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FORORD 
Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for trenere, 

lagledere, webredaktører og dugnadskontakter i FK Vidar. Her 
skal en kunne få svar på de vanligste spørsmål. Er det likevel 
noe dere ikke finner ut av – ta kontakt med kontoret. Mye 

informasjon finner du også under fanen Om Vidar på klubbens 
hjemmeside. 

Se også klubbens hjemmeside via 
www.fkvidar.no for nyheter og oppdateringer! 

VI ER OGSÅ AKTIVE PÅ SOSIALMEDIER 

Facebook: FK Vidar 

Twitter: @FKVidar 

Lykke til med sesongen 2021 og takk for at dere tar ansvar!
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ANSATTE I FK VIDAR 
GAUTE JOHANNESSEN 
DAGLIG LEDER 70% STILLING 

Telefon: 975 82 677 Mail: gaute@fkvidar.no 

- Kontrakter alle ansatte (FFO, trenere, spillere)

- Utstyrsbestillinger

- Medisinsk utstyr

- Sponsorkontakt (Klubbsponsor og godkjenning av profilering av lagsponsorer)

- Utleie Vidarhuset

- Kontaktperson mot Stavanger Kommune og NFF

- Fotballforsikring

- Pressekontakt

SINDRE NORGREN 
UNGDOMSSEKRETÆR 100% STILLING 

Telefon: 452 89 548 Mail: sindre@fkvidar.no 

- Spilleroverganger

- FFO ansvarlig

- Fotballskolene

- Vidars nettside

- Hovedansvarlig Vidars miniturnering

- Påmelding turneringer (6-12 år)

- Nye medlemmer

- Salg av effekter

- Politiattest

- Kontaktperson barneavd 6-12 år

- Oppstartsansvarlig
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STYRET 2021 
STEIN HABEN
STYRELEDER
stein.thomas.haben@skagenfondene.no / 992 41 940

ELISABETH MÆHLE DRECHSLER
NESTLEDER, SEKRETÆR
elisabeth.maehle-drechsler@lyse.net / 934 44 578

EIVIND AUSTBØ
ØKONOMIANSVARLIG
eivind.austbo@gmail.com / 906 34 296

KRISTIN RUDJORD
STYREMEDLEM
kristinrudjord@icloud.com / 950 81 955

LONE SURDAL
STYREMEDLEM
lone.surdal@lyse.net / 907 96 934

SILJE FOSSE DYBVIG
STYREMEDLEM
siljedybvig@gmail.com / 450 43 084

STIAN STRØMØ
STYREMEDLEM
stian@dropsen.no / 957 52 505

STURLE HAALAND
STYREMEDLEM
sturle.haaland@lyse.net / 902 02 182
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SPORTSLIG UTVALG 
Gaute Meling 
Leder av utvalg og sportslig leder barn og ungdom
meling_@hotmail.com / 957 48 468 

Gaute Johannessen 
Daglig leder/A-lag herrer/Rekruttlag
gaute@fkvidar.no / 975 82 677

Lone Surdal: 
Dame/Jente avd.
lone.surdal@lyse.net / 907 96 934

Sindre Norgren: 
Barne- og ungdomsavdeling/FFO
sindre@fkvidar.no / 452 89 548

Kristian Eftestøl: 
Ungdom bredde/Keeperansvarlig
Kristian.Eftestol@hotmail.com / 474 44 334

Christian Cock: 
Barneavd.
christiancock@gmail.com / 415 75 222

Eivind Meling: 
A-lag herrer/ungdom
Eivind.meling@stavangerskolen.no / 977 78 653

Bjørn Skjæveland: 
Dommeransvarlig
bjorns@equinor.com / 950 56 301

KONTAKTPERSONER 
Sportslig leder U-avdelingen: Gaute Meling
FairPlay/UEGO ansvarlig: Silje Dybvig og Kristin Rudjord
Dommerkoordinator: Bjørn Skjæveland
Sponsoransvarlig: Sturle Haaland
Ansvarlig politiattest: Sindre Norgren
Rekrutteringsansvarlig: Sindre Norgren
Rekrutteringsansvarlig jenter: Lone Surdal
Oppstartsansvarlig: Sindre Norgren
Trenerkoordinator: Gaute Meling
Treningstider: Sindre Norgren
Kvalitetsklubbansvarlig: Stein Haben
FIKS ansvarlig: Gaute Johannessen
Overgangsansvarlig: Gaute Johannessen
Lotteriansvarlig: Elisabeth Drechsler
Husansvarlig: Elisabeth Drechsler
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FK VIDAR VERDIER 
Verdiene skal benyttes og implementeres gjennom møter i 2021, og skal være styrende for vår aktivitet.

BAKGRUNN: 
Visjon: FK Vidar skal levere gode fotballopplevelser og et sunt og godt miljø 
Ambisjon: Vi skal prestere litt bedre hver eneste dag 

VERDIER: 
Vi har tatt utgangspunkt i bokstavene V I D A R 

• Vi har vinnervilje
• Vi er inkluderende
• Vi deltar aktivt i klubbens aktiviteter
• Vi tar ansvar
• Vi viser respekt for hverandre

Hva legger vi i dette 
”Vi har vinnervilje”: 

• Grunnlaget for å vinne kamper legges på trening – vi bygger lagånd og fokuserer på utholdenhet og
innsats

• Vi gjør vår beste for å vinne kamper
• Vi skal lære av de kampene vi taper

”Vi er inkluderende”: 
• Vi vil bidra til at alle opplever kameratslig samhold og fellesskap
• Alle skal bli sett og hørt
• Alle i klubben er like mye verdt og skal få et jevnbyrdig tilbud
• Vi har en klar holdning mot mobbing, og har fokus på dette i lagene

”Vi deltar aktivt i klubbens aktiviteter”: 
• Vi deltar og bidrar på treninger og kamper
• Vi deltar på og bidrar til sosiale aktiviteter rundt laget og klubben

• Vi tar del i dugnadsaktiviteter som klubben arrangerer
• Vi stiller også opp som tilskuere og støtter lagene

”Vi tar ansvar”: 
• Vi tar ansvar for egen trening og utvikling
• Vi tar ansvar for å være med å utvikle laget til å prestere bedre
• Vi tar ansvar for å bidra til å utvikle det sosiale samholdet i laget så vel som i klubben

”Vi viser respekt for hverandre” 
• Vi respekterer trenerens beslutninger
• Vi respekterer dommeravgjørelser
• Vi viser respekt for VIDAR-drakten og klubbens verdier
• Vi møter til trening og kamp til avtalt tid og viser dermed respekt for trenerens og andre spilleres tid
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TRYGGE RAMMER: 
Aktivitetene i FK Vidar skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Vi skal ha tydelige holdninger 
og retningslinjer slik at alle skal oppleve klubben som god og trygg. 
Anbefalte temaer som NFF ønsker at klubbene setter på dagsorden er: 

• Seksuelle overgrep og trakassering
• Doping
• Alkohol

• Trafikksikkerhet
• Kampfiksing og spilleavhengighet
• Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
• Skader og forsikring
• Ernæring

Det valgte årlige tema skal presenteres gjennom fellesmøte på klubbhuset for medlemmer, og i spiller / 
foreldremøter i mindre grupper. Styret er ansvarlig for informasjonsmateriell og behjelpelig med å 
presentere tema. 
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LAGLEDERINFORMASJON 
ANSVAR OG PLIKTER 
• En tillitsvalgt er enhver person som har et verv i FK Vidar.

• Lagets ledere er ansvarlig for sine spilleres oppførsel på kamp, trening, reiserosv.

• Lagets leder og spillere skal alltid representere klubben på en positiv måte.

• Alle medlemmer i FK Vidar 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, loddbøker, nøkler

til klubbhuset o.l. Tap eller skade meldes daglig leder snarest.

• Lagledere skal møte på møter/klubbkvelder arrangert av klubben.

• Informasjon fra klubben sendes til lagleder på e-post.

• Lagleder evt stedfortreder skal møte på sonemøte som fotballkretsen setter opp før
sesongstart.

Alle frister ifm dugnader og andre oppgaver skal overholdes. Dette gjelder også innleveringsfrister ifm 
f.eks. utstyrsskjema, årsrapporter og loddbøker. 

OPPGAVEFORDELING 
• Alle lag skal ha minimum 2stk trenere og lagleder.

• Laglederne bør fordele oppgaver til andre foreldre slik at det ikke blir de samme personene som gjør
alt.

• Laglederen tar seg av de administrative oppgavene.

• Treneren tar seg av de sportslige aktivitetene; herunder trening, dens planlegging og gjennomføring, og

spilletid i kamper.

• Webredaktør; ofte kombinert med laglederrollen. Ansvar for registrering og oppdatering av lagets

medlemsinfo på nettsiden. Klubben oppfordrer til å skrive kampreferater.

NYELEDERE/TRENERE 
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 FKVidar.
• Ved søknad om politiattest skal det fremlegges en attest fra klubben. Denne fås ved henvendelse til

Sindre Norgren på kontoret.

KURSDELTAKELSE 
• Trener og lagleder som ønsker å forbedre sin kunnskap om fotball og trening skal få gå på kurs.

• Rogaland fotballkrets arrangerer flere kurs i løpet av sesongen.

• Informasjon finner du på www.fotball.no/rogaland.

• Klubben arrangerer også intern kurs (ved nok deltakere) – trenerkurs, temakurs, klubbdommerkurs.

• Andre kompetansegivende kurs kan det søkes styret om.

• Spørsmål og påmelding til kurs skal gjøres til utdanningsansvarlig i klubben.

• Kursavgift og materiell til kurset vil bli dekket av klubben etter invitasjon eller innvilget søknad.

• Klubben sender 1 stk kandidat årlig til UEFA B-lisens kurset. Kandidaten utvelges av
Trenerkoordinator.

• Gjeldende krav til trenerkompetanse er:
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BARNEFOTBALL  (6-12): 

- En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden

- En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens

UNGDOMSFOTBALL (13-19): 

- En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden

- En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

FORELDREMØTE 
• Styret i FK Vidar anbefaler at lagleder holder 1-2 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 omat

det forventes at alle bidrar.

• Her skal det velges lagleder og andre ”hjelpere” hvis behov.

• Laglederne skal også informere om planer for sesongen, levere ut kampoversikt og kjøreliste

til bortekamper.

• Det bør også diskuteres med foreldrene hvor/hvilke turneringer laget skal deltapå.

• Klubbens verdier skal presenteres på foreldremøte

• Klubbens årlige tema som presenteres for medlemmer skal formidles på foreldremøtene.

• Ønsker lagene å ha med representanter fra ansatte / styret er de hjertelig velkommen til å ta
kontakt.

NYE SPILLERE 
• FK Vidar ønsker å ta imot alle spillere som ønsker å begynne hos oss.

• Ved tilgang av nye spillere tar lagleder kontakt med lagskoordinator for trinnet som har det overordnet

ansvar for hvor nye spillere skal fordeles på trinnet. Nye spillere skal alltid få være med et lag å 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 lag som trenger flere spillere.

• Dersom alle lag på trinnet har et akseptabelt antall i forhold til spilletid i kamper, må et lag overskride

antallet for at ny spiller skal få være med!

Styret anbefaler at en stiller med følgende max antalli kamper for de forskjellige klassene. 
Klasse Antallspillere 

5er fotball 8 

7er fotball 10 

9er fotball 14 

11er fotball 16 

• Spillerne som begynner på et lag på slutten av sesongen må få beskjed at det kan være aktuelt

å kun være med å trene, og spille kamper sesongen etterpå.

• Det blir halvert medlemskontingent når spillerne begynner etter sommeren.

Alle nye spillere skal meldes inn til klubben på innmeldingsskjema som finnes under 
«Bli Medlem» på fkvidar.no. Kontaktperson vedr. alle overganger er oppstartsansvarlig i 
klubben ( Sindre Norgren) 

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 – forenkletskjema
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MEDLEMSREGISTRERING 
• Lagleder/webredaktør holder lagets spilleroversikt oppdatert på medlemsnettet på web.

• Listen holdes a jour fortløpende.

• Laglede rregistrerer alle opplysningene på lagets liste iflg skjema.

Administratorformedlemssystemet 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 vil laglederne/webredaktør kunne lese ut av systemet, til enhver tid.

KONTINGENTER 
• Kontingenter dekker medlemskap og betalingen for å spille kamper og trene i regi av FK Vidar,

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.

Kontingentene dekker også; drakter, baller, lagets deltakelse på to turneringer samt forsikring, 
vedlikehold av klubbhus, ansatte m.m. 

MEDLEMSKONTIGENT VEDTATT  PÅ ÅRSMØTE 
1850,- 
2400,- 
2900,- 
2900,- 
2800,- 
2100,- 

BARNEAVDELING 6-12 ÅR 
UNGDOMSAVDELING 13-14 ÅR 
UNGDOMSAVDELING 15-16 ÅR 
JUNIOR 17-19 ÅR 
SENIOR AKTIV 11ER 
SENIOR AKTIV 7ER 
MEDLEM 1500,- 

Alle spillere i ungdomsavdelingen (13-19 år) blir fakturert 2000,-årlig i treningsavgift fordelt på vår og 
høst. 

Lagleder har ansvar for å få spillerne til å betale kontingent – husk at ingen skal spille seriekamper 
uten at de har betalt kontingent og er medlem i FK Vidar. 

MEDLEMSKAP FOR TRENERE OG LAGLEDERE 
Registrerte Lagleder og Trenere blir automatisk satt som medlemmer (tilsvarende passivt medlemskap) i  
FK Vidar, 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. 

MEDLEMSRABATT 
Alle medlemmer kan handle fotballutstyr til rabatterte priser hos Intersport på Amfi Madla. 
Alle priser/rabatter er basert på veil utsalgspris. 

Alt av fotballutstyr -20% 
Fotballer -30% 
Alle sko -20% 
Alle sykler og sykkelutstyr-15% 
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SESONGENS VARIGHET 
• Sesongens varighet varierer for de ulike alderstrinnene.

• Treningstidene tildeles fra Stavanger kommune før jul, og klubben vil ha disse fordelt på lagene

til starten av Januar.

• Alle lag må søke om ønsket treningstid.

Vi blir flere og flere lag. Treningstidene må derfor spres utover. Vi forsøker derfor å holde 
følgende system:
6-8 ÅR: KL.17.00 

9-10 ÅR: KL.18.00 

11-12 ÅR: KL.19.00 

• For de yngste lagene vil det tilbys halltider for innetrening om vinteren iht 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 evt pauser tilpasses alderstrinnet.

• Det sportslige opplegget er videre beskrevet i klubbens Sportsplan.

UTSTYR 
• Utstyrsansvarlig handler inn nødvendig utstyr og lagledere gir beskjed til utstyrsansvarlig om behovet.

• Utstyr og drakter deles ut i begynnelsen av sesongen, etter behovslister lagene har levert inn ved

starten av året.

• Utover sesongen når laget trenger påfyll av utstyr o.a. skal det tas kontakt med utstyrsansvarlig.

• 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 har oversikten på draktsettet som laget disponerer.

• Draktene 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.

UTSTYRANSVARLIG 
Gaute Johannessen 

Telefon: 975 82 677 

Mail: gaute@fkvidar.no 

LAGKONTO OG LAG ØKONOMI 
Vi i FK Vidar er opptatt av å ha en ryddig økonomi. Vi har stor forståelse for at det enkelte lag har behov for å ha 
noen "egne" penger å disponere til ulike aktiviteter. Samtidig er det et tydelig regelverk vi som klubb må forholde 
oss til i forhold til regnskap og rapportering. Vi vil derfor at alle lag som har lagkonto har denne i FK Vidars 
"kontofamilie". Det betyr at lagleder (eller den laget velger til å følge opp økonomien) får tildelt en konto som 
denne personen disponerer. 

Lagleder har ansvar for å ha oversikt over inn og utbetalinger og vi anbefaler at det føres en enkelte oversikt over 
disposisjoner og at evt. utbetalinger dokumenteres med billag. I tillegg til lagleder vil økonomiansvarlig i styret ha 
tilgang til kontoen, men fortar normalt ingen transaksjoner ut av konto. Utgående saldo er en del av 
balanseregnskapet til klubben, og vi anbefaler å ikke bruke kontoen som en sparekonto over tid, men som en 
brukskonto for ulike aktiviteter. (Formelt er kontoen FK Vidars "eiendom") 
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Lagene ikke kan motta sponsormidler direkte til det enkelte lag. Det er flere grunner til dette. Først og fremst 
handler dette om at vi ønsker en klubb der lagene har relativt like forhold og ikke en klubb der noen lag har mye 
utstyr mens et annet har lite. Det er mange kostnader i en klubb som alle må være med å dekke og vi jobber først 
og fremst for å være en klubb som er god å være i uansett hvilket lag du spiller på. I tillegg vil vi at vi er 
gjenkjennbare. 

Egne midler til disposisjon for laget kan skaffes til veie på følgende måte: 

• Medlemmene i laget kan jobbe dugnad for å få inn penger. Eksempel kan være å telle ved

årsoppgjør, vaske en helg for et firma, selge dopapir, dele ut flygeblader etc. Poenget er at laget får

betalt for et arbeid medlemmene i laget gjør og det er laget selv som har skaffet jobben og

organisert arbeidet. I de tilfeller kan innbetalingen gå rett inn på lagkonto og merkes dugnad og hva

det gjelder. Dette på en mail til økonomiansvarlig.

• Laget kan også få gaver gjennom ulike bedriftsordninger etc. der det deles ut støtte til det enkelte

lag. Her snakker vi om beløp inntil 10.000. I disse tilfellene skal innbetaling alltid foregå til

hovedkonto og så overfører økonomiansvarlig i klubben midlene til laget. Det er viktig at

innbetalingen merkes gave eller støtte til "lag xx", og at økonomiansvarlig får en mail om dette.

Som regel vil bedriftene at klubben lager en faktura på dette for at det skal kunne dokumenteres i

regnskap. Da tar dere kontakt med Daglig leder som ordner dette, og kopi til økonomiansvarlig.

Midlene skal via hovedkasse for å sikre at de registreres som inntekt for klubben (dette er viktig for

et ryddig regnskap).

• Laget kan avtale innbetalinger direkte på lagkonto fra foreldre, medlemmer eller andre for å dekke

aktiviteter i eget lag. Innbetalinger på laggkonto kommer som eventuelle tillegg til de avgifter og

ordninger som er felles i klubben (for tiden medlemsavgift, treningsavgift i U-avdelingen, lodd og

enjoy-bøker).

• Har dere planer om et større arrangementet, en lengre tur eller noe lignende kan vi alltid diskutere

egne opplegg. Da vil vi at laget tar kontakt med styret i forkant slik at vi kan bli enig om et opplegg

rundt dette.

Sponsormidler, eller samarbeidsavtaler, som innebærer motytelser fra klubben i form av reklameplass, eksponering 
etc., skal alltid gå til hele klubben. Har dere kjennskap til noen som kan være aktuelle ta kontakt med Daglig leder 
eller Sponsansvarlig i styret. Sponsorstøtte skal det betales merverdiavgift av og det er derfor også viktig at dette 
registreres. 
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KAMPAVVIKLING 
KAMPVERT 
Bruk av KAMPVERT i FK Vidar 
Som en del av arbeidet for å sikre en trygg og god ramme rundt hjemmekampene for alle våre lag i barne- 
og ungdomsfotballen skal kampvert være obligatorisk. 
Det er både viktig og hyggelig at FK Vidar har en «vert» som tar i mot gjester, og som også har en tydelig 
og respektert rolle under kampen. Kampvertens hovedoppgave er å bidra til en god kampgjennomføring 
preget av Fair Play. 

Forslag til gjennomføring for det enkelte lag 

1. Når terminliste for kamper er satt opp, utarbeider lagleder (eller lagets kampvertansvarlig) et forslag til
fordeling av kamper på foreldregruppen og sender dette ut pr e-post og/eller på lagets
hjemmeside/Facebook-konto.
2. Den som er satt opp som kampvert på den enkelte kamp er ansvarlig for eventuelt bytte av «vakt»
innbyrdes i foreldregruppen og at de som tar vakten informeres i god tid før kamp.
3. Etter kamp sendes SMS med «kvittering» for gjennomført kampvertoppgave til
lagleder/kampvertansvarlig som oppdaterer lagets kampvert-oversikt. Oversikten sendes til klubbens
Fairplay-ansvarlig ved sesongslutt vår og høst.

Kampvertens oppgaver ved hjemmekamp: 

Før kampen (ca 1 time før): 
• Ta på gul kampvertvest og finne frem foreldrevettkort – se linken

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Breddefotball/NFF-Foreldrevettregler.pdf

• Eventuelt lage/ta med kaffe og finne frem engangskrus.

• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

• Ønske bortelag og dommer velkommen og eventuelt henvise til garderober

• Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lag og ledere/trenere.

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet og –hilsen.

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113 hvis nødvendig.

Under kampen 

• Påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre/publikum, og ta kontakt/del ut foreldrevettkort

hvis det går over streken.

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

• Eventuelt servere kaffe til lagledere og publikum (borte- og hjemmelag)

Etter kampen 

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen

• Takke bortelag og dommer for god kampgjennomføring  Eventuelt rydde inn kaffekanne(r) og

tomme krus
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I Vidar-huset i oppgangen til 2. etg henger det Fair Play Kampvert-vester som lagene skal bruke, samt 
informasjon om ordningen. Etter bruk skal vestene henges tilbake. 

Kampverter ved turneringer som FK Vidar arrangerer 

Kampvertene er viktige for å gjøre turneringen til en god opplevelse for store og små - og øker sjansen for 
at gjestende lag kommer tilbake neste år. 

Før turneringen: 
• Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold

til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.

• Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk.

• Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige – jfr.

kampvertregler.

• Arrangør må tydelig kommunisere bruk av kampverter og deres rolle i invitasjon og i all senere info

til påmeldte lag.

Under turneringen: 

• Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgenmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste

gjennomgås.

• Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertoppgavene

• Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene

• Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen: 

• Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte og har gjerne en liten påskjønnelse til

kampvertene for god innsats.

• Et erfaringsnotat fra turneringen kan evt utarbeides og inngå i planlegging av neste turnering

KAMPOPPSETT 
• Kampoppsett koordineres av Rogaland fotballkrets.

• Kampoppsett (banefordeling og kamptider) sendes ut fra klubben før sesongen.

• Laglederne berammer kampene i tildelt treningstid.

FLYTTING AV  KAMPER 
Lag 13år og oppover: 
• Endres kampdag skal det sendes melding til NFF ROGALAND så tidlig som mulig (på eget

skjema).

• Det påløper et omberammingsgebyr så det må være god grunn for å kunne søke flytting av
kamp.

• Dersom kamp ikke avvikles skal det sendes melding til NFF ROGALAND på

omberammingsskjema som skal sendes til rogaland.fotball@fotball.no

Husk å gi beskjed til dommer og motstander hvis det er endring i kamp eller kamp ikke kan avvikles 
– gjelder alle!
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TILGJENGELIGE   HJEMMEBANER 
Vi spiller våre kamper på Lassa kunstgress 1, Lassa kunstgress 2 og minikunstgress. Minigrus kan også 

benyttes. 

LASSA KUNSTGRESS 1 – anlagt i 2007 og ligger på kortenden av gressbanen 

LASSA KUNSTGRESS 2 – anlagt i 2013 og ligger like ved blokken 

MINIKUNSTGRESS – anlagt i 2002 og ligger ved   klubbhuset 

MINIGRUS – ligger ved minikunstgress (Denne benyttes som parkeringsplass ved arrangementer) 

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! 

På de to store kunstgressbanene er det NFF Rogaland som berammer alle 11er og 9er kamper for Vidar i 

klubbens tildelte treningstid. Vi gjør oppmerksom på at kretsen ikke tar hensyn til Vidars interne 

treningstider. Dersom eksempelvis G14 serien har serierunde tirsdager kl.17.00 så vil deres kamp bli 

berammet på en av banene til den tiden. 

For barneavdeling 6-12 år setter fotballkretsen opp avdelinger og uker for kampoppgjør. Laglederen 

kontakter motstander der en har oppsatt hjemmekamp og avtaler dag og tidspunkt. Egen treningstid skal 

da benyttes 

Det er fullt mulig å holde orden på dette ved å se på baneoversiktene på følgende linker: 

LASSA KUNSTGRESS 1   https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=5167
LASSA KAPH BANEN https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=873 

Hold orden på banene. Boss skal i bossbøtter! Alle mål skal trilles av banen etter endt trening. Dette 
på grunn av vedlikehold 
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UTGIFTER VED KAMPER 
• Betaling av faktiske utgifter vedrørende kampavvikling dekkes av klubben.

• Faktiske utgifter er fergebilletter til serie-/KM-/NM-kamper. Kvitteringer leveres administrasjonen

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

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

SJEKKLISTE VED HJEMMEKAMPER 

Noen dager før kamp 
• Bane; sjekke/avtale tid og sted med ansvarlig (sjekk oppsett på nettsiden).

• Informasjon til dommer og motstandere om tid, sted o.l. (senest 8 dagerfør).

• Informasjon egne spillere om tid og sted.

• Medisinkoffert - sjekke innhold - få påfyll av utstyrsansvarlig.

• Drakter, sjekk eventuelle draktlikhet. Ha klar reservedrakter el. overtrekksvester

• Baller, matchball ok.

• Fra 13 år og oppover må spillerne som skal spille legges inn i FIKS.

• Kampvert OK?

På kampdagen 
Kampvert skal alltid møte ca. ½ - 1 time før kampstart. Se under avsnitt Kampvert for oppgaver. 

• Startrutine:

- Identifisere banen og merke opp iht oppsett.

- Få målene på plass.

- Ta imot dommere og gjestende lag - husk du har gjester (nøkkel henger ved inngangsdør i klubbhus)

- Påse at alle våre spillere bruker leggbeskyttere.

- Påse at ditt lag er klar til Fair Play møte før kampenstarter.

- Lede laget under kamp.

- Instrukser i pausen.

Etter kampen 
• Takke for kampen - dommere, motstandere - dette gjelder også for egne spillere .

• Ta i mot regning fra dommer. Disse leveres i postkasse i klubbhusets 1.etg.

• 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.

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

www.fotball.no. Leveres til administrasjon 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.
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KAMPRAPPORTERING 
Elektronisk kamprapportering. Info finnes på kretsen sin side 

http://www.fotball.no/Kretser/rogaland/Aktivitet/Serie-og-Kamp1/FIKS/

Lagspamelding/ 

Dette gjelder  alle klasser fra 13 år og oppover. 

DOMMERE 
Barneavdelingen 
• Klubben har noen klubbdommere som dømmer kamper for lagene 6-12år.

• Vi klarer ikke dekke inn alle kamper – men en kan benytte disse dommerne ved å kontakte dem.

Det er opprettet en egen Facebookside for dommerne og trenere / lagledere

Smågutt/jenter og lag oppover 
• Dommere blir her satt opp av kretsen i klassene gutter og jenter 1. divisjon og oppover.

• 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!

Kampendringer skal alltid meldes dommeren i god tid 

BORTEKAMPER 
Til slutt et par huskeregler ift bortekamper: 
• Hvis du ikke hører fra bortelaget, ring og sjekk om kampen går somoppsatt.

• 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.

• 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 
Ved stenging av gressbane 
• Etter kraftig regnvær kan grasbanene bli stengt. Det vil da 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.
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TURNERINGER 
TURNERINGSDELTAKELSE 
• Innbydelser til aktuelle turneringer for klubbens lag sendes på mail fra administrasjonen.

• Ellers henvises til www.fotball.no og oversikt over turneringer.

• 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 skaffepenger.

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

• Lag som deltar på turneringer for FK Vidar plikter å opptre med positiv holdning både på og

utenom banen.

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 eventuelle 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

Det er vanlig at lagledernes avgift går inn i egenandelen til spillerne. Klubben dekker ingenting 
avreisen, dette må laget betale selv. Det gjelder også dersom det brukes privatbiler og disse skal 
ha dekket bensinutgifter. 

RETNINGSLINJER/ANBEFALING FOR DELTAKELSE I TURNERINGER 
• Påmelding til turneringer skjer av lagleder selv, med kopi til administrasjon.

• Minilagene 7-10 år

• Vårturnering

• Jadarhusturneringen (vår turnering) i september

• Event. innendørsturnering om høsten/vinteren

Lillegutt-/lillejentelagene  11-12 år 
• Sommerturnering (nabokrets)

• Dana cup (kun 12 åringer)

• Innendørsturnering el. annen turnering før el. etter sesongen

Ungdomsavdeling 13-19 år 
• Innendørsturnering

• Dana cup

• Høst- el. Vårturnering
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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 deltar i turneringer utenfor fylket

Ta kontakt med administrasjon dersom vimpelønskes. 

BRUK AV VIDARHUSET 
• Vidarhuset 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. 
Koden fås av administrasjon. 
Bruk huset aktivt - ved spillermøter, foreldremøter, før/etter kamp og trening!! 

Ved alle utlån ta kontakt med: Klubbkontoret – tlf 51 59 30 30 

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

• 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. 

ÅRSMØTE 
• Årsmøte arrangeres i februar/mars for klubbens medlemmer.

• Her blir årsberetningen for klubben gjennomgått, samt regnskap og budsjett.

Samt valg av nytt styre og valgkomite.

• Det innkalles til årsmøte en måned 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

14 dager før årsmøtet avholdes.
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IDRETT UTEN ALKOHOL 
Norges Idrettsforbund har vedtatt følgende ift idrett uten alkohol: 

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. 

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. 

I Danacup medføres det hjemsendelse av spillere som bryter dette reglementet. Dette skal også 
gjelde for andre utflukter. 

• 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.

Lagledereransvarligforågjøredissereglerkjentforspillernepålaget. 

LAGLEDERVETTREGLER 
• Vær myndig, men rettferdig!

• Pass på at ingen blir glemt!

• Vær en av gjengen!

• Behersk ditt språkbruk!

• Du er et forbilde (ingen røyking v/sidelinjen verken på kamp eller

trening. Ikke nyt alkohol når du er ute på arrangement med laget!)

• Bruk mye ros!

• Vis selvdisiplin!

• Vær punktlig!

• Vis respekt for dommer, regler og motstandere!

• Stimuler til riktig utstyr – ikke bare dyremerker!

• Pass godt på klubbens utstyr – lær spillerne det samme!

BARNEFOTBALLREGLER 
1. Barnefotball er lek. Og lek skal være gøy.
2. Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner.
3. Alle skal spille like mye!
4. Lær barna å tåle både seier å tap.
5. Mer trening og færre kamper.
6. Barnefotballen skal være allsidig trening.
7. La oss gå sammen om gla’ fotball for de små!

1 
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