakelse på treningsleir.  
• Bidra til å heve dommerens status i klubben! 

 
FIKS-ansvarlig: 

• Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-
oppgaver.  

• Overgangsansvarlig 
• Brukeradministrasjon - påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med 

nødvendige ”tilganger” til FIKS.  
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• Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til 
å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.  

• Ansvar for ajourførte medlemslister 
• Ansvar for oppmelding av lag 

 
3.3.2 Undergrupper 
Arrangementsansvarlig: 

• Overordnet kontakt opp mot Ørland Sparebankcup 
• Overordnet kontakt opp mot Tine Fotballskole 
• Ansvar for opprettelse av kioskutvalg for kioskdrift ifm kamper/turneringer 
• Ansvar for at retningslinjer for deltakelse av cup/turneringer blir overholdt 

 
 
Oppstartsansvarlig: 

• Ansvar for annonsering og gjennomføring av oppstartsmøte/foreldremøte etter fastsatt 
mal, for 6-åringen og evt andre nye spillere 

• Ansvar for at nye medlemmer blir kjent med klubbens verdier og visjoner, og får 
nødvendig infopakke 

• Ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere sammen med Sportslig leder, samt 
oppretting av foreldreutvalg for nye lag 

• Sørge for at laglister for nye spillere blir rapportert inn til FIKS-ansvarlig 
 
Treneransvarlig/Trenerforum: 

• Følge opp trenere i sin gruppe i faglige og praktiske spørsmål. 
• Sørge for at Sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.  
• Planlegge og gjennomføre klubbkveldersammen med Sportslig leder og styret. 
• Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.  
• Rekruttering av nye trenere  

 
Fair Play ansvarlig 

• Sørge for at Fair Play-rutiner for kampavvikling og kampvert overholdes  
• Sørge for koordinering av Fair Play-tiltak i klubben  
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3.4 FUNKSJONSBESKRIVELSE SPORTSLIGE UTVALG 
3.4.1 ORGANISSASJONSKART SPORTSLIGE UTVALG 
 

 

 

 

3.4.2 Sportslig leder/utvalg 
 

• Sportslig leder møter i alle styremøter og sørger gjennom det for å være bindeleddet 
mellom styret, sportslig utvalg og treneransvarlig i avdelingene (barnefotball og 
ungdom/voksenfotball) 

 
• Sportslig leder har ansvar for å planlegge, innkalle til og gjennomføre møter i sportslig 

utvalg. Bør avholdes minst 4 møter årlig.  
 

• Hovedansvar for å følge opp at avdelingene jobber etter ØBKs sportsplan (og andre 
sportslige retningslinjer) i gjennomføringen av sportslig aktivitet i klubben. 

 
• Har hovedansvar for å lede prosesser knyttet til oppdatering/revidering av ØBKs 

sportsplan 
 

• Være samtalepartner og veileder for de treneransvarlige i deres ledelse av sine 
avdelinger, og evt. bidra konkret i krevende situasjoner i avdelingene 

 
• Oppfølging inn mot kretsens spiller- og trenerutviklingsarbeid: 

I samspill med treneransvarlig ungdom/voksen og de aktuelle lagstrenerne (G13/J13 
og G14/J14) ifht. innstille spillere til sone-/kretslag og melde disse inn til rett 
funksjon/person i kretsen. 

SPORTSLIG UTVALG 

Sportslig leder

Seniortrener

Trenerveileder

Barnefotballansvarlig

Ungdomsfotballansvarlig

Barnefotballansvarlig

Trenere 

Barnefotball

Ungdomsfotballansvarlig

Trenere 

Ungdom/Voksen
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Oppfølging av spillere og trenere som er med på sone/kretslag gjennom samtaler i 
forkant og etterkant av tiltak, tilstedeværelse på et utvalg av tiltak o.l. 

 
• Har ansvar for tilbud om hospitering (differensiering mellom lag) og oppfølging av de 

som har behov for hospitering. Sportslig utvalg skal rådføre seg med de aktuelle lags 
trenere før en evt. hospitering iverksettes.  

 
• I tett samarbeid med treneransvarlige sørge for at avdelingenes trenere får tilbud om 

og tilrettelagt trenerutdanning. Arbeidet bør samspilles med andres klubber på Fosen 
sitt likelydende behov. 

 
 
3.4.3 Trenerveileder  
 
(denne må skrives om etter at sportslige ledere og trenerveileder har funnet sin form) 
 

• Planlegge og leder 3 trenerforum pr.år i sin trenergruppe. 
 

• Følge opp og veilede trenere på en måte som sikrer ØBKs sportsplan legges til grunn 
for gjennomføring av aktiviteten i klubben.  

 
• Kartlegge trenernes kompetanse og bidra til at alle trenere får tilbud om og 

gjennomfører nødvendig utdanning.  
 

• Være en samtalepartner og veileder for trenerne i sin gruppe i faglige og praktiske 
spørsmål. 

 
• Rekruttering av nye trenere:  

 
o Treneransvarlig barnefotball må jobbe tett opp mot oppstartsansvarlig i avdelingen 

i forkant av oppstart av nye årskull.  
 

o Treneransvarlig ungdom/voksen jobber mer opp mot sportslig leder når det gjelder 
rekruttering av trenere til denne avdelingen. 

 
• Sammen med sportslig leder og styret i avdelingen bidra til planlegging og 

gjennomføring avklubbkvelder. 
 

• Få organisert knøtte- og miniturneringen vår og høst 
 

3.4.4 Barne- og ungdomsfotballansvarlig 
• Følge opp trenere i sine grupper 
• Bistå med påmelding av lag etc. 
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3.5 KRAV OM POLITIATTEST 
 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 
2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen 
gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen 
trådte i kraft 1. januar 2009.  
 
I Ørland Ballklubb fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:  
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal 
fremskaffe politiattest.  
 
Attestformular blir sendt ut til de som ikke har levert attest. Attestformular fylles ut og leveres 
politiet, etter bruksanvisningen under. Attesten skal så forevises ett medlem av Hovestyret, og 
for fotball er det leder av styret.  
Disse representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de 
får kjennskap til.  
 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere 
ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor 
barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre 
straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.  
 
Innhenting på en-to-tre:  
1: Ferdig utfylt mal for søknaden sendes ut, og underskrives av søker. Mal ligger også ute på 
hjemmesiden.  
2. Søker logger seg inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ og bruker BankID for å 
få opp søknadsskjema.Søker tar bilde av eller skanner ferdig utfylt og underskrevet tilsendt 
mal, som sendes som vedlegg til elektronisk søknad.  
3. Attesten skal så forevises leder av fotballgruppa. Ørland Ballklubb skal ikke lagre attesten, men 
kun få den framvist til gjennomsyn.  
 
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming 
 

3.6 TRENINGSAVGIFT, MEDLEMSAVGIFT OG FORSIKRING 
Klubben benytter KlubbAdmin som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender 
elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser 
og rimeligere innkreving av kontingenter. 
 
3.6.1 Medlemsavgift 
Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet i ØBK, og kreves inn gjennom ØBK 
Hovedlaget. Gjeldende medlemsavgift finnes på http://www.øbk.no . Gjennom 
medlemsavgiften er spillerne kollektivt forsikret gjennom NFF. 
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3.6.2 Treningsavgift. 
Treningsavgiften fastsettes av styret i ØBK Fotball, og sendes ut av ØBK fotball. 
For junior og senior sendes treningsavgift ut to ganger, før vår- og før høstsesong. For øvrige 
lagt sendes treningsavgiften ut i starten av sesongen (mars/april).. 
 
Avgiften må være betalt innen 1. mai, for at spillere skal kunne være spilleberettigede for 
ØBK, da avgiften også inkluderer forsikring av spillerne.  
 
Lagledere/trenere er ansvarlige for å levere korrekte lister. Av disse listene skal det også 
fremgå hvem som er trenere/lagledere. 
 
Trenere/hjelpetrenere, lagledere (max 3 pr lag) og styremedlemmer har fri Treningsavgift for 
egne barn eller seg selv, i egen gruppe/aktivitet i ØBK. Fotball og handball regnes som 
atskilte aktiviteter. 
 
Treningsavgift sist endret i 2017 
Alderskategori Årsavgift 
ØBK-fotball, mini/knøtt 500 kr 
ØBK-fotball, 6-10 år  500 kr 
ØBK-fotball, 11-12 år 700 kr 
ØBK-fotball, 13-14 år (2018) 1000 kr 
ØBK-fotball, 15-16 år (2018) 1500 kr 
ØBK-fotball, Junior (2018) 2000 kr 
ØBK-fotball, Senior (2018) 3000 kr 

 
 
 
3.6.3 Forsikring 
Fotballforsikringen i NFF inkluderer fotballspillere i alle aldre.  
For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en 
fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være 
dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges 
Idrettsforbund.  
Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under 
grunnforsikringen.  
Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring 
inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Det er muligheter for å tegne 
individuelle utvidede forsikringer. Detaljer om fotballforsikring og utvidet individuell 
forsikring finnes her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/  
 
Alle lag skal ha eget førstehjelpsskrin. Disse suppleres av materialforvalter. 
 

3.7 ØKONOMISTYRING 
ØBK Fotball utarbeider årlige budsjett som vedtas av Årsmøtet i ØBK. I tillegg har Ørland 
Sparebankcup sitt eget budsjett og regnskap. I tillegg til kasserer har ett styremedlem tilgang 
til kontoer til Fotballgruppa. Regnskap føres for tiden av regnskapskontoret Accontor.  
Det er et mål for klubben at det skal være minst mulig kontanthåndtering. 
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3.7.1 Økonomistyring for lagene. 
Ingen lag har egen lagskonto. Kiosksalg og lagsparing til cup/reiser for det enkelte lag, 
merkes med lagsnavn når innskudd settes inn på drifts- eller kiosk-konto til ØBK fotball. 
Klubbdommerutgifter til de enkelte lag, betales over konto til lagleder etter bilag til kasserer. 
Alle utlegg skal være dokumentert ved bilag til kasserer før utbetaling. Klubben har felles 
«sponsorpakke», og det er ikke adgang for de enkelte lag og tegne egne sponsoravtaler.  
 
 

3.8 FAIR-PLAY 
 
Ørland ballklubb Fotball benytter NFF regler for FAIR PLAY: 
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/ 
 
(Se sportsplan) 
 

3.9 RETNINGSLINJER FOR REISER 
 

«Takster» for egenandel for transporter til kamper/turneringer etc. er følgene: 
- Innenfor Fosen:  Kr 100,-  
- Utenfor Fosen: Kr 150,- 

 
For reiser utenfor Fosen dekker ØBK v/fotballgruppa ferjekort for Brekstad – Valset som 
brukes til å betale overfart for bil. 
 
Egenandel som kreves inn fra de som sitter på i fellestransport skal gå til sjåfør, eller til 
lagsparekonto om det enkelte lag blir enige om denne ordningen. 
 
Der det brukes buss for kjøring til kamper, går egenandel til å betale utgifter til leie av buss. 
 
Utlånte spillere som deltar på annet lag for å sikre at kamper kan gjennomføre, skal IKKE 
betale egenandel for reiser.  
 
Lagene oppfordres til å ta opp spørsmål om organisering av kjøring til kamper etc. på 
foreldremøte ved sesongstart slik at kjøring blir fordelt på en god måte på alle 
foreldre/foresatte, og at trenere/lagledere slipper å bruke tid på å organisere kjøring for hver 
kamp. 
 
Klubben dekker utgifter til kjøring til følgende: 

- Deltakelse på sonesamlinger 
- Deltakelse på møter/samlinger med krets 

 
Alle utgifter skal dokumenteres, og reiseregninger skal skrives på klubbens skjema for 
reiseregninger 
 
 

3.10 RETNBINGSLINJER FOR DELTAKELSE PÅ CUP/TURNERINGER 
 
Lag som ønsker å delta på cup/arrangement må melde inn sitt ønske til styret i ved 
oppmelding av lag for sesongen. All aktivitet må legges inn i sportslig årshjul før oppstart av 
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sesongen. Deltakelse på cup må være etter klubbens policy for hvilke cup`er/turneringer som 
ØBK Fotball deltar på.  
 
Lagledere oppfordres til å koordinere deltakelse med andre lag/aldersgrupper for å oppnå en 
«klubbsosial» effekt ved at flere drar til samme arrangement. Det påligger deltakende lag å 
gjøre nødvendig planlegging slik at det ikke oppstår uventede utgifter som forventes dekket 
av fotballgruppen i ettertid.  
 
Deltakelse på arrangement må forankres på foreldre-/spillermøte ved oppstart av sesong. Det 
må legges en plan for dugnader for inntekter for laget i god tid. 
 
Klubben dekker påmeldingsavgift og A-kort for to trenere/lagledere som følger og bor 
sammen med laget under cup. Dekning begrenses til to cup´er pr lag pr sesong utenfor Fosen.  
 
ØBK fotball har følgende rammer for deltakelse av cup`er: 

6 – 10 år:  Innenfor Fosen 
10 – 12 år:  Trøndelagsregionen 
13 – 16 år: Trøndelagsregionen og Storsjøcup 
Over 16 år: Norge/Norden 

 
ØBK drar på cup`er som forholder seg til NFF sine verdier og retningslinjer. 
 
Påmelding og betaling ivaretas av Klubben.  
 
De som følger lagene skal ha gyldig politiattest. 
 
Lagleder har ansvar for å sende inn liste over de som overnatter/følger lagene i god tid til 
politiattestansvarlig, slik at gyldig politiattest kan fremvises før avreise. 
 

3.11 BIDRAG TIL TRENERE, LAGLEDERE OG STYREMEDLEMMER 
ØBK er avhengig av at ansvarlige trenere, lagledere og et ansvarlig styre tar på seg oppgaver 
av økonomisk art. For å motivere til villighet og innsats ønsker ØBK å tilby kurs og 
utdanning for trenere og lagledere, og at disse får dekket sine faktiske utgifter. Trenere, 
lagleder og styremedlemmer gis: 

• Fri treningsavgift for sine barn, i egen gruppe/aktivitet. 
• Fri trenings-/overtrekksdress 
• Fri utnyttelse av våre kontorer og fasiliteter på Lundavoll stadion og Ørland 

stadion til å administrere sine lag og aktiviteter. 
 
I tillegg tilbys trenere stadionjakke mot en egenandel på 500 kr. 
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4 ORGANISERING AV LAG 
For ØBK Fotball er det en hovedmålsetting å beholde flest mulig spillere og trenere/lagledere. 
Derfor er det viktig å fordele oppgaver på flere personer, slik at arbeidsbelastningen ikke blir 
for stor, og at det er da er lettere å få flere til å ta på seg en oppgave for klubben. I tillegg vil 
økt deltakelse bidra til større involvering og inkludering i klubbens arbeide. Derfor trenger 
skal hvert lag ha egne foreldreutvalg og lagleder i tillegg til trener€.  

 
4.1 TRENER 
Viser også til Sportsplan og nærmere beskrivelser for oppgaver etc. 

• Gjennomføre sportslig aktivitet iht. føringer i klubbens sportsplan 
• Forberede og gjennomføre treninger 
• Lede laget under kamp 
• Møte på klubbkvelder/trenersamlinger 
• Tilrettelegge for at alle får et godt og tilpasset tilbud 
• Bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget 
• Sørge for å skaffe seg kompetanse iht. klubbens retningslinjer 
• Melde fra til styret/leder ved skader som trenger oppfølging av helsepersonell. Gi info 

om skadetelefonen til spiller/foresatt. 
 

4.2 LAGLEDER/OPPMANN 
• Påse at det til enhver tid er ajourførte utøverlister for laget.  
• Bistå laget og treneren på kamper/arrangementer og trening  
• Sørge for skriftlig beskjed til utøvere og trenere om tider og fremmøtetidspunkt 
• Videreformidle nødvendig informasjon 
• Holde orden på drakter og utstyr 
• Tilrettelegge forholdene slik at det sosiale miljø i gruppen kan utvikle seg positivt 
• Tilrettelegge og organisere det som er nødvendig ifm. reiser/turneringer sammen med 

foreldreutvalget 
• Bistå ved foreldremøter  

 

4.3 FORELDREUTVALG 
Hvert lag velger 2 – 3 foreldre som utgjør et Foreldreutvalg for laget, på foreldremøtet før 
sesongstart. Blant utvalgets medlemmer velges det en foreldrekontakt.  
 
Foreldrekontakten skal sørge for at foreldregruppen: 

- er kontaktpunkt til lagleder og trener. 
- involverer flest mulig foreldre i arbeidet rundt laget. 
- bidrar til organisering av inntektsbringende tiltak/dugnader for laget/klubben 
- organiserer kiosksalg ved hjemmekamper og ifm. turneringer 
- setter opp kjørelister for bortekamper 
- sørger for at det er kampvert for hjemmekamper 
- bidrar ved sosiale arrangement for laget (avslutninger etc) 
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5 DRIFT AV FOTBALL  
5.1 DUGNAD 
5.1.1 Hjemmekamper 
Trenerne er opptatt av eget lag og forberedelser til kamp. For å sikre en fin ramme rundt 
aktiviteten er kampvert og kiosksalg tiltak som har vist seg å være vellykket. Alle lag skal ha 
en kampvert og ansvarlig for kiosksalg på sine hjemmekamper. Ansvarlig for å koordinere og 
utpeke ansvarlig til de forskjellige hjemmekampene er foreldreutvalget.  
 
Instruks for kampvert og kiosksalg er gitt i vedlegg. 
 
 
5.1.2 Drift og vedlikehold 
I løpet av sesongen har forskjellige lag ansvar for å forskjellige oppgaver for klubben.  
Oppgave Ansvarlig lag 
Rydding 12-års lagene 
Vedlikehold 13-års lagene 
Garderobe 14-års lagene 
Kiosk seniorkamp 16-års lagene 
Tine fotballskole Junior 

 
En mer detaljert instruks er gitt i vedlegg. 
 

5.2 Ørland Sparebank Cup 
Den største inntektskilden for Ørland ballklubb fotball er Ørland sparebank cup. Alle foreldre 
er ansvarlig for å bidra for gjennomføring av cupen.  
 

5.3 INFORMASJON/KOMMUNIKASJON TIL LAG 
Informasjon legges fortløpende ut på klubbens hjemmeside www.orlandballklub.com  
 
Klubben skal ha egen Facebook-side for fotball der info og oppdateringer sendes jevnlig ut.  
 
Lag og undergrupper (dommere, trenere) kan ha egne FB-grupper. Det presiseres at disse 
lukkede grupper må voktes strengt av administrator for at det ikke legges ut sjikanerende 
innlegg. Disse grupper skal ikke brukes som debatt-sider, men for intern info. I ØBK skal vi 
ha en positiv og åpen dialog.  
 
Informasjon og kommunikasjon på internett skal følge Ørland ballklubb sine retningslinjer for 
bruk av sosiale medier. 
 
For skjema, lover og retningslinjer, henvises det til:  
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/ 
 
Her finnes blant annet breddereglement og ulike skjema. 
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5.3.1 Retningslinjer for gjennomføring av årlige møter 
ØBKs skal ivareta at de grunnleggende verdier og retningslinjer er forankret hos alle på alle 
nivåer. Klubben skal derfor avholde årlige møter på alle nivåer i klubben for å bidra til dette, 
og målgruppene er trenere/ledere,  
spillere og foreldre. På denne måten vil man sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter 
opp om klubbens virksomhet. 
 
Det er mange nye mennesker som kommer inn i en klubb hvert år, og gjennom årlige møter 
der de grunnleggende elementer tas opp, sikrer man en felles forståelse, og mange diskusjoner 
vil kunne unngås gjennom sesongen.  
 
Styret sørger for at møtene er i klubbens årshjul og bestemmer hvem som holder møtene på 
hvert nivå. 
 
Møtene skal som et minimum omhandle følgende fire elementer: 
 

1. Klubbens verdigrunnlag innbefattet visjoner, verdier og evt. generelle føringer 
presenteres og det tydeliggjøres hvordan dette brukes i praksis i hverdagen. 

 
2. NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball presenteres, og det vises hvordan 

dette implementeres på klubbens ulike nivåer. Klubben velger selv hvilke temaer som 
skal fokuseres på fra år til år – og det kan variere fra lag til lag utfra hvilke 
utfordringer man har eller evt. kan komme til å møte. 

 
3. Fair play handler om overordnede verdier, hvordan vi behandler og omgås andre 

mennesker, symbolisert gjennom Fair play hilsen på fotballbanen.  
 

4. Trygge rammer; klubben velger ut minst ett nytt tema hvert år. Egne retningslinjer 
utarbeides og presenterts på det årlige møtet. Repetisjon av allerede presenterte 
temaer.  

 
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/ 
 
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/matrise-
aarlig_mote.pdf 
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5.3.2 Sjekkliste for foreldremøte 
Det oppfordres til å benytte egen presentasjon for foreldremøte som mail. Denne finnes 
på www.øbk.no  
 
Foreldremøte skal inneholde: 

• Presentere mål og hensikt med møtet 
• Ørland ballklubbs styringsdokumenter:  

o Klubbens verdigrunnlag gjennomgås, sammen med klubbhåndbok.  
o Sportsplan gjennomgås i korte trekk, der betydning og sammenheng for det 

enkelte lag konkretiseres og synliggjøres underveis. 
o Retningslinjer 
o Trygge rammer 

• Fair play og holdninger 
• Kampverter og kioskansvarlig på alle hjemmekamper 
• Hva kjennetegner den aktuelle aldersgruppa? 

o Generelle holdepunkter for opplæringen 
o Organisering av treningsøkta 
o Treningsinnhold – hva skal læres? 
o Hvordan legger vi til rette for mestring hos den enkelte og hos gruppa som 

helhet? 
• Mål og forventninger til kommende sesong: 

o Trening: innhold og struktur, oppmøte og avslutning, differensiering og 
jevnbyrdighet.  

o Kamp: spilletid, laginndeling, differensiering og jevnbyrdighet. 
o Treningsmengde 
o Foreldresamarbeid 

 
5.3.3 Oppstartsmøte 
Oppstartsansvarlig gjennomfører møte med foreldre og trenere i forkant av oppstart av 
sesongen for 6-åringene. Møtet annonseres i barnehagene og på klubbens hjemmeside.  
 

• Info om ØBK visjon og verdier, og styringsdokumenter 
• Krav og forventninger til foresatte, trenere og klubben 
• Følge matrise for årlig møte 
• Sikre at det trener/lagleder er godt kjent med krav og forventninger mht. visjon, 

verdier og kompetansekrav. 
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5.4 REKRUTTERINGSPLAN 
For å sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, er rekrutteringsarbeidet kanskje 
en av de viktigste aktivitetene for klubben. 
 
Det gjennomføres møte for foreldre for nye årganger på våren før skolestart. Møtet vil også være 
åpent for foreldre/foresatte og evt nye spillere i eldre årsklasser. Møtet annonseres i Fosna-Folket. 
Her introduseres foreldrene/foresatte for ØBK sitt arbeide, verdier og holdninger. Det deles ut 
info som f. eks.  
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-

bestemmelser3/foreldrevettregler/ 

 
Oppstartsmøtet arrangeres av oppstartsansvarlig i samarbeid med styret.  
 
Det arrangeres også årlig en aktivitet ut mot barnehage/skole/SFO som presenterer klubbens 
aktivitet. Aktiviteten bør ha et særlig fokus på å rekruttere jenter til fotballen. 
 
 

5.5 UTDANNING/KOMPETANSE 
ØBK Fotball ha kompetanseheving som en av sine viktigste målsettinger. Dess bedre 
kvalifisert trenere og ledere i klubben er, dess bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby 
barn og ungdom, gutter som jenter.  
 
5.5.1 Styret 
Styret har som målsetting at alle medlemmer skal minst ha Lederkurs 1. Det oppfordres til at 
flest mulig klatrer høyest mulig i NFF sin lederutdanningsstige.  
 
5.5.2 Trenere 
ØBK Fotball oppfordrer på det sterkeste at alle trenere tar trenerkurs, med mål om å fullføre 
de fire delkursene i C-lisens. Det stilles som krav at minst en av trenerne i årsklassen for hhv. 
gutter og jenter har trenerutdanning etter alderstrinnet til spillerne. Klubben skal jobbe aktivt 
for at det legges til rette for kurs og utdanning for de som ønsker. 
Det er også et mål om at flere går videre til B-lisens.  
 
Alle trenere i barnefotball må ha gjennomført barnefotballkvelden og alle trenere i 
ungdomsfotballen må ha gjennomført ungdomsfotballkvelden. Klubben arrangerer disse 
møtene årlig.  
 
5.5.3 Dommere 
Rekruttering og utdanning av flere klubb- og kretsdommere, har høy prioritet i ØBK. Et 
minste mål er at klubben kan stille med så mange dommere at en unngår bøter for manglende 
dommere.  
 
Det skal legges til rette for utdanning og oppfølging av dommere i klubben. 
 
ØBK betaler sine kretsdommere………



 

 

VIKTIGE FRISTER 
 

ÅRSHJUL 
ØBK FOTBALL 

2019 
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DATO FRIST FOR 
10.januar Påmelding av lag til seriespill, OBOS-cup og NM sesongen 2019 
1.april Påmeldingsfrist for UEFA A-Lisens og UEFA B-lisens til NFF Trøndelag 
10.april Kampendringer våren 2019. Endringer etter denne dato medfører et gebyr på 500,- pr.kamp som endres  
10.juni For endringer fra vår til høst ifht. spillform og/eller nivå 

20.august Kampendringer høsten 2019. Endringer etter denne dato medfører et gebyr på 500,- pr.kamp som endres 
10.september Overganger 
10.november Påmelding til kvalifisering til 0.divisjon samt bekrefte plass for senior/0-divisjon (prekvalifiserte lag) 
24.november Innsendelse av baneskjema for sesongen 2020 
10.desember Søknader om sammensatte lag og/eller aldersdispensasjon  

 
Ulike skjemar for kampendringer, baneskjema o.l. finner du her  

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/om-kretsen/ 
 

Et oppdatert årshjul finner du her 
https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/om-kretsen/arshjul-2018-nff-trondelag--klubbversjon-til-trykk.pdf 
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 HVEM SPØR DU OM HVA ? 
Kontakt mot kretsadministrasjonen 

E-post: trondelag.fotball@fotball.no  
Hvem Hva 

Daglig leder – Jan Roar Saltvik Media – Konfliktsaker – Nødhjelp ved alvorlige hendelser – Kontakt mot kretsstyret - Lederutdanning 
NK Daglig leder – Bjørn Langørgen Anlegg – Alvorlige sanksjonssaker – Faktura – Lov/reglement/protester – Sammensatte lag - 

Dispensasjoner 
Adm.konsulent – Kristin Seim Serie/kamptekniske forhold knyttet til seriekamper – Leie av kommunale baner Tr.heim 
Adm.konsulent – Randi Himle Dommere serie/kamp – OBOS-cup – Futsal - NM 
Adm.konsulent – Kjell Helge Lønnum Overganger – Kampendringer – Leie av ABRA-hallen/SalMar Banen 
Adm.backoffice – Aleksander Olsen Administrasjon spillerutvikling – Bistand på serie/kamptekniske forhold – Kursregistrering/statistikk 
KA Klubbutvikling – Tommy Bang-Larssen  Kvalitetsklubb – Lederutdanning – Tilrettelagt fotball – Inkludering 
KA Spillerutvikling – Finn Morten Moe Team BDO – Klubb BDO – NFFs Landslagsskole – Samarbeid krets-toppklubb 
KA Trenerutvikling – Christer Basma UEFA B-lisens – UEFA A-lisens – NFF B Spillerutvikling – NFF Trenerveileder - Trenerutvikling 
KA Trenerutvikling/barn – Jan C.Sørli NFf Grasrottrenerlisens – Barnefotball (kamparena, utvikling av barnefotball) 
Jentefotballutvikler – Ann-Iren Mørkved Kvinnelige ledere, trenere, dommere og spiller - Klubbutvikling jenter – Seminarer/prosjekter jentefotball  
Dommerutvikler – Kjell Alseth Talentgruppe dommer – Fadder/veileder – Dommerkurs (Klubbdommer og Rekr.dommer) 
Trenerveilederutvikler – Tor A.Kleveland Trenerveilederutvikling i klubb – Nettverk for trenerveiledere  
Keeperutvikler – Elias Koppen Keepertrenerutdanning, impulssamlinger for keepertrenere, oppfølging av keepere på sone/kretslag 
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FARGEKODER I ÅRSHJULET 
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J A N U A R 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
1 

01.-06.01. 

 
 
 
 

1 2 
 

3 
TRENERFORUM ØBK 
FOTBALL 

4 
Frist for forslag til 
kretsting 2019 

5 
KLUBB BDO K2 
Jenter05 

6 
KLUBB BDO K2 Gutter05 

 
2 

07.-13.01. 

7 
KLUBB BDO Sør 

8 
 
 

9 
 

10 
Frist for påmelding av 
lag til sesongen 2019 

11 
 

12 
NFF Lederkurs 1 
NFF Lederkurs 3 

13 
NFF Lederkurs 1 
NFF Lederkurs 3 
 

 
3 

14.-20.01. 

14 
KLUBB BDO Sør 
 

15 
 
 

16 
 

17 
 

18 
Utsendelse av 
tingdokumenter 
 

19 
 
 

20 
 
 

 
4 

21.-27.01. 

21 
KLUBB BDO Sør 
 
 

22 
 

23 
 

24                             25 
ØBK Futsalturnering 
              

26                               
ØBK Futsalturnering 
 

27 
ØBK Futsalturnering 
 

 
5 

28.-03.02. 

28 
 
 
 

29 
 

30 
 

31 
 

   

 
Styremøter ? SU-møter ? Koordineringsmøte Håndball ? 
Treneforum deles i: Trenerforum jenter og Trenerforum gutter. Hensikt: Sikre riktig lagspåmelding for 2019-sesongen + gjennomgang av lover/regler/årshjul 2019 
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F E B R U A R 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
5 

28.01.-03.02. 

 
 
 
 

   1 
Kretsting 

2 
Kretsting 
KLUBB BDO K1 Jenter06 

3 
KLUBB BDO K1 Gutter06 

 
6 

04.-10.02. 

4 
 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9                                       10 
 

 
7 

11.-17.02. 

11 
 

12 
 

13 
 

14                                       15 
 

16 
Vinterferie 
 
        

17 
Vinterferie 
 

 
8 

18.-24.02. 

18 
Vinterferie 
 
 
 

19 
Vinterferie 
 

20 
Vinterferie 
 

21 
Vinterferie 
 

22 
Vinterferie 
 

23 
Vinterferie 
 

24 
Vinterferie 
 

 
9 

25.-03.03. 

25 
 
 
 

26 27 
Møte dommeransvarlig 
KK Sør 

28 
 

   

 
Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
1 trenerforum voksen/ungdom – legges til senior herretrening. Temabasert eks: Hvordan vinne ballen i høyt press ? 
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M A R S 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
9 

25.02.-03.03. 

 
 
 
 

   1 
 

2 
KLUBB BDO K2 
Jenter06 

3 
KLUBB BDO K2 Gutter06 

 
10 

04.-10.03. 

4 
 
 
 

5 
 

6 
 

7 8 
 

9 
Forbundsting 
OBOS-cup 

10 
Forbundsting 
OBOS-cup 

 
11 

11.-17.03. 

11 
 
 

12 
 

13 
 

14 
   

15 16 
OBOS-cup 
  

17 
OBOS-cup 
 
  

 
12 

18.-24.03. 

18 
Klubbforum/ 
Barnefotballforum 
Fosen  

19 
 

20 
 

21 
 

22 23 
OBOS-cup 
 

24 
OBOS-cup 
 

 
13 

25.-31.03. 

25 
 
 
 
 

26 
 

27 
 

28 
TRENERFORUM ØBK 
FOTBALL 

29 30 31 

 
Årsmøte ØBK innen 31.03. – dato ? Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
Trenerforum deles i to: Jenter og gutter. Siste informasjon fra klubbforum. Planlegging av kampsesong – Ny baneplan – Lover/regler 
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A P R I L 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
14 

01.-07.04. 

1 
Seriestart aldersbest. 
og senior.  
Søknadsfrist UEFA A 
og B-lisens til krets 

2 
 
 

3 
 

4 
Oppstart for 
trenere/ledere for 
nye lag 
  

5 
 

6 
NFF Lederkurs 1 Sør 
      

7 
NFF Lederkurs 1 Sør 
 

 
15 

08.-14.04. 

8 
 
 
 

9 
 

10 
Frist for 
kampendringer 
 

11 
Oppstart nye 6-
åringer 
 

12 13 
Påskeferie 

14 
Påskeferie 

 
16 

15.-21.04. 

15 
Påskeferie 
 
 

16 
Påskeferie 
 
 

17 
Påskeferie 
 
 

18 
Skjærtorsdag 

19 
Langfredag 

20 
Påskeferie 

21 
1.påskedag 

 
17 

22.-28.04. 

22 
2.påskedag 
 

23 24 
 

25 26 
 

27 
NFF Grasrottrener 
delkurs 1 
Forkurs UEFA B-Lisens 
Vårsamling dommer 
Fosen 

28 
NFF Grasrottrener 
delkurs 1 
Forkurs UEFA B-Lisens 
 

 
18 

30.04.-05.05. 
 

29 
 

30 
 

     

 
Grasrottrenerkurs del 1 – klubbinternt kurs 26.-27.april ? 
Baneplan gjeldende for tiden etter påske -juli ferdigstilles i uke 15 
Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ? Vårcup Bjugn – dato ? 
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M A I 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
18 

29.04.-05.05. 

 
 
 
 

 1 
1.mai 

2 
 

3 
 

4 
NFF Grasrotrener 
Delkurs 2 

5 
NFF Grasrotrener 
Delkurs 2 

 
19 

06.-12.05. 

6 
 
 
 

7 8 
Barnefotballkveld ØBK 

9 10 
 

11 12 

 
20 

13.-19.05. 
 

13 
 
 
 

14 15 
 

16 17 
17.mai 
 
 

18 19 

 
21 

20.-26.05. 
 

20 
 
 
 

21 22 
Barnefotballkveld ØBK 
 

23 24 25 26 

 
22 

27.05.-02.06. 

27 
 
 
 

28 29 
 

30 
Kr.Himmelfartsdag 

31 
 
 

  

 
Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
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J U N I 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
22 

27.05.-02.06. 

 
 
 
 
 

    1 
 

2 
 

 
23 

03.-09.06. 

3 
 
 
 

4 5 
Barnefotballkveld ØBK 

6 
TRENERFORUM ØBK 
FOTBALL 
 

7 8 9 
1.pinsedag 

 
24 

10.-16.06. 

10 
Frist for endringer 
fra vår til høst. Frist 
for registrering av 
BF-lag  6-10 år 

11 
 

12 13 14 
TINE FOTBALLSKOLE ØBK 

15 
TINE FOTBALLSKOLE ØBK 

16 
TINE FOTBALLSKOLE ØBK 
Siste spilledag barn    
11-12 år 
 

 
25 

17.-23.06. 

17 
 
 
 
 

18 19 
Barnefotballkveld ØBK 
 

20 
Skoleslutt 

21 
 

22 
Skandia Cup Barn 
 

23 
Siste spilledag vår  
13-19 år 
Skandia Cup Barn 
 

 
26 

24.-30.06. 

24 
Skandia Cup 
 
 
 

25 
Skandia Cup 

26 
Skandia Cup 
 

27 
Skandia Cup 

28 
Skandia Cup 
 

29 
Skandia Cup 

30                               

 
Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
Stoksund Cup 8.juni ?  
Trenerforum: Planlegging av TINE Fotballskole – Evaluering av sesong – Planlegging av cuper/turneringer 
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J U L I 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
27 

01.-07.07. 

1 
 
 
 

2 
Storsjøcupen 

3 
Storsjøcupen 

4 
Storsjøcupen 

5 
Storsjøcupen 

6 
Storsjøcupen 

7 

 
28 

08.-14.07. 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 

13 14 

 
29 

15.-21.07. 

15 
 
 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 21 

 
30 

22.-28.07. 

22 
 
 
 

23 
Dana Cup 

24 
Dana Cup 

25 
Dana Cup 
 

26 
Dana Cup 
 

27 
Dana Cup 

28 

 
31 

29.07.-04.08. 

29 
 
 
 

30 31     

 
Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
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A U G U S T 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
31 

29.07.-04.08. 

 
 
 
 

  1 2 3                              
 

4 
UEFA B-lisens 
 

 
32 

05.-11.08. 

5 
UEFA B-lisens 

6 
UEFA B-lisens 

7 
UEFA B-lisens 

8 
UEFA B-lisens 

9 
UEFA B-lisens 
 

10 
UEFA B-lisens 
 
 

11 
 

 
33 

12.-18.08. 

12 
Oppstart seriespill høst 
 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
Ørland Sparebank cup 
2019 inkl.dommerkurs 

17 
Ørland Sparebank cup 
2019 inkl.dommerkurs 
 

18 
Ørland Sparebank cup 
2019 inkl.dommerkurs 
 

 
34 

19.-25.08. 

19 
 

20 
Frist for 
kampendringer 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 24 
NFF Grasrotrener 
Delkurs 4 

25 
NFF Grasrotrener 
Delkurs 4 

 
35 

26.08.-01.09. 

26 
Klubbforum 
 
 

27 
 

28 
Barnefotballkveld ØBK 
 
 

29 
TRENERFORUM ØBK 
FOTBALL 

30 
 

31 
 

 

 

Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
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S E P T E M B E R 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
35 

26.08.-01.09. 

 
 
 
 

     1 
 

 
36 

02.-08.09. 

2 
 
 
 

3 4 
 

5 6 
 

7 
 

8 

 
37 

09.-15.09. 

9 
 
 
 

10 
Frist for overganger 

11 
Barnefotballkveld ØBK 
 

12 
 

13 
 

14 
Dommerutviklig 
Orkanger Cup 

15 
Dommerutvikling 
Orkanger Cup 

 
38 

16.-22.09. 

16 
 

17 
 

18 19 20 
 

21 
NFF FLK 1 + 2 
 

22 
NFF FLK 1 + 2 
 
 

 
39 

23.-29.09. 

23 
 
 
 

24 25 
Barnefotballkveld ØBK 
 

26 
Dommeransv.samling 
KK Sør 

27 
 

28 
 

29 

 

Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
Lensvik Cup første helg i september ? 
Håndballcup siste helg i september ? 
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O K T O B E R 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
40 

30.09.-06.10. 
 

30.09. 1 
 

2 
 

3 4 5 6 

 
41 

07.-13.10. 

7 
Høstferie 
 
 

8 
Høstferie 
 

9 
Høstferie 
 

10 
Høstferie 
 

11 
Høstferie 
 

12 13 

 
42 

14.-20.10. 

14 
 
 
 

15 
 
 

16 
TRENERFORUM ØBK 
FOTBALL 

17 
 
 

18 19 
 
 

20 
Siste spilledag høst  
11-19 år 

 
43 

21.-27.10. 

21 
 
 
 

22 
 

23 
 

24 
 
 

25 
KM-sluttspill 
OBOS-sluttspill 

26 
KM-sluttspill 
OBOS-sluttspill 
 

27 
KM-sluttspill 
OBOS-sluttspill    
 

 
44 

28.10-03.11. 

28 
 
 
 

29 30 
 

31    

 

Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
Trenerforum deles i to – gutter og jenter. Evaluering av sesong – Planlegging av ny sesong 
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N O V E M B E R 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
44 

28.10.-03.11. 

 
 
 
 

   1 
KM-sluttspill 
OBOS-sluttspill 

2 
KM-sluttspill 
OBOS-sluttspill 

3 
KM-sluttspill 
OBOS-sluttspill 

 
45 

04.-10.11. 

4 
Dommeravslutning Fosen 
Frist for lagene på 
spiller-grunnlag for neste 
år 

5 
 
 

6 
Sesongavslutning ØBK 
Fotball 
 

7 
 
 

8 9 
Trøndersk Fotballseminar 
 

10 
Trøndersk Fotballseminar 
 
 

 
46 

11.-17.11. 

11 
SU-møte: 
Lagspåmelding 
 

12 
 
 
 

13 
 

14 
 
 
 

15 16 
 
 

17 
Frist for innsendelse 
av baneskjema for 
2020 
 

 
47 

18.-24.11. 

18 
Klubbforum 
 
 

19 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 

22 23 24 
 

 
48 

25.-01.12. 

25 
Rek,dommer kurs 
Fosen 
 

26 
 

27 
Rek,dommer kurs 
Fosen 

28 
TRENERFORUM ØBK 
FOTBALL 
 

29 30  

 
Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ?  
Trenerforum deles i to – jenter og gutter. Kvalitetssikre påmelding av lag 2020-sesongen 
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D E S E M B E R 
UKENR./DATO MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
48 

25.11.-01.12. 

 
 
 
 

     1 

 
49 

02.-08.12. 

2 
Rek,dommer kurs 
Fosen 
 

3 4 
 

5 6 
 

7 
 

8 

 
50 

09.-15.12. 

9 
 
 
 

10 
Frist for søknader for 
sammensatte lag 

11 12 13 14 15 

 
51 

16.-22.12. 

16 
 
 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 22 

 
52 

23.-29.12. 

23 
 
 
 

24 
 
 

25 
1.juledag 

26 
2.juledag 

27 
 
 

28 29 

 
Styremøte ØBK ? Styremøte ØBK Fotball ? Møte SU ØBK Fotball ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG RETNINGSLINJER OG INSTRUKSER 

 

 

 

 

 



   

ØBK - Fotball - 1.10.2018   
 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER 

Hensikt 

ØBK benytter i 2017 ulike typer sosiale media offisielt. I tillegg benyttes en del sosiale 
media i tilknytning til foreningsarbeidet av foreldre, trenere og spillere. Hensikten med 
dette dokumentet er å slå fast hva som er klubbens policy for bruk av ulike offisielle 
sosiale media, samt å presentere bruksområde for de ulike media. 
 
I 2017 benyttes følgende sosiale media offisielt av Ørland Ballklubb: 

• internett med en felles hjemmeside www.orlandballklubb.com 
• Facebook grupper for fotball og håndball 
• Facebook grupper for lag og trenere. 

 
Internett 

ØBK skal ha en hjemmeside hvor hovedstyret og styrene for gruppene fotball og 
håndball skal oppdatere innenfor sine respektive ansvarsområder og for cup. 
Bruksområde for internett er kunngjøring av informasjon som har lang varighet og 
gyldighet. Informasjon som skal deles på internett er: 

• informasjon vedrørende årsmøte og vedtekter 
• instrukser for klubben, håndballgruppa og fotballgruppa 
• rutinebeskrivelser 
• sportsplaner 
• bestemmelser rundt sponsorer og drakter 
• fordeling av halltid og treningstid 
• styrer og verv 
• beskrive hvordan man kan bli medlem 
• relevante linker til forbund, krets og relevante facebook sider. 

 

Den største utfordringen med en hjemmeside er å holde den oppdatert med relevant 
informasjon og fjerne informasjon som er utgått eller feil. Det er lett at gamle datoer blir 
stående for lenge og således bidrar til et inntrykk av lite aktivitet i klubben. 
 
Hjemmesiden skal ikke benyttes av det enkelte lag for administrere trening og kamp. 
Dette løses gjennom facebookgrupper.  
 
Internettsidene holdes oppdatert ved at klubben har en informasjonsansvarlig. 
Styreledere sørger for at tilgang til endring av web-sider og nødvendig opplæring blir 
gitt i respektive styre. 
 
Se bestemmelser vedrørende bilder under Facebook. 
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Facebook 

Facebook benyttes på to nivå i klubben. Det høyeste nivået er for håndball- og 
fotballgruppa. Det nederste nivået er for kommunikasjon mellom mellom trener, 
oppmann og lagsmedlemmer i det enkelte lag. I tillegg kan det opprettes adhoc grupper 
ved spesielle behov. 
 
Felles for all bruk av facebook er at klubben behøver noen retningslinjer for bruken slik 
at ØBK kan stå inne for innholdet på de ulike sidene. 
 
Facebook for gruppene i Ørland Ballklubb (høyeste nivå) 
Facebook benyttes av håndballgruppa og fotballgruppa til å kunngjøre informasjon med 
begrenset levetid. Eksempler på slik informasjon er: 

• annonsere for og sørge for påmelding til ulike aktiviteter 
• annonsere resultater som lag har oppnådd 
• kunngjøre kamper på senior nivå 
• kunngjøre kurs 
• Det er ikke tillatt å benytte disse gruppene til å drive noen form for polarisering 

mellom håndball og fotball. Representanter for de respektive styrene skal ha rolle 
som administrator og moderator på siden. 

 
Facebook for lag (laveste nivå) 
Dette er et mye brukt verktøy i klubben og har vært det i flere år. Allikevel er det behov 
for noen retningslinjer. 
 

• Følgende gjelder for offisiell bruk av Facebook i regi av ØBK på lagsnivå: 
• Felles navnestruktur for best mulig søk. Alle grupper skal starte med ØBK og deretter 

håndball eller Fotball. Deretter kommer årsklasse og fødselsår. To eksempler er ØBK 
Fotball G16 2017 eller ØBK håndball J10 2017. 

• I størst mulig grad skal en side avsluttes eller endre navn før en ny opprettes. 
• I størst mulig grad skal en side følge laget fra sesong til sesong. 
• Så lenge en side har ØBK eller klubbens fulle navn skal en representant fra laget fra 

enten styret, lag/oppmann eller trenerteam ha en administrator rolle og kunne fungere 
som moderator. Hvis dette ikke er tilfelle, er siden da ikke en offisiell side for ØBK. 

• Redaktører og moderatorer har følgende ansvar: 
o Påse at informasjon og kommentarer er respektfullt språk iht idrettens verdier 
o Påse at ingen henges ut, eller mobbes på annen måte 
o Påse at ikke noe usømmelig legges ut 
o Påse at objekt som skal taes bilde av samtykker til dette FØR bildetaking 
o Påse at bilder som legges ut er iht samtykke fra motivet og foreldre. 

Aldersgrensen er 15 år så fremt ansiktet er identifiserbart. Samtykket må ikke 
iht loven være skriftlig. 

o Samtykke kreves også for lukkede grupper som facebook 
• www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-

og-film-av-barn/ 
• www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/samtykkeer

klaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf 
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Adhoc grupper 
Det kan også opprettes ad hoc grupper på Facebook for årlige arrangementer. For 
eksempel ØBK Fotball Storsjø 2017. 
 
Andre adhoc grupper som kan benyttes er sosial media som Instagram, Snapchat osv. 
Dette er ikke sosiale media som klubben ønsker å utvikle foreløpig 
 
Mailkonto 

Ørland Ballklubb benytter følgende mailkontoer: 
Kontonavn: Bruksområde: Merknad: 

faktura@orlandballklubb.com  

Opprettet for bruk ifm 
klubbadmin og innkreving av 
medlemsavgift og 
treningsavgift.. 

Benyttes av de som forestår 
innkreving medlemsavgift og 
treningsavgift. 

fotball@orlandballklubb.com 
Videresendes til alle i 
fotballstyret. 

  

fotballcup@orlandballklubb.com 
Nyttes ifm kommunikasjon 
med eksterne lag ifm 
fotballcupen. 

Videresendes til cupansvarlige 

handball@orlandballklubb.com 
Videresendes til alle i 
håndballstyret. 

Krever brukernavn og passord 

handballcup@orlandballklubb.com
Nyttes ifm kommunikasjon 
med eksterne lag ifm 
håndballcupen 

Krever brukernavn og passord 

webmaster@orlandballklubb.com 
Nyttes ifm admin av 
hjemmesiden. 

Leses av internettansvarlig 

Oerland.ballklubb@gmail.com Nyttes av de tre styrene 
Krever brukernavn og passord. 
Følges opp av de tre 
styrelederne 

 
Apper 

Det er flere apper som er på markedet som er relevante for idrettslag. Spond er en av 
disse. Skolene har nå benyttet transponder en periode og har stort sett gode erfaringer 
med det. I 2018 vurderer ØBK om app er et relevant verktøy for klubbdrift. Det sees på 
en totalløsning som er godt integrert mot klubbens bruk av dataverktøy og registre. 
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INSTRUKS FOR KAMPVERT 

Hvem: 
Hjemmelag 
Formål: 
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.  
Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.  
I oppstartsmøtet før sesongen med foreldre og spillere gjennomgås oppgavene som 
kampvert. For seniorlagene sørger styret for kampverter. Gjerne foreldre for lag som 
samtidig stiller som ballgutter/- jenter.  
 
Før kampen:  
Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. 
Ønske velkommen begge lag og dommer. 
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen. 
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet. 
Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart. 
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113. 
 
Under kampen:  
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. 
Prate med dommer i pausen. 
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. 
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen 
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer. 
 
Etter kampen: 
Bistå i å organisere Fair play-hilsen. 
Takker begge lag og dommer. 
Rydde rundt banen etter kampslutt. 
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INSTRUKS KIOSK HJEMMEKAMP 

Hvem: 
Hjemmelaget 
Oppgave: 
For å skape en bedre sosial ramme rundt fotballkamper, kan ofte kaffekoppen være et viktig 
bidrag. Muligheter for et enkelt kiosksalg med kaffe og vaffel/enkel kake, bidrar til hygge 
for både hjemme- og bortepublikum.  
 

Rutine: 
- Arrangere enkelt kiosksalg ved egne hjemmekamper 
- Betaling med kontanter eller VIPS 
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INSTRUKS KIOSK SENIORKAMP 

Hvem: 
16-års lagene 
Oppgave: 
For å skape en bedre sosial ramme rundt fotballkamper, kan ofte kaffekoppen være et viktig 
bidrag. Muligheter for et enkelt kiosksalg med kaffe og vaffel/enkel kake, bidrar til hygge 
for både hjemme- og bortepublikum.  
 

Rutine: 
- Arrangere enkelt kiosksalg for seniorlaget sine hjemmekamper 
- Speakertjeneste og billettsalg ved seniorlaget sine hjemmekamper 
- Lede «kioskutvalget» bestående av en representant fra hvert lag i alle årsklasser. 
- Oppfordre og hjelpe til med å få satt i gang enkelt kiosksalg ved interne turneringer; 

særlig for knøtt og mini 
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INSTRUKS RYDDING 

Hvem: 
12-års lagene 
Oppgave: 
Lagene har ansvar for at området rundt Gryta og Stadion fremstår ryddig og 
imøtekommende for både treninger og kamper.  
 
Et ryddig og velholdt fotballanlegg er viktig for å gi klubben et positivt omdømme, og 
bidrar til å synliggjøre våre verdier og holdninger. 
 
Alle lag har ansvar for å rydde etter seg etter trening/kamp! 
 
Rutine: 

- Søppel skal kastes i søppelbøtter 
- Søppelsekker tømmes ved behov og settes inn i garasjen for henting av kommunen. 
- Nye søppelsekker hentes i garasjen og has i søppelspann. 
- Området rundt Gryta og stadion rakes/kostes ved sesongstart på våren og før ØSB-

cup medio august. 
- Rydde området rundt banen på Lundavold ved sesongstart og før ØBK-cup 

- Områdene brukt under cup skal ryddes søndag kveld etter cup. 
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INSTRUKS VEDLIKEHOLD 

Hvem: 
13-års lagene 
Oppgave: 
Mål og nett må vedlikeholdes slik at de fungerer til sitt bruk. Skader/større reparasjoner 
som ikke lar seg løse ved ordinært vedlikehold, meldes fra til styret v/materialforvalter. 
 
Godt vedlikeholdt utstyr er viktig for å kunne gjennomføre treninger og kamper effektivt. 
 
Alle har ansvar for å behandle klubbens utstyr på en best mulig måte slik at det ikke blir 
skadet eller ødelagt. 
 
Rutine: 
Rutiner:  

- Hjul på mål smørres og ettersees fremfor sesongstart vår og høst. 

- Nett ettersees jevnlig slik at skader repareres så snart som mulig.  
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INSTRUKS GARDEROBER 

Hvem: 
14-års lagene 
Oppgave: 
Lagene har ansvar for at garderober ved Gryta, Lundavold og i ØBK-huset fremstår ryddig, 
rene og imøtekommende for de som bruker disse ved kamper og ved trening.  
 
Rene og imøtekommende garderober er viktig for å gi klubben et positivt omdømme, og en 
god mottakelse for bortelagene ved kamper. 
 
Alle lag har ansvar for å rydde etter seg etter bruk.  
 

Rutine: 
- Garderober skal vaskes månedlig ved jevnlig bruk.  

- Garderobene skal være nyvasket fremfor ØSB-cup og Tine Fotballskole.  
- Vaske garderober etter ØSB-cup (Gryta, ØBK-huset, Ørlandshallen og Lundavold) 

 
 

 

 

 

 


