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Våre verdier 

IL Aasguten har: 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har vi i fotball følgende visjon: 

• Enhver som bruker fotballbanen vår skal føle glede 

og mestring.  

• Hos IL Aasguten er alle spillere like viktige fra knøtt 

til senior.  

 



Styret 

Leder: 

Franck Harald Ude 
 

Nestleder 

Stig Rønning 
 

Sekretær 

Elin Ringen 
 

Kasserer: 

Hege Røsdal 
 

Materialforvalter: 

Linda Opheim Saugestad 
 

Anleggsansvarlig: 

Kjell Asle Sletvold 
 

Styremedlem: 

Mats Jørgen Nesjø 



Styrets spesifikke mål for 
sesongen 2016 

 Gi tilbud om trener- og dommerkurs, samt «basic»-trenerinfo til 
trenere uten kurs. 

 Sørge for komplett draktsett og «trenersett» til alle lag 

 Drift- og vedlikeholdsplan for kunstgressbanen 

 Definering av alle roller og oppgaver i fotballen. Målet med det er: 
– Avklare arbeidsomfanget til fotballstyret. Gi neste styre en enkel jobb med å ta 

over. Oppgaver og roller er da ferdig definert. 

– Sørge for at alle roller i fotballen ikke er større enn at de fleste kan ta de på seg. 

 Økonomisk kontroll: 
– Ved blant annet et eget budsjett pr. lag og en dugnad pr. lag  

 Ny kommunikasjonsstrategi mot trenere og lagkontakter. Målet med 
det er: 
– Alle skal få nødvendig informasjon og vite hvor man finner den 

– Alle skal få svar på det de lurer på 

– Styret skal ikke være 24/7 Kundesenter 



Kommunikasjon med trenere 
og lagkontakter 

I løpet av sesongen er det behov for masse kommunikasjon mellom 
fotballstyret og trenere/lagkontakter.  

– Dette er en av de store, krevende, oppgavene til styret.  

Dere må få riktig informasjon når dere trenger den, men styret kan ikke 
alltid være tilgjengelig for å kunne svare på alt på kort varsel.  

Det er derfor viktig med en gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi.  
 

Vi vil ha to kommunikasjonskanaler for generell informasjon FRA Styret:  
• IL Aasguten sine websider  

• FB-side for trenere og lagkontakter 
 

– Det betyr at vi går bort fra den Messenger-chat vi har brukt til nå, den blir for 
uoversiktlig. Vi skal opprette en FB-side 

– Det betyr at vi i utgangspunktet ikke kommer til å  sende dere e-post.  

 Ting som ikke egner seg å legge ut på hjemmesiden kan komme på mail, men vi skal begrense 
mailbruken 

– Det vil av og til være behov for dialog med den enkelte, det vil da kunne gå via 
andre kanaler som tlf. og mail 



Kommunikasjon med trenere 
og lagkontakter 

 ALL nødvendig informasjon skal ut på våre hjemmesider. Lurer du 
på noe, sjekk der først.  
– Vi er nettopp valgt, så vi har ikke fått gjort så mye til nå, men vi vil jobbe 

kontinuerlig med å legge ut informasjon. 

 Alt vi legger ut på vår hjemmeside vil vi også legge ut en link til på 
FB-gruppa. Er du medlem der, vil du få varsel når vi har lagt ut ny 
informasjon.  

Har DU behov for å komme i kontakt med oss: 
– Foretrukken metode: E-post til: leder-fotball@aasguten.com 

– Kommentere innlegg på FB-siden 

– (Er det noe som haster, så ringer du selvfølgelig) 

 leder-fotball@aasguten.com 
– E-post du sender dit, blir automatisk videresendt til alle medlemmer i styret. 

 Tips: Kontaktskjema på hjemmesiden vår går dit 

– Den i styret som har ansvar for det du spør om, vil svare deg.  

– Er spørsmålet ditt av allmenn interesse, vil svar/avklaringer legges ut på våre 
websider/FB-side 



Lagene 2016 



Seniorfotball 

 Damer 7. serie avd. 02 

– Lagkontakt: Rino Andre Holst 

– Trenere: Ole Morten Gausen og Franck Ude  

 Herrer 5.div avd. 01 

– Lagkontakt: Inge Paulsen/Geir Vordal 

– Trener: Pål Arne  Hjelpetrener: Eivind Christiansen 

 Herrer 6.div avd. 02 

– Lagkontakt: Trond Roar Almlid 

– Trener: 



Ungdomsfotball 

G14: 
 Lagkontakt og Trener: 
 John Hiberg 

 
G13:               
      Lagkontakt: Tone Alstad 
      Trener: Rune Reinås 
 

 

     
J13: 
 Skogn 
 Lagkontakt: Anne Berit Haabeth 

 
 



Barnefotball  

G11:                
      Lagkontakt: Hanne Augdal 
      Trener: Ola Grenne 
 

G10:                 
       Lagkontakt: Katrine Selven 
                 Line S Benjaminsen 
       Trener: Ronny Berg 
 

G9:                 
      Lagkontakt: Torstein Husby     
      Trener: Heidi Larsen 
         Håvard Balsvik 

J11:                  
       Lagkontakt: Eva Karin Evenhus 

   Gunn Marit Rønning 

        Trener: Thea Hammeren 

           Gaute Evenhus 

 

J10:                  
       Lagkontakt: Eva Andersen 

    Frøydis Aaker 

        Trener: Trond Dullum 

           Martin Pedersen 

 

J9:                  
       Lagkontakt: Astrid Almlid 

        Trener: Anton Bryhn 

 



Knøtt 

Miniknøtt 10 
 Trener:  Magni Ude 

     Trener:  Jørgen Olsen 
 

Knøtt G09 

    Lagkontakt:  Jonas Myhr 

     Trener:  Jarle Selven 

     Trener:  Andreas Aune 
 

Knøtt J09 

    Lagkontakt:  Kristin Tangen Hovdal 

     Trener:  Magne Christiansen 

     Trener:  Kjell Asle Sletvold 
 

Knøtt G08 
 Lagkontakt:  Jørgen Alstad 

     Trener:  Jørgen Olsen 
 

Knøtt J08 
 Lagkontakt:  Ann Cathrin Fossum 

     Trener:  Bjørnar Langlid 

   
     

     



Drakter og treningsutstyr 

 Presentasjon av nye drakter 

 Utstyr til hvert enkelt lag 

 Førstehjelpsskrin og nye rutiner 



Drift og vedlikehold av anlegg 

- Info om anleggskomiteen 

– Banefordeling og vedlikehold / drift anlegg og bane / anleggs- og vedlikeholdsplan 

- Ryddeansvarfordeling 

- Retningslinjer for bruk av kunstgressbanen 

- Sko med fastknotter anbefales, ikke tillatt med skruknotter eller pigg 

- Anbefaler ikke sko med flate såler, gresset legger seg – slitasje/levetid 

- Planlagte treningstider ihht banefordeling respekteres fullt ut 

- Sikkerhetssoner: Langside 4m / kortside 5m. ( 5er og 7er kamper 3m alle sider ) 

- Røyking/snusing innenfor gjerdet ikke tillatt. Ikke kast søppel  ( snus, papir, tyggis 
osv ) på banen. Hvert lag under trening/kamp rydder etter seg. 

- Mål settes på utsiden av gresset etter trening/kamp. Ved 11er kamp flyttes alle 5- 
og 7er mål inntil gjerdet mot E6. Alternativt på utsiden av gjerdet. 

- Banefordeling 

- Bestilling av banetid må gjøres på e-post.  

Merk : Alle henvendelser rettes til oss på e-post leder-fotball@aasguten.com 



Eksempel fordeling i uke 16 

Informasjonen legges fortløpende ut på http:\\aasguten.com 



Skilt på gjerdet ved banen: 

Regler for bruk og ryddeansvar 



Oversikt over anleggene 

 Kunstgressbane: 

– Drift- og vedlikehold av bane/målmateriell 

– Prosjekter som innbytterbenker/høytaleranlegg/hjulsett alle mål 

 Ballbingen: 

– Fotballgruppa har fått ansvaret for bingen 

– Rehabilitering under planlegging 

 Stallmyra: 

– Fotballstyret skal utarbeide planer 

 Garderober: 

– Klar for bruk våren 16. Fotballstyret utarbeider plan for renhold 



Dommere 

 Trenere og Lagkontakter får av styret en liste over alle 
hjemmekamper pr. lag med oppsatt dommer. 

 Vi har unge dommere. Så for å sikre at man ikke står uten 
dommer ved kampstart, må lagkontakter ta kontakt med 
aktuell dommer dagen før 

 Dommerne er selv ansvarlig for å finne vikar skulle det 
være behov for det, men nevnte liste vil også inneholde 
dommerreserver om lagkontakt må skaffe dommer. 

 Franck H. Ude er dommerkontakt. 



Trenerrollen 

«Fotballferdighet lærer vi stort sett gjennom erfaringslæring – som vil si 
at vi lærer gjennom det vi gjør og erfarer selv. For å kunne utvikle 
fotballferdighet er det derfor viktig at spillerne får observere, prøve ut, 
feile, erfare, hente nye ideer og prøve på ny. For at spillerne skal 
komme nok ganger i liknende situasjoner kreves høy aktivitet, hvor 
spillerne får mange nok ballberøringer. Dette setter krav til trenerne mtp 
organisering og planlegging av treningene og setter krav til spillerne om 
å trene mye på egenhånd for å lykkes. 

Samtidig som det kreves høy aktivitet, er det også viktig at treningen 
styres av høy grad av å spesifisere. Det betyr at det en gjør i 
treningssituasjonen bør ligge så tett opp mot de utfordringer en møter i 
kampsituasjonen som mulig.» 

 IL Aasguten fotball skal organiseres med høy fokus på masse 
fotballberøring og fotballglede.  



Trenerrollen 

Foreløpig tilbud fra klubben til trenere:  

 Trenersamlinger med trenerkoordinator (Pål Rønning) 

 C-lisens kurs 

 Treningsøkta.no: Online fotballtreningsverktøy, fotballøvelser og 
ferdigheter. 

– https://no-fotball.s2s.net/home.php 

– Brukernavn og passord   

 Uefa’s treningsvideoer: 

– http://www.uefa.org/video/coaches/videoid=2173765.html?autoplay=true#coaches 

 

 

 

PS: Alle trenere må ha politiattest 

http://www.uefa.org/video/coaches/videoid=2173765.html?autoplay=true#coaches
http://www.uefa.org/video/coaches/videoid=2173765.html?autoplay=true#coaches


Trenerkurs C-lisens 

C-lisens (består av 4 moduler) 

 Alt 1 

– Start Trøndelag medio oktober 

– 1500,- pr modul, klubben dekker 

 Alt 2 

– Torrevieja 23/11 - 28/11  

– egenandel 3500 + flyreise 

– full pensjon 

påmelding til Mats Nesjø 



Lagkontaktrollen 

 Utenfor kamp 
– Bindeledd imellom laget/trener, styre og foreldre 

– Står anført i adressebok/terminliste/kretsens papirer som 
lagets leder. 

– Må ha politiattest 

– Lagkontakt sørger for kjøreliste ved bortekampene. 

– Lagkontakt har ansvaret for at laget har rett utstyr og har 
ansvaret for lagets utstyr. 

– Lagkontakt holder kontakten i mot andre lag  

 tid, farge på drakter, kamparena 

– Lagkontakt er lagets oppfølgingsperson angående 
treningsavgift/lisens. 

 

 



Lagkontaktrollen 

– Lagkontakt er lagets kontaktperson angående dugnader. 

– Lagkontakt sørger for at lagets spilleliste ajourføres, og 
leveres inn hos lagets kasserer. 

– Lagkontakt er lagets ansvarlig ang. forsikring. ( info/ansv. 
hovedkasserer ) 

– Ved cup evt. andre arrangementer, så sees det som en 
fordel at lagkontakten fungere i sin vanlige rolle. 

– Har fadder oppgave sammen med trener, på alle lagets 
hjemmekamper (for de yngre dommerne.) 

– I samarbeid med materialforvalter og dele ut og samle inn 
drakter. Har ansvar for renhold av drakter via vaskelister, 
hver spiller sin drakt eller lignende. 



Lagkontaktrollen 

 I forbindelse med kamp 
– Kontakter dommer dagen før 

– Lagkontakt tar imot gjestene, og viser dem garderobe og anlegg. 

– Lagkontakt er lagets leder ovenfor dommer (kontakte, dommerkort) 

– Hvis laget har en egen pengekasse er lagleder ansvarlig for denne.  

NB: Resultatregistrering 

I alle klasser fra 13 år og oppover skal resultatet registreres. Det er 
hjemmelagets plikt å registrere dette. Resultat kan registreres på tre måter: 

– Sende inn på SMS til telefon 2223 

– Registrere det via appen Min Fotball 

– Registrere det via FIKS 

Finn kampnummer (står på kamprapport og i spilleplan) og send følgende SMS 
til 2223: ”resultat kampnummer (11 siffer) mål hjemmelag-mål bortelag” 
Eksempel: resultat 23120501001 3-4. 

OBS!  Resultatet MÅ sendes inn senest innen 7 dager etter spilt kamp. 



Fiks og Min Idrett 

 
 Vi vil legge brukermanualer ut på våre hjemmesider. 
  
 
 
 
 
 



Politiattest 
 Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. 

 Den enkelte trener/lagkontakt er ansvarlig for å ordne seg attest 
m/bistand fra fotballstyret 

 Dokumentasjon på nødvendigheten av attest lages av fotballstyret. 
Trener/lagkontakt søker selv via: 
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ 

 Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på 
attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. 

 

 

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


Aktivitetskalender 2016 

Aktiviteter som er gjennomført: 
 Kretsting 

 Ildtoppsalg 

 Åpning av kunstgressbane 

 Årsmøte 

 

April 
18  – Trener-  og lagkontaktmøte 
27  – Klubbdommerkurs 
Seriestart 
 

Mai 
Grendakampkomite kommer i gang 
18  – Fotografering av lag og spillere 
 

Juni 
24-26 – Bergstadcup 
Rundt skoleslutt arrangerers Tine 

fotballskole rundt omkring i distriktet 

 

Juli 
4-9 juli – Storsjøcup 

 

 

August 
12-14 – Ørland Sparebank Fotballcup 

13-14 - Levangercup 
27-28  - Grendakamper 
                    - Knøtteturnering 
                    - Fest (Grendakampkomite) 
?-? Seniorkamp Aasguten – Levanger  
 

September 
9-11 - 3 v 3 Norge turnering  (Senior H) 

15 Pizzalotteri (G10 og J10) 
 

Oktober 
23 okt. - Avslutning barnefotball 
C-lisenskurs for trenere 
Rosenborg keeperskole 
Evalueringsmøte av sesongen 2016 

– Planlegging neste sesong 

 

November 
5 Nov. –Avslutning for seniorlag, trenere og 

andre bidragsytere. 
 

Desember 
12 Des. – Salg av julestjerner  (J10 og G11) 
 



Knøtteturnering 2016 

18. juni       Ekne IL 
 

04. juni                   Markabygda IL 
 

28. august             IL Aasguten 
 

25. september (?)     Neset FK 
 

10. september          Skogn IL 

 

NB! Med forbehold. 

 



Dugnader 

 Alle lag må delta på en dugnad i løpet 
av året (ref. årshjul) 

 Alle lag må hjelpe til under 
grendakampene. 

 Knøtteforeldre har sin dugnad ifbm 
knøtteturnering på Åsen 



Foreldrevettregler 

1. Møt fram til kamp 
          - barna ønsker det 
  
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen 
           - ikke bare dine kjente 
  
3. Oppmuntre i medgang og motgang 
           - ikke gi kritikk  
 
4. Respekter treners bruk av spillere 
           - ikke forsøk å påvirke han/henne under 
              kampen 
  
5. Se på dommeren som en veileder 
           - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
 
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta 
           - ikke press det  

7. Spør om kampen var morsom og  spennende 
           - ikke bare om resultatet 
  
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr 
            - ikke overdriv 
  
9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør 
             - ta initiativ til årlig foreldremøte for å   
                avklare holdninger og ambisjoner 
  
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball 
             - ikke du 
  
11. Ikke belønn ditt barn med penger/premier når 

de scorer mål 
             - da blir barnet ingen lagspiller 
 



Satser 2016 

 Oldboys/6.divisjon/damer/det året du fyller 19 år                                    
kr. 1.600 

 Senior (A stall uansett alder) kr. 3.500 

 13 -18 år  kr 1.400                                                                                        

 09-12 år  kr 900 

 07-08 år  kr 400 

 Miniknøtt  kr 200 

De som betaler 3500 får en vår og en høst faktura 

De som er med fra sesong start, men slutter underveis. Betaler fullt. 

De som kommer til høst sesong (15 juli) betaler 1/2 aktivitets avgift  



Forsikring 

Alle våre spillere er forsikret 

 De under 13 år 

– Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin 
Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne 
dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem 
av Norges Idrettsforbund. 

 De over 13 år 

– Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med 
lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av 
forsikringsordningen. 

– Det er klubbens (lagkontakt IL Aasguten) ansvar at alle spillere er 
registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. 

 Detaljinformasjon rundt forsikring blir lagt på våre 
hjemmesider 



Gebyr for kampendring 

 Vedtak fra siste kretsting: 

– Gebyr for kampendringer, kalt kampendringsgebyr, 
innføres fra og med sesongen 2016. 

– Gebyret er på kr. 500,- pr. kampendring, og gjelder alle 
typer flytting av kamp.  

 1 Flytting av kamparena  

 2 Flytting av kampdag  

 3 Flytting av kamptidspunkt 

–  Det settes en dato på våren og en dato på høsten, som 
er innslagspunktet for fakturering av kampendringsgeb. 

–  Alle kampendringer som skjer før disse datoene vil 
kunne gjennomføres kostnadsfritt for klubbene.  



FAIR PLAY 

Målsettingen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha et 
bevisst forhold til fotballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play. 

http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/2009/Hva-er-Fair-Play/ 

Vi vil legge mer informasjon om Fair Play ute på våre hjemmesider. 

Et moment vi spesielt vil ta opp: 

Flere av IL Aasguten sine kamper er annonsert som spillobjekter, i allefall hos ett betting selskap. 

Fair Play § 1-4 

 (1) En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til 
egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play.  

 (2) Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet 
eller enkelthendelser i kamp en selv deltar i, på noe vis medvirke til eller forsøke å medvirke 
til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom 
usportslig adferd. 

 (3) Dersom en aktør som nevnt i (1) er i kontakt med personer som forsøker å påvirke resultatet 
eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter denne aktøren omgående å 
informere Norges Fotballforbund om dette 

Vi har fra 2016 valgt å skrive kontrakter med seniorspillerne og vil ved tid vurdere dette for ALLE som 
bidrar i fotballfamilien. 



Diskusjonstema I 

 Vi har fått et tilbud fra Coop om gratis 
overskuddsfrukt. Denne kan vi tilby med- og 
motspillere på kampdag. Utdeling av frukt er bra for 
ungene og gir oss et godt omdømme blant andre lag. 

– Nå må denne frukten hentes, vaskes, deles opp og legges i 
skål/eske før kampstart på kampdag. Det er utfordringen. 
Dette er en oppgave som lagkontakter må ta/administrere. 
Styre føler at dette ikke er en oppgave vi kan pålegge noen 
å gjøre og velger å la lagkontaktene avgjøre denne saken. 
Skal vi eller skal vi ikke gå for gratis frukt? 

 Lagskasse - Rutiner 



Diskusjonstema II 

Trafikksikkerhet: 

 Felles transport – Innleie buss, bilbelte alle passasjerer 

 Førstehjelp – Kurs medlemmer/foreldre/sjåfører 

 Melding om nestenulykker – Klubb skal rapportere til krets 

 Transport med privat bil – Planlegg reise, erfarne sjåfører, øv.kjøring 

 Kjøretøy – Forskr./forsv.stand, sykkel, nødhammer og belteavskjærer 

 Bilbelte/hjelm – Førers ansvar ved reiser ifm fotball / hjelm ved bruk 
av sykkel til/fra trening 

 Søvn – Få nok søvn for transport av seg selv og andre spillere. Stoppe 
underveis v/behov 

 Treningstøy/Synlighet – På eller ved veien refleks/vest også i lyse, 
tillegg synlig treningstøy 

 Passasjerens plikt – Si ifra! – Passasjers plikt når føle seg utrygg 

 Parkering generelt – Ved parkering med front ut 

 


