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1. Visjon og mål 

Visjon 
Gøy med fotball!  

Klubbens langsiktige mål 
FK Fauske Sprint skal være en breddeklubb, vi skal ha et tilbud til de som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner. 

Klubbens arbeidsmål 

 Utvikle organisasjonen gjennom kompetanseheving og gode rutiner 

 FK Fauske Sprint skal jobbe for å skape trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. 

 FK Fauske Sprint skal jobbe for å utvikle gode holdninger både blant klubbens medlemmer og de rundt klubben. 

Klubbens kjennetegn 

Trivsel – samhold og utvikling 
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2. Fauske-Sprint – organisasjon  
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3. Utvalgenes ansvarsområder 

Styret 
Styret består av Leder, nestleder og 3 medlemmer. 

Daglig Leder 
Overordnet 

DL står for den daglige ledelse av klubbens virksomhet.  

DL er ansvarlig for at klubbens drives i henhold til: 

 Gjeldende lover og regler  

 Lover og retningslinjer fra NFF 

 Klubbens vedtekter 

 FIKS-ansvarlig 

 Vedtak gjort av Styret 

 

Organisatorisk: 

DL er direkte underlagt styret og forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med Styrets Leder (SL). SL er overordnet mellom styremøter. 

 

Fullmakter: 

DL har fullmakt til å forplikte klubben for beløp i henhold til firmaattest i Brønnøysund. 

DL kan uttale seg offentlig om klubbens ordinære drift og forhold knyttet til dette. 

Ekstraordinære saker skal avklares med SL. 

 

Rapportering 

DL skal gi styret underretning om klubbens virksomhet, stilling og resultatutvikling. Følgende faste rapporter skal gis i månedlige styremøter: 

 Status drift 

 Regnskapsrapporter med avviksrapportering 

 Forventet årsresultat 

 

DL har plikt til å orientere SL og Styret om alle forhold som kan påvirke klubbens økonomiske resultat eller generelle omdømme i vesentlig grad. 
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Arrangement 
Arrangementskomitéen for kantina ved større arrangement består av 3 personer. Turneringsutvalget består av hovedansvarlige for forskjellige 

områder (Kampoppsett, kantinedrift, rydding, parkering, dømming, Fair-play, rigging og nedrigging). 

Sportslig leder 

Stillingens formål 

 Utarbeide sportslige mål for avdelingen 

 Lede og koordinere det sportslige arbeidet i avdelingen 

 

Stillingens organisatoriske plassering 

 Direkte underlagt Styret. 

 Daglig Leder representerer Styret i daglig drift 

 Rapporterer Økonomi til Daglig Leder. 

 

Stillingens ansvarsområde 

1. Rekruttering av alle funksjoner i sportslig organisasjonsplan, som minimum materialforvaltere, oppmann/lagleder. 

2. Lede Sportslig Utvalg 

3. Kvartalsvis rapportering til styret. 

4. Oppfølging Sportsplan, evalueres hvert år. 

5. Utarbeide årsberetning for avdelingen. 

6. Å ansette trenere for juniorlag og guttelag er innenfor mandatet til SL.  

7. Oppfølging og evaluering av sportslige mål. 

8. Sørge for at avdelingens stillingsinstrukser er oppdatert og at disse overholdes. Prinsippendringer skal godkjennes av styret. 

9. Utfordre styret på hvordan nå ønskede mål for A-laget og Juniorlaget. 
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Trenerveileder 

Rollens formål 

Hovedansvar for rekruttering og oppfølging av trenere samt ansvar for å bekjentgjøre og arbeide med sportsplan, trenerguider og andre planverk i 

Fauske/Sprint  

 

Rollens organisatoriske plassering 

Direkte underlagt daglig leder. 

Rollens ansvarsområde 

 Rekruteringsansvarlig, igangsetting av nye lag. 

 Ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum skal gjennomføres 

 Gjennomføring av trenerforum 

 Oppfølging av avdelingens trenere i faglige og praktiske spørsmål – Være en veileder for trenerne 

 Følge opp at trenere forholder seg til klubbens planer og at laget har tilgang til FIKS. Eksempel er sportsplanen, håndboka, etisk 

dokument osv. 

 Gjennomføre temakurs, for trenere, både for barnefotballen og ungdomsfotballen 

 Utdanning – Kartlegge kompetanse og bidra til at trenere har nødvendig utdanning 

 Kartlegge fremtidige trenere 

 Påse at alle trenere i avdelingen har levert godkjent politiattest 

 Kvartalsvis rapportering til styret. 

 Utarbeide årsberetning for ungdomsavdelingen i samarbeid med ungdomsleder. 

 Gjennomføre oppstart med nye årskull, gjennomføre 4 treninger og opprette trenerteam for kullet. 1 trener pr. 5. spiller 

Trenerforum 
Trenerveileder gjennomfører 3-4 trenerforum pr år (oktober-oktober). Trenerforum deles mellom praktiske økter (temabasert) og teoretiske 

(oppfølging av klubbens verdier og dokumenter). Trenerforum kommer med innspill på sport/rammebetingelser til Sportslig utvalg og bidrar til 

fordeling av treningstimer (prosess oktober – desember årlig). 



 
HÅNDBOK FAUSKE/SPRINT 2019 

 

7 

 

Laglederkoordinator 

Ansvar  

Støtte til de enkelte lagene slik at støtteapparat kommer tidlig på plass for ny sesong. 

Arrangere minimum 2 møter med laglederne i løpet av året.  Det første skal være i god tid før sesongstart.  Separate møter for 5’er/7’er og 11’er-

lag. 

 Informasjon om oppgaver, rammer og plikter (FIKS, policy, håndboka, sportsplan og andre dokumenter).  

 At rollebeskrivelser er oppdatert og kjent. 

 Utdeling av materiell og dokumentasjon knyttet til de enkelte roller 

 Nødvendig opplæring blir gitt eller gjort tilgjengelig. 

 Koordinere og samle lagenes årsplaner.   

 Sørge for at støtteapparatene til de enkelte lagene er tilpasset lagenes og klubbens sportslige mål. 

Herunder:   

 Opplæring i oppgave i henhold til beskrivelse. 

 Oppfølgning at nødvendige planer blir utarbeidet og eventuell koordinering mellom de ulike lagene. 

 Oppfølgning av planer 

 Rapportering på status   
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Dommeransvarlig 

Rollens formål 

Hovedansvar for rekruttering og oppfølging av dommere 

Rollens ansvarsområder 

 God kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, administrasjon og styret i klubben og kretsens dommeransvarlig 

 Ha oversikt over klubbens dommere 

 Dommeroppsett i serier/kamper og turneringer der kretsen ikke setter opp dommere 

 Sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde dommere (i forhold til antall lag) 

 Legge til rette for dommerkurs og følge opp og veilede nye dommere i kamper 

 Tilby etter- og videreutdanning i samarbeid med kretsen 

 Påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne 

 Påse at dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale 

 Tilrettelegge for treningsmuligheter sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleire. 

 

Prosjekter 
Klubben vil til en hver tid forsøke å utvikle seg. Prosjekter ligger organisatorisk direkte under daglig leder så lenge tiltaket har prosjektstatus. 

Daglig leder delegerer oppgaver ved behov. Eksempler på prosjekter er FFO, arbeidstrening, tiltakstreninger, keeperprosjekt. 
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4. Lagorganisering 
Alle lag fra 6-13 år skal ha trenerteam og lagleder. Fra 13 år og oppover organiseres lagene med en hovedtrener, assistentrener(e) og 

lagleder(e).Våre trenere og lagledere har/ skal ha politiattest og alle fronter Fair Play.  

Hovedtrener 

Stillingens formål: 

Drive ferdighetsutvikling på enkeltspillere teknisk/taktisk ut i fra alder. 

 

Stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver: 

 Planlegge og gjennomføre aktivitetsplan/treningsinnhold (års-/periodeplaner). 

 Samarbeide med assistenttrener med systematisk oppfølging av enkeltspillere. 

 Utarbeide individuelle utviklingsmål for enkelspillere i samarbeid med spillerutvikler. 

 Koordinere med andre lag/trenere vedrørende hospiteringsspillere. 

 Levere månedlig rapport til ungdomsleder samt levere årsrapport etter sesongslutt. 

 Delta på trenerforum og andre møter i klubbens regi som omhandler ungdomsavdelingen. 

 Andre forhold knyttet til kontrakt mellom klubb og trener 

 

Assistenttrener 

Stillingens formål: 

I samarbeid med hovedtrener drive ferdighetsutvikling på enkeltspillere teknisk/taktisk. 

 

Stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver: 

 Komme med innspill vedrørende aktivitetsplan/treningsinnhold (års-/periodeplaner). 

 Samarbeide med hovedtrener med systematisk oppfølging av enkeltspillere. 

 Følge opp individuelle utviklingsmål for enkelspillere i samarbeid med spillerutvikler. 

 Delta på trenerforum og andre møter i klubbens regi som omhandler ungdomsavdelingen. 
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Lagleder 

Stillingens formål: 

Sammen med trenere ha ansvar for å lede laget og utarbeide årsplan sammen med trener(e). 

  

Stillingens ansvarsområde 

 Arrangere minimum 2 foreldremøter pr. år og informere om 

foreldrevettregler og klubbens holdninger. 

 Ansvar for at kontingent er betalt før deltagelse i kamper 

(forsikring). 

 Informasjon treninger / kamper. 

 Oppfølging dugnadansvarlig.  

 Fordele oppgaver med  ass.lagleder 

 Sørge for at lover og regler overholdes. 

 Ansvar for utstyr til laget. 

 Dommerkort/FIKS og endring av kamper. 

 Budsjettansvar 

 Skadeoppfølging og utfylling av skadeskjema. 

 Være bindeledd mellom spiller og trener. 

 Turneringer 

 

 

Stillingens arbeidsoppgaver 

 Informasjon til spillere / foreldre  

 Lage kjøreliste for treninger / kamper. 

 Utarbeide lagliste med oversikt over adresser, telefonnr. m.m. for 

sitt lag. 

 Påmelding til turneringer. 

 Tilrettelegge turneringer/ treningsleirer. 

 Ordne med flytting av kamper. 

 Treningskamper i samarbeid med trener. 

 Miljøtiltak i samarbeid med trener. 

 Skriftlig evaluering etter årets sesong sammen med trener. 

 Sørge for at alle får informasjon om treninger / kamper. 

 Bidra med å skape et godt miljø mellom foreldre. 

 Skal delta på kretsens årlige sonemøter. 

 

 

5. Drift av lagene 

Lagene 

 Fauske Sprint skal gi tilbud om fotballaktivitet i den aldersklassen spiller hører hjemme. Fra 13 år og oppover starter vi med hospitering 

og andre tiltak.  
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 All aktivitet som ikke er på eget alderslag skal meldes inn til sportslig utvalg. Når årskullene er så store at det tillater 1. og 2. lag gjøres 

det en jobb ifht differensiering på ferdigheter, ambisjoner og holdninger. For øvrig vises det til Sportsplanen og klubbens retningslinjer 

for hospitering.  

 Ved inndeling av lag skal man påse at alle får et kamptilbud.  

 Dispensasjoner på overårige spillere gjøres kun når vi ikke kan gi tilbud på årskullet eller dersom det er sosiale, ferdighetsmessige årsaker 

som tilsier at dette er det beste for spilleren. 

Nye spillere/rekrutering 

 Vi sender brev til skolene om oppstart (august) og annonserer i avis, vår hjemmeside og på Facebook. Vi arrangerer fotballskole i 

sommerferien og deltar på Barnas idrettsdag for å vise vårt tilbud. Vi oppfordrer spesielt jenter til å delta. 

 Trenerutvikler gjennomfører 3-4 oppstartstreninger og kartlegger mulige trenere og lagledere, samt gjennomfører foreldremøte. Nye kull 

har en trener pr. 5. spiller. Trenerutvikler lager treningsplan for en måned og hjelper til på måned nummer 2. Trenerne får tilbud om 

trenerkurs NFF Grasrottrener del 1 i første semester etter oppstart. 

 Spillere som kommer fra andre klubber meldes inn av lagleder for å sikre at overganger blir gjort i hht lovverk.  

 Vi har avtale med flyktningemottak om treninger i klubbens regi, der integrering er målet. 

Sportsplanen 

Sportplanen gjennomgås med alle trenerne på årets første trenerforum. Trenerne anbefales å bruke www.treningsokta.no i treningsarbeidet. 

Trenerutvikler gjennomgår to ganger pr år status og utviklingsområder med trenerne i barne- og ungdomsfotballen. Barne- og 

ungdomsfotballkvelden sikrer at alle vet klubbens planer, mål og holdning.    

Utvikling av gode holdninger 
Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Vi ønsker gjennom fotballen å gi ungdom mestrings- og andre gode opplevelser slik at de har overskudd til 

å delta i frivillig arbeid når de selv legger opp. Gode «lagspillere» har alltid et miljø å søke til uansett hvor de drar. For de aller fleste er det å ha 

det artig og å ha et sosialt nettverk rundt seg drivkraften. Vi skal gi våre spillere trygghet til å søke venner og aktivitet når de drar ut på skole. 

http://www.treningsokta.no/
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Hvert lag gjennomfører minimum ett møte med tema som f.eks: «Den gode lagspiller», «Hvem eier målet?», «Hvordan vil vi bli oppfattet av 

motstanderen?». 

 NFFs retningslinjer for ungdomsfotballen 

 Se www.fotball.no for utfyllende stoff. 

 Fair Play, foreldrevett og andre viktige prinsipper formidles på klubbens hjemmeside, facebooksiden og på foreldrermøter. Lagleder påser 

at det minst en gang i året legges inn på lagenes grupper på FB. FB skal kun brukes til informasjon, alt av diskusjoner og meninger tas 

ansikt til ansikt eller på møter (til nød over telefon). 

Involvering 
Det oppfordres til å engasjere foreldrene i klubbens og lagets dugnader – Sammen får vi det til! Laget er en del av klubben og alle bidrar vi for at 

hvert barn/ungdom skal få en trygg og god arena for å drive aktivitet. Styrk lagfølelsen gjennom sosiale tilstelninger for laget og foreldrene, 

inviter gjerne andre lag til fellesaktiviteter. 

Generell informasjon til nye trenere/lagledere 
Tom Erik Lund er daglig leder, kontortid mandag til fredag 08:00-15:30 på klubbhuset mailadresse tom.erik@fauske-sprint.no mob 992 58 950. 

Trenerveiledet arrangerer 2-4 kurs for trenere i løpet av året, disse arrangeres i samarbeid med Nordland fotballkrets. I tillegg gjennomføres 

klubbnære grasrottrenerkurs. Alle trenere og lagledere skal ha politiattest og være kjent med Fair Play. Trenerne følger Sportsplan. Sportsplanen 

består av to deler, en med retningslinjer og trenerguide for hvert årskull. Alle henvendelser går  til Tom Erik som delegerer ved behov. Aller 

trenere deltar på trenerforum ca annen hver måned. Dommeransvarlig arrangerer årlig kurs for rekruttdommere og følger dommerne opp i løpet 

av sesongen.  

Informasjon og kommunikasjon 
Klubbens hjemmeside brukes til nyheter, rollebeskrivelser, historikk med mer. Facebooksiden brukes til å fronte arrangementer, begivenheter og 

til å lede brukere til hjemmesiden. 

Nettvett – Facebooksiden og lukkede lagsgrupper skal kun ha informasjon. Alt som er meningytringer tas ansikt til ansikt eller på foreldremøte. 

En uhildret person i klubben skal være medlem i lukkede grupper. 

http://www.fotball.no/
mailto:tom.erik@fauske-sprint.no
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Samfunnsaktør 
Klubben har reisepolicy og følger NFFs foreldrevettregler, vi ønsker at alle i klubben setter seg inn i disse. Vi bidrar til lokalsamfunnet ved å 

arrangere cuper, fotballskoler og andre arrangement i vår flotte fotballhall. Vi skaper trivsel gjennom respekt og likeverd for alle som deltar i 

klubben eller på klubbens arrangementer. 

Personer i klubben 2019 

Styret 

 Styreleder: Ronny Borge 

 Nestleder: Morten Olsen 

 Medlemmer: Siv Anita Brekke, Ketil Skår, Ann-Kristin Skogvoll 

Drift 

 Daglig leder: Tom Erik Lund 

 Hallbetjent: Walter Nyland 

 Sprint Ekstra: Thomas Jacobsen 

Roller (evalueres årlig): 

 

 Sportslig leder: Svend Håvard Bakken 

 Trenerveileder: Bjørn-Are Melvik 

 Laglederkoordinator: Hans-Erik Vasskog 

 Dommerkoordinator: Tom Erik Lund 

 FIKS-ansvarlig, Superbruker Tom Erik Lund, klubbroller Bjørn-Are 

 Overganger, Tom Erik 

 Politiattester, Bjørn-Are 

 Fair Play, Bjørn-Are 
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 KlubbAdmin/Min Idrett (erstates av Mfee), Bjørn-Are og Tom Erik 

 Hjemmesiden (Kxweb), Bjørn-Are, Tom Erik og Thomas 

 Keeperprosjekt: Jan Frode Setså 

 


