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Mal for klubbhåndbok 

 

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å 

finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som 

bestemmes og gjøres i klubben. Dette er en veileder for å lage en slik klubbhåndbok. 

Innholdet i malen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, 

dokumentere og samle på et sted som er lett å finne. 

Teksten i malen er laget slik at klubben noen steder må gjøre egne avklaringer på områder 

der det er viktig at hele klubben har en felles forståelse og praksis. Deler av malen foreslår 

konkret tekst eller en rutine som klubben kan benytte slik den er. Vedleggene til 

klubbhåndboka kan klubben velge å benytte dersom dere ikke har egne maler eller rutiner 

på de områdene vedleggene gjelder. Klubben kan også legge inn egne regler, rutiner og 

maler. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel, må dere fjerne innhold som ikke er 

aktuelt for deres klubb. 

De fleste søker kun den informasjonen som de har behov for, og ikke alt annet. Derfor er 

deler av innholdet laget direkte til de viktigste målgruppene.  

 

TIPS 

• Klubbhåndboka bør vedtas av styret og ikke av årsmøtet. Da kan den oppdateres i 

løpet av året. 

• Forsiden bør vise dato for siste oppdatering. 

• Klubben bør sette inn egen logo og bilder fra klubbens aktiviteter. Da vil håndboka bli 

mer attraktiv å lese og bruke! 

• Det anbefales at håndboka legges ut elektronisk, og å sette inn lenker til tekst som er 

interessante for de enkelte målgruppene i klubben.  

• Hvis håndboka lages i papirformat, bør klubben ta utgangspunkt i informasjonen fra 

klubbhåndboka og lage skriv direkte til foreldre, utøvere, trenere, dommere m.m. 
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Klubbinformasjon 

 

Klubbnavn:   Søreide Idrettslag 

Stiftet:    12.mars 2007 

Idrett(er):   Håndball, innebandy, fotball, e-sport og friidrett (mosjonsløp)  

Postadresse:   PB 13 Søreide, 5895 Bergen 

E-postadresse:   admin@soreideil.no 

Internettadresse:  www.soreideil.no 

Organisasjonsnummer:  991278338 

Bankforbindelse:  Sparebanken Vest 

Bankkonto:   3624.29.98817 

Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Tilknyttet:   Bandyforbundet, Norges Håndballforbund, Norges fotballforbund,      

Friidrettsforbundet, særkretser og Bergen Idrettsråd.                  
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Innledning 

 
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva 

som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foresatte i klubben. 

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, spillere, foresatte, styret, utvalg, ansatte, 

trenere og dommere i klubben vår. 

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, 

hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. 

Klubbens historie 

 

Søreide IL (SIL) ble stiftet 12. mars 2007 av noen ildsjeler som ville tilby et idrettslag for nærmiljøet. 

To nye kunstgressbaner ble etablert ved Søreide skole høsten 2008, samtidig som lagets første 18 

fotballag ble etablert. Vi var da ca. 250 medlemmer.   

Høsten 2011 ble det lagt kunstgress på grusbanen i Søviken (bak Steinsviken Barnehage). I løpet av 

våren 2016 ble det etablert en 9-erbane på Petedalsmyren i samarbeid med Gneist. Banebruken 

deles 50/50 med Gneist. Klubben har over flere år jobbet aktivt mot kommunen for å få etablert en 

11’erbane i nærområdet og det er nå satt av et område til dette formålet i Grunnane i 

Kommuneplanens arealdel (KPA).  

De første håndballagene ble etablert høsten 2010 og høsten 2011 startet vi opp idrettsskole for 1. og 
2. klasse, basistrening fra 3. klasse og breakdance/hiphop fra 3. klasse.  Høsten 2012 utvidet vi 
tilbudet ytterligere med turn for 4-5 åringer, og innebandy for ungdomsskoleelever.  I 2013 startet vi 
også med innebandy for de aller yngste.  
 
Ny flerbrukshall på nye Søreide Skole åpnet i mars 2014 og ga mulighet for nye aktiviteter og økt 
aktivitet for håndballgruppen. Vi startet da opp med Bootcamp for voksne, som raskt ble en stor 
suksess, og utvidet tilbudet med flere typer trening i SFO tid (idrettsskole, breakdance, basketball, 
åpen hall for 4.trinn og eldre).  Dette i godt samarbeid med skole, SFO og FAU. Dessverre har disse 
tilleggstilbudene over tid måttet vike for gradvis vekst i håndball og innebandy. 
 
Våren 2015 var kick-off for Stjernelaget. Det er Hordaland Fotballkrets sitt serietilbud for mennesker 
med funksjonsnedsettelser. Det er en egen barneklasse i Stjerneserien, der barnelagene spiller 
kamper mot hverandre i serieturneringer. Stjerneserien har fokus på det sosiale, mestringsfølelse og 
gleden ved å drive idrett.    
 
I 2019 meldte idrettslaget seg inn i friidrettsforbundet for å kunne arrangere mosjonsløp, dessverre 
har dette foreløpig ikke latt seg kunne gjennomføre på grunn av korona. 
 
E-sport ble startet som en egen gren i 2020 .E-sportutvalg ble dannet på et interessemøte, og dette 
utvalget jobber med å forberede oppstart av fast aktivitet i Ungdomshuset.   
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Verdier 
Søreide IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk fotball:  
Trygg, Inkluderende og Modig.  
 
Ut fra fellesverdiene i norsk fotball, har Søreide IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.  
 
Søreide IL sine verdier: Trygghet, Mot, Raushet og Samhold 
 
Verdiene skal hjelpe oss til 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 
 
 

 

Trygghet Mot Raushet Samhold 

- vær en tydelig voksen  

- skap forutsigbare 

rammer rundt barnas 

aktivitet 

- bruk ros, vær konkret 

og oppmuntre gode 

forsøk 

 

- gi barn tro på egne 

ferdigheter 

- våg å gjøre feil, det 

er nødvendig for å 

lykkes på sikt 

- sett langsiktige 

mål, vi trener for å få 

bedre ferdigheter 

- i Søreide IL er alle 

velkommen, vi møter alle 

mennesker med respekt 

- på trening skal alle 

involveres, en god trener 

hever alle spillerne på laget 

- vær engasjert, aktiv og 

lærevillig 

- del din tid, kompetanse og 

ideer med andre. Vi jobber for 

hverandre. 

- vi vil skape et godt 

nærmiljø på Søreide 

- gi engasjerte 

mennesker mulighet 

til å inspirere og dra 

andre med seg i 

sunne aktiviteter. 

 

 
 

Visjon 
Søreide IL sin visjon: Vi bryr oss. 
 
Dette er drømmen vår og et bilde av det vi ønsker for klubben vår og som vi skal anerkjennes for av 
omgivelsene våre. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den 
sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, 
kreves det god kommunikasjon og samhandling. 
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Formål 

Søreide IL sitt formål: Gi barn og voksne på Søreide sunne opplevelser i sitt nærmiljø. Flest mulig skal 
være med lengst mulig. 
 
 
Denne ideen forteller hva klubben vår i all hovedsak skal drive på med. Formålet definerer hva som 
er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt.  
Visjonen, verdiene og formålet er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og 
støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og 
hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver. 
 

Hovedmål 

Hovedmålet til Søreide IL er å tilby et komplett tilbud i alle grener innen 2025 

• Kvalitetsklubb nivå 1 innen 2021. 

• Tilbud i alle årsklasser i alle grener. 

• 11’erbane med klubbhus for våre medlemmer planlagt og prosjektert innen 2023. 

Organisasjon 

Organisasjonsplan 

Organisasjonsplanen revideres årlig og vedtas på årsmøtet. Denne er tilgjengelig på klubbens 
hjemmeside under fanen instrukser. 
 
Organisasjonsplan med kontaktinfo 
 

Årsmøtet 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er 
nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én 
måned og ha betalt kontingent. 
 
Innkalling til årsmøtet skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Klubben kan innkalle 
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eller på klubbens internettside. 
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med 
på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Det skal 
skrives protokoll fra årsmøtet og denne bør være tilgjengelige for organisasjonsleddets 
medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd for eksempel på klubbens hjemmeside. Før en publisering 
bør styret vurdere om det er personopplysninger i protokollen som er av en slik karakter at den ikke 
bør publiseres.  
 
 

https://soreideil.no/category/20
https://soreideil.no/category/24
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Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men 
må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og 
disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets 
størrelse eller virksomhet. 

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet. 
 
Lovpålagte oppgaver for styret: 

• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

• Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de 
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en 
forsvarlig økonomistyring 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere klubben utad 

• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

• Oppnevne en ansvarlig for barneidretten 

Andre viktige oppgaver: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i klubben blir fulgt 

• Stå for klubbens daglige ledelse 

• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er 
dekket av underslagsforsikring 

• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

• Oppdatering av klubbhåndboka 
 

Styremedlemmene sine roller er definert i Styreinstruks. Styreinstruks er tilgjengelig på klubbens 
hjemmeside under fanen instrukser.   

 

Roller/utvalg 
Mandat og oppgaver for roller/utvalg som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Dette gjelder 
valgkomité og kontrollkomité. 
 
Roller det stilles krav til i Kvalitetsklubb: 

• Sportslig ledelse – Sportsplan er å betrakte som sportslig ledelse sin instruks. 

• Rekrutteringsansvarlig 

• Trenerveileder 

• Fair play-ansvarlig/utvalg 

• Kvalitetsklubbansvarlig 

• Dommeransvarlig/utvalg 

https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Styreinstruks%202021%20-%202022.pdf
https://soreideil.no/category/20
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Instruks%20for%20trenerveileder.pdf
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Kvalitetsklubbansvarlig.pdf
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Instruks%20dommeransvarlig.pdf
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• FIKS-ansvarlig 

Øvrige roller/utvalg i klubben med egen instruks: 

• Utvalgsinstruks Fotball (Roller definert i Sportsplan) 

• Utvalgsinstruks Innebandy 

• Lagleders oppgaver Innebandy 

• Utvalgsinstruks Håndball 

• Instruks tilsynsvakt 

• Ungdomsutvalg 

 
 

Ansatte 
Administrasjon av klubben er dugnadsbasert og har ingen fast ansatte. Det er en rolle i klubben som 
har deltidsansatte, dette er tilsynsvakt i Søreidehallen. Tilsynsvakt er kompensert gjennom 
tilskuddsordning med kommunen. 
 
Tilsynsvakt har en rollebeskrivelse som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside under «instrukser» 
 
 

Klubbens lov 
Klubben skal ha en egen lov. Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs 
hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det klubben må ha i sin egen 
lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle 
lovendringer må vedtas av årsmøtet. og fremgå av protokollen. Dersom årsmøtet vedtar 
lovendringer skal protokollen sendes til idrettskretsen. 
 
Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige 
endringer i eget regelverk. Slike lovendringer skal ikke vedtas av årsmøtet. Endringer skal gjøres kjent 
i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret. 
 
Les mer 
Lovnorm Søreide Idrettslag 
 
 
 
 
 
 
 

https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Instruks%20Fiksansvarlig%20(1).pdf
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Fotball/Sportsplan%20fotball%202022.pdf
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Utvalgsinstruks%20Innebandy.pdf
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Lagleders%20oppgaver%20Innebandy.pdf
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Instruks%20for%20tilsyn%20i%20S%C3%B8reidehallen.pdf
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Instruks%20for%20tilsyn%20i%20S%C3%B8reidehallen.pdf
https://soreideil.no/category/20
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Lovnorm%20for%20S%C3%B8reide%20Idrettslag.pdf
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Medlemskap 
Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og 
telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem som enten er min 
idrett eller medlemssystem som tilbys av integrasjonspartner med avtale med NIF.  Navn og 
kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år. Alle medlemmer har 
en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere 
før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg 
på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til 
lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være 
aktuelle og interessante for deg. 
 
Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til klubben 
eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er 
medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt. 
En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke 
inneha årsmøtevalgte verv i klubben.  
 
Medlemskapet i klubben kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller 
eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder 
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige 
kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal 
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer 
ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges 
av NIFs domsutvalg. 
 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemskontingenten skal 
minst være kr. 100,-. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Det er ikke et felles 
medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal 
registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, siden revisoren skal kontrollere 
medlemslistene mot regnskapet.  
 
Det kreves i tillegg treningsavgift for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Treningsavgiften skal vedtas 
av årsmøtet, ev kan årsmøtet gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette disse. 

 

Treningsavgifter 
Treningsavgiften er delt inn i 3 grupper for aktive som deltar i seriespill; 

• Barn  6-12 år 

• Ungdom  13-19 år 

• Voksen fra 20 år 

• Old Girls/Boys 
 
I tillegg er det treningsavgift for mosjon for grupper som har fått tildelt treningstid på klubbens 
anlegg. 
 
Treningsavgiften settes av styret og presenteres for årsmøtet som en del av godkjenning av budsjett. 
Treningsavgift for fotball faktureres i forkant av sesongstart (mars), håndball og innebandy faktureres 
i september for hele sesongen (treningsavgiften gjelder for perioden august – juni påfølgende år.)   
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Treningsavgiften dekker følgende; 
 

• Treningstid på klubbens anlegg, hjemmedrakt, utstyr til trening (køller, baller, kjegler, vester 

o.l.)  

• Oppmelding av lag til seriespill. 

• Dommerutgifter for håndball, betinget at inngangspenger går til klubben. 

• Dommerutgifter for ungdom og seniorfotball.  

• Drift og administrasjon av Søreide IL med anlegg. 

• Trenerkurs og sportslig støtte til trenerne. 

• Medlemsrabatter hos SportNorge: 

o 20% rabatt på klubbkolleksjon og 15% på øvrig utstyr av veil priser. Se øvrige 

betingelser på klubbens hjemmeside under fanen «medlemsfordeler» 

• Forsikring: 

o Vi har en grunnforsikring gjennom Norges Idrettsforbund (NIF). 

o Det er også muligheter for å tegne utvidet forsikring, dette gjøres da av den enkelte 

o Barn er lagsforsikret frem til fylte 13 år gjennom NIF sin forsikringsordning.  

o For ungdom i aldersgruppen 13-19 år gjelder individuell forsikring i det aktuelle 

særforbund. Innmelding gjøres av klubben. 

o Det er foreldre som selv melder inn eventuelle skader hos det aktuelle særforbund. 

o Les mer om det enkelte særforbunds vilkår på klubbens hjemmeside under fanen til 

den enkelte gren. 

 

Deltakelse på kretstiltak – for 2 jenter og 2 gutter i den aktuelle årsklasse i ungdomsklassene. 
Utvelgelse gjøres av trenere og påmelding gjøres av klubben samlet. Dersom lagene ønsker flere enn 
2 deltakere betales dette av lagkassen. 
 
Andre medlemsfordeler 

• Dersom et lag ønsker å kjøpe ut hjemmedraktene kan hvert enkelt lag selv selge 
reklameplass på draktene hvor inntektene går uavkortet til lagkasse. Dette gjelder ikke 
for ungdomslagenes hjemmedrakt som har hovedsponsor via klubben. Les mer om dette 
i «Retningslinjer klubbkolleksjon» som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside under 
fanen «instrukser». 

• Klubben har en avtale med Avinor med dugnadsordning for sortering av panteflasker. 
80% av inntektene går til lagkasse. 

• Lagkassen får tilbakebetalt sin andel av klubbens momskompensasjon for foregående år. 
 
Treningsavgiften dekker ikke 

• Deltakelse i cup og turneringer utover seriespill 

• Dommerutgifter for barnefotball 

• Dommerutgifter for innebandy (Innebandy får inntekter fra påmeldingsavgift i 
turneringer) 

• Bortedrakt. Ved anskaffelse av bortedrakt kan hvert enkelt lag selv selge reklameplass 
hvor inntektene går uavkortet til lagkassen (gjelder alle lag).  

 
  

https://soreideil.no/category/20
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Ekstratilbud 
Klubben er dugnadsbasert og har som prinsipp at trenere skal være frivillige. I ungdoms- og senior 
klassene kan det inngås engasjement av ekstern trener og klubben vil da dekke 50% av kostnadene 
begrenset til kr. 10 000,-. 
 
Styret kan ved behov godkjenne ekstraordinære tidsbegrensete tiltak utover ovennevnte.  
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Klubbens aktivitetstilbud 
Klubben tilbyr følgende aktiviteter; 

• Fotball 

• Håndball 

• Innebandy 

• E-sport 

• Friidrett (mosjonsløp) 

Hver enkelt gren har sin egen fane på hjemmesiden med oversikt over sportsplan, kontaktpersoner 
(lagledere og trenere) og treningstider.   

 
 

Barne- og ungdomsidrett 
Søreide IL sitt formål: Gi barn og voksne på Søreide sunne opplevelser i sitt nærmiljø. Flest mulig skal 
være med lengst mulig. 
 
For å oppnå dette må vi ha noen retningslinjer som kan veilede klubb, lagledere og trenere til å nå 
våre mål. 
 
Barneidrett 
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og 
bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger 
intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret må i denne forbindelse oppnevne en 
ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten (Lovnorm - § 18 Idrettslagets styre (2) f).  
 
Dette innebærer at 

• aktiviteten skjer på barnas premisser 

• barna har det trygt 

• barna har venner og trives 

• barna opplever mestring 

• barna får påvirke egen aktivitet 

• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 

 
Les mer 
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett 
 
Ungdomsidrett 
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben 
og trenerne skal sørge for 

• at ungdom kan bli så gode som de selv vil 

• å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere 

• at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet 

• at ungdom får bidra med det de kan 

• at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg 

• at treningsavgiften er overkommelig for ungdom 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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Les mer 
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund 
 
 
 
 
 
Tilrettelagt fotball 

Søreide IL startet fotballag for barn med funksjonsnedsettelser våren 2015. Dette har vi gjort i 

samarbeide med inkluderingskommiteen i kommunen. Dette er vi stolt av og det er en berikelse for 

klubben.  

Tilbudet er for barn som ikke finner seg til rette på ordinære fotballag. Vi samarbeider med Fana IL 

som tilbyr trening for de som er 12 år og oppover.  Alle trener sammen i Søreidehallen på mandager.  

 

Klubben søker årlig støtte fra kommunen og næringslivet for å honorere trenere til Stjernelaget.  

 

Stjernelaget har spillere i alderen 4-12 år, så aldersspennet er stort. Dette er en gjeng glade og 

engasjerte barn. Foreldrene/ følge er påkrevd på hver trening, så dette er også en sosial arena for de 

voksne.  

Stjernelaget spiller tre seriecuper vår, og tre på høsten. De spiller 3x3 i en bane med vandt. Barna sin 

seriecup avvikles samtidig med seriecup for ungdom/voksne med funksjonsnedsettelser. Dette er 

serierunder som bobler over av idrettsglede og entusiasme. Det har vært en fantastisk opplevelse å 

få delta på disse cupene. 

 

Er det flere som vil spille fotball sammen med Søreide sitt Stjernelag er det bare til å kontakte 

fotball@soreideil.no 

 

 
 

Klubbens arrangementer 
I forbindelse med klubbens aktivitet som kampavvikling, cup’er og egne arrangementer er det flere 
forholds som skal ivaretas. Disse forholdene og rollene er beskrevet i dette kapittelet, med 
henvisning til spesifikke instrukser, sportsplaner og rollebeskrivelser hvor det er relevant. 
 

 
Klubbens egne arrangementer 
I og med at klubben ikke disponerer en egen fotballbane er det begrenset med arrangementer i 
klubbens regi. Det arrangeres med jevne mellomrom serieturnering for Stjernelagene og klubben har 
som ambisjon å arrangere serieturnering for 3’er-lag. 
 
I 2019 besluttet klubben på et ekstraordinært årsmøte medlemskap i friidrettsforbundet for å kunne 
arrangere mosjonsløp på Søreide. Løypen går i nærområdet på Søreide med start og mål på Søreide 
skole og det er en målsetning at løpet skal bli et årlig arrangement. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
mailto:fotball@soreideil.no
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I 2021 skal klubben arrangere fotballskole som en del av Trond Mohn sommerakademi. 
Arrangementet vil bli gjennomført på den nye Søreidebanen (Essotomten) og banene ved gamle 
Søreide skole.  
 

 

Reise i regi av klubben 
På alle reiser i regi av klubben (cuper, treningsleir osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som 
har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som 
har meldt seg frivillig til å være med på en cup, treningsleir eller et annet arrangement. Det kan være 
en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og 
følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen 
innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt. 
 
Vær oppmerksom på at det må innhentes politiattest for foreldre og andre voksne som er med en 
gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller treningsleir/cup i regi av laget. 
 
Instruks reise og representasjon er tilgjengelig på klubbens hjemmeside under fanen instrukser 

 
 

Instruks for håndtering av seksuell trakassering og overgrep 
Norges idrettsforbund har utarbeidet et dokument som gir informasjon og retningslinjer for 
håndtering av seksuell trakassering og overgrep i idretten. 
 
Alle med følgende verv skal være kjent med innholdet i dette dokumentet; trener, lagleder, 
utvalgsmedlem og styremedlem. 
 
Instruks for håndtering av seksuell trakassering og overgrep er tilgjengelig på klubbens hjemmeside 
under fanen instrukser 

 
 
 

Rollebeskrivelser for utøver, lagleder, trener og trenerveileder. 
 
For den enkelte gren er rollene til utøver, trener og lagleder dekket inn i den enkelte grens 
sportsplan. 
 
Generelle rollebeskrivelser på tvers av alle grener; 
 
Utøver 

• Respekter dommeren og trenerens avgjørelser.  

• Banning og mobbing er ikke tillatt.  

• Møt presis til trening og kamp. Meld alltid fra hvis du ikke kan komme.  

• Bruk Søreide IL-profilert tøy på trening og i kamp. 

• Medvirk til andres trivsel.  

• Ta ansvar for egen utvikling. Godta at andre gjør feil.  

https://soreideil.no/category/20
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
https://soreideil.no/category/20
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• Bruk av rusmidler i forbindelse med trening og kamper/turneringer er ikke tillatt.  

• Vis lojalitet til klubben og laget ditt. Vær en like god vinner som en god taper. 

 
Lagleder 
Ta seg av det praktiske rundt laget, rapporterer til ansvarlig for gren og bør være kjent med:  

• Hva klubben står for (verdier, visjon og mål). 

• klubbens aktivitetstilbud. 

• Medlemskap. 

• Lisens og forsikringer.  

• Politiattest. 

• klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre. 

Oppgaver: 

• Ajourføre og sende inn navnelister på trenere/spillere/utøvere og lag.  

• Gjøre seg kjent med klubbens sportsplan. 

• Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere. 

• Gå igjennom fair play‐regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og 
Foresatte.  

• Ha korrekt utstyr/førstehjelpskrin. 

• Bruk Søreide IL-profilert tøy i kamp. 

• Være oppdatert på informasjon fra styret. 

 
Trener 
 
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter får et godt tilbud og 
ivaretas på en god måte i henhold til klubbens verdier og sportsplan. Som trener er man en 
representant for klubben og trenerne skal framstå som gode rollemodeller både internt i klubben og 
når han/hun representerer klubben utad.  
 
Trenerne skal derfor være kjent med følgende:  

• Hva klubben står for (verdier, visjon og mål)  

• Aktivitetstilbudet  

• Medlemskap 

• Lisens og forsikringer  

• Politiattest  

• Kompetansetilbud for trenere 

• Klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne (Sportsplan)  

 
Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne 
rapporterer til ansvarlig for gren. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om 
organiseringen av aktivitetene som laget deltar i. 

• Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens 
sportsplan  

• Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan  
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• Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere  

• Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp 

• Bruk Søreide IL-profilert tøy på trening og i kamp. 

• Ha dialog og samarbeid med foreldre  

• Lede laget under kamper.  

• Bidra i trenergruppen og møte i trenerforum i regi av klubben.  

• Følge gjeldende regelverk. 

• Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges 
idrettsforbund.  

• Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere.  

• Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier, 
retningslinjer og Fair Play bestemmelser.  

• Være oppdatert på informasjon fra styret  

• Representere klubben på en god måte  

• Delta på trenerforum i regi av klubben  

• Ta trenerutdannelse i regi av krets 

 
Trenerveileder 
Trenerveileder har egen instruks. 
 
For andre spesifikke rollebeskrivelser innen klubb og grener vises det til kapittelet Roller/Utvalg og 
klubbens hjemmeside under fanen instrukser. 
 
 
Sportsplan fotball 
Sportsplan innebandy 
Sportsplan håndball   
 

Kampvert 
En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin og 
trygg ramme rundt aktiviteten er kampvert en viktig rolle. Det er hyggelig at hjemmelaget har en vert 
som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. 
 
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. 
 
Kampvertinstruks finner du her 
 

Dommer 
Klubben er avhengig av dommere for å kunne spille kamper. Dommerne har ansvar for å sikre en god 
gjennomføring av kamper. 
Dommerne bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og formål) 

• krav til dommere på ulike nivåer 

• medlemskap 

• lisens og forsikringer 

https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Instruks%20for%20trenerveileder.pdf
https://soreideil.no/category/20
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Fotball/Sportsplan%20fotball%202022.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/kampvert.pdf
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• klubbens retningslinjer og forventninger til dommere 

• hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …) 

Hvert utvalg skal inneha rollen som dommeransvarlig for egen gren og har en felles rollebeskrivelse 
på tvers av klubbens grener. Denne er tilgjengelig på klubbens hjemmeside under fanen «instrukser»  

Instruks dommeransvarlig 

 

Rekrutteringsansvarlig 
Det enkelte utvalg definerer hvem som er rekrutteringsansvarlig innen den spesifikke gren.  

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for oppstart av nye årskull og rekruttering av nye spillere til 

klubben. Personen skal opptre som en god ambassadør for klubben og være bindeleddet mellom 

klubben, skolene i nærmiljøet, spillere og foresatte i oppstartsfasen av det nye årskullet. Dette vil si 

at Rekrutteringssansvarlig sørger for at det arrangeres møter med foreldre/foresatte for å rekruttere 

trenere og lagledere til de nye lagene, deltar på de første treningene for at lagene skal komme i gang, 

gjør trenere og lagledere kjent med klubbens Sportsplan og klubbhåndbok med rutiner for driften, og 

sørger på denne måten for at de nye lagene finner seg til rette i klubben vår. Rekrutteringsansvarlig 

bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Rekrutteringsansvarlig skal også bistå 

de nye årskullene med å opprette kommunikasjonskanaler, fordele oppgaver blant foresatte og sørge 

for at det nye årskullets møte med klubben blir et positivt møte. 

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å arrangere oppstartskveld for nye årskull senest fire uker etter 

skolestart, men helst innen to uker. Det skal fortrinnsvis arrangeres en felles oppstartskveld for 

fotball, håndball og innebandy tilrettelagt for at alle idrettene kan prøves ut denne kvelden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://soreideil.no/category/20
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Instruks%20dommeransvarlig.pdf
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Klubbdrift 
Denne delen av klubbhåndboka beskriver hvordan klubben arbeider for å oppnå en 
velfungerende drift av Søreide IL. 
 
 

Årshjul 
 
Klubbens årshjul beskriver hovedaktiviteter for klubbadministrasjon og den enkelte grens utvalg. 
Dette er overordnete aktiviteter og må betraktes som et minimum en mer detaljert oversikt over 
roller og oppgaver er tilgjengelig i Styreinstruks og Instruks for utvalg. 
 
 

Årshjul Søreide Idrettslag 
Periode Klubbadministrasjon Fotball Håndball Innebandy E-sport 

Januar Styremøte – 
behandle 
budsjettforslag 

Trenersamling 
Foreldremøter 

   

Februar Kalle inn til årsmøte Møte i utvalg   Møte i utvalg 

Mars Gjennomføre 
årsmøte 

Dommerkurs    

April NIF rapportering/ 
momskompensasjon 

 Møte i utvalg Møte i utvalg  

Mai Styremøte     

Juni   -Møte 
m/rektor 
Søreide skole 

-Fordeling av 
treningstid 
for neste 
sesong i 
Søreidehallen 

-Møte 
m/rektor 
Søreide skole 
 
-Fordeling av 
treningstid 
for neste 
sesong i 
Søreidehallen 

 

Juli      

August Styremøte Møte i utvalg Møte i utvalg Møte i utvalg Møte i utvalg 

September  Rekrutterings-
dag 

Rekrutterings-
dag 

Rekrutterings-
dag 

Rekrutterings-
dag 

Oktober  Trenersamling    

November Klubbseminar 
Styremøte 

Treningstider    

Desember Dialog valgkomite 
valgkomite 

    

 
 
 
 
 
 
 

https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Styreinstruks%202021%20-%202022.pdf
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Kompetansekrav og kompetanseplan 
Klubben oppfordrer klubbens ledere, trener og lagledere å gjennomføre kurs/utdanning i regi av sine 
respektive særforbund.  
 
Alle kurs i kompetanseplanen som er merket «anbefalt» dekkes av Søreide IL. For kurs utover det 
som er anbefalt i kompetanseplan vil kostnadsdekning vurderes i hvert enkelt tilfelle, det er en 
betingelse at anbefalte kurs er gjennomført for at klubben skal vurdere å dekke kostnader til andre 
kurs. Ved kurs som dekkes utover det anbefalte skal det inngås en utdanningsavtale mellom klubb og 
deltager som normalt vi gi bindingstid til definert rolle i klubben. 
   

Kompetanseplan Søreide IL – kurs dekkes av klubben 
Kurs Trenere Aktive Lagledere Styre- og 

utvalgsmedlemmer 

Fotball   

NFF fotballederkurs 1 Anbefalt alle  Anbefalt alle Sterkt anbefalt 

NFF fotballederkurs 2    Sterkt anbefalt 

NFF fotballederkurs 3    Sterkt anbefalt 

NFF fotballederkurs 4     

Grasrottrener 
1, 2, 3, 4 

Anbefalt alle 
Minimum 1 trener pr. 
trinn.  

   

UEFA B-lisens Anbefalt  ungdomslag    

Trenerveileder  Klubbstyrt rolle    

Dommerkurs  Anbefalt   

Keepertrener Klubbstyrt rolle    

Håndball   

Trener 1 Anbefalt alle 
 
Minimum 1 trener pr. 
trinn. 

   

Trener 2 Anbefalt    

Øvrig trenerutdanning Klubbstyrt rolle    

Dommer barnehåndball  Anbefalt   

Dommer 1  Anbefalt   

Øvrig dommerutdanning Klubbstyrt rolle    

Målvaktstrener Klubbstyrt rolle    

Innebandy  

Tillitsvalgtkurs   Anbefalt alle Sterkt anbefalt 

Lederkurs for ungdom  Anbefalt   

Trener 1 del 1 Anbefalt Alle  
Minimum 1 trener pr. 
trinn. 

   

Trener 1 Anbefalt    

Trener 2 Klubbstyrt rolle    

Dommer Grunnkurs 1  Anbefalt   

Dommer Grunnkurs 2  Anbefalt   

Dommer Videregående 1  Anbefalt   

Dommer Videregående 1  Anbefalt   
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Medlemshåndtering 
 
Klubben benytter Styreweb, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske 
betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere 
innkreving av kontingent og treningsavgift. Se også kapittelet om Treningsavgift. 
 
Styreweb er integrert med idrettens øvrige systemer.  

Dugnad og frivillig arbeid 
Klubben drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp 
uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at klubben har gode aktivitetstilbud og blir et 
godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i klubben; vedlikehold av klubbens anlegg og 
klubbhus, parkeringsvakt under arrangementer, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette er 
frivillig arbeid som kommer klubben og medlemmene til gode. Dugnadsarbeid gir mange gode 
opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på. 
 

I Søreide IL er det styrevedtak på at medlemmene ikke skal gjennomføre loddsalg eller andre former 

for dørslag for inntekter til klubbens drift. Det enkelte lag kan selv gjennomføre inntektsbringende 

dugnadsarbeid hvor inntektene i sin helhet går til lagskassen.  

Politiattester 
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning 
med politiattest: 

1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. 
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine 

barn. 

Søreide IL har en egen instruks som blant annet beskriver hvilke roller i idrettslaget som krever 
politiattest og håndtering av dette i klubben 

Instruks politiattest 
 

Les mer 
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund. Her finnes det også skjemaer og 
beskrivelse av prosedyren for håndteringen av ordningen med politiattest.  
 

Klubbens antidopingarbeid 
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt 
avstand fra all bruk av dopingmidler og bruker Antidoping Norge i arbeidet mot doping. Søreide IL er 
registrert som «Rent idrettslag». 
 
Les mer 
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge 
 

https://soreideil.klubbnettside.no/storage/files/uploads/Instrukser/Please_DocuSign_bekreftelseformal_politiatte%20(1).pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://www.antidoping.no/ren-idrett/rent-idrettslag/
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Kommunikasjon 
For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle 
medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Klubber som klarer å kommunisere godt og 
er bevisst hvordan de oppfattes, vil ha en stor fordel. 
 
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, www.soreideil.no. Klubben har også en 
facebookside og Instagramkonto hvor det fortløpende kommuniseres nyheter rundt idrettslaget, 
grener og enkeltlag. 
 
Klubben byttet i mars 2021 til ny nettside hvor tilgang og hvilke roller som kan publisere på klubbens 
nettside er differensiert; 
Styret – alle tilganger. 
Utvalg – tilgang til å legge ut informasjon for eget utvalg og enkelt lag. 
Lagleder og trener – tilgang til sitt eget lag sin side. 
 
Facebook administreres av styret og Instagram administreres av Ungdomsutvalget.  
 
Klubben oppfordrer alle til å bidra med nyheter på klubbens sosiale plattformer. 
Kontaktpunkter ved behov for støtte eller avklaringer; 
handball@soreideil.no 
innebandy@soreideil.no 
fotball@soreideil.no 
admin@soreideil.no 
styreleder@soreideil.no 
 
 
Klubbens kommunikasjonskanaler 
 
 
Muntlige 

• Møter 

o Årsmøte 

o Foreldremøte: Brukes for å samle foreldrene i idrettslaget og kan for eksempel 

arrangeres i forbindelse med sesongstarten. Dette er en fin arena for å engasjere 

foreldre til ulike verv i idrettslaget samt gi foreldrene en bedre forståelse for 

idrettslagets visjon, verdier og virksomhetside.  

o Medlemsmøter: Arrangeres når idrettslaget har behov for å formidle og/eller 

diskutere viktige saker som påvirker medlemmene. For eksempel temadiskusjon, 

informasjonsmøter etc.  

• Telefon  

o Særlig til bruk ved planlegging og organisering og ellers når det er behov for å gi 

raske beskjeder som krever umiddelbar bekreftelse eller tilbakemelding.  

• Samtaler mellom enkeltpersoner 

 

 

 

http://www.soreideil.no/
mailto:handball@soreideil.no
mailto:innebandy@soreideil.no
mailto:fotball@soreideil.no
mailto:admin@soreideil.no
mailto:styreleder@soreideil.no
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Skriftlige 

• Brev 

o Brevveksling benyttes når det er krav om skriftlig underskrift på dokument, eller ved 

særlige tilfeller hvor det anses som hensiktsmessig. All annen brevveksling bør foregå 

elektronisk.  

• Informasjonsmateriell 

o Årsberetning: Naturlig å utgi i papirformat alene eller sammen med en elektronisk 

versjon. 

o Flyers og brosjyrer: Kan benyttes i idrettslagets nærmiljø for å synliggjøre lagets logo 

i tillegg til verdier og visjon.  

• Aviser/blader 

o Idrettslaget kan benytte seg av slike kanaler ved store enkeltsaker med høy viktighet 

for idrettslaget.  

 

Elektroniske 

• E-post 

o Saksbehandling: Ved saksbehandling kan e-post brukes som en effektiv 

kommunikasjonskanal. 

o Nyhetsbrev: Elektronisk nyhetsbrev benyttes når medlemsinformasjon skal hurtig ut 

til medlemsmassen. Nyhetsbrevet bør også publiseres på idrettslagets hjemmeside. 

• Hjemmeside 

o Hjemmesiden kan brukes til å samle all informasjon om idrettslaget og fungerer som 

en database hvor en kan hente ut viktig informasjon som møtereferat, 

klubbhåndbok, kampoppsett og liknende.  

o Hjemmesiden kan også brukes som en god rekrutteringsplattform gjennom å 

informere nye brukere om idrettslagets aktivitetstilbud, visjon, verdier og 

virksomhetside, kontaktinformasjon og likende. 

• Mobil 

o Mobilbruk benyttes først og fremst mellom medlemmene i idrettslaget ved 

planlegging og organisering av aktivitet. 

o Sms: Benyttet blant utvalgte grupper medlemmer som har behov for rask beskjed. 

For eksempel ved påminnelse om møter, aktivitet og liknende.  

• Sosiale medier 

o Facebook og Instagram 

o Kan benyttes til å markedsføre aktiviteten i idrettslaget og poste viktige nyhetssaker. 

o Medlemmer kan poste opp bilder fra idrettslagets arrangement, via utvalg og/eller 

styret. 

o Det er ikke anbefalt å bruke sosiale medier som diskusjonsforum da dette krever høy 

oppmerksomhet og potensielt kan utvikle debatter som har en negativ innvirkning på 

idrettslagets omdømme. 
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Arbeidsgiveransvar 
Dersom klubben har ansatte, er det styret som har arbeidsgiveransvar. Styreleder har ansvaret for å 
følge opp den enkelte ansatte, eller dette kan delegeres til et av styremedlemmene. 
 
Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt 
idrettens regelverk gjennom en avtale. 
 
Les mer 
Veiledning om Klubben som arbeidsgiver fra NIF 
E-læring Idretten som arbeidsgiver 
Brosjyre fra Skatteetaten: Arbeidstaker eller næringsdrivende 
 

Sikkerhetsarbeid (HMS) 
Klubben har utarbeidet en egen beredskapsplan for ivaretakelse av sikkerheten for medlemmer og 
andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under 
opphold i klubbens lokaler og anlegg.  
 
Det er viktig at de som har roller i klubben gjør seg kjent med innholdet i klubbens beredskapsplan og 
hvor denne finnes.  
 
Les mer i Beredskapsplan Søreide IL under instrukser på vår hjemmeside. 
 

Økonomi 
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at 
styret har ansvar for at: 
 

• klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 

• klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

• klubben har en forsvarlig økonomistyring 
 
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 
 

• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. 
Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring. 

• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 

• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 

• Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 

• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 

• Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 

• Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité. 
 
Klubben har en egen økonomihåndbok. 
 
 

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubben-som-arbeidsgiver---veiledning.pdf
https://ekurs.nif.no/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/arbeidstaker-eller-naringsdrivende/
https://soreideil.no/storage/files/uploads/Instrukser/Okonomirutine%20og%20fullmaktssystem%20Soreide%20IL%20v%201.2.pdf
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Forsikringer 
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til 
den datoen de fyller 13 år. All informasjon om fotballforsikringer finner du her.  
 
Forsikring av eldre spiller er sikret gjennom avtaler gjennom de respektive særforbund. 
 
Klubben har tegnet en styre- og underslagsforsikring for klubbens styre.  
 

Anlegg og utstyr 
Klubben disponerer tid til trening og kamp på flere baner i nærområdet vårt. 
  
Klubbens første bane ble etablert på den gamle grusbanen tilhørende nå nedlagte Søreide skole. Den 
fikk navnet Søreide Arena – en noe svulstig betegnelse mener noen – og navnet viser til fulle hvor 
mye stolthet som lå i nettopp denne første banen for klubbens ildsjeler. Kunstgress ble rullet ut i 
løpet av en helg og mål kom på plass de påfølgende dagene. I tillegg ble det rullet ut kunstgress på 
den lille basketbanen ved siden av gymsalen. Dette anlegget fungerer bra for våre yngste 
fotballspillere enda, men refereres nok som oftest til som Nedre bane. 
  
Nedre bane er utstyrt med minimål, 5'er-mål og 7'er-mål pluss to stk. baner med vant til bruk i 3'er-
spill. Banen er ideell for 3'er- kamper, 5'er-kamper og yngste 7'er. 
  
Klubbens andre bane ble etablert i Søviken. Fra gammelt heter dette området Vassbotn, men 
Søvikbanen er den mest brukte referansen. Denne banen ble også realisert i løpet av en helg. 
Kunstgress ble skaffet og den tidligere grusbanen ble forvandlet til en flott 9'er-bane til bruk for de 
eldre barnelagene og yngste ungdomslagene. Etter åpning ble det etablert både parkeringsplass på 
nabotomten til Søviken barnehage, det ble bygget to overbygde reservebenker, en flott bro over 
bekken som må krysse for å komme frem til banen og litt skilting for at alle skulle finne frem. 
  
Søvikbanen er utstyrt med minimål, 5'er-mål og 7'er-mål. Selve spilleflaten er 37 meter x 56 meter. 
Banen er ideell for 5'er-kamper på tvers og 7'er-kamper og også yngste kull 9'er-kamper (selv om 
noen nok synes den da er litt for knapp). 
  
Klubbens tredje bane ble etablert på Petedalsmyren sammen med Gneist ved at klubbene bekostet 
halvparten av kostnadene hver. Banen sto klar og ble tatt i bruk i 2016 og har vært et kjærkomment 
tilskudd for å få tilstrekkelig med banetid for våre ungdomslag. Klubbene deler bruken seg imellom 
50/50 slik at Søreide har mandager, torsdager og lørdager, samt fredager etter kl. 19, mens Gneist 
disponerer det øvrige. Klubbene deler alle kostnader ved drift. 
  
Petedalsmyren er utstyrt med 5'er-mål, 7'er-mål og 11'er-mål. Selve spilleflaten er 44 meter x 75 
meter. Banen er ideell for 7'er-kamper på tvers og 9'er-kamper på langs. 
  
Det er veldig mye aktivitet på banene nevnt over i helgene. Vi oppmuntrer alle på Søreide til slik ikke-
organisert bruk – såkalt løkkefotball. 
  
I tillegg har klubben tilgang på treningstid på Sandslibanen, Varden og banen ved Nordahl Grieg 
videregående skole. 
  
Sandslibanen og Varden tjener også som klubbens hjemmebaner i barne-, ungdoms- og 
seniorfotballen. 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
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Våren 2021 får klubben tilgang til den nybyggete Søreidebanen på den tidligere Esso-tomten. Det blir 
en fullverdig 9'er-bane og vil bedre situasjonen for alle våre lag betydelig når det kommer til 
treningstider, frekvens og ikke minst nærhet til der våre medlemmer bor og går på skole. 
  
Det arbeides med å etablere et nærmiljøanlegg på nye Søreide skole i løpet av sommeren 2021. 
Dette anlegget bil kunne benyttes av skolen i skoletiden og idrettslaget til trening for våre yngre lag. 
  
Styret jobber iherdig med å få etablert egen 11'er-bane i Grunnane. Der ønsker vi oss også klubbhus 
og garderobefasiliteter. Las oss stå på litt til for å få det på plass! 

 

Personlig utstyr: 
Oversikt over hva som inkluderes fra klubben for den enkelte gren er tilgjengelig i Retningslinjer 
Klubbkolleksjon Søreide IL 
 
Klubbens utstyr: 
Oversikt over hva som inkluderes fra klubben for den enkelte gren er tilgjengelig i Retningslinjer 
Klubbkolleksjon Søreide IL 
 
Les mer 
Nærmere beskrivelse av anleggene Søreide IL spiller sine hjemmekamper finnes på NFF Hordaland 
sin informasjonsside om Søreide IL 
 

Retningslinjer i klubben 
Det er vedtatt flere felles retningslinjer i idretten som gjelder for alle klubber. Ut fra disse felles 
retningslinjene har klubben laget egne retningslinjer som utdyper hva klubben gjør for å ivareta flere 
av de felles retningslinjene. Klubbhåndboka har link til de fleste av disse retningslinjene og alle med 
verv i klubben oppfordres til å jevnlig oppdatere seg på disse på klubbens hjemmeside under fanen 
instrukser. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
https://soreideil.no/category/20

