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1. Om Vindbjart Fotballklubb 
IL Vindbjart ble stiftet i 1896. Allianseklubben Vindbjart Fotballklubb (heretter kalt Vindbjart/VFK) er 
en sammenslutning mellom tidligere IL Vindbjart Fotball og Vennesla Sentrum Fotballklubb. Vindbjart 
Fotballklubb ble stiftet i 1999 og er en fotballklubb i Vennesla kommune, Vest-Agder. 
Vindbjart er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Fotballforbund (NFF) og Agder fotballkrets, 
og er underlagt forbundets og kretsens lover og regler. 
Lovnormen vi følger ligger i sin helhet på Vindbjart sin hjemmeside under organisasjon. 

Visjon og verdier 
Vindbjart sin visjon er å fremstå som en betydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet gjennom sitt tilbud til 

alle om å spille fotball, og med dette å sette Vennesla på kartet. 

Dette ønsker vi å oppnå ved å være en klubb som har et tilbud til alle som ønsker å spille fotball i 

Vennesla. VFK satser sterkt på breddefotball, og har et målrettet arbeid som går ut på "dyrk alle, og 

ta vare på talentene". I VFK får alle som er i kamptroppen spille minst én omgang i hver kamp, noe 

som er et viktig poeng i denne filosofien.  

VFK har en tro på balanse, at det er plass for både bredde- og toppsatsing. 

I tillegg legger VFK stor vekt på å vise respekt og gode holdninger til alle vi møter, både på hjemme og 

bortebane. 

Klubbens verdigrunnlag 
VFK ønsker at klubbens verdigrunnlag skal ligge til grunn for alt klubbens medlemmer foretar seg, om 

det er ledere, trenere eller enkelt spillere. I tillegg ønsker vi også at alle assosiert med klubben 

(foreldre, øvrige tilskuere etc.) også retter seg etter disse.  

• Fairplay – Fairplay er veldig viktig i VFK og bør settes i fokus i enhver sammenheng 

• Inkluderende – VFK er en klubb som er åpen for alle og hvor det er rom for alle. Det skal 

være en plass i klubben til alle, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller prestasjoner. 

• Respekt – VFK setter respekt svært høyt. Dette gjelder både å vise respekt for andre 

personer, det være seg med-/motspillere, trenere, ledere, dommere, foreldre etc. I tillegg er 

det viktig å vise respekt for eget og andres utstyr, lagets og klubbens fellesutstyr samt egne 

og andres anlegg.  Vi ønsker også å vise respekt for egen og andres tid ved å komme punktlig 

til treninger og kamper. 

• Trivelig – VFK skal være en klubb hvor det skal være moro å komme på trening, kamp og å 

spille fotball. I vår klubb skal vi også legge vekt på å ha det fint sammen, også sosialt. 
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Vindbjart Fotballklubbs rolle som samfunnsaktør 
Mål:  

Bevisstgjøre klubben og skape forståelse for at en tydelig klubbidentitet styrker klubbfølelsen, 

forenkler klubbdriften og gir godt omdømme. Tilhørighetsfølelse gir engasjement, eierforhold og 

ønske om å bidra.  

 

Innhold:  

Gjennom å ta de rette valgene, ha et reflektert verdisett, skape positivitet og glede i klubben, får 

klubben et positivt omdømme. Klubben er en viktig og synlig samfunnsaktør i bygda, og må derfor ha 

et bevisst forhold til omgivelsene.  

 

Klubbens rolle som samfunnsaktør.  

Kulturbygging med fokus på:  

• Fellesskap – gruppe med felles interesser.  

• Sosial kapital – nettverk og tillit.  

• Delegering – flere tar/føler ansvar.  

• Omdømme – for å skape velvilje i lokalsamfunnet.  

 

Positivt omdømme:  

• Omdømme defineres i denne sammenheng som ”summen av forventninger omgivelsene har til 

klubbens visjon, mål, organisering, prestasjoner og aktiviteter”.  

• Omdømme oppstår altså i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser.  

• Hvordan jeg som enkeltperson i klubben opptrer, er avgjørende for omdømmebygging.  

 

Vindbjart Fotballklubb:  

Tilpasser mengde og innhold i oppgavene til frivillige på en slik måte at de oppleves som positive og 

givende.  

• Gir et godt tilbud til alle som vil spille fotball uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og forutsetninger. 

• Er bevisste, strukturerte og organisert på en slik måte at det ikke er tilfeldighetene som råder, men 

en klar og tydelig retning.  

 

Klubben som samfunnsaktør:  

• Tydelige bidragsyter i lokalsamfunnet.  

• Bygge godt omdømme og skape gode relasjoner i nærmiljøet.  

• Ta ansvar for å aktivisere ulike grupper:  

• Barn/unge – rekruttere og beholde.  

• Tilbud til voksne.  

• Funksjonshemmede.  

• Eldre/pensjonister – en ressurs.  

• Sosial profil.  

•  Fair Play.  

• Sunne holdninger. 
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Fakta 
Klubbens adresse er:  
Moseidmoen Idrettsplass, Askedalsveien, 4706 Vennesla 
Tlf: 909 19493 
E-post: post@vindbjart.no 
Klubbfarger: blå,blå 
Hjemmeside: www.vindbjart.no 

 

  

mailto:post@vindbjart.no
http://www.vindbjart.no/
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Organisasjon 
Styret blir valgt på Årsmøtet i klubben som normalt avholdes i mars hvert år.  

For å sikre at også bredden og de yngre spillerne blir tatt godt vare på, har Vindbjart i tillegg et 

Juniorutvalg. I Juniorutvalget sitter det representanter fra styret og foreldrekontakter fra ulike lag i 

klubbens junioravdeling. Juniorutvalget sin hensikt er å fungere som et eget organ for 

junioravdelingen i Vindbjart, som består av barnelagene (6-12 år) og ungdomslagene (13-16 år).  

I tillegg har vi  

• Trenerforum for lag fra 13 år og opp til og med senior på gutt / herre 

• Trenerforum for alle lag i jente / dame 

• Markedsgruppen 

• Sportslig utvalg 

Arbeidsfordelingen mellom styremedlemmene vil kunne endre seg fra år til år. 

For nærmere informasjon om hvem som sitter i de ulike gruppene og kontaktopplysninger til disse, 

henviser vi til klubbens hjemmeside www.vindbjart.no under «Organisasjon».  

Baner og anlegg 
Hjemmekampene spilles på Moseidmoen, hvor alle utetreninger også skjer. Innendørstrening om 
vinteren foregår i Gorine hallen som ligger i tilknytning til klubbhuset, og på kunstgressbanene i 
Hunsfoshallen på tidligere «Salen» i gamle Hunsfos fabrikker.  
 
Moseidmoen Idrettsplass 
 

  
 

Plussbankbanen 
Umbrobanen 

Sparebanken Sør banen Vennesla 

Gorine hallen 

http://www.vindbjart.no/
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Hunsfoshallen, Hunsfos fabrikker 

 

Andre lokasjon 

For å dekke opp behovet for treningstider gjennom vinteren bruker også VFK Gorine hallen som 
ligger i tilknytning til klubbhuset på Moseidmoen. Det er også i bruk ulike skoler i distriktet. 

Klubbhus 

Klubbhuset ligger ved siden av stadion på Moseidmoen.  
Klubbhuset er delt opp i garderobedel, lager / kontor for banemester og kiosk i 1. etasje. 
Klubblokaler, kontorer, treningsrom, teknisk rom etc. i 2. etasje.  
2. etasje er eid og driftet av klubbene (IL Vindbjart og VFK). Garderober og banemesterlokaler i 1. 
etasje og teknisk rom i 2. etasje er eid og driftet av Vennesla Kommune. 

Toalett 

Toalettene er åpne ifm treninger / arrangementer. Egne publikumstoaletter i 1. etasje klubbhus og 

bak hovedtribunen 

Garderober 

Garderobene er åpne ifm treninger / arrangementer. 
Garderober m/dusjanlegg ligger i klubbhuset og kan benyttes av både spillere og dommere.  
Følg anvisning på hvilke garderober bortelag, hjemmelag, dommere etc skal bruke.  
  

Hunsfosshallen/Salen 

Parkering 
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Kiosk 

Vindbjart har egen kiosk i Klubbhuset som betjenes under A-lagskampene  
I tillegg er det grilling ute under A-lagskampene.  
Lagene fra G/J 7 – G/J 19 har ansvar for kiosk-/ryddevakter på dugnad. 

Branninnstruks 

Klubbhuset har eget brannalarmanlegg.  
Brannslanger / slokkeutstyr er plassert på sentrale steder i bygget ifm. rømningsveier. 
Rømningsplaner / branninstruks er hengt opp på sentrale steder i bygget 

Generelle regler  

• Det er røykeforbud på alle våre anlegg 

• Snus spytting, lufting av dyr og bruk av kjøretøy er ikke tillatt på noen av banene 

• All søppel skal kastes i de oppsatte søppeldunkene 

• All parkering skjer på oppmerkede plasser 
 

Kommunikasjon 

Hjemmeside 

Vindbjart har egen hjemmeside, www.vindbjart.no. 

Her vil dere til enhver tid finne oppdatert informasjon.   

E-post 

Mye av informasjonen til trenere og foreldrekontakter vil også foregår på e-post. E-

postinformasjonen innhentes fra medlemssystemet vårt, så det er viktig at dette hele tiden er 

oppdatert med riktig informasjon slik at riktige personer får informasjonen de skal ha 

Annet 

Hvert lag står fritt til å bestemme hvordan kommunikasjonen skal forgå internt på sitt lag, men det 

må være enighet i hvordan det gjøres –og alle må få tilgang til nødvendig informasjon.  

Eksempler på annen kommunikasjon e-post og Facebookgrupper.  

  

http://www.vindbjart.no/
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Årshjul 

 

Når Hva Hvem 

Mars Årsmøte Alle medlemmer 
Juni Sør Cup Alle lag i jr. avdelingen 
August Fotballskole 6 – 13 år 
September Fotballens dag Alle juniorutøvere opp til 15 år 
September 1.klasse dag Alle årets førsteklassinger 
September Jentefotballens dag 7 – 12 år 
Oktober Foreldremøte Alle foreldre 
Oktober Foreldrekontaktmøte Alle foreldrekontakter 
November Junior årsavslutning Junior 6-12 år 
4.kvartall Revidering av klubbhåndbok Styret 
November til mars Trenerkurs Trenerveileder 
Januar til mars Lagspåmelding Harald Hansen 

I tillegg arrangeres det styremøter, trenermøter, møter i juniorutvalg etc. etter behov / egne 

møteplaner.  
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2. Oppgaver og ansvar 
Klubbens administrasjon/styre, trenere, foreldrekontakter, spillere og foresatte har ulike oppgaver 
og ansvar som sammen skaper Vindbjart FK og som gjør at det er mulig å tilby et bra sportslig og 
sosialt tilbud til alle. 

Klubbens administrasjon/styre har ansvaret for: 

• Daglig drift av klubben 

• Klubbutvikling 

• Fremskaffe kamp- og treningsarenaer 

• Kontakt med kommunen vedr idrettsanlegget og driften av dette 

• Tilrettelegge for gode treningsforhold på egne treningsarenaer 

• Tilrettelegge for trenerutvikling (bredde og elite) 

• Utsendelse/innkreving av medlemskontingent/treningsavgift 

• Administrere og sørge for forsikring av spillere og lag 

• Tilrettelegge for dugnadsarbeid (i klubbregi) 

• Drakter/utstyr 

• Sørge for / dekke utgifter til førstehjelpsutstyr 

• Arrangere et informasjonsmøte for trenere og foreldrekontakter 

• Avholde årsmøte, normalt i mars 

Trenere 
For lagene 6–10 år er vi avhengig av å ha foresatte i treneroppgaven, og det er ønskelig at disse 
gjennomfører grasrottrener 1 og 2. Vindbjart arrangerer dette første året de er trenere.  
Fra G/J 11 til senior engasjerer klubben en overordnet trener pr årgang. Vi ønsker at disse trenerne 
har minimum grasrottrener 3 og 4. Ansvarlig for gjennomføring av grasrot trener kurs er 
utviklingsleder i klubben. 
 
Også ønskelig med UEFA B lisens og legger til rette for at dette er oppnåelig, ev. via ekstra kursing. 
Vindbjart legger stor vekt på gode og sunne holdninger også blant alle sine trenere.  
 

 
Trenerne har ansvaret for: 

Henviser til klubbens sportsplan for mer informasjon om retningslinjer for trenere. 
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Foreldrekontakt/koordinator 
Foreldrekontakter skal være lagets administrative ressurs. Foreldrekontaktrollen kan bestå av en 
eller flere personer etter behov. 
Foreldrekontakter har også mulighet til å delta på Kurs i barnefotball (se Trener). 
Foreldrekontakter skal primært fokusere på det organisasjonsmessige og administrative arbeidet 
omkring laget og dermed utøve funksjoner som:  
 

• Distribuere kampprogram, treningstider etc. til lagets spillere og foreldre. 

• Organisere lagets materiellbehov (baller, drakter, førstehjelpsutstyr etc.) 

• Organisere støtteapparatet omkring laget 

• Melde inn nye spillere i klubbens medlemsregistreringssystem 

• Organisere transport, sette opp kjørelister til kamper, cuper etc. 

• Organisere cuper, treningsleirer, reiser, sosiale samlinger etc. 

• Organisere dugnadsarbeid, eksempelvis dugnad i SørCup 

• Melde på laget til aktuelle cuper i samarbeid med trener 

• Ansvar for at deltakeravgift på cuper blir betalt 

• Påse at laget aldri spiller med spillere som ikke er registrert medlem i klubben, disse er ikke 
forsikret 

• I samarbeid med trener passe på at spiller soner ev. karantene / kampstraff for gule/røde 
kort når spilleren skal. (13 år tom. senior) 

• Sørge for dommere til hjemmekamper i samarbeid med trener der kretsen ikke har oppnevnt 
dommer (se intern dommerliste på klubbhus) 

• I samarbeid med trenere fylle ut elektronisk kamprapport og betale dommere ved 
hjemmekamper 

• Samle på dommerkvitteringer, og sende inn til klubben for ev. refusjon etter endt sesong 
dersom egne utlegg. 

• Føre lagliste over spillerstallen inkludert adresse, fødselsdato, e-post adresse og 
telefonnummer (til begge foreldre). Dette gjøres direkte i medlemsregisteret. 

• I samarbeid med trener arrangere foreldremøter, minimum ett møte pr år primært før 
sesongstart 

• Fungere som et bindeledd mellom foresatte, spillere, trenere og klubbens administrasjon 

• Organisere kiosk eller ryddevakt, evt internturneringer 

• Sørge for at det er kampvert på hjemmekamper. Se eget oppsett for rollen som kampvert i 
vedlegg 1 

 

Spillere 
Vindbjart FK forventer at spillerne skal: 

• Alltid benytte klubbens valgte tøy til kamp og gjerne også på trening 

• Møte opp på kamper til rett tid og avtalt sted 

• Sende forhåndsmelding til trener dersom spiller er forhindret fra å møte til trening / kamp 
(dette gjelder spesielt fra spillerne er 13 år og oppover) 

• Ha disiplinert adferd på treninger og kamper (brudd her kan medføre sanksjoner fra klubbens 
ledelse) 

• Ha gode holdninger og viser respekt både mot dommere, medspillere og motspillere 
 
Viser videre til klubbens sportsplan. 
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Foreldre/foresatte 
 
Vindbjart FK forventer at foreldre/foresatte: 
 

• Aktivt støtter opp/stiller opp for sine barn/ungdommer, og viser interesse 

• Sørger for at medlemskontingent betales 

• Utfører "pålagt" dugnadsarbeid i regi av klubben / laget 

• Er med på å skape trivsel i nærmiljøet 

• Deltar aktivt på foreldremøter 

• Stiller seg lojale mot trener/klubbens retningslinjer 

• Ikke legger seg opp i treners oppgaver under kamp og treninger 

• Plassering av foresatte/tilskuere på kamper skal være på motsatt side av trenere/lagledere 
 

Se også foreldrevettreglene til NFF som ligger på Vindbjart FK sine hjemmesider.  
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3. Lag 
Vindbjart deler som regel de yngste årskullene opp i lag etter skoler, basert på antall barn på den 

enkelte skolen. Årskullene skal trene på samme oppsatte tid. Det oppfordres til å lage lag på tvers av 

skoler hvis det er ujevnt antall med spillere på de forskjellige skolelagene. Det bør etterstrebes å ha 

mest mulig jevne lag.  

Når de kommer opp i 10 års klassen, så slåes alle lagene sammen til lag på tvers av skolene.  

Henviser til NFFs regelverk for de forskjellige årsklasser. 

For flere detaljer rundt organisering av lag henviser vi til klubbens sportsplan som ligger på 

hjemmesiden under "Trenere".  

Treninger og kamper 
Treninger og hjemmekamper under sesongen foregår hovedsakelig på Moseidmoen. Under 

vintertrening tar vi også i bruk andre anlegg.  

Treningstider 
Vi prøver så langt det er mulig å legge til rette slik at alle lag får den treningstiden de ønsker. Lag fra 

samme årsklasse får treningstid på samme tid. 

Fra ca. påske og ut sesongen/året har man i utgangspunktet treningstid ute, primært på 

Moseidmoen. 

Fra ca. jul/nyttår til påske har man treningstid inne og treningstid ute på Moseidmoen.  

Trenere og foreldrekontakt får e-post i forkant av fordeling, slik at de kan komme med ønsker. 

Klubben foretar prioritering og setter opp endelig fordeling av bane og treningstid. 

Seriekamper 
Man kan melde seg på serie fra 7-års klassen. Da spiller man som regel en kamp i uken, mai-

september, og følger vanlig skolerute.  

Trenerne sammen med foreldrekontakter på laget er i utgangspunktet selv ansvarlig for å melde 

laget på i serien. Da meldes dette inn via klubbens påmeldingsansvarlig i god tid før fristen i kretsen 

for de ulike årsklasser utløper.  

Cuper og cupdeltakelse 

Påmelding 

Cuper vi har samarbeidsavtale med og som subsidieres fra VFK meldes inn til egen klubb for felles 

påmelding om ikke annet avtales. Deltakelse i disse cupene skal klubben og lagene prioritere først.  

Cuper som det enkelte lag skal delta i og hvor det enkelte lag betaler alt selv, meldes på direkte til 

arrangørklubb. 



 

14 
 

Økonomi ifm cuper 

Klubben dekker lagspåmeldingen til 2 cuper per år internt i kretsen, en av disse er Sør Cup. Utenom 

denne skal samarbeidscuper prioriteres. 

Alle turneringer utover dette dekkes av det enkelte laget.  

Det er da viktig at hvert lag avtaler seg imellom hvordan dette skal gjøres. Man kan gjøre egne 

dugnader for laget, men det må være innenfor Vindbjart sine retningslinjer for dugnad og avklares 

med klubben.  

Det er også enkelte cuper som er gratis, disse er det selvfølgelig bare å melde seg på. 

For mer informasjon om cupdeltakelse, så viser vi til Retningslinjer for Junioravdelingen.  

Samarbeidsklubber 

Vindbjart samarbeider for tiden med flere klubber vedr. utveksling av lag i hverandres cuper. Cuper 

disse klubbene arrangerer er å foretrekke og vi er forpliktet å stille her. Eksempler pr. dato på slike 

cuper er 

- Trollcup, Gimletroll, november 

- Meny Sebra Cup, Randesund, september 

Sør Cup 

Vi er medarrangører i Sør Cup og denne turneringen er obligatorisk for klubbens lag. Cupen 

arrangeres alltid uken etter skoleslutt (slutten av juni, vanligvis uke 26). 

Hvert enkelt lag: gå inn på www.sorcup.no og meld dere på direkte! 

Fellescup 

Vindbjart ønsker at man hvert år arrangerer en fellescup hvor mange lag reiser sammen. (11 til 14/15 

år) 

Klubben legger til rette for den valgte fellescupen, her vil det komme en egenandel per deltaker. 

  

http://www.sorcup.no/
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4. Økonomi 

Generelt 

Medlemskontingent 
Informasjon om medlemskontingenter finner dere på www.vindbjart.no under "For Foreldre" og 

"Kontingenter".  

Faktura for kontingent kommer ut fortløpende etter årsmøtet.  

Hvis det er noen spillere som av ulike grunner ikke har mulighet til å betale sin medlemskontingent, 

ta kontakt med foreldrekontakten for laget eller økonomiansvarlig i styret –så finner vi en løsning. 

  

Utøvere 

Alle aktive utøvere må betale medlemskontingent 

Trenere/foreldrekontakter/styret/andre tillitsverv 

Klubben dekker medlemskontingent tilsvarende beløpet for «Støttemedlem» for den enkelte. Er man 

i tillegg f.eks. aktiv spiller i klubben, må man selv dekke mellomlegget mellom beløpet for 

«Støttemedlem» og beløpet for «Aktiv». Etter vedtatt lovnorm (Norges Idretsforbund – NIF’s 

lovnorm) så er minimum kontingent for å være registrert som medlem i klubben på NOK 100,- 

Familie 

Klubben har rabattordning betegnet som «Familiekontingent». Her kan alle i samme husstand 

registreres og gå inn under denne kontingenten. 

IFO 

Hvis barnet er del av Vindbjarts Idretts fritidsordning (IFO), så gis det en rabatt. Denne blir bestemt 

på årsmøtet hvert år.  

  

http://www.vindbjart.no/
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5. Diverse  

Rekruttering/1.klassedag Vindbjart FK   

  

Tilrettelegging 

VFK legger til rette for barn og unge med svekket betalingsevne. Vi har etablert system der 
foreldrekontakter og trenere gir innspill hvis de merker at det er noen som sliter med betalingsevne. 
De melder da tilbake til dedikert person i klubben. (pr 2022, Vidar Ulstein) Dette er samme person 
som er kontaktperson mot barnevern, Vennesla kommune og NAV. Her har vi et meget godt 
samarbeid og tar vare på mange barn og unge som har forskjellige utfordringer.  
 
Vi ønsker å integrere barn med ulik etnisitet i de ordinære lagene våre. Vi har tett kontakt med 
frivillighetssentralen i Vennesla i forhold til å få med barn med annen etnisitet enn norske. I tillegg 
har vi etablert en gruppe for ungdommer/voksne der de kan samles i uformel trening.  
 
De lag som har barn eller unge med funksjonshemming vil vi tilrettelegge for. 
 

 

1.klassedag 

Hver høst, en av de første lørdagene i september –arrangerer Vindbjart FK en 1. klassedag. Da blir 
alle 1. klassingene i skoledistriktet invitert til ett par timer på Moseidmoen for å introdusere dem til 
fotball og Vindbjart FK.   
 

Kort om opplegget  

Opplegget varer ca 2 timer.  
 
1. Man begynner først med å registrere alle inn i datasystemet (for å forenkle dette kan det med 

invitasjonen legges ved skjema som de kan fylle ut på forhånd).  
Her er det viktig å få flest mulig til å sette seg opp som mulige trenere/foreldrekontakter.  
NB! Det er kun barn som har begynt i 1. klasse som kan være med på denne dagen  

 
2. Når alle er registrert (eller har levert skjema, som noen sitter og registrer i systemet) –så holder 

en person, gjerne den ansvarlige eller en annen fra styret, en "velkomsttale" og forteller også litt 
om opplegget for dagen  

 
3. Alle barna blir delt inn i lag etter skole, og man kjører kamper med små mål. Bør være en 

ansvarlig fra Vindbjart per "bane" og disse banene bør være satt opp på forhånd  
 
4. Når alle barna er registrert (punkt 1) og har spilt fotball en liten stund, så samles alle igjen.   

Da blir det en liten "takketale" og hva opplegget er fremover. Før denne dagen bør man ha fått 
en treningstid til 1. klassingene og en oppstartsdato.  
Vi bør også ha klart en dato for et foreldremøte.   

 
Når rekrutteringsdagen er ferdig får alle barna en liten premie og pølse + brus.   
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Forberedelser:  
 

Informasjon  

• Datoen må settes av Juniorutvalget rett etter sommerferien, sjekk i denne forbindelse ut når 
Sentrumsløpet og «Fotballens dag» arrangeres slik at vi ikke kommer i konflikter med disse.  

• Må gi ut lapper på alle skolene i Vennesla, bør være ute minst 2 uker før  
• Ha lappene/informasjon klart før «Fotballens dag» (flere som lurte på informasjon da)  
• Heng gjerne opp en plakat på døren på idrettshuset   
• Legg ut informasjon på www.vindbjart.no og Vindbjart FK sin FB side  

  

Hjelpere  

• Det må være 2-3 personer til å registrere de nye spillerne 

• 3 personer som er med og hjelper lagene ute  
• 1 person til å grille hvis vi ønsker pølser  
• 1 person i kiosken  
 

Annet  

• Husk å evt skaffe pøler/pølsebrød  
• Husk å skrive ut registreringsskjema  
• Husk passord til nettverket  
• Ha klart treningstid og første trening  
• Ha klart dato for foreldremøte  
  

Selve dagen  

• Hjelperne bør komme minst 30 min før  
• Gjøre klar registreringsbord inne  
• Ha klar 6 små mål, sette opp 3 baner  
 

 

Lagsdugnad 
I tillegg til fellesdugnader arrangert av VFK, så har hvert lag mulighet til å arrangere egne dugnader 

for å subsidiere enkelte cuper.  

Retningslinjer 

Hvis det enkelte laget skal kjøre egne dugnader, så har VFK enkelte retningslinjer 

• VFK sine samarbeidspartnere når det kommer til dugnad skal benyttes (se informasjon på 

VFK sin hjemmeside), unntak fra disse må søkes om til styret 

• All dugnad skal henvise til hvilket lag og cup inntekten skal gå til  

 

Oppdatering av medlemslister 
Foreldrekontaktene har ansvar for å oppdatere informasjonen om spillerne på sitt lag.  

Det er viktig at denne informasjonen er oppdatert til enhver tid og at nye spillere blir lagt inn i 

systemet.  

Informasjonen som ligger her brukes bl.a. til å sende ut medlemskontingenter og ulik informasjon. 

Det vil bli gitt en liten opplæring på foreldrekontaktmøtet på høsten. 

http://www.vindbjart.no/
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6. Vedlegg  

 

Vedlegg 1: Kampvert - Instruks  
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.  

Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.  

 

Før kampen:  

Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.  

Ønske velkommen begge lag og dommer.  

Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.  

Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.  

Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.  

Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.  

 

Under kampen:  

Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.  

Prate med dommer i pausen.  

Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.  

Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen  

Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.  

 

Etter kampen  

Bistå i å organisere Fair play-hilsen.  

Takker begge lag og dommer.  

Rydde rundt banen etter kampslutt.  

 


