IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL
- Idrettsglede for alle -

HANDLINGSPLAN
2017
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Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA Internet www.holefotball.no

”IDRETTSGLEDE FOR ALLE”
er visjonen til IL Holeværingen.
Vi vektlegger
idrettsglede, felleskap, respekt og helse.

 STRATEGI OG KULTUR
 IL Holeværingen er en breddefotballklubb. Klubben skal legge til rette for at
barn og unge skal få mulighet til å utvikle grunnleggende fotballferdigheter,
samt muligheter for å videreutvikle disse opp til juniornivå. Klubben legger
også til rette for lag på seniornivå.
 Fotballgruppa er et positivt felleskap i bygda, hvor alle barn og unge kan
oppleve å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner, nivå, sosial status
eller økonomi.
 Fotballgruppa skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant
foreldre og trenere.
 ADMINISTRATIVE RUTINER


FOTBALLSTYRET


Fotballstyret består av minimum sju personer, styreleder, nestleder,
kasserer og fire styremedlemmer (leder, nestleder og kasserer velges
enkeltvis, øvrige styremedlemmer velges samlet).



Leder blir direkte valgt for ett år på årsmøtet.



De øvrige styremedlemmene blir valgt for to år.



Leder av sportslig utvalg inngår i fotballstyret som sportslig leder. Denne
velges ikke på årsmøtet.



Årsmøtet velger en valgkomite med 1 leder og 2 medlemmer.



Styret konstituerer seg selv, og fordeler styreverv på første styremøte etter
årsmøtet. Styret velger da også stedfortredere for hverandre.

Verv til fordeling blant styremedlemmene;
 Sekretær
 Koordinator
 Materialforvalter
 Banemester
 Dugnadsansvarlig
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SPORTSLIG UTVALG


Sportslig utvalg består av minimum tre personer, hvorav leder inngår i
fotballstyret. Sportslig utvalg velger selv medlemmer til utvalget. Utvalget
har ingen rollefordeling utover ledervervet.



Sportslig utvalg arbeider i hovedsak med:

 Rekruttere trenere.
 Bistå, veilede og utvikle trenere.
 Arrangere, utføre og legge til rette for kursing av spillere, trenere og
dommere.
 Arrangere fotballskolen.
 Utarbeide, ajourføre og implementere sportsplan for fotballgruppa.


KIOSKEN


Kiosken driftes av to eller flere frivillige.



Kioskvaktene går på omgang blant lagene, og er dugnadsinnsats som
pålegges foreldre og foresatte i IL Holeværingen Fotball.

 SPORTSLIG AKTIVITET
 Det vises også til sportsplan for ILH Fotball utarbeidet av sportslig utvalg.
(se www.holefotball.no)


LAG OG SPILLERE


Fotballgruppen forventer å aktivisere ca 50 lag i 2017.



Vi har lag for både jenter og gutter fra 6 år og opp til seniornivå.



Hvert år er det tilvekst av 4-6 lag.



Tilgang av nye lag skjer på bakgrunn av initiativ fra sportslig utvalg, i
samarbeid med foreldre og foresatte.



På vår hjemmeside www.holefotball.no ligger en oversikt over alle lag med
trenere og lagledere.



TRENERE


Fotballgruppen baserer seg på, og er avhengig av at foreldre tar på seg
frivillige, ulønnede verv som trenere og lagledere for barnefotballen 6-12 år.



Det samme gjelder for ungdomsfotballen, 13-19 år, men her gis det noe
godtgjørelse etter avtale med sportslig utvalg.



For Senior damer og herrer gis det også godtgjørelse etter avtale med
sportslig utvalg.



Godtgjørelse gis med bakgrunn i lagets nivå, utviklings- og
prestasjonsmuligheter samt den enkelte treners kompetanse.
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DOMMERE


Dommere (for barnefotballen) subsidieres med dommerutstyr (fløyte og
vest) og godtgjøres pr kamp. Satser for de ulike kampene finnes på
oppslag i kiosken.



Pengene utbetales fra kiosken mot utfylling av kvittering som MERKES
MED NAVN PÅ DOMMER OG HVILKE(N) KAMP SOM ER DØMT.



Dommere for 11’er fotball subsidieres med 1 dommerdraktsett pr sesong.
Disse godtgjøres etter retningslinjer fra BFK.

Sportslig utvalg har oppnevnt en dommerkontakt som har ansvar for oppfølging av
dommere. (se www.holefotball.no)

 ØKONOMI


INNTEKTER FOR FOTBALLGRUPPEN.


Overføring fra hovedstyret som overføres med 60% i mai og 40% i oktober.



Gruppen krever årlig treningsavgift fra hver spiller for å kunne spille fotball
for IL Holeværingen. Treningsavgiften blir fastsatt på årsmøtet, og
differensieres i forhold til alder.



Andre inntekter er salg i kiosken, sponsorinntekter, overskudd fra
fotballskolen og fra RIK cup.



KOSTNADER FOR FOTBALLGRUPPEN.


Påmeldingsavgift for seriespill alle lag.



Påmeldingsavgift til ulike cuper.



Lagsforsikring for alle lag iht til NFF sine retningslinjer.



Klubbens egenandel/ kostnad for spillere som deltar på sone/ by/ kretslag.



Dommerutgifter alle lag.



Leieutgifter for baner/ haller.



Materiell.



Godtgjørelser til trenere.



Utgifter til trenerkurs og kompetanseøkning for ledere.

SPESIELT FOR LAGENE. (Trenere, lagledere og spillere)


Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil 3 årlige cup`er pr lag.
(Deltagelse på Norway Cup eller andre store cuper telles som 2 cuper, da
disse er vesentlig dyrere enn alle andre cuper)



Tilskudd til hvert lag for sesongavslutning. (For 2017 er dette inntil kr 75 pr
spiller pr sesong for spilleravslutning mot fremvist kvittering som sendes
kasserer)
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Alle lag mottar 1 pokal pr spiller ved sesongslutt. (11’er lag kan i stedet for
pokaler få kr 750,- pr. lag pr. sesong) (Avtales gjennom materialforvalter)



Fra det året man starter ungdomsfotballen (13 år) kan hvert lag søke om
tilskudd til 1 treningsleir/ opphold med overnatting, med inntil kr 500 pr
spiller pr sesong. I tillegg gis det tilskudd med inntil kr 500 for 1 trener og 1
lagleder pr lag. Det gis ikke tilskudd for øvrige reiseledere/ foresatte.
(dersom et lag er sammensatt av spillere fra flere årganger, og noen fyller
kravene (13 år) og andre ikke, gis det tilskudd til hele laget.)



Klubben dekker utgifter for deltagelse på ulike trenerkurs, seminarer og
forum. Avtales direkte med fotballstyret.



Nyoppstartede lag (6 åringene) som starter på høsten får fritak for
treningsavgift det første året.



11’er lag kan ved forespørsel til styret få dekket utgifter til leie av
kunstgressbane ifm treningskamper på vinteren/våren (før egne baner er
åpne) Praksis er at utgiftene deles 50/50 med motstander og at ILH dekker
en kamp pr lag.



Klubben dekker treningsutgifter på vinteren for alle lag fra 13 år og
oppover. På høsten benyttes egne kunstgressbaner så lenge forholdene
tillater. Øvrige tider i haller og ute på oppvarmet kunstgress tildeles av
sportslig utvalg. Lagene i barnefotballen må organisere evt vintertrening på
egenhånd, jfr ILH sine retningslinjer og da ta spesielt hensyn til dager som
det drives vinteraktiviteter som ski og håndball.



Informasjon fra styret/ sportslig utvalg skjer fortrinnsvis elektronisk direkte
til registrerte lagledere/ trenere. (de som ligger inne på www.holefotball.no)
Lagledere/ trenere er ansvarlige for videre informasjon til de enkelte
foreldre/ spillere. Fotballgruppa har også en egen åpen side og en egen
åpen gruppe på facebook hvor det legges ut informasjon.



ANNET.



Alle spillere i ILH Fotball skal være medlem av og betale kontingent til
Idrettslaget Holeværingen. (Sendes ut av kasserer i hovedstyret)

 KOMPETANSE.


Klubben har behov for god kompetanse både blant trenere/ lagledere og for
de som sitter i styret og ulike grupper.



Det satses på både interne og eksterne kurs, i samarbeid med andre lokale
klubber samt BFK.



Foreldre/ foresatte/ trenere/ lagledere/ spillere oppfordres til videreutvikling
og klubben bidrar med tilrettelegging samt dekning av utgifter til kurs.
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 ANLEGG OG TRENINGSAREAL.
 Hovedmatte naturgress på Svendsrud skal fortrinnsvis benyttes til kamparena for
11`er og 9’er lag (13 år)
 Treningsfelt naturgress på Svendsrud skal fortrinnsvis benyttes til kamparena for
5’er og 7’er lag, samt 9’er lag (12 år)
 Våre ballbinger skal fortrinnsvis benyttes som kamparena for 3’er lag.
 Kunstgressbaner 11’er og 7’er benyttes som reservekamparena samt til trening.
 Hovedmatte naturgress og treningsfelt naturgress kan benyttes til trening ved
behov og dersom forholdene tillater.


Fotballgruppen disponerer følgende baner/anlegg:




Svendsrud


Hovedbane naturgress 1 (1 stk 11`er)



Treningsfelt (1 stk 11`er, evt 2 stk 9’er, evt 3 stk 7`er evt 5 stk 5`er)



Kunstgressbane 11’er.



Kunstgressbane 7’er.



Lys på alle baner unntatt treningsfeltet.

Vik


Ballbinge

 Sundvollen







Treningsfelt (1 stk 7`er)



Ansvar klipping er Hole kommune.

Sundvollen oppvekstsenter


Ballbinge.



Anlegget blir vedlikeholdt av Hole kommune

Røyse skole


Ballbinge

 Fotballgruppen har i løpet av sesongen behov for følgende arenaer til trening og
kamp: (minimum)
 Trening:
 Tilfredsstillende areal til alle 3’er og 5`er lag èn gang pr uke
 Tilfredsstillende areal for øvrige lag to ganger pr uke
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Kamper
 Kamparena for i snitt 8 hjemmekamper pr lag pr sesong. (ca. 400
kamper)

 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON :
 Det enkelte styremedlem står fritt til å knytte til seg flere personer for å
administrere og løse de oppgaver som tilligger dennes verv i styret.
 Det avholdes en årlig samling (kick off) med trenere og lagledere for å
planlegge kommende sesong. Samlingen er obligatorisk og skal avholdes i
løpet av mars måned.
 Hvert lag sender etter endt sesong egen evaluering til styret. (standard
skjema) Samt gir tilbakemelding til sportslig utvalg om status på spillere/
trenere/ lagledere som grunnlag for planlegging av neste sesong.
 Hvert styremedlem skal kvalitetssikre at oppgavebeskrivelsen for sin
funksjon til enhver tid er oppdatert


Krav: Det er krav om politiattest for alle trenere og lagledere. Attest skal
ikke være eldre enn 3 år.

 Materiell
 Fotballgruppa har en samarbeidsavtale med Sandberg sport på
Hvervenkastet.
 All administrasjon og arbeid med materiell og utstyr som dekkes av
klubben skal være i regi av materiellansvarlig. (drakter, baller, vester,
kjegler ++)
 Fotballgruppas kleskolleksjon kjøpes av den enkelte direkte fra Sandberg
sport.
 Se informasjon på www.holefotball.no for nærmere informasjon om
kolleksjonen.
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