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I.   FORORD   
   

Målselv IL Fotballgruppen har gjennom de siste årene gjennomgått et historisk løft på anleggs siden. 

Det er bygget en kiosk (oddbua) med tilhørende tribune. Dette løftet gir alene grobunn for økt 

aktivitet. Sommeren 2020 ble det gjort omfattende dugnad som tiltak mot granulat utslipp fra arena.  

Resultatet ble nytt gjerde rundt arena, som igjen gav arenaen et veldig fint ansiktsløft. Det jobbes 

kontinuerlig med videre utvikling av anlegget. Dette ønsker vi å gjøre, for å tilby en best mulig arena, 

for at våre dyktige frivillige og utøvere skal kunne utvikles i et mest mulig tidsriktig miljø.  

   

Vår visjon er at vi skal skape fotballglede og samhold for alle. Det betyr at vi favner over spillere, 

trenere, ledere, foreldre og foresatte. At vi skal framstå som inkluderende, stolt og utviklingsorientert 

blir derfor naturlige kjerneverdier som skal underbygge vår visjon. Våre målsettinger underbygger 

videre våre kjerne- verdier og går mer i detalj på hvilke områder som skal prioriteres. Handlings- 

planen forteller oss hvordan disse oppgavene skal løses.   

   

Denne planen inneholder organisatoriske og administrative føringer. Dette gjelder hvordan vi skal 

være organisert og hvordan organisasjonen i stort skal løse sine oppgaver. I tillegg har vi valgt å favne 

over det som har med driften av aktivitetene og gjøre. Grunnen til det er at det organisatoriske, 

administrative og sportslige henger nøye sammen. Derfor finner leserne av denne planen det meste 

av nødvendig informasjon for å kunne drive Målselv IL Fotballgruppen om man har verv innenfor det 

administrative, er linket direkte inn mot aktiviteten eller om man rett og slett bare er interessert i 

hvordan Målselv IL Fotballgruppen er organisert og hvordan vi løser våre oppgaver på alle nivå.   

   

Denne planen vil være et levende dokument som vil bli justert etter hvert som man høster erfaringer 

knyttet til planens innhold, realisme og etter hvert som tidens krav endrer seg. Vi som har arbeidet 

med å utvikle denne planen håper likevel at dette er en god start, og at lesere på alle nivå finner nyttig 

informasjon.   

   

   

Målselv 20-06-2019    

   

Skrevet av: Kay 

Magnus Løvdal 

Redigert 2020:  

Daniel Elvebø  

sportslig leder  

Redigert 24.10.20: 

Egil Andre Jensen 

Leder  

   

Målselv IL Fotballgruppen   
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 II.  STOLT HISTORIE   
   

Målselv Idrettslag ble stiftet i Sollia i Målselv søndag 11. februar 1906 – og da under navnet   

«Maalselvens Idrætslag».  Stiftinga foregikk i Erik Amundsens hus   

– den store røde stua, som fortsatt står i Sollia. 34 medlemmer tegnet seg fluk- sens, og det var som 

tidens ånd tilsa, bare menn som ble medlemmer der og da. Nå gikk det heldigvis ikke mange årene før 

kvinnene kom med.   

Første formann i det nystiftede laget ble Peder Leonhard Olsborg fra Olsborg. Han var nettopp 
uteksaminert fra Underoffiserskolen i Harstad (1905), og sammen med lærer Olav Tretvold ble de 
pådrivere for å stifte idrettslaget. Tretvold var utdannet ved statens gymnastikkskole og underviste 
bl.a. ved Rognmo skole.   
   

Ski og skøyter   
Det var skiidretten det lå best til rette for, men laget hadde også skøyteløp, svømming og friidrett på 

programmet. Så var et viktig formål det å fremme kameratslig samvær. Etter hvert gikk de tidligere lag 

«Fossenes skiklubb» og   

«Maalselvens Skilag» inn i Målselv Idrettslag, og dermed kom laget til å hyse skiløpere som Johan O. 

Rognmo – eller Bergseten – som han ble kalt, og broren Olaf Rognmo. De tok begge kongepokaler i 

skiløp. Johan tok den siste konge- pokal som ble satt opp i kong Oscar 2.s tid som svensk-norsk konge, 

og Olaf tok 2 kongepokaler. Ikke mindre imponerende var det at naboen, Sigurd Bruvoll, tok 

kongepokal i 1914. Dermed hadde det seg slik at de fire første kongepokaler i skirenn som ble tatt av 

målselvinger, og visstnok de første som ble tatt i Nord- Norge i det hele tatt havnet i Rognmokretsen – 

ved foten av oppkjøringa til Målselv Fjellandsby. Nå kan det være riktig å nevne at det på den tida var 

satt opp kongepokaler også i landsdelsrenn.   

Sollibakken var lagets første hoppbakke, og i 1908 vant legendariske Peder Simonsen Kallbekken fra 
Salangsdalen og Bardu hopprenn her. Georg Kaasen fra Burfjord vant kombinert. Allerede i 1907 hoppet 
man over 40 m i Sollibakken.   

Når det gjaldt skøyteløp, så lå det ikke så vel til rette for det, men av og til kunne elveisen være 

brukbar. I 1910 ble det arrangert skøyteløp på Målselva ved Moen, og her vant han Sverre i Hauglia 

500 m på 49,2 sek. Nummer 2 ble J. Finbakken på 58,6 sek. Man må anta at de rente på stokkskeiser.   

Det ligger en hel verden mellom dem og dagens klappskøyter.   

Utover på 1930-tallet kom det første av de virkelig store navn fra Målselv – møllerhaugingen Emil 

Kvanli. I alt tok han 6 kongepokaler, og premiene hans er gitt til Målselv kommune av etterslekta. 

Krigen kom og ødela en del for Emils karrikere. Han hadde sin bakgrunn i Målselv Idrettslag, men 

representerte Drammen da han var på topp. Senere tok han administrativt ansvar i Målselv Idrettslag. 

En annen skiløper fra Møllerhaugen og Målselv Idrettslag var den som virkelig førte Målselvnavnet ut i 

verden, nemlig Sverre Stenersen. Olympisk mester og verdensmester ble han i kombinert, og var i sin 

tid også utvilsomt en av verdens beste spesialhoppere. Han erobret i alt 14 kongepokaler. Det var 



          
malselv- 
il.no   

8   

   

andakt ved radio- apparatene når Sverre Stenersen ble annonsert å være i tilløpet. Da han hoppet 112 

meter i Planica i 1950, var målselvingene i ekstase. Det var ingen nordmann som inntil da hadde 

hoppet så langt.   

   

   

   

   

   

   

Fotball, handball og friidrett   
Fra 1920-årene og utover gjorde også andre idretter enn skiidretten sitt inntog i Målselv. Det var 

lokale initiativ rundt om i det området som etter hvert ble Målselv Idrettslags nedslagsfelt. På Karlstad 

etablerte man fotballaget «Futt» (tidligere kalt «Hauken») med bane på Langjutmoen. Rossvoll hadde 

sin egen bane inne i moene sør for veien mot Møllerhaugen, og laget hette «Ravn». Møllerhaugen 

hadde eget lag, «Møllerhaugen Idrettslag», med bane ovenfor Storli. På Målsnes hadde vi «Atom», og 

også på Kjellmoen, i Takelvdal og i   

Fagerfjellet var det fotballag. Målselv Idrettslags fotballgruppe ble etablert 23. februar 1949 i 

ungdomshuset på Rossvoll, og fikk sitt hovedsete i Rossvoll- Karlstadområdet.  Før fotballgruppa ble 

etablert, hadde Målselv Idrettslag likevel fotball på programmet. Lagets bane lå på Moen – ute i neset 

utenfor Alf Andersens hus (nå Solbergs). Her var man litt plaget av sandfokk, så man gikk   

Over til å bruke en bane tyskerne hadde anlagt litt nordøst for aldersheimen. Man brukte også ei tid ei 

grasslette innenfor skoleanleggene på Olsborg. Senere kom så banen ved samfunnshuset på Moen, 

som har vært i bruk opp mot vår tid.   

Like etter krigen ble det etablert et nytt idrettslag i det gamle nedslagsfeltet til Målselv Idrettslag. Det 

tok navnet «Dølaguten» og var i drift en tiårs tid. De hadde både ski, fotball og handball på 

programmet. Dannelsen av dette laget var vel på mange måter en reaksjon på at hovedsetet for 

Målselv Idrettslag på en måte ble flyttet ut av det opprinnelige nedslagsfeltet for laget og ned til 

Karlstad- området. Senere ble det forsoning, og i dag er man samlet om Målselv Idrettslag igjen, og 

«Dølaguten» gikk inn som lag i 1957.   

Resultatmessig har Målselv Idrettslag svingt opp og ned, slik det gjerne kan være for lag der man i 

hovedsak må satse på frivillighet. En del høydepunkter har det vært, f. eks. da juniorlaget ble 

kretsmester i 1972. I 1979 stilte et jentelag fra Målselv Idrettslag for første gang i serien.   

   

Lars Nymo Trulsen er den Målselvspilleren som har spilt på høyest  
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nivå. Sesongen 2000 og 2001 spilte Lars for Tromsø IL i 

Eliteserien.   

Viljen til å gjøre Målselv Idrettslag til et markant lag også innenfor 

fotballen, har nok vært der, men forholdene for å drive denne 

sporten har ikke vært alltid vært de beste. I vår tid kreves det 

skikkelige anlegg skal man ha noen forut- setning for å høyne 

nivået. Det svært moderne kunstgressanlegget som åpnes på  

Olsborg sommeren 2012, kan være det som skal til for å sette  

Målselv Idrettslag skikkelig i salen også når det gjelder fotball.   

   
 Lars Nymo Trulsen   

    

1   UTVIKLING, ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON   

1.1   Visjon og kjerneverdier   

1.1.1 Visjon:   

Fotballglede og utvikling for alle!   

1.1.2 Kjerneverdier:   
Glede – Felleskap – Stolthet.   

   

Felleskap betyr:   
Alle skal føle seg inkludert og velkommen til våre mange arenaer.   

Med arenaer menes fotballbanen, treninger, kamper, turneringer, dugnader, møter, sosiale 

settinger, som tilskuer og så videre.   

Dette gjelder både for “våre egne” og alle andre.   

   

Stolt betyr:   
Vi er stolt av å være en del av miljøet til Målselv IL Fotballgruppen.   

Det vises godt både på- og utenfor banen i kraft av læringsvilje, vinnervilje, innsats, glede, fair 

play, stolthet av å høre til Målselv og at man bærer vår spiller- drakt og klubbkolleksjon med 

stolthet.   
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Glede betyr:   

At alle skal sitte igjen med et positivt inntrykk, etter å ha deltatt på et arrangement i regi av 
Målselv IL. Dette gjør vi med å vise positivitet til alle som er på stadion. Vi i Målselv IL skal være 
gode forbilder ut til de som besøker oss, gå foran med gode holdninger til barn og unge som 
ønsker å delta.  

1.1.3 Målsetninger.   
- Målselv IL skal:   

- Være en klubb som satser på og skape aktivitet til alle gjennom hele året. 

- Inkludere alle, uavhengig av kjønn, alder og utviklingsnivå. 

- Skape en klubb som alle trives i og er stolt av å være en del av   

- Gjennom systematisk arbeid rekruttere og utvikle gode ledere   

- Gjennom systematisk arbeid først og fremst bidra til god kompetanse blant våre trenere -  

 Gjennom kompetente trenere bidra til god spillerutvikling.   

- Gjennom god kompetanse skape en god trenings- kultur å være stolt av på alle nivå   

1.1.4 Organisasjonsmatrise/Styretsoppbyggning.   
Organisasjonsplan for Målselv IL Fotballgruppen.    

Valgkomitéen er viktig for å få inn kompetent personell til styrets funksjoner (beskrevet 

nedenfor).   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2 STILLINGSBESKRIVELSER OG ORGANISASJONSKART    
   

  

   

2.1  Leder.   
   

- Lede fotballgruppens budsjettarbeid.   

- Kalle inn til, og lede styremøter.   

- Fotballgruppens representant i hovedlagets styre.   

- Følge opp at års hjul følges.   

- Følge opp og motivere øvrige styremedlemmer.   
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- Bidra til utvikling av stillingsinstrukser i samarbeid med styremedlemmer.   

- Ansvarlig for vedlikehold av organisasjons- og sportsplan.   

- Politiattestansvarlig.   

- FIKS ansvarlig.   

- Ansvarlig redaktør for hjemmsiden http://malselv-il.no    

- Fair Play ansvarlig. (fair play ansvarlig har ansvaret for at klubben følger retningslinjer for fair 

play. Både de gitt av fotballforbundet men også holdninger som klubben kan stå for)  

   

   

   

   

2.2  Rutiner, Politi attest, FIKS.   

Politiattest, rutiner:   
Følge opp at alle i styret, trenere og lagledere har gyldig politiattest.   

   

Søknadsprosedyre Politiattest:   
Link:    

1). http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/   

2). https://www.politi.no/tjenester/politiattest/    

   

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslag skal selv sende søknaden til politiet.  

Dette gjøres elektronisk eller pr post.   

Før vedkommende kan søke om politiattest skal det fremlegges en bekreftelse fra idrettslaget 

på at det foreligger behov for politi attest. Dette skjema skal vedlegges søknaden.   

Når politiattest er ferdigbehandlet skal dette fremvises til politiattest ansvarlig (normalt leder).  

Politiattest ansvarlig krysser av at klubben har sett personens politi attest og dato.   

   

FIKS og rutiner:   
Forankring   
Påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.   

Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber 

etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også 

viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.   

   

Bruker administrasjon   
Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. 

Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:   

   

• To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”.  Klubbens krets er 

ansvarlig for å opprette brukere.   

http://malselv-il.no/
http://malselv-il.no/
http://malselv-il.no/
http://malselv-il.no/
http://malselv-il.no/
http://malselv-il.no/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
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• Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med 

rettighet som ”Klubbruker”.   

Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere.   

   

Brukeropplæring   
Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. 

Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor   

   

HJEMMESIDEN: http:// Malselv-il.no og rutiner:   
Ivareta redaktøransvaret for Målselv IL Fotballgruppens hjemmeside.   

Ansvarlig for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert.   

Innhente og publisere relevant informasjon og nyheter fra alle lag og styret.   

Gjennomføre nødvendige opplæringstiltak i fm bruk og vedlikehold av hjemmesiden.  

Brukerveiledning er på side XX.     

   

   

     

2.3  Nestleder.   
• Støtte Leder og styret med oppgaver.   

• Lede anleggsutvalget   

• Vara for leder i hoved-lagets styre.   

2.4  Kasserer.   
• Ansvarlig for å ajourføre regnskap fortløpende.   

• levere godkjent regnskap i forkant av Årsmøtet. Ivareta regnskapsrutiner jfr denne plans 

pkt 3.4.6.   

• Ansvarlig for å fremme søknad om MVA kompensasjon ifm anleggsutvikling.   

• Ansvarlig for regelmessig tømming av pantekasse på PRIX Olsborg.   

• Forsikring/lisens. Kjenne reglene og være rådgiver for lagene.   

• Samle inn aktivitetslister fra lagene på høsten og sende disse samlet til Målselv kommune.   

• Samle inn samtykkeskjema og behandle overgangen i FIKS.   

• Betale overgangsgebyret.   

• Innhente seg kontaktinfo til lagledere og følge opp spillelister for samtlige lag og sende ut 

faktura.   

2.5  Dugnadskoordinator.   
• Koordinere, lede, ha ansvar for kiosk-dugnad.   

• Klargjøre Kiosken til oppstart av fotball sessongen ca.1.mai og avsluttning etter siste kamp 

på høsten.   

• Innhente kontaktinfo til lagledere og trenere.   

• Sende oversikt over kioskdugnad til lagledere på samtlige lag i god tid før oppstart når 

kampoppsett og bruksplan for Målselv Arena er ferdigstilt.   
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• Sørge for innkjøp til kiosken. Etterfyll evt mangler.    

• Følg opp at kiosk dugnaden foregår ihht planen.   

• Foreta oppgjør fra kiosken etter endt dugnadsuke og månedlig, gjennom hele sesongen. 

Oppgjør levers til kasserer eller sette direkte inn på fotballgruppens konto iht bankens 

prosedyre.   

• Ansvar for evt utlån av kjøkken utstyr. Kontakt person.   

• Ordne avtaler med Prix og Målselvsentret om kakelotteri.    

- Koordiner med lagledere hvilke datoer som er aktuelle for kakelotteri-stand.   

- Bestille lodd og kaker til kakelotteri.    

- Ansvarlig for kassaoppgjør etter endt kakelotteri.                                              

2.6  Materialforvalter   
- Føre kontroll på materiell tilhørende Målselv IL Fotballgruppen.   

- Ha nødvendige rutiner for god materiellkontroll.   

- Innhente seg kontaktinfo til lagledere, som ligger ute på hjemmesiden.   

- Ordne draktbagger til sesongstart, legge ved en liste som lagledere skal skrive på navn og 

nummer på spillere og returnere kopi tilbake til matrialforvalter når de har delt ut draktene.   

- Delta på trener og lagleder møter.   

- Kartlegge behov, prioritere og følge opp (jfr budsjettdekning / styrevedtak).   

- Fotballgruppens kontaktpunkt ovenfor leverandør som fotballgruppen har avtale med.   

- Koordinere felles bestilling av overtrekksdresser.   

- Koordinere felles innkjøp av drakter.   

- Følge opp at leverandøren overholder sine forpliktelser ovenfor Målselv IL (jfr avtale). -  

   Følge opp at Målselv IL overholder sine forpliktelser ovenfor leverandøren (jfr avtale).   

2.7  Dommer Veileder.   
Ha god kontakt og godt samarbeid med:   

• Klubbens dommere.   

• Klubbens styre og administrasjon.   

• Lagledere og trenere.   

• Fotballkretsen.   

• Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok I forhold til 

antall lag.   

• Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og Veilede i 

disse kamper.   

• Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og 

Etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.   

• Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik Linje 

med spillere.   

• Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.   
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• Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens Lag, 

herunder også deltakelse på treningsleir.   

2.8  Trener Veileder.      

• Sportsplan:   
- Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.   

• Trenerforum:   
- Planlegging – ansvarlig for å utarbeide struktur for hvordan trenerforum i klubben skal 

organiseres.   

- Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.   

 •  Klubbens trenere:   
- Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener 

for trenerne!   

- Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.   

- Rekruttering av nye trenere   

2.9 Utvalg og valgkommitè.   
Dette er Markedsutvalget, Anleggsutvalget og Valgkomitéen. Disse er selvdrevne organer som 

arbeider på vegne av styret i Målselv IL Fotballgruppen ihht egen instruks. Utvalg og komité 

konstituerer seg selv mht arbeidsfordeling. Utvalgslederne/komitè rapporterer direkte til leder 

i Fotballgruppen.   

   

 

2.10 Sportslig utvalg/Sportslig ledelse  

• Alle i utvalget stiller på styremøter.   

• Sportslig leder kaller inn til, og leder trener og lagleder møte.   

• Komme med innspill til vedlikehold og utvikling av Planverk.   

• Dra i gang interne utdanningstiltak ved hjelp av interne og eksterne ressurser (Troms 

fotballkrets, idrettskrets evt andre)   

• Legge til rette for sertifisert utdanning av trenere.    

• Styret med Sportslig leder i spissen har ansvaret for kvalitetsklubb og forplikter seg til og 

holde seg oppdatert på hva dette innebærer.   

  

   

Hovedoppgaver:   

- Rekruttere spillere til årsklassene og dra i gang aktiviteten.   

- Finne trener(e) og lagleder(e) ved oppstart av aktiviteten.   

- Kontakt info til trenere og lagledere som skal legges ut på hjemmesiden.   

- Rekruttere og følge opp trenere til øvrige lag.   

- Ansvarlig for å bestille treningstid i haller/gymsal.   

- Påmelding av lag til seriespill og turneringer.   



          
malselv- 
il.no   

15   

   

- Følge opp at hospitering gjennomføres der det er hensiktsmessig og legge til rette for 

hospitering gjennom bruksplan.   

- Koordinere fordeling av treningstider. Sørge for at oppdatert bruksplan legges ut på 

http://www.malselv-il.no (sendes til leder som utfører).   

- Utdanningstiltak.  

 Rekruteringsansvarlig. 

- Ansvarlig for rekruteringen i klubben. 

Oppgaver:  

- Påse at informasjon deles med nye og eventuell nye medlemmer i klubben. 

- Utforme i samarbeid med sportslig utvalg, en årlig plan på rekrutering. Samt evaluere 

og eventuelt fornye planen. 

- Sørge for at alt som klubben krever for en eventuell oppstart av en aktivitet er på plass. 

(trenere/lagledere/treningstider) 

- Vi i Målselv IL rekrutterer våre medlemmer fra Olsborg og Karlstad skolekrets. Da disse 

er geografisk mest naturlig å rekruttere i fra.  (når det er sagt så er alle som vil, hjertelig 

velkommen til vår klubb. Men det må ikke gå på bekostning av tilbud i våre naboklubber) 

- Vi har tidligere med godt hell levert ut informasjon i form av ranselpost på skolene. 

- Invitere til åpen dag 

- Delta i arrangeringen av temadager på stadion. 

- Holde tett dialog med spillergruppene for og fortsatt holde på den gode motivasjon. 

 

2.10.1 Markedsutvalg   
• Markedsutvalget konstituerer seg selv.   

• Markedsutvalget arbeider etter oppdrag gitt av styret.   

• Utvikle en helhetlig profileringskonsept som benyttes ovenfor eksisterende og potensielt 

nye samarbeidspartnere.   

• Følge opp og vedlikeholde inngåtte avtaler.   

• Inngå avtaler som bidrar til god drift av fotballgruppen.   

• Fremme søknader om støtte til drift og utvikling av fotballgruppen.   

2.10.2 Anleggsutvalg   
• Anleggsutvalget utfører oppgaver ihht egen instruks og på oppdrag fra styret.   

• Bidra til at anlegget som helhet framstår som veldig bra.   

• Ivareta kunstgressbanen med tilhørende banemateriell ihht føringer gitt i opp- læring og 

instruks for drift og vedlikehold.   

• Slodding, harving, dyprens, etterfylling av gummigranulat, vedlikehold av målene, 

fangnett, lysanlegg, innbytterbenker og øvrig banemateriell.   
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• Følge opp av kiosk og lager vedlikeholdes.   

• Følge opp at regler for anlegget følges opp av brukere av anlegget.   

   

• Bidra i videre utvikling av anlegget.   

• Påse til at det blir dugnad til Vårtiltak (Sette ut mål osv)   

• Påse til at det blir dugnad til Vintertiltak (Sette mål til vinterlagring, vann til kiosk, osv.)   

   

   

   

2.10.3 Valgkomité.   
• Valgkomitéen har ansvar for å rekruttere inn medlemmer til styret og utvalg.    

• Arbeidsinstrukser ovenfor brukes i rekrutteringsøyemed for å gjøre påtroppende 

styremedlemmer kjent med hva det innebærer å ha verv i MIL Fotballgruppen slik at folk 

blir rekruttert inn på riktig grunnlag.    

Ved evt utskiftinger underveis, og ved behov for rekruttering underveis tar valgkomitéen 

ansvar for dette.    

Dette for at styret, parallelt, skal kunne konsentrere seg om drift av MIL Fotballgruppen.   

   

Styret initierer behov for støtte fra valgkomitéen.  

3 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER   
Nedenfor er det gjort beskrivelse av administrative forhold relatert til drift av Målselv IL Fotballgruppen   

3.1  Generelle retningslinjer.   

- Styret skal til enhver tid bestå av minst 50% medlemmer med kurset fotball leder 1.  

3.1.1 Styret har ansvar for:   
• Å være premissleverandør og retningsgiver ift drift og utvikling av MIL Fot- ballgruppen.   

• Å legge til rette for god og positiv aktivitet.   

• Å ivareta egne oppgaver jfr organisasjonsplan med tilhørende stillings- beskrivelser.   

• Å være gode støttespillere for trenere, lagledere og spillere.   

• Å holde seg oppdatert på krav fra krets og forbund, og forplikter seg til og opprettholde 

disse krav. 

3.1.2 Det enkelte lag har ansvar for:   
• Å sørge for god aktivitet.   

• Å stille på tiltak i regi av Målselv IL Fotballgruppen (dugnader, trener- og lag- ledermøter 

etc).   
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• Å rydde etter seg etter bruk av anleggsfasiliteter knyttet til gjennomføring av aktiviteter 

(gymsal, garderober, kunstgressbanen etc). Det er ekstra viktig at vi er nøye på dette når vi 

er på bortebane.   

• Å følge opp at NFF’s Fair Play retningslinjer og Foreldrevettregler følges av trenere, 

lagledere, spillere og foreldre / foresatte.   

• Å være et godt vertskap for besøkende lag og dommere.   

• Ved behov: Rette henvendelser til styremedlemmer som forvalter oppgaver jfr 

ansvarsfordeling ihht organisasjonsplan.    

Dersom det dukker opp problem- stillinger som ikke er ivaretatt jfr organisasjonsplan, tas 

dette opp med leder i Fotballgruppen.    

Styret i Fotballgruppen er lagenes serviceorgan!   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.2  Medlems- og treningsavgift.   

En forutsetning for å delta på aktiviteter i MIL er at man er medlem i MIL.    

Medlemsavgift til MIL Hovedlaget, faktureres ut på minidrett som alle må melde seg inn 

i. (Link: https://minidrett.nif.no/ )   

   

Barn: 100,- Voksene: 100,- Familie: 400,-   

   

Treningsavgift for fotballgruppen fakturers fra kasserer. Satser er skissert nedenfor.   

   

Avgiften avkreves ihht frist skissert i tabell nedenfor for de enkelte lag. Det er en Forutsetning 

for deltakelse i fotballaktiviteten at avgiften betales ihht frist.   

Lagledere er ansvarlig for å oversende oppdaterte lister med oversikt på spillere samt  
foreldre/foresatte med tilhørende kontaktinformasjon på den enkelte til kasserer i  
MIL Fotballgruppen.    

Ved endringer i spillerstallens sammensetning skal dette rapporteres til kasserer 

Fortløpende slik at faktura for innbetaling av treningsavgift kan utsendes.   

   

Satser – Medlems- og treningsavgift.   

   

   

Medlems- og treningsavgift for:     Pris   Betalingsfrist  

Aldersgruppe 5-8 år   600   12.mai   

https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/
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Aldersgruppe 9-10 år   600   12.mai   

Aldersgruppe 11-12 år     600   12.mai   

Aldersgruppe 13-16 år   1.200   12.mai   

Voksne   1.600   12.april   

A-laget      2500   12.april   

Familiekontingent   2.500      

   

Ved ankomst av nye spillere etter opprinnelig betalingsfrist så utsendes faktura 

fortløpende.   

Ved ankomst av nye spillere etter 1.juni halveres avgiften (jfr ovennevnte satser).    

Ved for sen betaling, innenfor barnefotballen (6-12 år), tilkommer et purregebyr på kr 100,- 

ifm utsendelse av ny faktura.   

   

   

Ved for sen betaling innen ungdoms- og voksenfotball (13 år og oppover) tilkommer et 

purregebyr på kr 200,- ifm utsendelse av ny faktura.   

   

   

   

   

   

3.3  Dugnader.   
Drift av fotballgruppen baserer seg i hovedsak på inntekter fra treningsavgift kioskdrift og 

dugnader.   

   

Det er svært viktig at foreldre / foresatte og aktive er innforstått med at de må bidra på 

dugnad, og gjennomføre de på en god måte. Dette for å sikre en god drift av fotballaktiviteten. 

Har man barn på aktivitet, forplikter man seg til å stille på dugnad i regi fotballgruppen.   

   

Idrettsanlegget driftes og utvikles i hovedsak gjennom inngåtte avtaler med hhv Målselv 

kommune, næringslivsaktører og intern overføring av midler fra fotballgruppens driftskonto til 

idrettsanleggets driftskonto. Kostnadene til drift av anlegget vil være relatert til betjening av 

lån, lysanlegg, og bortsatt vedlikehold.   

Enkelt vedlikehold som slodding og rydding av idrettsanlegget tas også som ren dugnad. Se 

egen FDV instruks under vedlegg C a.   

3.4  Forsikringer   
Når man har betalt medlems- og treningsavgift så er man også ivaretatt gjennom 

forsikringsavtaler som tegnes i regi av Målselv IL (Dette gjelder kun voksen fotball). 

Tilleggsforsikringer må den enkelte evt tegne selv.   
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3.5  Regnskapsrutiner   
   

Målselv IL fotball skal til enhver tid bare ha en konto. Det er ikke 

tillatt med private lagskasser.  
  

DELOMRÅDE        RUTINE   

INNTEKTER   

Medlemskontingent  Kasserer vedlikeholder medlemsregister.   

   Kasserer fakturerer.   

   Kasserer bokføringer innbetalinger.   

Sponsorinntekter   Markedsutvalget godkjenner alle avtaler om reklame, sponsing, mv   

   Kasserer fakturerer.   

   Kasserer bokfører innbetalinger.   

Tilskudd   Leder godkjenner alle søknader.   

   Kasserer lager prosjektregnskap og utbetalingsanmodning.   

   Kasserer bokfører mottatte tilskudd.   

Arrangementer   Arrangementsansvarlig lager og signerer oppgjørsskjema, set- ter 

penger inn på fotballgruppens konto.   

   Kasserer bokfører oppgjørsskjema og innbetalingsdokumentas- jon   

KOSTNADER   

Bestilling   Se egne anskaffelsesrutiner.   

Faktura   Fakturaer attesteres av leder.   

KASSERER, BOK-FØRER FAKTURA OG OVERHOLDER FORFALLSTIDSPUNKTER   

Bank / Utbetalinger   Kasserer legger faktura inn i nettbank og påfører signatur.   

Avstemminger   Kasserer avstemmer regnskapet halvårlig   

Rapportering   Kasserer legger regnskapet fram for styret ifm styremøter.   
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3.6  Utmerkelser og hederstegn   
Heder og ære skal tilkomme dem som gjør en ekstraordinær innsats for Målselv IL   

Fotballgruppen. Innsatsen må vise til gode resultater, tro tjeneste eller andre ekstraordinære 

forhold som rettferdiggjør overrekkelse av gave/hederstegn. Skjønn skal benyttes i 

vurderingen, og avgjørelse på eventuell tildeling av gave/ hederstegn fattes av styret i siste 

styremøte før gjennomføring av årsmøtet. Alle medlemmer kan komme med innspill til styret 

på aktuelle kandidater. Innspillene skal begrunnes.   

      

Hver enkelt gave/hederstegn skal ikke overstige en verdi på kr 500,-. Styret avgjør hva 

gaven/hederstegnet skal være. Innspill til gave/hederstegn kan gis av dem som fremmer 

kandidat for tildeling av gave/hederstegn.   

4 SPORTSPLAN   

 4.1  Fair Play og inkludering.   
Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss 

mot hverandre, både på og utenfor banen!   

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben vår.  Ingen 

stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, 

seksuell orientering eller av andre grunner. Spillere, trenere, ledere, dommere, 

foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et 

ansvar for å forsterke det gode fot- ballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller 

påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.  

Nedenfor er noen FAIR PLAY tips for anvendelse i fotballhverdagen:   

   

   

• Alle spillere er like mye verdt, og har det samme potensial for å ha det moro med fotball.   

• Gi oppmuntring til alle spillerne under trening og kamp   

• Å tilrettelegge for riktig aktivitet er mye viktigere enn å gi mye instruksjon   

• Spill mye smålagsspill.   

• Sørg for at alle får mange involveringer. Aldri kø!   

• Oppmuntre i medgang og motgang.   

• Tilrettelegg for et trygt miljø med aktiviteter som spillerne mestrer.   

• Trygghet + Mestring = Trivsel   

• Bruk alle spillerne like mye i kamp. 

• Opplevelse, lek og utvikling er mye viktigere enn resultat.   

• Sørg for jevnbyrdighet i spillet. Ingen vil utvikle seg om det ikke blir tilrettelagt for 

utfordring.  (Lagene settes derfor sammen etter kriteriene kameratskap og mangfold i 
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ferdigheter. Ikke ved å sette sammen de ”beste per dato” på ett lag og ”resten” på andre- 

og tredjelag) 

• Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet.   

• Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god!   

• Respekter avgjørelsene og bidra til at dommeren trives.   

• Ta i mot og takk dommeren i forbindelse med alle kamper.   

• Vær et forbilde for barna med tanke på adferd overfor dommeren.   

• Gjennomfør Fair Play-hilsen før og etter alle kamper.   

• Vis respekt for arbeidet klubben gjør.   

• Delta på foreldremøter og trenerforum slik at du jobber etter klubbens holdnin- ger og 

retningslinjer.   

• Vis respekt for andre.   

• Ikke røyk, bann eller vær aggressiv på sidelinja.   

• Del ut foreldrevettreglene til foreldrene.   

• Husk at du uansett er rollemodell – det er ditt valg om du vil være en god en!   

• Tenk på at det er barna som spiller fotball - ikke du.   

• Lykke til!   

 4.2  Foreldrevett regler.   
Det er viktig at foreldre / foresatte framstår som gode rollemodeller og støttespillere i tråd 

med retningslinjer gitt i FAIR PLAY øyemed.    

Nedenfor er noen gode regler myntet på foreldre / foresatte:   

• Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens 

verdisyn.   

• Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.   

• Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og 

motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.   

• Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.   

• Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og 

klubb i etterkant.   

• Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!   

• Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god 

medspiller!   

   

Det handler om respekt – ikke sant?   

4.3 Dommere.   
Fotballgruppen har som mål å rekruttere dommere både for å dømme egne kamper og 

kamper i regi av Fotballkretsen. Klubben skal årlig kjøre interne kurs for dem som 

ønsker å dømme kamper innenfor aldersbestemt fotball.   
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For dem som ønsker å videreutvikle seg som dommer sørger dommerkoordinator for 

påmelding til dommerkurs i regi av Fotballkretsen.   

   

   

    

4.4 Trenere og spillerutvikler   

4.4.1 Trenerens oppgaver   
• Treneren har hovedansvar for laget.   

• Han/hun skal forberede og gjennomføre treninger og kamper. Dette skal gjennomføres i 

hht retningslinjer gitt i denne plan.   

• Treneren skal sette seg godt inn i gjeldende planer, og rette seg etter disse.   

• Det er viktig at treneren deltar på trenerforum og samlinger i regi av klubb og krets.   

• Treneren skal sørge for at treninger blir gjennomført på en variert og god måte.    

• Kamper skal gjennomføres etter” fair play” prinsippet, slik at en representerer Målselv IL 

på en god måte.   

• Alle trenere skal ha rett kompetanse i henhold til retningslinjer fra fotballforbundets krav i 

kvalitetsklubb. Det vil si at Alle våre trenere må ha den trenerutdanningen som kreves for 

hvert enkelt aldersnivå. Sportslig utvalg i samarbeid med trener er ansvarlig for og 

tilrettelegge, slik at det er mulighet for utdanning. 

• Treneren har ansvar for å skaffe seg nødvendig kompetanse for å utføre sine oppgaver på 

det nivået en er trener på. Dette for å sikre at ungene, ungdommene og voksne utøvere får 

nødvendig påfyll for riktig utvikling som fotballspillere.    

• Treneren skal til en hver tid sørge for jevnbyrdighet i øktene, dette gjøres med og 

tilrettelegge for at de enkeltes ferdigheter, ikke brukes slik at de andre føler seg overkjørt, 

dette vil bidra til utvikling og mestring for alle. (Lagene settes derfor sammen etter 

kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter. Ikke ved å sette sammen de ”beste per 

dato” på ett lag og ”resten” på andre- og tredjelag) 

   

Summen av formell kompetanse og egne erfaringer utgjør den enkelte treners 

realkompetanse.   

4.4.2 Laglederens oppgaver   
Laglederen har ansvaret for det praktiske arbeidet i forbindelse med treninger og kamper.    

• Ordne til før kamp, merke opp bane (kjegler) og ordne match ball ol.   

   

Før sesongstart skal det arrangeres foreldremøte der en informerer om planer for laget 

gjennom sesongen. Dette skal gjøres i samarbeid med laget sine trenere. Her skal det blant 

annet opplyses om treningsopplegg, ambisjonsnivå, planer for reiser til cuper etc.    

På dette møtet skal en også gjennomgå foreldre- vettreglene.    

Styret har en mal over hva man kan ha med på foreldremøtet, og denne kan laglederen få 

tilsendt på mail.   
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Andre oppgaver lagleder har:   
• Navnelister over alle spillere på laget med fødselsdato, telefonnummer, kontakt- personer 

etc skal utarbeides og framsendes kasserer når hele laget er på plass, mail til kasserer 

finnes på http://malselv-il.no/fotball/styret    

• Koordinere laget sitt dugnadsarbeid -  Kampvert, kiosk, kakelotteri m.m.    

-  Lagleder setter opp liste, dersom noen ikke kan stille på oppsatt dugnad, så må de selv 

finne noen å bytte med, dette er ikke laglederen sin oppgave.   

• Ha kontakt med motstanderlaget sin lagleder for praktisk gjennomføring av kampen.   

• Organisering av transport etc. til bortekamper. Dette velger hvert enkelt lag om de ønsker 

å gjøre.   

• Sørge for at en har dommer til laget sine hjemmekamper.   

• Sørge for at drakter, baller og annet utstyr er på plass til kamper og treninger.   

• Sende ut mail til foreldre om kioskregler.   

• Lagleder er lagleder fram til neste oppstartsmøte.   

• All foreldrekontakt går gjennom lagleder  

   

   

   

4.4.3 Hospitering   
Spillere med stor interesse for trening kan få tilbud om trening på et høyere nivå i tillegg til sitt 

ordinære lag i klubben.   

   

Følgende regler gjelder for hospitering:   

   

   

A: Spillerens trener i ordinær gruppe.   

B: Klubben.    

C: Trener ditt hospitering er aktuelt.   

A kontakter B om de ser et behov for at en spiller med god innsatsvilje på treninger kan ønske 

seg ekstra trening, (for så å ta med seg lærdom ned til sitt ordinære lag) deretter kontaktes C. 

Spiller og foreldre skal ikke involveres før disse parter har blitt enig om hvilket tilbud som kan 

gis.    

Om C har behov, kan også spiller bli benyttet på kamp, men ikke utover sine egene kamper 

med sitt ordinære lag.   

4.4.4 Flest mulig – Lengst mulig – God kvalitet.   
Et viktig moment for oss er å ta godt vare på alle slik at flest mulig blir i fotball miljøet 

lengst   

mulig. Samtidig er det viktig å kunne stimulere til god utvikling for spillere som faller  

inn under kategorien jfr planens pkt 4.4.3 Hospitering.   

   

http://malselv-il.no/fotball/styret
http://malselv-il.no/fotball/styret
http://malselv-il.no/fotball/styret
http://malselv-il.no/fotball/styret
http://malselv-il.no/fotball/styret
http://malselv-il.no/fotball/styret


          
malselv- 
il.no   

24   

   

• Innlæring av den gode treningskultur jfr planens pkt 4.4.10, Seniorlagets kamp- og 

treningskultur, skal påbegynnes allerede i barnefotballen (fom 6 år) og følges hele veien til 

spillerne når seniornivå. Det er svært viktig at foreldre / foresatte er godt kjent med 

treningskulturbegrepet og dets betydning.   

• Vi ønsker og tilby et differensiert tilbud, som betyr at alle skal så langt det er mulig få et 

tilbud tilrettelagt for deres nivå. uavhengig av kjønn og alder. Dette skaper jevnbyrdighet 

og sørger for at alle opplever både mestring og utfordring.  

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/2016/hva-differensiering-

er-og-ikke-er/ 

• Vi ønsker at så mange som mulig i vår kommune har et tilbud. Vi har et hovedfokus på 

skolene Olsborg og Karlstad, men vi ønsker alle hjertelig velkommen til oss. Uavhengig av 

bosted, og tilhørighet.  

• Inndeling av lag vil variere fra år til år. Dette fordi det i enkelte alderstrinn er vanskelig og 

stille fulle lag. Vi prøver å tilrettelegge individuelt fra år til år. Slik at vi kan komme med 

tilbud til de som ønsker å delta.  

• Vi oppfordrer alle til å delta på turneringer i nærmiljøet, dette skaper et unikt samhold i 

spillergruppene. Årlig har vi som samlet klubb satset på å dra på turneringen i Ballangen. 

Dette mener vi er med på å bygge broer internt mellom alderstrinnene i klubben, samt 

styrke samholdet i spillergruppene. Ut over dette oppfordrer vi til og delta på turneringer 

rundt om i nærmiljøet, men vi har forståelse for at det i enkelte tilfeller kan by på 

utfordringer, for den enkelte. og derfor har vi ikke satt noen krav til deltagelse på 

turneringer. Om det er lag som ønsker og delta på turneringer lengre unna enn 2t. kjøring 

fra Målselv. Skal dette drøftes med sportslig utvalg før dette gjennomføres. 

• Minimums krav til og stille et lag: Vi har et minstekrav for å melde på et lag. Der må det 

være minst en trener og en lagleder for hvert lag. Dette for å på best mulig måte klare og 

administrere oppgavene rundt laget. Men om laget har flere trenere og lagledere så vil vi 

ikke stå i veien for dette, men det kreves da god dialog mellom de frivillige.  

4.4.5 Keepertrening.   
Målselv IL har keepertrener som skal gi egne keepertreninger til keepere i alle årsklasser.   

   

   

En bør samle gruppen med både jenter og gutter og tilby keepertreninger for disse en gang i 

måneden.    

Keeper skal delta i den vanlige treningen til laget på samme nivå som de andre spillerne for å 

opparbeide fotballforståelse, styrke og teknikk som de andre spillerne.   

En opplever ofte at keeper er ei forsømt gruppe, men er en like viktig spiller som de andre ute 

på banen.   
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4.4.6 Aldersgruppe 6 – 10 år.   

Generelt:   

• Foreldre/foresatte skal være tilstede under trening/ kamp, eventuelt avtale med andre 

voksne at de har ansvar for barnet.   

• Treningene skal legges opp på spillerne sine premisser.   

• Spillglede og lek skal ligge i bunn for all aktivitet.   

• Koordinasjonsøvelser.   

• Spill på små områder.   

• Få spillere på hvert lag.   

• Ofte i kontakt med ballen.   

• Beste motiveringsfaktor er å lage mål – sørg derfor for at målene er store nok til det.   

• Treneren setter opp lagene slik at alle får være med å vinne og tape.   

Mål for opplæringen:   

Treneren skal tilrettelegge og lede aktivitetene slik at det gir spillerne:   

   

   

• Innføring i den tekniske delen av fotballferdighetene.   

• Erfaring i situasjonar vesentleg knyttet til pasning/mottak og avslutninger mot mål.   

Tema:   

• Individuell ballbehandling – føre/beherske/treffe ballen.   

• ” Spille sammen med” – ta i mot og avlevere ballen.   

• ” Spille mot” – overliste motstander og lage mål.   

• Spill og lekformer som utvikler teknikk rettet mot pasning/mottak og avslutninger på mål.   

Retningslinjer for fysiskpåvirkning:   

• Fotballkoordinasjon skal innøves gjennom spillaktiviteter og ferdighetsøvelser.   

• Spesiell styrke eller utholdenhetstrening skal IKKE gjennomføres.   

• Det skal allerede på dette alderstrinn innføres tøyingsøvelser.   

Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning:    

Målet skal være å skape lyst og glede til å spille fotball. Dette oppnår en 

gjennom:   

   

• Morsomme øvelser.   

• Positive tilbakemeldinger.   

• Rettferdighet.   

• Godt humør hos trenere/ledere.   

Toleranse:   

Spillerne skal læres opp til å tolerere at andre kan gjøre feil. Tendenser til innbyrdes kjeftbruk 

skal stoppes tidlig.   
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Ansvar:   

Lære ungene/foreldre/foresatte å møte presis til trening og kamp. Det stilles allereie nå krav til 

oppmerksomhet og nøyaktighet.   

   

   

Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg   

Individuell ballbehandling–individuelle og parvise øvelser:   

• Føring av ball   

• Pasninger, mottak og heading • Demping og kontroll av ballen   

Spill og lek rettet mot teknikk:   

• Skuddøvelser.   

• Pasning- og mottaksøvelser.   

• Headeøvelser.   

• Føre/drible øvelser.   

Spille sammen med:   

• Aktiviteter der 2, 3 eller 4 spiller sammen med pasninger/mottak/skudd.   

• Samarbeid gjennom invitasjon/pasning.   

Spill mot:   

• Ett mål spill   

• To mål spill   

•    

Tips til øvelser fins blant annet her:   

• Treningsøkta.no: https://no-fotball.s2s.net/home/    

• UEFA Training ground:  http://www.uefa.com/trainingground/index.html   

• Faglitteratur: Ferdighetsutvikling i Fotball   

4.4.7 Aldersgruppen 11 – 12 år   

Generelt:   

• Treningen er svært betydingsfull for framtidig utvikling.   

• Modnes fysisk for innlæring av grunnleggende teknikk.   

• Modnes mentalt for mer direkte påvirkning og læring.   

• Egen vurderingsevne er blitt bedre – mer kritiske til egne prestasjoner. Bevisstgjør spillerne 

på dette.   

• Fotballferdighet- og teknikktrening skal prioriteres.   

• ”Terping” på læringsmomenter/grunnleggende teknikk følges opp videre.   

• Spillerne begynner å oppdage lagfølelsen, de trenger hjelp av lagkameratene. Samspillet 

blir klarere.   

https://no-fotball.s2s.net/home/
https://no-fotball.s2s.net/home/
https://no-fotball.s2s.net/home/
https://no-fotball.s2s.net/home/
https://no-fotball.s2s.net/home/
https://no-fotball.s2s.net/home/
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
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Mål for opplæringa:   

Grunnleggende opplæring i den tekniske delen av fotballferdighetene for:   

• Føring – vending – dribling   

• Pasning – mottak   

• Skudd   

• Heading   

Smågruppers samhandling for å skape avslutninger foran mål.    

Temaer:   

• Føring – vending – dribling – skudd • Mottak (føring, pasning, skudd)   

• Pasning:   

- Pasningsalternativ – pasningsvinkler.   

- ”Enkle” pasninger – lett å ta imot.   

- Pasningsfinter.   

- Pasnings-skygge.   

- Invitasjon til pasning.   

• Skudd   

• Heading   

• Pressteknikk og noe om sikring i forsvar.   

Retningslinjer for fysisk påvirkning:   

• Spillerne er nå i en stabil fysisk vekstperiode.   

• Bevegelsesskolering og innøving av grunnleggende teknikker prioriteres høyt.   

• Ren styrketrening og utholdenhetstrening skal IKKE gjennomføres.   

• Ren løpstrening skjer i korte intervall med gode pauser. Dette med tanke på å forbedre 

hurtigheten. Fotball er en intervallbasert idrett.   

• Gode tøyeøvelser skal benyttes og innarbeides som en viktig del av treningen.   

Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning:   

Målet skal også for denne aldersgruppen være å skape lyst og glede til å spille fotball og drive 

idrett. I tillegg skal en også påvirke holdninger mht:   

• Ansvar for seg selv.   

• Disiplin (lytte/lære).   

• Treningsregler, lære seg å holde treningstider og kamptider. Møte presis!   

• Teknikktrening som setter krav til mange repetisjoner – påvirke til egentrening.   

• Påvirke holdninger til seier og tap.   

• Ansvar for klubben:   

- Utstyr holdes i orden.   

- Ansvar for utstyr ut og inn på treningene.   

- Overholde klubbens regler.   

- Respekt for medspillere, motspillere og dommer.   
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- Respektere samarbeid og samhold.   

Råd for gjennomføringen:   

• Hovedvekten skal legges på den tekniske delen av fotballferdigheten.   

• Trenerens rolle skal være både å tilrettelegge og instruere.   

• Ta opp få momenter om gangen – teknikken gjentas ofte.   

• Spillaktiviteter mot 1 og 2 mål på små områder og med få spillere på hvert lag – store nok 

mål!   

• I andre rekke kommer rettleding i taktiske momenter, men spillerne skal opp- muntres til å 

finne løsninger selv.   

   

   

   

   

   

Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg:   

I tillegg til vanlig spill kan følgende være gode retningslinjer:   

• Føring – vending – dribling.   

• Mottak.   

• Pasningsteknikk.   

• Skudd.   

• Heading.   

• Taktisk grunnlag for pasningsspill og mottak.   

• Presseteknikk og sikring.   

Tips til øvelser fins blant annet her:   

• Treningsøkta.no: https://no-fotball.s2s.net/home   

• UEFA Training ground: http://www.uefa.com/trainingground/index.html • Faglitteratur: 

Ferdighetsutvikling i Fotball.   

4.4.8 Aldersgruppen 13 – 14 år   

Generelt:   

• Puperteten er i gang.   

• Psykisk labile – usikre/påtatt tøffhet/variabelt humør.   

• På grunn av sterk vekst kan koordinasjonsevnen være variabel.   

• Kreativiteten og konsentrasjonen i sterk utvikling.   

• Lærevillig og ergjærrig.   

• Det skal legges mer vekt på teknisk/taktisk utvikling enn på fysisk utvikling.   

• Gruppen er mer prestasjonsbevisst enn før.   

• Rettferdighets bevisste.   

Mål for opplæringa:   

http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
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• Videreutvikle de tekniske fotballferdighetene.   

• Enkeltspiller sin tekniske framgang er viktigare enn lagets resultat.   

• Påvirke holdning til egentrening.   

• Utvikle taktiske ferdigheter.   

• Bygge opp og avslutte angrep.   

• Forsvar/forstyrre motpartens angrep.   

Temaer:   

• Retningsbestemt mottak.   

• Føring, finting, dribling.   

• Mottak – vendinger.   

• Dribling.   

• Pasning.   

• Skudd.   

• Pasninger – kort/lang.   

• To mot en situasjoner.   

• Veggspill.   

• Overlapping.   

• Ballvinning.   

• Angrepsavslutning.   

   

• Innlegg, bevegelse foran mål, avslutning.   

• Alene med keeper – avslutning.   

• Forsvarsspill.   

• Sentrale retningslinjer.   

• Press, sikring, markering.   

• Takling.   

Retningslinjer for fysisk påvirkning:   

Stor spredning i fysisk utvikling gjør det vanskelig å sette konkrete fysiske mål. Det fysiske 

grunnlag utvikles gjennom høy intensitet i spillet.   

• Styrketrening foregår uten vekter!” Sikringskost” mot skader ved spesiell styrketrening for 

muskulatur rundt mage/rygg, hofte, kne og ankel f.eks. ved at spilleren bruker egen kropp 

som belastning.   

• Hurtighetstrening – bl.a. hurtighet og innsats i sprinter, rykk, vendinger og taklinger.   

• Spenst – få repitisjonar med max innsats.   

• Uttøyingsprogram som avslutning på all trening og kamp.   

Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning:   

• Gunstig aldersgruppe for påvirkning av holdninger.   

• Holdningsskapende arbeid ift det å prestere – det er lov å være best!   
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• Holdning til egentrening.   

• Holdning til konsentrasjon, interesse og entusiasme til trening og kamp.   

• Holdning og respekt for medspillere, motspillere, trener, ledere og dommer.   

• Ansvar for klubbens utstyr samt holde eget utstyr inntakt.   

• Holdninger til sunt levesett (kosthold, søvn etc.).   

Råd for gjennomføring:   

   

• Ha et hovedmål for hver trening som blir gjort kjent for spillerne.   

• Klare læringsmoment i øvelsene.   

• Still kvalitetskrav – gi ros og korriger slik at det blir understreket det som er viktig.   
• Spill i små grupper fra 1: 1 til 7: 7.   

   

• Bruk oppvarmingsdelen til å fokusere og vektlegge den tekniske delen.   
  -  Ikke aksepter slurv!   

• Taktisk del blir lagt inn i spillaktiviteter.   

Forslag til aktiviteter og øvingsutvalg:   

• Føring – finting – dribling.   

• Retningsbestemt mottak.   

• Mottak – vending.   

• Dribling.   

• Pasning.   

• Skudd.   

• Forutsetninger for godt pasningsspill.   

• To mot en situasjoner.   

• Angrepsavslutning.   

• Forsvarsspill.   

   

   

Tips til øvelser fins blant annet her:   

• Treningsøkta.no: https://no-fotball.s2s.net/home.php   

• UEFA Training ground: http://www.uefa.com/trainingground/index.html • Faglitteratur: 

Ferdighetsutvikling i Fotball.   

4.4.9 Aldersgruppe 15 – 16 år   

Generelt:   

• Ekstrem vekstperiode.   

• Guttene utvikler større muskulatur enn jentene.   

• Koordinasjonsevnen er i fin utvikling.   

• Sterk vekst i kretsløpsorganene.   

https://no-fotball.s2s.net/home.php
https://no-fotball.s2s.net/home.php
https://no-fotball.s2s.net/home.php
https://no-fotball.s2s.net/home.php
https://no-fotball.s2s.net/home.php
https://no-fotball.s2s.net/home.php
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
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• Opptreden som kan gi seg utslag i usikkerhet, sjenerthet, påtatt tøffhet, brutal opptreden 

og direkte aggresjon.   

• Tåler sterk fysisk belastning, men trenger lang restitusjonstid.   

• Kreativiteten i kraftig utvikling.   

• De fleste guttene er midt i puberteten.   

• Sterke sosiale behov gjør seg gjeldende.   

• Vær OBS på at stort fråfall kan skje i denne aldersgruppa på grunn av andre interesser. Hva 

kan gjøres for å beholde dem? Treningstider? Treningsmengde?   

Mål for opplæringen:   

• Vedlikehold og utvikling av tekniske ferdigheter.   

• Lære deler av det taktiske spillet gjennom alternative muligheter for” oppbygging av 

angrep”,” å skape målsjanser” og” å avslutte angrep”.   

• Utvikle enkeltspillere gjennom egentreningsprogram.   

• Grunnprinsipp i forsvarsspill – soneforsvar, press/vinkel/avstand etc.   

• Enkeltspilleres fremgang er viktigere enn lagets resultater.   

Temaer:   

• Pasningskvalitet – korte og lange pasningar.   

• Mottak.   

• Retningsbestemt mottak.   

• Mottak – vending.   

• Dribling.   

• Pasning.   

• Skudd.   

• Veggspill.   

• Overlapping.   

• Ballovertaking.   

• Innlegg - bevegelse foran mål.   

• Skudd.   

• Heading.   

   

   

   

   

   

Retningslinjer for fysisk påvirkning:   

• God fysisk trening oppnår en gjennom høy intensitet i spillet.   

• En del styrketrening (uten vekter) som førebygger skader. F.eks. sirkeltrening to og to 

sammen.   

• Hurtighetstrening på alle områder er viktig.   
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  -  Spenst – få repetisjoner med maks innsats.   

• Vær OBS på at de eldste nærmer seg junior-/seniorfotball – forbered spillerne på de krav 

som stilles.   

• Uttøyingsprogram som avslutning på all trening og kamp.   

Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning:    

Bevisstgjøre spillerne i forholdet dem har til fotball:   

• I hvilken grad ønsker spillerne å satse på fotball.   

• Gjøre spillerne bevisst på konsekvensen for å nå sine mål (A-lag, landslag, proff).   

• Hvilke utfordringer kan dem møte utenom den aktive fotballen?   

• Ta også vare på dem som ikke er best slik at dem blir i klubben (opplæring for å bli trenere, 

ledere og dommere).   

• Hvilke holdninger skal den enkelte ha til sosiale fenomen som rus og mobbing?   

• Holdningsskapende arbeid i klubben og i samarbeid med krets og NFF.   

• Holdning til egentrening påverkast.   

Rådforgjennomføringen:   

• Viktig at aktiviteter/øvelser blir sett i sammenheng med foregående alderstrinn. Det er 

altså i større grad forståelses- og ferdighetsnivå som må være avgjørende for hvem / hvor 

mange moment en bør vektlegge.   

• Bruk mye ball, også under oppvarming og mer fysisk betont trening.   

• Prioriter teknikktrening og individuell teknisk/taktisk trening foran lagorgani- sering og 

ressurstrening.   

• Vektlegg kvalitet i teknisk utførelse.   

Tips til øvelser fins blant annet her:   

• Treningsøkta.no: https://no-fotball.s2s.net/home.php   

• UEFA Training ground: http://www.uefa.com/trainingground/index.html • Faglitteratur: 

Ferdighetsutvikling i Fotball.   

4.4.10 Senior laget (A-laget)   

Bestemmelser for seniorlaget:   

Treneren er lederen for seniorlagets støtteapparat og spillergruppen. Det betyr at treneren har 

alle fullmakter for å påvirke seniorlagets retning når det kommer til selve gjennomføringen av 

seniorlagets aktiviteter (trening og kamp). Dette innenfor rammen av beskrivelsen av vår 

spillestil. Vår spillestil er definert i et eget hefte.   

Følgende prinsipper skal likevel legges til grunn for trenerens prioriteringer når det gjelder 

tildeling av spilletid på seniorlagets kamper (prioritert rekkefølge):   

• Treningsoppmøte skal alltid være en tungtveiende faktor når laget tas ut. Denne føringen 

er ment å stimulere til at spillerne møter på trening, og at det tydeliggjøres at 

treningsoppmøte lønner seg.   

   

http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
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• Dersom det basert på statistikk for treningsoppmøte står likt mellom to spillere ift å være i 

startoppstillingen skal den med de beste ferdighetene foretrekkes.   

• Spillere som utviser gode holdninger til idretten, god etterlevelse av 

treningskulturbegrepet kombinert med gode ferdigheter prioriteres også for spilletid.   

Vår treningskultur:   

Alle trenere og spillere i Målselv IL plikter å sette seg inn i definisjonen av vår trenings- kultur 
og rette seg etter disse bestemmelsene. For trenere gjelder det å følge opp disse 
bestemmelsene, og for utøverne gjelder det å vise at man følger dette opp i praksis gjennom 
treningshverdagen.   

Før trening:   

• Forfall skal begrunnes! Det skal varsles I god tid hvis en ikke kan møte på trening.   

• Den enkelte sørger for godt og riktig væskeinntak.   

• i møter i garderoben senest 15 minutter før treningen starter for forberedelser til dagens 

økt.   

• Treningen starter presis.   

• Utstyret skal være på plass og i orden. Gjelder både eget og lagets utstyr.   

Under trening:   

• Alle tar ansvar for å motivere hverandre.   

• Alle tar ansvar for å bidra til så høy kvalitet som mulig.   

• Vi viser engasjement og fokus både i øvelser og spillsekvenser.   

• Vi går foran med god innsats! Har du en god dag, så tar du ekstra ansvar og går foran.   

• Det er lov å rose og rise hverandre konstruktivt.   

• Vi følger opp hverandre med råd og tips.   

• Vi spiller hverandre god.   

• Husk å drikk underveis.   

Etter trening:   

• Først: Felles nedjogging.   

• Alle samler sammen utstyr.   

• Vi tøyer ut sammen. Husk også væskebalansen.   

• Evaluering av dagens treningsøkt.   
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Vedlegg A /Nøkkelopplysninger for MÅLSELV IL   
   

NØKKEL OPPLYSNINGER FOR MÅLSELV IL   
   

   

Navn:   

Målselv IL (MIL).   

   

Stiftet:   

MIL ble stiftet i Sollia 11.februar 1906.   

MIL Fotballgruppen ble stiftet på ungdomshuset Karlstad/Rossvoll 23.februar 1949.   

   

Undergrupper:   

Fotball, Friidrett, Orientering, Ski, Barneidrett og Skihytta.   

Målselv IL/fotball gruppen.   

  Bane:   

MÅLSELV ARENA   

  106m x 68m   

11, 7, 5 og 3`r baner   
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Bankkonto – drift av fotballgruppen:   

4715.60.28912   

   

   

Bankforbindelse:   

Sparebank1 Nord Norge   

   

Hjemmeside:   

www.malselv-il.no   

   

E-postadresse:  post@malselv-il.no   

   

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:   

979.484.747   

   

Årsmøtemåned:   

Februar   

 

 

 
   

   

   

http://www.malselv-il.no/
http://www.malselv-il.no/
http://www.malselv-il.no/
http://www.malselv-il.no/
http://www.malselv-il.no/
http://www.malselv-il.no/
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Vedlegg B / Sesongsykluss for MÅLSELV IL Fotballgruppen   

SESONGSYKLUS FOR MÅLSELV IL FOTBALLGRUPPEN   
SESONGSTART: På høsten legges grunnlaget for kommende sesong.   

   

   

   

   

   

   

   
Oktober   

   

Avslutning for alle lag. 
vintertiltak for arenaen.   
(Se ann snømengder på banen)   

20.okt    

Anleggsutvalg.   

Starte prosessen med vedlikeholdet av eksisterende avtaler, samt innlede 

dialog for inngåelse av nye avtaler med samarbeidspartnere og sponsorer.   
20.okt   Markedsutvalget   

Trener og lagleder møte, oppsummering av sesongen og forberedelser til 

neste sesong.   
31.okt   Sportslig utvalg   

Lagsmatriell, innsamling. Taes ifm trener og lagleder møte.   31.okt   Materialforvalter   

Sende inn bestilling på nødvendig materiell ihht satslister (komplettering)   31.okt   Materialforvalter   

Kalle inn valgkomitéen til møte vedr forberedelser til kommende årsmøte.    

   

31.okt   

   

Leder   

   

November   

   

-Oppstart for voksen og ungdomsfotball. -Kvitter ut nødvendig matriell til 

oppstart.   
30.nov   Sportslig utvalg  

Materialforvalter    

November Starte prosessen med trener og lagleder rekruttering for neste sesong 15. nov Sportslig utvalg 

Desember   

   

Sende ut faktura til våre samarbeidspartnere og sponsorer jfr inngåtte avtaler.   

   

31.des   

   

Kasserer   

   

   

   
Januar   

   

Oppstart for barnefotballen, begynne rekruttering av de minste. Avtale om 

rekruttering kan være i samarbeid med idrettsskolen? -Kvitter ut nødvendig 

matriell til oppstart.   

31.jan   Sportslig utvalg 

Materialforvalter   

Innhente informasjon vedr påmelding av lag til seriespill. Melde på lag ihht 
frist gitt av TFK   

   

31.jan   

   

Sportslig utvalg   

   

   

   

   
Februar   

   

Følge opp innbetaling fra sponsorer og avtaler.   1.feb   Kasserer   

Regnskap skal være klart til Årsmøte. Oversendes Leder i fotballgruppen 

når klart.   
12.feb   Kasserer   

Årsmelding, budsjett og innstilling til valg skal være klart til årsmøte. All 

dokumentasjon oversendes Hovedlaget når klart.   
12.feb   Leder   

Innhente oppdatert liste for voksen fotballen, sende ut faktura i god tid til 
betalingsfrist 12.april   

   

25.feb   

   

Kasserer   

   

Mars   

   

Kunstgressbanene ryddes for snø   

   

15.mars   

   

Anleggsutvalget   

   

   

   

Ordne til lagsbagger og medisin veske til alle lag. (drakter,vester,kjegler)  10.april   Materialforvalter   

Pre-season med alle lag.    15.april   Sportslig utvalg   
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April   

   

Innhente oppdatert spille lister for barne og ungdoms fotballen. Sende ut 
faktura i god tid til betalingsfrist. Følge opp innbetaling på voksen 
fotballen.   

   

15.april   

   

Kasserer   

   

Mai   

   

Bestille treningstider i Bardufosshallen og Storhallen   

   

20.mai   

   

Sportslig utvalg   

   

Juni   

   

Fotballskole   

   

10.juni   

   

Sportslig utvalg   

   

Juli   

   

                                FOTBALLFERIE   

   
   

   

   

   

August   

   

Høst sesongen starter.   

   
   

   

   

   

September                              SESONGAVSLUTNING         

            

   

   

   

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

                    

   

   

   

Samhold er stein, splittelse er sand.  
- Gassisk ordtak -   



   
        malselv-il.no   

Handlingsplan 2   
   

Målsetting:   

   

 

MIL Fotballgruppen skal gjennom systematisk arbeid rekruttere og utvikle gode ledere.   

   

Våre utfordringer:   

   

• Som for alle idrettslag er det en utfordring at alt baserer seg på frivillighet.   

   

Tiltak:   

   

• Gi ledere nødvendig verktøy for å kunne utføre sitt verv på en god måte. Et verktøy vil 

være Organisasjons- og sportsplanen. Et annet viktig verktøy vil være å drive intern 

opplæring, slik at alle vet hva som skal gjøres og med hvilken kvalitet. I tillegg kan det tilbys 

lederkurs i regi av Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund.  

• Vi skal til enhver tid ha kompetanse i klubben.   

Minimums krav til kompetanse  

Styret: minimum halve styret MÅ ha gjennomført kurset fotball leder 1.  

Trener: Alle trenere skal til enhver tid ha gjennomført kurs og opplæring i henhold til krav 

som stilles for de gitte alderstrinn som trenes.  

I perioder vil det bli naturlig med utskifting av trenere og styremedlemmer. Det er da 

Viktig at vi gjennomfører kursing slik at kompetansen opprettholdes.  

  

   

Oppfølgingsansvar:   

   

Leder   
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Handlingsplan 3   
   

Målsetting:   

   

 

 For å kunne fordøye kunnskaper må man motta dem med lyst.   
- Anatole Franke –   

MIL Fotballgruppen skal gjennom systematisk arbeid først og fremst bidra til god kompetanse blant 

våre trenere.   

   

Våre utfordringer:   

   

• Som for alle idrettslag er det en utfordring at alt baserer seg på frivillighet.   

   

Tiltak:   

   

• Rekruttere blant motiverte og ”sultne” trenere.   

• Gi faglig påfyll gjennom interne utviklingstiltak.   

• Tilby faglig påfyll gjennom kurs gjennom Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund, 

herunder Troms fotballkrets.   

   

Oppfølgingsansvar:   

   

Sportslig utvalg   
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Målsetting:   

   

 

   

                  

   

   

MIL Fotballgruppen skal gjennom kompetente trenere bidra til god spillerutvikling.   

   

Våre utfordringer:   

   

• Den største utfordringen ligger under handlingsplan 4.   

• Når denne forutsetningen under handlingsplan 4 er på plass vil neste utfordring være å 

skape best mulig aktivitet på treningsfeltet, fra de yngste til de eldste spillerne.   

   

Tiltak:   

   

• Planlegge, gjennomføre og evaluere treningsøkter for hvert enkelt lag fra de minste til de 

største.   

• Vise stor vilje til å formidle kunnskap, trygghet og oppmerksomhet i treningsarbeidet, hver 

enkelt trening.   

• Stille krav til utøverne fra de minste til de største, tilpasset alder, ferdigheter etc beskrevet 

i Organisasjons- og sportsplanens sportsdel.   

   

Oppfølgingsansvar:   

   

Sportslig utvalg og trenerne   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 My grandma was my best coach, because she cared.   
- Ukjent -  
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Målsetting:   

   

 

   

MIL Fotballgruppen skal gjennom god kompetanse skape en god treningskultur å være stolt av på alle 

nivå.   

   

Våre utfordringer:   

   

• For mange har begrenset forståelse for hva begrepet treningskutur er. Utfordringen blir å 

skape den nødvendige forståelsen og ikke minst hvilke krav som skal settes og Følges opp 

innenfor hver enkelt aldersgruppe.   

   

Tiltak:   

   

• Lære opp trenerne om hva begrepet treningskultur betyr som helhet, og differensiere 

dette på alderstrinn.   

• Følge opp at treningskulturen innarbeides fra tidlig alder, at foreldre foresatte forstår 

viktigheten av at god treningskultur skapes og at denne forståelsen skapes blant utøverne.   

   

Oppfølgingsansvar:   

   

 Sportslig utvalg og trenerne   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Plans are nothing; planning is everything.   
- Dwight D. Eisenhower -  
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Handlingsplan 6   
   

Målsetting:   

   

 

  

  

   

 Rekruttere nye spillere og trenere.  

  

  

Gjennom og systematisk vise gode holdninger og treningskultur ønsker vi og tiltrekke flest mulig til 

Målselv IL  

  

  

  

Utfordringer: En utfordring vi opplever at vi som klubb kanskje ikke vises godt nokk i lokalsamfunnet.   

   

   

   

 Tiltak:  

   

   

• Vise våre gode holdninger i Sosiale media. Dette kan gjøres ved og legge ut på 

fotballgruppe sine sider på facebook hva som skjer i forbindelse med Målselv IL  
• Tilrettelegge informasjon til barn og unge, i skole og barnehage. (ranselpost og informasjon 

som videre bringes til foreldre.  

   

   

   

   

  

  

   

  

  

  

   

  

Det ska dæm ha Real Madrid,   

   

dæm prøvd!  
- Nils Arne Eggen -   
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Målsetting:   
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                                    Vedlegg D / SALTEX   
  

 7, 5`r mål)   
   

Vedlegg E / Anskaffelses rutiner Lag, SPORT1, APOTEK  

Anskaffelsesrutiner.   
Lagsmateriell:   

Sport1 er vår hovedleverandør av idrettsmateriell. Dette gjelder alt fra draktsett, fotballer, 

medisinskrin, kjegler og øvrig materiell definert i materiellsats for hhv barnefotball samt 

ungdoms- og voksenfotball.   

   

Når det gjelder sanitetsmateriell så er dette litt spesielt da Sport1 ikke har alle produkter i sitt 

sortiment. Det betyr at sanitetsmateriell ihht lagssats skal handles inn som følger: Sport1 

leverer:   

• Isposer   

• Elastisk bind   

• Sportstape   

• Plaster   

• Elektrotape   

• Compeed   

Apotek1 leverer:   

• Saks   

• Bomull pads   

• Pyrisept   

•    Tigerbalsam   

   

Merknad:   

Det er opprettet konto for Målselv IL Fotballgruppen hos Apotek1 på Andslimoen. Ovennevnte 

varer hentes ut av Målselv IL. Faktura sendes Målselv IL etterskuddsvis.   

   

Det er kun materialforvalter og leder i MIL Fotballgruppen som har myndighet til å effektuere 

evt anskaffelser av lagsmateriell.   

   

 

– Barnefotballen (6 – 12 år)   
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Materiellsats  -  Barnefotball  (6-12  år).   
                            

    

Benevning     Antall      Merknad           

Medisinkoffert:   1 stk     

Innhold: 2 stk isposer, 1 bx isspray, 1   

                stk elastisk bind, 1 stk saks, 1 pk   

                bomull, 1 fl pyrisept, 1 rl  

sportstape og   

1 stk       

3 stk       

              1 pk plaster.                       

Ballsekk:                   

Fotball, utendørs Matchballer        

1 stk       

………   

………   

    

    

                            

Utstyrsbag:                   

Vest, blå                   

Vest, rød                   

1 stk       

2 par   

1 stk   

    

    

2 stk       

ca.20 stk/………….       

                            

Draktbag:                   

Keeperhansker            

Keeperbukse            

Keepertrøye            

Spillertrøye, hvit            

Shorts            Shorts anskaffes av den enkelte.    Strømper        

      Strømper anskaffes av den enkelte.      

                            

    

    

                            

Nøkkel til dør på baksiden    (gymbygg):  Trener/Lagleder          

Nøkkel til lagerrom (gymbygg): Trener/Lagleder          

                      
  Signatur.   

                            

Mottatt lag: (noter evt avvik) sammen med materialforvalter       

                          

                          

                          

Signatur - ansvarlig mottaker:                   



   
post@malselv-il.no   

   

38   
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H2 / Materiellsats 13-19 år og seniorlag.   

Materiellsats  - Undoms- (13-19 år og seniorlag)   
                              

  Benevning       Antall      Merknad   

Medisinkoffert:   1 stk  Innhold - minstekrav: 4 stk isposer, 1                  
   bx isspray, 3 stk elastisk bind, 1 stk                     saks, 1 pk bomull, 1 fl 

pyrisept, 2 rl  

                    sportstape, 3 rl elektrotape, 1 pk  

                    plaster, 1 pk compeed   

    

               (gnagsårplaster) og 1 bx Varmekrem,   

Ballsekk:          

Fotball, sommer   

Fotball, innendørs   

Fotball, match   

        

Utstyrsbag:       

Vest, blå       

Vest, rød       

        

Draktbag:       

Keeperhansker   

Keeperbukse   

Keepertrøye   

Spillertrøye, hvit   

Shorts     Strømper       

          

    

                          

    

    

Nøkkel til dør på baksiden (gymbygg):                       

Trener/Oppmann         

Trener/Oppmann              
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Nøkkel til lagerrom (gymbygg):   

          

          

Mottatt lag: (noter evt avvik) sammen med 

materialforvalter  

          

          

          

Signatur - ansvarlig mottaker:   

          

   

     

    

   

      

      

      

      

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Signatur.   

    

   

   

H3 / Materiellsats ballkasse - Olsborg   

    

    

    

    

    

NB!   

Ballkasse - Olsborg.   
                    

  Kasse 1 - 3'er fotballer.               

                    

  4 stk   Ballsekk               

40 stk   Fotball, 3'er                         

         

  Kasse 2 - 4'er fotballer.               

                    

  4 stk   Ballsekk               

40 stk   Fotball, 4'er               

                    

                    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fotballene er til felles bruk for alle lag fom 5 år tom 12 år.Ta ansvar og lever ballene 
tilbak etter trening.   

Tell ut ballen og tell inn samme antall etter trening.   

e umiddelbart   

    

    
                        

                        

Notater:   
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H4 / Materiellsats – Bardufosshallen.   

Materiellsats - Bardufosshallen.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Innhold:   

1 stk   

1 stk   

                    

                      

Bag med følgende innhold:           

Kjegler           

Vest, grønn     Vest, rød         

Vest, gul           

Vest, blå           

Keeperhansker           

                    

Medisinskrin               
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NB!   

ALT UTSTYR SOM BRUKES SKAL LEGGES TILBAKE UMIDDELBART ETTER ENDT TRENINGSØK  T.   

                            

LYKKE TIL MED TRENINGEN!                       

                            

   

Notater:   
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