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Formål
Åga IL har to hoveddokumenter som beskriver hvordan klubben driver. Det er Klubbhåndbok og
Sportsplan. I forbindelse med at Åga IL høsten 2014 ble med i NFF’s Kvalitetsklubbprosjekt ble
klubbhåndboken påbegynt. Åga IL sin Sportsplan ble påbegynt i 2009 som en del av klubb- og
spillerutviklingen. Klubbhåndboken blir en del av Sportsplanen, og beskriver de ulike rollene og
rutinene i klubben. Klubbhåndboken har i seg flere av de elementene som ligger i kriteriene til
kvalitetsklubbkonseptet, og skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å
finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal videre sikre at det er kontinuitet i det som
bestemmes og gjøres.
Sportsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt og ha kontinuitet
i treningsarbeidet og kampgjennomføring. Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for
hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå. For treneren skal sportsplanen være et
styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske
inngangen inn mot spillergruppa.
Denne klubbhåndboka er utarbeidet av Åga ILs Sportslig Ledelse og Styret. Klubbhåndboka vil etter
innspill med diskusjoner revideres hver sesong.

Verdigrunnlag
Åga IL - for felleskap og idrettsglede!
Åga IL følger Norges Fotballforbunds verdigrunnlag for barnefotballen: «Flest mulig, lengst mulig, best
mulig»
Åga IL skal være et ledende lag på Helgeland både når det gjelder det sportslige, Fair play og
klubbutvikling.
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Organisering
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i april. Innkalling til årsmøte annonseres
på klubbens hjemmeside. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med
på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.
Organisasjonskart:

Hovedstyret

Sportslig
utvalg

Fotball

Ski

Se www.aga-il.no for styrets og sportslig utvalgs sammensetning, oppgaver og kontaktinformasjon.

Styrets viktigste oppgaver







Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta kontinuerlig strategisk oppfølging av
rammene
Ha økonomisk kontroll og lede driften
Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg
Følge idrettens lover og representere klubben utad
Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode
fotballspillere.
Overordnet ansvarlig for arrangement og turneringer i klubbens regi

Side 4

Klubbhåndbok Åga IL

Versjon: 1.0
Sist godkjent: august 2016 av hovedstyret i Åga IL

Økonomi
Regnskapsfører/kasserer
 Medlem av styret
 Ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 Levere forenklet regnskap til styret
 Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
 Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskassen)
 Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv
Alle regninger sendes kasserer.
Sponsor/markedsansvarlig
 Medlem av styret
 Ansvarlig for sponsorinntekter for hovedlaget
 Koordinerer alt arbeidet rundt sponsorer og skal informeres når lag ordner egen sponsor
 Klubbens hovedsponsor er HSB, andre sponsorer er Helgelandskraft, Bilalliansen og
Sportshuset Mo.
Retningslinjer sponsing
 Klær: Hovedlaget «eier» forsiden på klubbklær(spillerdrakt og genser og lignende). Hvert
enkelt lag står fritt til å kunne ordne seg sponsor på baksiden av spillerdrakt, genser og
lignende.
 Lagsponsing: Før lag kan ordne egen sponsor må dette avklares med styret, aller helst med
ansvarlig for sponsorarbeidet.
Dugnader
Hvert lag kan pålegges dugnader i regi av klubben. Den største klubbdugnaden er Bilalliansen Cup.
Lagene oppfordres til å initiere dugnader på egen hånd, og i slike dugnader tilfaller inntektene laget.
Barne- og ungdomsfotball
Hvert lag skal være selvfinansierende og foreldrekontakt/trener må til en hver tid ha kjennskap til sitt
lags økonomiske situasjon. Dugnader og andre inntektsbringende tiltak vurderes av hvert lag i forhold
til planlagt aktivitet og utgifter.
Se www.aga-il.no for dugnadskalenderen for flaskeinnsamling.
Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil 4 turneringer pr. kalenderår. Det er anledning til å delta på
flere turneringer men dette må laget selv bekoste.
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Informasjons- og kommunikasjonshåndtering i klubben
Klubbhåndbokens innhold vil legges ut i sin helhet på hjemmesiden www.aga-il.no.
I tillegg til hjemmesiden oppfordrer klubben hvert lag til å ta i bruk sosiale medier for enkel
administrering av informasjon. Vi har gode erfaringer med at hvert lag oppretter egne Facebookgrupper. I tillegg har vi et eget trenerforum på Facebook.
Trenere skal som hovedregel rette spørsmålene direkte til personene i Sportslig Utvalg.
Klubben følger retningslinjer fra NFF vedr Fair Play og holdninger i fotballen.
http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/

Spillere og ledere
Spillere og ledere er klubbens ansikt utad. Ledernes oppførsel påvirker sterkt spillernes egne
holdninger og oppførsel. Klubben anser det derfor som vesentlig at trenere og oppmenn gjennom sitt
arbeid med laget og spillerne videreformidler klubbens målsetting, verdier og holdninger slik de er
nedfelt i Klubbhåndboka.
Spillernes holdning og innstilling er like viktig som deres tekniske og taktiske ferdigheter. En positiv
tone overfor medspillere og motspillere skal vektlegges. Videre er det viktig at spillerne utvikler en
høflig og positiv tone overfor trenere, ledere og dommere internt i klubben og eksternt. Ingen er god
alene, og fair play er vesentlig. Det legges vekt på å utvikle klubbfølelse og samhold på tvers av alder
og kjønn.
Spillerne har ansvar for egen utvikling. Spillerne må prestere før de krever. De skal møte på trening for
å trene – ikke for å bli trent. Spillernes holdninger er helt avgjørende for hvor gode de blir, hvor godt
miljøet blir og hvor gode medspillere og lag kan bli.
Foreldrevettregler
Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en god opplevelse for barna. Her
er noen huskeregler:
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for
å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle et ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb
i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Respekt for dommeren
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Dommeren er medlem av fotballfamilien, på lik linje med spillere, ledere og trenere. Derfor er det
viktig at dommere blir tatt vare på og respektert som et fullverdig familiemedlem. Fotballen trenger
flinke dommere. Mange kamper skal spilles i løpet av en sesong, og derfor trenger vi også mange
dommere. Jobben med å rekruttere dommere blir enklere hvis vi viser respekt for alle dem som velger
å bli dommer.
Politiattest
Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og reiseledere. Politiattest skal avkreves av
personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge
under 18 år. Vi skal ha attest fra trenere, styremedlemmer, reiseledere og de som ofte kjører andre
sine barn.

Utdanning og kompetanseheving i klubben
Klubben ønsker å utvikle gode trenere som kan gi våre spillere trygghet og utvikling i tekniske og sosiale
ferdigheter. Hos oss vil vi at alle skal ha formell trenerutdanning og det skal være nok trenere til alle
lag.
Vi ønsker også at vi har kompetente og velskolerte tillitsvalgte i alle ledd, og oppfordrer alle til å søke
om å få delta på kurs i regi av bl.a. Norges Fotballforbund og Nordland Fotballkrets.
Det vil bli avholdt trenerforum gjennom vinterhalvåret, samt sporadiske samlinger i sommerhalvåret.
Foreldretrenere i barnefotballen skal årlig få tilbud om kursing i trenings- og kampgjennomføring.

Klubbens målgrupper
Klubben har som målsetning å stille lag for begge kjønn i alle aldersklasser i barne- og
ungdomsfotballen samt i seniorfotballen.
For utviklingsmål i de ulike fotballgruppene henvises det til Sportsplanen.
Grupperinger
6 år
7-10 år
11-12 år
13-14 år
15-16 år
17-18 år
Senior

Ball-lek
Minigutter og -jenter (5er fotball)
Lillegutter og - jenter (7er fotball)
Smågutter og - jenter (9er fotball)
Gutter og jenter
(11er fotball)
Junior / menn og kvinner
Menn

Dommere
Klubben har som målsetning å ha en stabil dommergruppe som tilfredsstiller de krav fotballkretsen
setter i forhold til antall lag. Det skal også gjennomføres årlige dommerkurs.
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Lag og Lagsstrukturer
Generelt
Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte
rolle er avhengig av hvor mange roller oppgavene skal fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere
roller, men det bør være et minimum roller som beskrevet under.
Barnefotball
Hvert lag skal minimum ha en trener og en foreldrekontakt. I samråd skal disse også ha oversikt over
lagets økonomiske situasjon.
Trener












Har ansvaret for det sportslige tilbudet
Treningsopplegg
Treninger
Laguttak
Kampledelse
Delta på klubbens trenermøter
Spillersamtaler/-møter
Følger opp hver enkelt spiller best mulig
Skape et godt miljø i gruppen/laget
Ta trenerkurs
Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator

Foreldrekontakt
 Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale
miljøet i spiller-/foreldregruppa
 Bindeledd mellom trenere og foreldregruppen
 Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trenergruppa dersom laget ikke klarer å løse
konflikten selv til styret/sportslig utvalg
 Levere dommerkvitteringer til økonomiansvarlig i klubben
 Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 Organisere kaffe- og kakesalg på alle hjemmekamper
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Ungdomsfotball
Hvert lag skal minimum ha en trener og en foreldrekontakt.
Trener













Har ansvaret for det sportslige tilbudet
Treningsopplegg
Treninger
Laguttak
Kampledelse
Planlegge sommerturnering
Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter
Spillersamtaler/-møter
Følger opp hver enkelt spiller best mulig
Skape et godt miljø i gruppen/laget
Ta trenerkurs
Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator

Foreldrekontakt
 Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale
miljøet i spiller-/foreldregruppa
 Bindeledd mellom trenere og foreldregruppen
 Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trenergruppa dersom laget ikke klarer å løse
konflikten selv til styret/sportslig utvalg
 Levere dommerkvitteringer til økonomiansvarlig i klubben
 Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 Organisere kaffe- og kakesalg på alle hjemmekamper
 Organisere kjørelister til bortekamper
Lagleder / oppmann













Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt
laget. Oppmann/lagleder - har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) på
www.aga-il.no og www.fiks.no
Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter
Arrangere foreldremøter
Samarbeide med trenerne om spillermøter
Være kjent med Sportsplan
Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside
Ansvarlig for påmelding til cuper
Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert
Ansvarlig for bestilling av utstyr
Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
Sørge for at dommeren får betaling
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Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over
pga. karantene.
Ansvarlig for å omberamme kamper
Logistikkansvarlig ved bortekamper
Bestille garderober i til hjemmekamper.
Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
Delta på kretsens ABC- laglederkurs

Hvis det ikke eksiterer oppmann må disse ansvarsområdene deles mellom trener og foreldrekontakt.

Materialforvalter




Ansvarlig for innkjøp av baller – se til at hvert enkelt lag har tilstrekkelig med baller
Ansvarlig for innkjøp av vester og kjegler samt utdeling av dette til lagene (trenere)
Ansvarlig for innkjøp av førstehjelpsutstyr til lagene

Banemester




Ansvarlig for at mål og nett er i orden
Kunstgressbanen kostes og påfyll av gummigranuler
Har siste ordet når banen er klar for spill om våren

A-lag
Ikke klart
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Kamper
Et møte mellom trenerne og dommer før kampene i barne- og ungdomsfotballen sørger for enda
større fokus på Fair Play.
Fair Play-møte går blant annet igjennom følgende punkter:
1. Husk Fair Play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair Play-klima under kampen
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner
6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner "Handshake for Peace"
Trenerne avslutter møtet med "Handshake for Peace".
http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/2014/Fair-Play-mote-for-kamp/

Hospitering og differensiering
Åga IL skal ivareta det sosiale aspektet med å spille fotball, men det skal samtidig være mulig å bli god
i Åga IL. Differensiering og spillerutvikling er nøkkelbegrep for både Norges fotballforbund og Åga IL.
Vi vil at de spillerne som er modne for det skal få hospitere på eldre lag for å få utfordringer og utvikle
seg som fotballspillere. For at en spiller skal gjøre seg fortjent til å hospitere bør denne ha gode
holdninger, godt treningsoppmøte og være dominerende i sitt eget lags kamper.
Hospiteringen skal gjennomføres slik at det er eget lags trener og treneren på det laget spilleren skal
hospitere på, eventuelt sammen med sportslig utvalg som avgjør hvem som skal hospitere.
Se mer om dette i sportsplanen.
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Utstyr og materiell
Klubben har en løpende avtale med Sportshuset Mo – Sport 1 i forhold til uttak av sportsutstyr og –
klær. Alle medlemmer i Åga IL har rabattavtale på 20 % på alt Adidas-utstyr. Vi har også 20 % på Nike
fotballsko.
Generelle retningslinjer for uttak av utstyr til lag
Utstyr sjekkes med Materialforvalter før noe kjøpes. Alt av innkjøp på Sportshuset Mo – Sport 1
avklares med materialforvalter på forhånd.
Utstyr til trenere
Ved behov kan hver trener ta ut ett plagg, bukse/genser/trenerjakke. Trenerliste ligger på Sportshuset
Mo – Sport 1
Drakter
Kjøp av draktsett avtales med Materialforvalter på forhånd. Enkeltdrakter tar laget ansvar for.
Egenandel for fotballtrøye er kr. 250,- og kr 100,- for shorts, som betales inn før utstyr utleveres.
Utstyr (baller, kjegler, vester, medisinskrin o.l.)
Ta kontakt med materialforvalter, noe har vi og noe må kjøpes. Materialforvalter gir tillatelse til evt.
kjøp.
Plassering av initialer og navn på drakter/treningsklær o.l.
Dette har Sportshuset og Sportslig leder avtalt. Maler finnes på Sportshuset Mo – Sport 1.
Nøkler
Det er samme nøkkel til Klubbhuset, utstyrsbodene på Hauknesbanen og utstyrskassen i Stålhallen.
Egen nøkkel til skapet i Ranahallen. Materialforvalter ordner nye nøkler.
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Innmelding, kontingent og forsikring
Informasjon om innmelding og kontingent ligger på www.aga-il.no
Her får man også svar på:
- Informasjon til nye medlemmer
- Sesongavgifter
- Medlemskontingent
- Satser
Forsikringer
Generelt
•
Fotballforsikringen gjelder fra og med 1. mars inneværende år, til og med 29.februar
påfølgende år.
•
Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
•
All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
•
Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no
•
Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen
Forsikring av barn 0-12 år
•
Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på
Barneidrettsforsikringen.
•
Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
•
Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår og ytelser er forbedret.
•
Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1.
mars 2015).
•
Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der
skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.
Lagsforsikring 13-19 år
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.
Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.
Lagsforsikring senior
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.
Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være
registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS)
inneværende sesong.
Trener, leder og dommer
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.
Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via
www.fotballforsikring.no
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Infrastruktur
Idrettsparken
 Hauknes Kunstgressbane
 Bingen
 5-er banen
 Klubbhuset
Hauknesstranda
 Strandhuset
Lysløypa
 Skistua

Lenker
www.aga-il.no
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