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1. Om IK Gimletroll 
IK Gimletroll ble stiftet den 13. november 1967. Klubben er registrert i Enhetsregisteret og har 
organisasjonsnummer 976 109 972. Gimletroll er en breddeklubb som driver sportslige aktiviteter 
innen fotball, håndball, idrettsskole, idrettsfritidsordning (IFO), "Opp av Go'stolen" (OAG) og squash. 
Klubben drives av foreldre, spillere og andre som ønsker å gjøre en innsats for barn og ungdom i 
nærmiljøet. Klubben har sin base i området rundt Gimlekollen/Fagerholt/Justneshalvøya i 
Kristiansand, og samler blant annet barn som er elever ved Fagerholt og Presteheia skole til aktiviteter 
i klubbregi. 
 
Familier med barn i klubben må betale kontingent for å være medlem, og spillerne må betale 
treningsavgifter for de aktivitetene er med på. I tillegg forventes det at medlemmene stiller opp og 
hjelper til på laget som trenere, lagledere, sjåfører, foreldrekontakter, publikum, mv. Alle medlemmer 
skal ha minst en dugnadsøkt på Trollcup som arrangeres sent på høsten hvert år. 
 
Gimletroll drifter to squashbaner i kjelleren til "Trollstua" i Bergtoras vei 64 på Gimlekollen. Trollstua 
ble bygget i 1984 og banene ble pusset opp i 2006, 2011 og 2017. Hallen er åpen for alle som ønsker å 
spille squash. Medlemskap koster kr 750 per år, og dette gir den enkelte adgang til banene. Nøkkelkort 
og lyskort kjøpes hos Sportsprofil (Industrigata 1 på Lund) i åpningstidene man-fre kl 9-17 og lør kl 
10-15. 
 

Her finner du oss: 

 

 
(Kart fra gulesider.no) 
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2. Visjon, verdier og målsettinger i Gimletroll 
Gimletroll er en breddeklubb som driver sportslige aktiviteter innen fotball, håndball, idrettsskole og 
squash. Klubbens visjon er å bidra med positive oppvekstsvilkår for barn og ungdom, både sportslig 
og sosialt i klubbens lokale nedslagsfelt. FLEST MULIG - LENGST MULIG - BEST MULIG. 
Klubbens kjerneverdier er Samhold – Engasjement - Utvikling – Idrettsglede. Gimletroll skal 
opprettholde den gode dugnadsånden for å sikre driften og et godt tilbud til medlemmene. Klubben 
prioriterer å rekruttere og utvikle dommere fra egne rekker både innen fotball og håndball. 
 
Samholdet i Gimletroll er nærheten, fellesskapet og miljøet som skapes av mennesker som 
samarbeider rundt en engasjerende aktivitet. Engasjementet er frukten av oppslutningen, relasjonene 
og entusiasmen som skapes i samspillet mellom klubben og barn, unge og foreldre/foresatte og andre 
voksenpersoner i nærmiljøet. Utvikling og Idrettsglede skal i Gimletroll preges av åpenhet og god 
kommunikasjon, kompetanseutvikling hos trenere, kontinuerlig forbedring av klubbdrift, 
holdningsskapende arbeid og fair play. 
 
Gimletroll prioriterer i sin strategiplan hovedsatsingsområdene Kompetanse, Klubbdrift, 
Kommunikasjon og Holdningsskapende arbeid, og klubben har konkretisert dette med følgende 
målsettinger frem mot 2020: 

• Alle hovedtrenere knyttet til klubbens barne‐ og ungdomslag skal ha sertifisert 
trenerkompetanse fra NHF og NFF. 

• Klubbens styre, administrasjon og utvalg skal til enhver tid følge kravene i Kvalitetsklubb 
(NFF) og Klubbhuset (NHF). 

• Klubben skal sørge for nok og riktig informasjonsflyt til klubbens medlemmer og omgivelser. 
• Fair Play er normen som skal prege alle aktiviteter på og utenfor banen. 

 
Gimletroll ønsker å utvikle spillere med gode holdninger og en oppførsel preget av høflighet og 
respekt i forhold til lagkamerater, trenere, ledere, motspillere og dommere. For å oppnå dette har 
klubben utarbeidet egne spillervettregler, trenervettregler og foreldrevettregler. Disse fremgår av punkt 
3 nedenfor. 
 
Gimletroll har lag i både fotball og håndball. Klubben ønsker å tilrettelegge for at spillere kan delta i 
både fotball og håndball – typisk ved å prioritere håndball i håndballsesongen og fotball i 
fotballsesongen. I de yngste aldersgruppene tilstreber klubben at fotball og håndball skal overlappe 
hverandre ved sesongskiftene.  
 
Gimletroll ønsker i størst mulig grad å rekruttere spillere fra egen junioravdeling til klubbens seniorlag 
både på herre- og damesiden. 
 
Gimletroll ønsker at lagene i ungdomsfotballen deltar sammen i en felles turnering hver sommer – for 
eksempel Dana-cup – for å styrke samhold og forenkle administrative oppgaver. 
 
I barnefotballen (frem til og med 12 år) følger lagene i Gimletroll et "likhetsprinsipp" innad i laget, og 
et "jevnbyrdighetsprinsipp" mellom lagene. Dette er nærmere beskrevet i klubbens sportsplan. 
 
 

3. Klubbens organisasjon og rollebeskrivelser 
 
3.1 IK Gimletroll og Gimletroll fotball 
Gimletroll ble stiftet 13. november 1967. Initiativet kom etter at Olav Brekke og Øystein Benestad 
arrangerte et terrengløp på Gimlekollen for barna i området. De første årene var det flere aktiviteter i 
regi av klubben. Det var løp og stafetter, friidrett om sommeren, skøyteløp på Tretjønn og skirenn om 
vinteren. Trimturer på søndager for familier og voksne var en stor aktivitet de første årene. Det var 
også joggegrupper for voksne, aerobic for damer, volleyballgruppe for damer og sammen med 
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kajakklubben etablerte man også tennisbaner ved Gillsvannet. En periode var også klubben med i 
Bordtennisforbundet og hadde flere aktive bordtennisspillere. En løyperyddergruppe ble etablert, og 
store deler av løypenettet i Jegersberg vedlikeholdes den dag i dag fortsatt av klubbens løypeutvalg 
som har flere dugnader årlig. Gimletrolls Tur- og kartkomite står også bak en rekke turkart og 
turguider som er utgitt over Skråstadheia, Jegersberg, bymarka og Baneheia. 
 
Klubbens første guttelag i håndball kom i 1968 og laget ble skolemester i Kristiansand. Håndball ble 
senere den største aktiviteten i klubben. En begynte også tidlig å planlegge en cup, og Trollcup ble 
arrangert første gang i 1974. Denne samlet etter hvert mange lag i Sør Norge, og ble tidlig en god 
inntektskilde for klubben. Trollcup har siden vokst og fotball ble inkludert i cupen på midten av 2000-
tallet. I dag er cupen en av landets aller største og i 2016 var det hele 460 lag og over 5000 deltakere 
med i håndball- og fotballturneringen under Trollcup helga. Denne arrangeres hvert år første helga i 
november. 
 
Gimletroll var blant de første idrettsklubbene som integrerte psykisk utviklingshemmede i vanlige 
idrettsaktiviteter, og klubbens holdninger har hatt verdifulle ringvirkninger i PUH arbeidet. 
 
Fotballaktiviteten startet med gateturneringer i nærområdet. Klubbens første miniputtlag kom i 1984 
og det første jentelaget kom tidlig på 90 tallet. I dag er fotball den største aktiviteten i Gimletroll, og i 
2016 stilte klubben med mer enn 40 fotballag i seriesystemet. 
 
Planleggingen av et klubbhus startet i 1981. Trollstua ble så reist i 1984, og med dette kom det også et 
nytt squashtilbud til byens befolkning da to squashhaller ble bygget i husets kjeller. Squash ble raskt 
en populær aktivitet for klubbens medlemmer og i dag er det fortsatt stor squashaktivitet i kjelleren på 
Trollstua. Ettersom klubben vokste utover 2000 tallet ble det planer om et nytt og større klubbhus i 
nærheten av klubbens fotballbane på Presteheia. I 2009 sto huset ferdig etter at Gimletroll og KOK 
gikk sammen om å realisere dette. Klubbhuset huser nå klubbens administrasjon og er et mye brukt 
samlingssted for klubbens mange lag i fotball og håndball. 
 
I august 2017 startet Gimletroll opp med idrettsfritidsordning (IFO) på Presteheia Klubbhus for barn 
fra andre til femte trinn på tir-fre hver uke. I snitt har det deltatt ca 100 barn fordelt på de forskjellige 
dagene. IFO-treningene skal gjenkjennes av indre motivasjon, mestring og aktivitetsglede. 
Hovedfokus er allsidig idrett og det meste foregår utendørs. I tillegg til idrett/trening tilbys matlaging, 
spising og enkle undervisningsopplegg med fokus på fair play, respekt og folkeskikk, kosthold og 
skadeforebygging. 
 
Klubbens administrasjon består i dag av tre og et halvt årsverk fordelt på daglig leder Tyge Carlsen, 
regnskaps- og kontormedarbeider Karianne Berntsen, IFO-leder Inger Løwø Syvertsen, IFO-ernæring 
Reidun Dahl og web/IT ansvarlig Ole Martin Haukedal. Det er i tillegg syv deltidsansatte på IFO. 
Kontortid er mandag til fredag kl 09.00 – 15.00. Nærmere informasjon om klubbens administrasjon 
fremgår av klubbens hjemmeside: www.gimletroll.no 
 
 
3.2 Klubbens lover og organisasjonskart 
Klubbens lov finnes på hjemmesiden til Gimletroll: 
http://gimletroll.no/kx/445/files/2015/06%20Juni/Nye%20vedtekter%20IK%20Gimletroll%20godkjen
t%20%C3%A5rsm%C3%B8te%2020.mars%202013.pdf 
 

http://www.gimletroll.no/
http://gimletroll.no/kx/445/files/2015/06%20Juni/Nye%20vedtekter%20IK%20Gimletroll%20godkjent%20%C3%A5rsm%C3%B8te%2020.mars%202013.pdf
http://gimletroll.no/kx/445/files/2015/06%20Juni/Nye%20vedtekter%20IK%20Gimletroll%20godkjent%20%C3%A5rsm%C3%B8te%2020.mars%202013.pdf
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3.3 Årsmøte 
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av 
styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 
herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens hjemmeside. Innkalling kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på hjemmeside eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 
årsmøtet. 
 
For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må man være fylt 15 år, vært medlem av Gimletroll i 
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 
Ansatte i klubben har ikke stemmerett. 
 
På årsmøtet skal det velges et styre og fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. 
 
Årsmøtet i Gimletroll har vedtatt at klubben skal oppfylle NFF sine vilkår for å bli kvalifisert som en 
«kvalitetsklubb». Dette innebærer blant annet at en del vilkår knyttet til klubbens organisasjon må 
være oppfylt - herunder at klubbens ansatte og frivillige ivaretar og fyller de anviste nøkkelroller med 
innhold. Gimletroll ble høsten 2016 sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1, og har påbegynt arbeid for å 
oppnå nivå 2. 
 
 
3.4 Styret 
Styret velges av årsmøtet og styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det fremgår av 
klubbens vedtekter § 18 at klubbens styre skal: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben 
har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 
økonomistyring.  
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse.  
d) Representere idrettslaget utad.  
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 
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Styret i Gimletroll består for tiden av følgende medlemmer: 
Leder  Michael Malz   90513406 michael@malz.no 
Medlem Kristin Waage   92666180 kristin.waage@gmail.com 
Medlem Nina Ferning   95750216 nina@ferning.net 
Medlem Martin Punsvik   92842471 Martin.Punsvik@dbschenker.com 
Medlem Espen Hoff    98026464 espenhoff@outlook.com 
Medlem Bente Sundby Håland  41567244 bente.sundby-haland@elkem.no 
Varamedlem Linda Newport   41414349 
 
 
3.5 Daglig leder og klubbens administrasjon 
 
Klubbens administrasjon består i dag av tre og et halvt årsverk fordelt på daglig leder Tyge Carlsen, 
regnskaps- og kontormedarbeider Karianne Berntsen, IFO-leder Inger Løwø Syvertsen, IFO-ernæring 
Reidun Dahl og web/IT ansvarlig Ole Martin Haukedal. Det er i tillegg syv deltidsansatte på IFO. 
Kontortid er mandag til fredag kl 09.00 – 15.00. Nærmere informasjon om klubbens administrasjon 
fremgår av klubbens hjemmeside: www.gimletroll.no 
 
Daglig leders stillingsinstruks anviser følgende om ansvar, fullmakter og arbeidsoppgaver: 
 
 
3.6 Fotballutvalget 
 

 
 
Fotballutvalget velges av hovedstyret for to år av gangen og er styringsorganet for all fotballaktivitet i 
klubben. Fotballutvalget har ca ti møter i året og har ansvar for følgende: 

� Forvalte og revidere sportsplanen 
� Sørge for at ledere og trener er kjent med sportsplanen 
� Foreslå budsjettbehandling for aktivitetene 
� Være problemløser 
� Tilrettelegge for utdannelse av trenere 
� Tilrettelegge sportslige møteaktiviteter og trenersamlinger 
� Engasjere trenere for klubbens aldersbestemte lag 
� Koordinere og vedta lagkabaler før seriepåmelding – sammen med trenere 

 
 
 
 

http://www.gimletroll.no/
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Følgende personer inngår i klubbens organisasjon for fotballaktivitetene med følgende tildelte 
nøkkelroller: 
 
Tyge Carlsen - daglig leder og sportslig ansvarlig 
tyge@gimletroll.no tlf: 91752065 
Tyge er ansatt som daglig leder i klubben og deltar på møtene i fotballutvalget. I tillegg til rollen som 
daglig leder, fyller Tyge også rollen som sportslig ansvarlig i klubben. Daglig leder håndterer 
kommunikasjon mellom foreldre/foreldrekontakter/trenere og klubb angående drift og praktiske 
problemstillinger. Tyge er også arrangementsansvarlig – dvs et bindeledd mellom administrasjonen og 
andre for å organisere/tilrettelegge for arrangementer i klubbens regi. Administrativ støtte for 
fotballutvalget, bistand/dialog med de ulike oppgaveansvarlige mv. 
 
Karianne Berntsen - Regnskap-/kontormedarbeider og FIKS-ansvarlig 
karianne@gimletroll.no tlf: 41688658 
 
Terje Breilid - trenerveileder for Gutter 6-12 år 
terje@ank.no tlf: 45848728 
Terje Breilid fyller rollen som trenerveileder for alle guttelag i aldersgruppen 6-12 år. Dette innebærer 
planlegging og gjennomføring av trenerforum som sikrer at sportsplanen legges til grunn for 
gjennomføring av aktiviteten i klubben. Følge opp klubbens trenere i trenerfaglige spørsmål og 
koordinering mellom trenerne. Være en trener for trenerne. Kartlegge kompetanse og bidra til at alle 
trenere får tilbud om kurs/utdanning, hjelpe til på trening ved behov samt bidra til rekruttering av nye 
trenere. Terje Breilid deler rollen som trenerveileder med Siv Anita Breilid, hvor Terje Breilid har et 
hovedansvar for trenere for guttelag fra 12 år og yngre. 
 
Bjørn Gravdahl - trenerveileder for jenter i aldersgruppene 6-12 år 
cecilieog@gmail.com tlf: 93479685 
Trenerveileder for alle jentelag i aldersgruppene 6-12 år innebærer planlegging og gjennomføring av 
trenerforum som sikrer at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 
Følge opp klubbens trenere i trenerfaglige spørsmål og koordinering mellom trenerne. Være en trener 
for trenerne. Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere får tilbud om kurs/utdanning, samt bidra 
til rekruttering av nye trenere. Koordinere hospiteringsaktiviteten innad i klubben, hjelpe til på trening 
ved behov, bistå̊ spillere med råd og veiledning om egentrening og individuelle utviklingsmål, innstille 
spillere til sonelag i samarbeid med lagenes trenere samt følge opp spillere som er med på sone-
/kretslag. Rollen deles med trenerveileder Terje Breilid, men med hovedansvar for trenere for jentelag 
fra 12 år og yngre. 
 
Egil Mølland - leder av fotballutvalget – Ledelse/løpende oppgaver 
egilmolland@gmail.com tlf: 90875626 
Egil møter som leder av fotballutvalget fast i klubbens hovedstyre. Han leder møtene i fotballutvalget 
og har sammen med daglig leder ansvar for å uttale seg på vegne av klubbens fotballvirksomhet utad - 
herunder overfor presse. Egil er (sammen med Rune) bindeledd mellom FU og klubbens to 
trenerveiledere. Dette innebærer dialog og være mentor/diskusjonspartner/ressursperson for 
trenerveilederne for alle guttelag i aldersgruppen 6-12 år og jentelag i aldersgruppen 6-12 år. Som 
leder av FU er Egil i jevnlig dialog med daglig leder om løpende problemstillinger, trenerkabal, 
konflikthåndtering, kvalitetsklubbarbeid mv. 
 
Bjarne Aksnes Martinsen - medlem av fotballutvalget - Trenerseminar 
tlf: 40065290 
Bjarne er (sammen med Egil) bindeledd mellom FU og klubbens to trenerveiledere. Dette innebærer 
dialog og være mentor/diskusjonspartner/ressursperson for Siv Anita Breilid og Terje Breilid som er 
trenerveiledere for alle guttelag i aldersgruppen 6-16 år og jentelag i aldersgruppen 6-14. Arrangere to 
trenerseminar både vår og høst – herunder foreslå program og innhente ekstern/intern kompetanse. 

mailto:tyge@gimletroll.no
mailto:karianne@gimletroll.no
mailto:terje@ank.no
mailto:cecilieog@gmail.com
mailto:egilmolland@gmail.com
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Kristofer Hæstad - medlem av fotballutvalget – Utdanningsansvarlig/utdanningsambassadør 
kristofer.haestad@sor.no tlf: 99400023 
Kristofer er utdanningsansvarlig/utdanningsambassadør. Dette innebærer i hovedsak å planlegge 
formelt kompetansegivende kurs i regi av NFF Agder, men også vurdere andre type kurs som kan gi 
kompetanseheving og inspirasjon for klubbens fotballtrenere. Være pådriver/ambassadør for å øke 
andelen trenere med formell trenerutdanning. Ta initiativ til trenerkurs i regi av Gimletroll/NFF 
Agder. Pådriver for arrangement og påmelding til barnefotballkveld, grasrottreneren del 1 og 2 på 
vårsemesteret. 
 
 
Arne Vrålstad - medlem av fotballutvalget - Kvalitetsklubb 
arne.vralstad@ae.no tlf: 48027099 
Arne fyller rollen som kvalitetsklubbansvarlig. Dette innebærer å være pådriver for at klubben skal 
oppfylle vilkårene i kvalitetsklubbprosjekt (nivå 2), samt være kontaktperson mot krets og sørge for at 
kvalitetsklubbsystemet setter en standard på̊ trener, leder og verdiarbeid i klubben. Være pådriver for å 
tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk og 
praksis. Arne har også ansvar for å påse at sportsplan og klubbhåndbok er oppdatert. 
 
 
Oddvar Kaarmo - nestleder av fotballutvalget – Oppstart/rekruttering 
oddvar.kaarmo@vegvesen.no tlf: 95048525 
Oddvar fyller også rollen som Oppstartsansvarlig. Dette innebærer (sammen med daglig leder) å delta 
på oppstartsarrangementer for nye årganger i klubben, herunder bidra til at alle får mest mulig lik 
inngang til klubben. Ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene hvor klubbens 
verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon. 
 
 
Anja Hammersmark - Medlem av fotballutvalget – Foreldrekontakter 
ahammersmark@yahoo.no tlf: 98291591 
Være pådriver for å utvikle en liste over alle foreldrekontakter i klubben, og bestemme 
innholdet/omfanget i rollen som foreldrekontakt. Etablere et nettverk mellom alle foreldrekontakter i 
klubben, hvor det gjennomføres ett møte vår (planlegging) og ett møte høst (evaluering). Fokus i 
nettverket på gode eksempler, erfaringsoverføring, fair play, god og riktig dialog mellom foreldre – 
foreldrekontakt – trener – klubb mv. 
 
 
Tone M. Horverak – Medlem av fotballutvalget – Fair Play 
tlf: 97084302 
Tone fyller rollen som Fair Play ansvarlig. Dette innebærer å koordinere Fair Play tiltakene i klubben 
og bruke Fair Play programmet som en veileder - herunder: 

• implementere klubbens strategi ut i praksis - for eksempel ved holdningskontrakter for 
spillere, trenere, lagledere og lag, samt 

• være bindeledd innad i klubben, med krets og forbund, med andre klubber og delta på 
fellesmøter. 

 
 
Per Thomas Byrkjedal - dommerkoordinator 
per.byrkjedal@gmail.com tlf: 93498951 
Per Byrkjedal fyller rollen som Dommerkoordinator. Dette innebærer et hovedansvar for å rekruttere 
og beholde nok dommere i forhold til antall lag, legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som 
ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper, tilby dem som har ambisjoner og talent videre 
oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen, påse at utstyr til dommerne inngår i 
klubbens utstyrsavtale og tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne. 

mailto:kristofer.haestad@sor.no
mailto:arne.vralstad@ae.no
mailto:oddvar.kaarmo@vegvesen.no
mailto:ahammersmark@yahoo.no
mailto:per.byrkjedal@gmail.com
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4. Lagets organisering 
 
4.1 Generelt 
Alle som påtar seg verv som trener eller lagleder i Gimletroll skal levere gyldig politiattest til 
klubbens administrasjon. De som innehar disse vervene forplikter seg også til å følge klubbens interne 
bestemmelser som er nedfelt i sportsplan og Fair play. Klubben oppfordrer at alle lag gjennomfører 
undervisningsprogrammet Fair play skolen i regi av NFF. 
 
Foreldre/foresatte er en svært viktig ressurs for alle lagene, og det er viktig at flest mulig involveres så 
tidlig som mulig i driften av laget. Tilhørighet er viktig også̊ for foreldre/foresatte! 
 
Trenere og lagledere fungerer som forbilder for barn og ungdom. Spillerne påvirkes av oppførselen til 
trener og laglederteamet, derfor er det viktig at de er bevisste sine handlinger. Hverken trener(e) eller 
lagleder bør ta avgjørelser på vegne av laget uten å ha konferert med hverandre på̊ forhånd. De har 
viktige funksjoner i laget og må derfor samarbeide tett.  
 
Én person kan gjerne ha flere funksjoner/roller i laget, men det er ikke ønskelig at lag styres av 
enkeltpersoner. Det kan skape konflikter, i tillegg til at belastningen på̊ denne personen over tid vil bli 
for stor. En bør også̊ unngå̊ at de ulike funksjonene i lagledelsen innehas i samme familie da dette kan 
skape utfordringer i forbindelse med en eventuell konflikt mellom spillere, og mellom spillere og 
trenere. 
 
I barnefotballen kan ansvaret mellom trener(e) og foreldrekontakt fordeles litt etter behov, mens 
oppgavefordelingen i ungdomsfotballen blir mer tydelig og arbeidsoppgavene flere. I 
ungdomsfotballen skal trenerens fokus være på det sportslige, mens foreldrekontakten har ansvar for 
det administrative i laget. 
 
Under kamp representerer trener klubben og er derfor iført riktig klubbtøy slik at de er lett 
gjenkjennelige. 
 
 
4.2 Trenerrollen 
Treneren er den som i første rekke representerer klubben overfor foreldre/foresatte og andre lag og 
miljøer innen fotballen. Det er derfor av stor betydning at trenerne viser en god sosial og sportslig 
holdning overfor medspillere, motspillere, dommer, motstandernes trenere/lagledere og 
foreldre/foresatte. Trenere og lagledere vil alltid fremstå som eksempler for spillere i klubben. Gode 
holdninger hos trenere og lagledere vil lett smitte over på både spillere og foreldre/foresatte. Trenere 
skal sette fokus på Fair Play, både på og utenfor banen. Trener for det enkelte lag har sportslig ansvar 
for å lede laget i trening og kamper, etter de retningslinjer som er nedfelt i sportsplanen. Trener skal 
samarbeide med foreldrekontakter og samme med dem arrangere et foreldremøte i starten av sesongen 
hvor sportsplanen gjennomgås. Gimletroll er en breddeklubb som skal inkludere alle, og trenere må 
utvise raushet og klokskap ved laguttak, spilletid og spillerutvikling slik at flest mulig blir 
fotballspillere lengst mulig. 
 
Trener/lagleder bestemmer nivåpåmelding av lag i kretsserien. Oppnåelse av jevnbyrdighet i nivå er en 
målsetting for nivåpåmeldingen. Trener/lagleder har selv ansvar for eventuell flytting av eget lags 
kamper, og melde fra til administrasjonen om dette. Trener/lagleder har selv ansvar for å skaffe 
dommer til lagets hjemme kamper, i de kampene der kretsen ikke har satt opp dommer. Klubben 
forsøker å rekruttere interne dommere til hjemmekamper hvor kretsen ikke setter opp dommer via 
klubbens dommerkontakt. Dette kommuniseres i så fall til trenere. Gimletroll har vedtatt følgende 
trenervettregler: 

� Vær presis, møt forberedt på kamp og trening. Kle deg i passende treningstøy. Klubbens 
klubbtøy skal brukes på trening og kamp. 
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� Sørg for at det ligger opplegg for hver trening, og at dette er kommunisert til øvrige trenere. 
� Vær nøye med oppvarming og uttøying. 
� Husk at det viktigste er at spillerne trives og har det gøy sammen. For spillerne er god trening 

målbar i smil og trivsel. 
� Gi oppmuntring uten å se på resultatene. 
� La alle få delta. Alle skal tas vare på ut fra sine forutsetninger. 
� Vær et godt forbilde for utøverne i forhold til dommere og dommeravgjørelser. 
� De sportslige ferdighetene utøverne lærer av deg, kan bli brukt i noen få år. Holdninger de 

utvikler i forhold til seg selv og andre, vil kunne vare hele livet ut. 
 
 
4.3 Spillervettregler 
Spillere i Gimletroll er representanter for klubben på trening, kamper og reiser. Gimletroll har vedtatt 
følgende spillervettregler: 

� Møt alltid på trening for å trene, ikke for å bli trent 
� Det man gjør på trening, gjør man også i kamp. Derfor: innsats på trening = innsats i kamp 
� Vis respekt og følg beskjeder som du får av trenerne 
� Vær aktivt med på å skape et lag med godt miljø og høy toleranse 
� Gi hverandre ros og motiver til innsats 
� Delta i veiledning av medspillere – vis vilje til samarbeid 
� Snakk med og til hverandre – ikke om hverandre 
� Vær klar til trening i god tid 
� Ha på riktig tøy tilpasset vær og årstid 
� Klubbens eget treningstøy skal brukes hvis mulig på trening 
� Klubbens kampdrakt SKAL brukes på kamp 
� Ha på leggebeskyttere og riktige sko 
� Ha med vannflaske på trening og kamp – det er viktig å få i seg nok væske 
� Mat og drikke er riktig før og etter trening og mat bør inntas 30 – 60 minutter etter trening 
� Møt på trening hvis sykdom/skade ikke forverres av fremmøte 
� Hold deg hjemme dersom du har feber eller smittsom sykdom 
� Spillere som ikke møter på trening er selv ansvarlige for å få med seg beskjeder som ble gitt 

på trening 
� Ta ansvar for klubbens utstyr, få på plass baller, kjegler og vester etter trening (trener/lagleder 

er ikke ryddehjelp for dere) 
� Garderober og baner skal forlates ryddig etter trening og kamp – både hjemme og borte 

 
 
4.4 Foreldrekontakt 
Alle lag frem til og med 16 år skal ha minst en foreldrekontakt. Foreldregruppen har ansvar for å 
rekruttere og velge foreldrekontakten, og avtroppende foreldrekontakt må påse at ny foreldrekontakt 
blir rekruttert. Klubben melder ikke på lag i serien uten at foreldrekontakt er etablert. 
Foreldrekontaktens viktigste roller og oppgaver er dels å være et bindeledd mellom lagets trenere, 
klubb og foreldre, og dels å være en rådgiver, diskusjonspartner, ressursperson for lagets trenere. 
Spesielt på lag med eksterne trenere vil foreldrekontakter ofte fange opp informasjon fra skole og 
nærmiljø som kan være relevant å videreformidle til trener. Foreldrekontakten har også praktiske 
oppgaver som å innkalle til foreldremøter, utarbeide kjørelister, organisere dugnader, utarbeide lister 
for kampverter, delta i praktiske forberedelser til reiser, turneringer og cuper. 
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4.5 Kampvert 
I forbindelse med kamper hvor Gimletroll er hjemmelag er det ønskelig at det oppnevnes kampverter 
når lagene spiller hjemmekamp. Dette bør være en forelder som ikke er trener for laget. Kampverten 
bør ha på seg en overtrekksvest. 
 
Oppgavene til kampverten vil være: 
 • Møte minst 15 min før kampen starter – klargjøre bane 
 • Ta imot gjestende lag – vise kamparena, toaletter/garderober etc 
 • Ta imot dommere – ønske velkommen 
 • Gripe inn ved behov (f.eks. ved kjefting på dommere og spillere) 
 
 
4.6 Foreldre/foresatte 
Gimletroll er en breddeklubb, der foreldre/foresatte er en stor og nødvendig ressurs som klubben er 
helt avhengig av. I barnefotballen (frem til og med 12 år) må foreldre/foresatte ta trener-
/laglederansvar, for at klubben skal kunne gi et fotballtilbud i disse årsklassene. Som foreldretrener er 
det viktig å huske at man først er trener for hele laget – og deretter far/mor for eget barn. Klubben er 
videre avhengig av at foreldre/foresatte bidrar med transport til klubbens bortekamper i alle årsklasser. 
Det forventes også at foreldre/foresatte stiller opp til dugnad i forbindelse med Trollcup, som normalt 
arrangeres første helga i november.  
 
Mange foreldre/foresatte har sin første kontakt med klubben som tilskuere, uten selv og ha hatt 
befatning med sporten. For at alle skal et felles utgangspunkt som tilskuere, har Gimletroll vedtatt 
følgende foreldrevettregler: 
 

� Møt frem til trening og kamper – barna ønsker det. 
� Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap. 
� Gi oppmuntringer til alle spillerne under kampen. 
� Gi oppmuntring i både motgang og medgang – ikke gi kritikk. 
� Husk at det er barnet ditt som spiller fotball, ikke du. 
� Husk at det er trener, og ikke foreldre, som har ansvaret for barna under trening og kamp. 
� Det er fotballutvalget i dialog med trenere og foreldrekontakter, som har ansvar for 

sammensetningen av lagene. Klubbens sportsplan er styringsverktøyet i denne sammenheng. 
� Respekter treneres og lagleders bruk av spillere. Dersom du etter kamp skulle ha synspunkter 

på kampledelse, disposisjoner eller lignende, ber vi om at det går 24 timer før du tar kontakt. 
Klubben vil understreke viktigheten av at slike ting får modnes en tid. Klubben foretrekker at 
tilbakemeldinger skjer skriftlig. 

� Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp. Det er mange oppgaver som ikke 
krever at man har fotballfaglig kompetanse. Møt opp på foreldremøter. 

� Støtt dommeren –ikke kritiser dommeravgjørelser. 
� De sportslige ferdighetene utøverne lærer kan bli brukt i noen få år, holdningene de utvikler i 

forhold til seg selv og andre vil kunne vare hele livet. 
� Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det. 
� Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet. 
� Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv. 
� Du er i likhet med trener, lagleder og øvrige støtteapparat et forbilde for barna. 
� Vi står sammen om Fair Play – det handler om respekt, ikke sant? 

 
 

5. Klubbdrift og rutiner 
 
5.1 Politiattest 
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Alle trenere og oppmenn skal selv skaffe og fremlegge gyldig politiattest for klubben. Ta kontakt med 
klubben for å få fylt ut skjemaet med bekreftelse av behov for attest. 

o Søkere under 18 år må ha foresattes underskrift og sende inn søknaden manuelt per brev. 
o Søkere over 18 år kan søke elektronisk. Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp 

av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 
o Mottatt politiattest leveres til administrasjonen i klubben, enten ved oppmøte eller per post 

til IK Gimletroll, Tretjønnveien 100, 4633 Kr sand. 
 
Mer informasjon om politiattestordningen finnes på www.idrett.no/politiattest 
 
 
5.2 Medlemskap, kontingent, treningsavgift, dugnad 
Alle som spiller fotball i Gimletroll skal være medlem i IK Gimletroll. Det samme gjelder lagledere og 
tillitsvalgte i klubben.  
 
Alle familier som har barn i klubben må betale en kontingent som gjelder for hele familien. 
Familiekontingenten utgjør for tiden kr 2.550 per kalenderår. Familien må i tillegg delta i 
dugnadsvakter under klubbens arrangement første helg i november. Et barn gir en vakt, to eller flere 
gir to vakter. Gjennomfører en sine vakter reduseres familiekontingenten med kr 1.500 fra kr 2.550 til 
kr 1.050. Familiekontingenten faktureres med forskuttert fratrekk for gjennomføring av dugnad, og kr 
1.500 etterfaktureres til de som ikke gjennomfører sine vakter. 
 
Alle spillere skal betale treningsavgift. Treningsavgiften gjelder per barn som spiller, og den må̊ være 
betalt innen forfall for å kunne delta på treninger, kamper og turneringer. Treningsavgiftens størrelse 
varierer etter spillerens alder - for tiden mellom kr 660 til kr 1.760. 
 
Faktura sendes ut via brevpost fra klubben, og eventuelle spørsmål vedrørende medlemskapet rettes til 
klubbens administrasjon. 
 
Mer informasjon om medlemskap, kontingent, treningsavgift og dugnad finnes på www.gimletroll.no 
 
 
5.3 Forsikring 
Alle som har betalt kontingent og treningsavgift til Gimletroll er dekket av Norges Fotballforbunds 
kollektive forsikringsavtaler. For de under 12 år gjelder NFF sin Barneidrettsforsikring. Fra og med 13 
år kalles denne Lagsforsikring. Det er klubbens ansvar at spillerne har gyldig forsikring. Spilleren må̊ 
da være registrert i FIKS inneværende sesong. 
Alle klubbens aktive (registrert i FIKS) - herunder trenere, ledere og dommere er dekket av 
Grunnforsikringen. 
 
Mer informasjon om forsikringen ligger på̊ http://www.fotballforsikring.no 
 
5.4 Kontaktinfo til lagene 
Oppdatert oversikt over kontaktpersoner for de enkelte lagene ligger på klubbens hjemmeside: 
 
http://gimletroll.no/ 
 
 
5.5 Anlegg 
Gimletroll Fotball disponerer Presteheia (11'er kunstgress), Tretjønn (7'er kunstgress), Fagerholt (7'er 
kunstgress) og Havlimyra (7'er kunstgress). Klubbhuset ligger ved siden av Presteheiabanen. 
 
 
 

https://attest.politi.no/
http://www.idrett.no/politiattest
http://www.gimletroll.no/
http://www.fotballforsikring.no/
http://gimletroll.no/
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5.5.1 Presteheia (11'er kunstgress), 
(bilde) 
Banen har adresse Tretjønnveien 100 og ligger i nærheten av Presteheia barneskole like ved 
Jegersberg og er hjemmebane for de fleste av våre lag. Ved banen er det innbyttebuer og tilhørende 
garderober er lokalisert i kjelleren på klubbhuset. Gimletroll har ansvar for at områdene ryddes og 
holdes i orden i forbindelse med trening og kamp. Banen eies av Kristiansand kommune. 
 
 
5.5.2 Tretjønn (7'er kunstgress) 
(bilde) 
Banen ligger langs Bergroras vei 62 og tett opptil Bergtorasvei barnehage. Tretjønnbanen er trenings- 
og kamparena for de yngste lagene. Det er ikke garderobeanlegg i tilknytning til banen. Gimletroll har 
ansvar for at områdene ryddes og holdes i orden i forbindelse med trening og kamp. Banen eies av 
Kristiansand kommune. 
 
 
5.5.3 Fagerholt (7'er kunstgress) 
(bilde) 
Banen har adresse Tretjønnveien 2 og ligger ved siden av Fagerholt skole. Fagerholtbanen er trenings- 
og kamparena for de yngste lagene. Det er ikke garderobeanlegg i tilknytning til banen. Gimletroll har 
ansvar for at områdene ryddes og holdes i orden i forbindelse med trening og kamp. Banen eies av 
Kristiansand kommune. 
 
 
5.5.4 Havlimyra (7'er kunstgress) 

 
 
Banen ligger ved siden av Havlimyra ungdomsskole, Havliveien 8 på Justneshalvøya. 
Havlimyrabanen er trenings- og kamparena for de yngste lagene. Det er ikke garderobeanlegg i 
tilknytning til banen. Gimletroll har ansvar for at områdene ryddes og holdes i orden i forbindelse med 
trening og kamp. Banen eies av Kristiansand kommune. 
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5.5.5 Presteheia klubbhus 

 
 
Klubbhuset har adresse Tretjønnveien 100 og ligger ved siden av Presteheiabanen og i nærheten av 
Presteheia barneskole like ved Jegersberg. Klubbhuset eies av IK Gimletroll med 70% og Kristiansand 
Orienteringsklubb med 30%. Administrasjonen i Gimletroll har kontorer i klubbhuset. Klubbhuset har 
garderobeanlegg og møterom. Både private og firma kan leie klubbhuset, se egen nettside: 
http://www.presteheiaklubbhus.no/ 
 
 
5.6 Treningstider 
Daglig leder bestemmer treningstider for alle lag i klubben. Lagene blir informert i forkant av nye 
treningstider og lagene blir bedt om å sende inn sine ønsker. Deretter blir ønskene vurdert og 
treningskalender offentliggjøres. Det er viktig at alle lag som ikke skal benytte seg av treninger melder 
inn dette til daglig leder. All henvendelse om banetid må forespørres i forkant - herunder 
treningskamper eller annen bruk av banen. 
 
 
5.7 Utstyr og materiale 
Daglig leder iverksetter innkjøp av utstyr og materiale. Lagene har ikke anledning til å foreta innkjøp 
på Gimletrolls regning.  
 
Gimletroll ønsker å ta samfunnsansvar og unngå at noen faller utenom på grunn av mangel på utstyr. 
Derfor ønsker vi å ta imot fullt brukbare fotballsko, leggbeskytter etc. Utstyr kan innleveres på 
klubbhuset. 
 
5.7.1 Klubbtøy 
Gimletrolls klubbtøy bekostes av spiller og kjøpes nå av UMBRO/Scan Trade. Bestilling og kjøp av 
utstyr skjer via internett. Hvert lag får utdelt Fair play pakke. 
 
5.7.2 Baller, markeringsvester, "kinahatter", medisinsk utstyr, mv 
Daglig leder kjøper inn denne type utstyr til klubben. Hvert lag får tildelt nett med fotballer, 
markeringsvester mv og medisinsk utstyr ved sesongoppstart. Supplering av utstyr skjer ved 
henvendelse til daglig leder. Lag som trener på Presteheiabanen kan oppbevare sitt utstyr/materiale på 
anvist rom i klubbhuset. Øvrige lag oppbevarer utstyret selv. 
 
 

http://www.presteheiaklubbhus.no/
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5.8 Årshjul 
Gimletroll har en del faste fotballaktiviteter, samt at vi har lagt inn viktige aktiviteter fra kretsen i et 
årshjul. Denne finnes på klubbens hjemmeside: www.gimletroll.no 
 
5.9 Uheldige hendelser, rasisme/mobbing, konflikter 
Gimletroll ønsker å unngå̊ at uforutsette negative hendelser oppstår, men om dette skulle skje så har 
klubben rutiner for å håndtere dette. Ved en uheldig hendelse innad i laget skal lagets 
trener/foreldrekontakt kontaktes umiddelbart, der en informerer om hva som har skjedd. Lagets 
trener/foreldrekontakt vurderer deretter om klubbens trenerkoordinator eller daglig leder eventuelt 
fotballutvalgets leder skal informeres. Daglig leder tar da dette videre og vurderer hva klubben gjør 
med saken. 
 
Konflikter oppstår fra tid til annen også̊ i vår klubb. Det kan være innad i spillergrupper, trenerteam, 
foreldregrupper, i kampsituasjon, på̊ tvers av årskull, mot andre klubber osv. Derfor er det viktig at vi 
som klubb løser dette raskest mulig og på̊ en god måte. Ved konflikter innad i lag så er det ønskelig at 
dette løses i lagene på best mulig måte. Daglig leder, trenerkoordinator, fotballutvalget og styret er 
behjelpelig med råd og veiledning etter behov. Trenerkoordinator og daglig leder skal informeres og 
oppdateres om pågående konflikter. 
 
Flere av klubbens kjerneverdier og samfunnet for øvrig griper inn i dette med rasisme og mobbing. 
Gimletroll skal aktivt jobbe med sine medlemmer mot rasisme og mobbing og bruker ulike 
arrangementer til å spre informasjon og sette dette på̊ dagsorden. I det daglige jobber vi med 
holdningsskapende arbeid både på̊ treninger, kamper og andre arrangementer. 
 
 

6. Økonomi 
Gimletroll sine hovedinntektsposter er medlemskontingenter og treningsavgifter, overskudd fra 
Trollcup, sponsor- og reklameinntekter, offentlige overføringer og gaver.  
 
Fotballutvalget utarbeider forslag til budsjett angående kostnader til å drifte klubbens 
fotballaktiviteter. De største postene er her kompensasjon til trenere, deltakelse på cuper og 
treningsleirer, dommerutgifter, avgifter til forbund/krets/idrettsetat og utstyr. Fotballutvalgets forslag 
legges frem for styret for godkjennelse. 
 
Ansatte i administrasjonen samt trenere for eldre lag har signerte arbeidsavtaler.  
 
 

7. Informasjon og kommunikasjon 
Nettsiden www.gimletroll.no er fotballgruppens viktigste informasjonskanal. Klubben ønsker at flest 
mulig skal bruke siden, og følgende innhold publiseres: 

• Kampkalender for hele Gimletroll fotball og oversikt over kampoppsett 
• Treningskalender viser oversikten over alle lags treningstider. 
• Egne undersider for lagene der det legges ut annen info, kommentarer og bilder 
• Kontaktinformasjon til alle ledere, trenere, lagledere og ansvarlige i Gimletroll 
• Sportsplan 
• Klubbhåndbok 
• Aktiviteter og annen Praktisk info 

 
Gimletroll har egne sider på Facebook (https://www.facebook.com/IK-Gimletroll-Offisiell-side-
128940993849232/), Instagram (https://instagram.com/gimletroll/) og Twitter som fungerer som 
ekstra informasjonskanal 
 
Gimletroll har besluttet følgende nettvett-regler: 

http://www.gimletroll.no/
http://www.gimletroll.no/
https://www.facebook.com/IK-Gimletroll-Offisiell-side-128940993849232/
https://www.facebook.com/IK-Gimletroll-Offisiell-side-128940993849232/
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"Her på klubbens hjemmeside og på de ulike lagsidene vil det publiseres bilder fra klubbens ulike 
aktiviteter. Vi ber derfor om at de som ikke ønsker å få bilde av seg publisert om å kontakte klubbens 
administrasjon. Vi oppfordrer også våre trenere til å orientere spillere og foreldre i forkant av sesongen 
om man vil publisere bilder av lagets aktiviteter gjennom sesongen på lagsiden, slik at de som ikke 
ønsker bilder av seg selv publisert kan gi tilbakemelding om dette. 

•Skryt er bare bra, men negativ eller harselerende kritikk av spillere, lag, gjester, dommere 
osv. må ikke forekomme. 
•IK Gimletroll tilbyr lagene egne sider på gimletroll.no og klubben har egen offisiell side på 
Facebook, Instagram og Twitter. Disse sidene administreres av administrasjonen i klubben. 
Administrasjonen kan gi andre tilgang til disse kontoene ved behov, men beholder alle 
fullmakter til å slette eller endre innlegg, og trekke tilbake denne tilgangen. 
•Klubbens styre vurderer eventuell påtale ved brudd på disse retningslinjer. 
•Hjemmesiden har også en funksjon hvor bilder som hashtagges med #Gimletroll vises i et 
vindu på hjemmesiden for å synliggjøre klubbens mangfoldige aktivitet. Det oppfordres til 
bruk av nettvett når denne hashtaggen benyttes, da administrasjonen ikke har anledning til å 
være moderator her jevnlig. Misbrukes dette vil funksjonen måtte fjernes fra hjemmesiden." 

 
 

8. Rekrutteringsplan - oppstart av nye lag 
Tidlig høst i første klasse sender klubben ut et skriv til barn og foreldre på skolen. Brevet inviterer til 
et oppstartsmøte med de fremtidige spillerne og med foreldrene. Foreldre får her informasjon om 
Gimletroll, og om normalsituasjonen knyttet til den daglige driften av et lag (trenere, lagledere, 
foreldrekontakter med mer). 
 
Lagledere (og ikke nødvendigvis trenerne) må snarest skaffe en oversikt over spillere tilknyttet laget, 
og informasjonen skal inneholde: 

• navn / fødselsdato / adresse / telefon / epost (begge foreldre/foresatte) 
Spillerlisten skal deretter sendes til klubbens administrasjon i forbindelse med påmelding til serie og 
cup`er. Spillerlisten må kontinuerlig oppdateres, fortrinnsvis i april og i august (ved sesongstart og 
etter sommerferien). 
 
Klubben tilrettelegger for et kick-off for førsteklassingene kort tid etter høstferien. Barn på Presteheia 
skole gis treningstid på Tretjønnbanen og barn på Fagerholt på Havlimyrabanen. På kick-off orienterer 
klubben både spillere, støtteapparatet og foreldre om idrettens generelle fellesregler (blant annet fair 
play, foreldrevettregler, bruk av idrettsanlegg med mer) før gruppen splittes opp i to. Spillerne blir 
engasjert på banen, støtteapparat og foreldre får anledning til spørsmål og videre samtale med klubben 
mens banespillet pågår. 
 
Foreldremøter er en viktig kanal/arena for å få gode støttespillere i arbeidet rundt laget. Foreldremøter 
bør legges tidlig i sesongen, før påmelding til serie (januar/februar), minimum en gang hvert år. En 
representant fra klubbens administrasjon og eventuelt en representant fra fotballutvalget bør være til 
stede på det første møte, dette for å informere ytterligere om klubben og eventuelt svare på spørsmål. 
 

9. Utdanning og kompetanse 
Klubben vektlegger at alle tillitsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens 
behov/målsettinger. 
Klubben mottar tilbud om kurs fra krets og forbund, og vil i størst mulig grad legge til rette for at disse 
kursene kan holdes internt i klubben.  
Klubben dekker kursavgifter. Alle lagledere og trenere skal ha gjennomgått Sportsplanen før 
sesongstart. Gimletroll har som målsetting at hovedtrener på alle lag minimum har eller skal 
gjennomføre NFF C-kurs. 
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10. Vedlegg 
Nyttige linker: 
Norges Fotballforbund   www.fotball.no/ 
Agder Fotballkrets   www.fotball.no/Kretser/agder/ 
Barnefotball    www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/ 
Barnefotballheftet www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-

ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf 
Trenervettheftet www.fotball.no/Documents/PDF/2013/ 

Barn_og_ungdom/Trenervett_endelig.pdf 
Trenerkurs    http://www.fotball.no/Utdanning-og- 
     kompetanse/Trener/NFF_C-lisens/ 
Dommere    http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Dommer/ 
Turneringsregler http://www.fotball.no/nff/Regler_og_retningslinjer/ 

Turneringsbestemmelser/ 
Treningsøkta.no   https://no-fotball.s2s.net/home/ 
Ungdomsfotballheftet   http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/ 
Gimletroll    www.gimletroll.no 
Fotballforsikring   www.fotballforsikring.no 
 

http://www.fotball.no/
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http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf
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