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Innledning
Vi har laget denne klubbhåndboken for å tydeliggjøre det arbeidet som gjøres av
klubben. Håndboken gir overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens
drift og aktivitet, samt at den formidler hvilke verdier og holdninger klubben har til
fotballen og samfunnet for øvrig. Vi ønsker at Flisbyen Ballklubb skal leve videre
uavhengig av enkeltindivider og personlige valg.
Vi ønsker at dette skal være et levende dokument som gjenspeiler dagens aktivitet og
holdninger. Klubbhåndboken skal gjøre det lettere for alle å se ansvarsområder.
Klubbhåndboken er utarbeidet for klubbens tillitsvalgte, medlemmer og verden for øvrig.
Klubbhåndboken er utarbeidet av en egen prosjektgruppe utpekt av styret i Flisbyen
Ballklubb og alle de underliggende dokumentene det vises til er vedtatt av styret i
klubben. Den foreliggende klubbhåndboken er ment å være et utgangspunkt for den
videre klubbdriften, og skal kontinuerlig revideres og oppdateres i tråd med den praksis
som til enhver tid er gjeldende. Det er styret i Flisbyen Ballklubb som får ansvaret for
revisjon og implementering av klubbhåndboken.
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Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Stiftet:
Idrett(er):
Drakt:
Postadresse:
E-postadresse:
Internettadresse:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Organisasjonsnummer:
Klubbnummer:
Bankforbindelse:
Bankkonto:
Medlem av:
Tilknyttet:

Flisbyen Ballklubb
06.06.1991
Fotball
Hvit drakt og hvit bukse. Blå, eventuelt røde/grønne detaljer
PB 258, 2001 Lillestrøm
flisbyen@flisbyenbk.com
www.flisbyenbk.com
Flisbyen Ballklubb
@flisbyen
flisbyen
984016174
GR02310008260
DNB
1615.04.96717
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges fotballforbund, NFF Akershus, Skedsmo Idrettsråd,
Romerike Fotballdommerlaug, Norsk Breddefotballforening
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Klubbens historie
Flisbyen Ballklubb ble stiftet 6. juni 1991.
Klubben er stiftet på bakgrunn av to vennegjenger som spilte løkkefotball som bestemte seg for å
samarbeide om å stifte en egen klubb. Jon Engen ble som eneste representant fra den ene gjengen
sentral i klubbens oppstart og drift de første årene. Han var i mange år engasjert som både trener og
styremedlem. Fra den andre kameratflokken var Henning Berg og Jon-Arne Chr. Møller sentrale,
henholdsvis som styremedlem og formann.
Klubbens tilholdssted har siden starten vært Lillestrøm Stadion, nå Lillestrøm Idrettspark, Skedsmo
kommune. Fra rundt 2000 har dog klubben trent og spilt sine kamper på LSKs baner, selv om enkelte
treninger og kamper går på Skedsmo kommune sin grunn.
A-lagets debutsesong endte med opprykk. Frem til 1997 hadde Flisbyen bare ett lag, men dette året
stilte klubben for første gang med et B-lag. Deretter ble det noen sesonger med kun A-lag igjen før
klubben begynte å vokse i bredden. Midt på 2000-tallet fikk klubben igjen B-lag.
I 2004 ble klubben sitt første damelag stiftet. De debuterte med en 7. plass i serien for kvinner 7er i
2005 og ble kretsmestere året etter. Dette laget spilte frem til 2013 og ble aldri dårligere plassert
enn 3. plass på tabellen i løpet av disse årene – med unntak av debutåret. Damene la opp som
kretsmestere i inne-KM vintersesongen 2012-2013 etter å ha slått Skedsmo 8-2 i finalen.
Utover 2000-tallet har klubben ekspandert betraktelig i antall lag. Anno 2016-sesongen består
Flisbyen av tre seniorlag, ett juniorlag, ett 7er herrer og et gjenoppstartet 7er damelag.
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Sportslige oppturer
Klubbens største sportslige suksess er A-lagets seier i 4. divisjon 2010 med opprykk til nasjonal liga i
3. divisjon avd. 03 Indre Østland Fotballkrets i 2011.


Kvalifikasjon til NM 2012:
1. kvalifiseringsrunde 09.04.2012: Flisbyen – Hasle-Løren 2-1
2. kvalifiseringsrunde 18.04.2012: Askim – Flisbyen 2-0



Kvalifikasjon til NM 2011:
1. kvalifiseringsrunde 06.04.2011: Flisbyen – FUVO 2-6



Kretsmesterskap:
Kretsmester Kvinner inne-KM K29 2012
Kretsmester Menn 6. divisjon 2012 - Flisbyen B-lag
Kretsmester Menn 4. divisjon 2010 - Flisbyen A-lag
Kretsmester Menn 7. divisjon 2010 - Flisbyen B-lag
Kretsmester Menn 7er 2009
Kretsmester Kvinner 7er 2006



Avdelingsvinnere:
Avdelingsvinner Kvinner 7er 2011
Avdelingsvinner Menn 9. divisjon 2011 - Flisbyen C-lag
Avdelingsvinner Menn 6. divisjon 2001 - Flisbyen A-lag
Avdelingsvinner Menn 6. divisjon 1994 - Flisbyen A-lag

Seriehistorikk
1993 – 1999: Opp- og nedrykk
Klubbens første sesong var i 1992 og det hele startet i 7. divisjon. I 1993 var klubben klar for 6.
divisjon, og videre til 5. divisjon i 1995. Det ble to sesonger i 5. divisjon før klubbens første nedrykk.
Flisbyen BK spilte i 6. divisjon i årene 1996 – 1999, før klubben gikk på et nytt nedrykk og måtte spille
7. divisjon i 2000.
2000 → Sportslig fremgang
Med en 3. plass i sin 7. divisjonsavdeling i år 2000 var Flisbyen igjen klare for 6. divisjon – og rykket
rett opp til 5. divisjon året etter. Det ble fem sesonger i 5. divisjon før opprykket til 4. divisjon var
klart i 2006. I den fjerde sesongen i 4. divisjon ble Flisbyen kretsmestere og var da for første gang i
klubbens historie klar for nasjonal liga og 3. divisjon foran 2011-sesongen. Det ble med en sesong i
divisjonen, da det endte med sisteplass i serien med bare 15 poeng og dermed nedrykk til 4. divisjon.
Der ble det 3 sesonger i 4. div før laget rykket ned til 5. divisjon før 2015-sesongen.
Anno 2017-sesongen, er Flisbyens A-lag i 5. divisjon.
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Profiler

Klubben Flisbyen er med sine 25 år en av kretsens yngste klubber.
Jon Arne Chr. Møller var med på å stifte klubben og er klubbens leder og frontmann. Han har sittet
som leder i alle år med unntak av 1992. Blør hvitt og blått. Mr. Flisbyen. Ble i 2009 hedret med
Akershus Fotballkrets stipendiert lederskap. Han ble hedret ved å motta klubbens første
æresmedlemskap i 2009.
Morten Kristiansen også vært med fra starten, enten som spiller eller som leder. Kjent som en
hardhaus av en spiller. Deretter mange år som styremedlem før han var nestleder i 2014- og 2015sesongen. Han besitter livsvarig medlemskap etter å ha skjenket klubben diverse gaver.
Æresmedlem fra 2016.
Arne Chr. Møller har vært engasjert i klubben fra 1992 og frem til 2013. Han har innehatt de fleste
verv i klubben i løpet av denne perioden. Han er den eneste med unntak av sin sønn som har sittet
som leder. Æresmedlem fra 2011.
Steinar Amundsen har innehatt verv i klubben som kasserer eller styremedlem fra 1994-2014. Han
har lagt ned utallige timer for Flisbyen BK og holdt orden i bøkene med stø hånd i alle år.
Æresmedlem fra 2011.
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Spillere
Glenn Skoglund var aktiv på klubbens A-lag fra 1992 til 2006. En av de første bærebjelkene som
opplevde både opptur, nedtur og opptur igjen med Flisbyen før han la skoene på hyllen før 2007sesongen.
Roger Hansen kom fra Kjeller FK da de ble lagt ned etter 2000-sesongen. Han spilte A-lagskamp for
Flisbyen så sent som i 2015. En fantastisk fotballspiller som alle klubber kan drømme om. Lojal og
sier alltid ja.
Flere kjente spillere har ikledd seg den hvite trøya gjennom Flisbyens levetid; Finn Bjerk, Arne
Erlandsen, Tom Buer, Ole Martin Johansen, Bjarne Sognnæs, Kenneth Nysæther, Harald Hauge og
Marius Gullerud.
Trenere
Det første året organiserte Jon Engen og Jon-Arne Chr. Møller treningene selv. Deretter kom Lasse
Bekker inn som trener. Bjørn Lund tok over i 1994.
Finn Bjerk har trent klubben i to perioder. Lasse Bekker, Bjørn Lund, Petter Antonsen, Espen Hansen,
Rune Hoff, Andreas Egenes, Kenneth Faanes, Frank Arne Hauge, Simon Mesfin, Jon Grønlund, Daniel
Gullerud og Stein Thomas Andersen har alle hatt hovedansvaret for klubbens A-lag.
Størst sportslig suksess hadde klubben under Kenneth Faanes, som ledet A-laget til opprykk til 3.
divisjon og i den ene sesongen vi fikk der.
Dagens hovedtrener er den tidligere forsvarskjempen i LSK; Frank Grønlund.
God kamerat
I sesongen 2010 ble det skrevet en intensjonsavtale mellom Lillestrøm/Fram og Flisbyen BK.
Bakgrunnen for dette var at Lillestrøm/Fram vurderte å trekke laget sitt fra 7. divisjon, blant annet
grunnet dårlig oppmøte på kamper. Flisbyen BK hadde mange nye aktive medlemmer og et dårlig
spilltilbud til enkelte av dem. Klubben valgte dermed å låne ut 7-8 spillere, samt å betale overgang
for disse begge veier. Etter sesongslutt kom spillerne tilbake til Flisbyen BK hvor de dannet stammen
i C-laget. Lillestrøm/Fram valgte etter sesongen 2010 å legge ned herrelaget. Flisbyen gjorde et
tappert forsøk på å redde Lillestrøm/Fram slik at Akershus Fotballkrets skulle slippe å miste nok en
klubb. Dette hjalp dessverre ikke.
Gave til klubben
I 2011 kjøpte fansen Lørenskogspilleren Thomas Bergersen i 20-årsgave til klubben. Lørenskog
nektet å slippe ham og supporterne samlet inn 12 000 kr for å kjøpe ham fri. Jens Bugge stod i front
for innsamlingsaksjonen.
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Verdier
Flisbyen Ballklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Flisbyen Ballklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og
klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.
Glede
For oss som klubb er det viktig å vise og skape glede - vår største arbeidsoppgave er å gjøre våre
spillere, supportere, frivillige, samarbeidspartnere og Byen glade. Vi ønsker å være et positivt bidrag
i forhold til det lokalsamfunnet vi er en del av. Vi skal underholde og glede på flere nivåer enn på
banen.
Stolthet
Vi skal være stolte av Flisbyen som klubb og hverandre. Vi skal vise stolthet av å være en del av
Flisbyen Ballklubb gjennom måten vi fremstår på - både på og utenfor banen. Vi ønsker å skape en
«hest er best»-holdning hos alle våre spillere, ledere, samarbeidspartnere og supportere. Vi har som
mål at alle som involveres i Flisbyen skal føle et eierskap til klubben som varer livet ut.
Kameratskap
Å være medlem i Flisbyen handler om å være en kamerat i alle sammenhenger, både på og utenfor
banen. I dette ligger at vi skal være inkluderende og vise samhold, lojalitet, respekt og likeverd.
Vi skal vise respekt for hverandre, dommere og motstandere i alle sammenhenger.
Se for øvrig «Ridder av Hesta».
Annerledes
Flisbyen ønsker å være et alternativ til andre klubber der den sosiale rammen er vel så viktig som det
sportslige. Vi ønsker å tilby et samhold også utenfor banen. Våre seriekamper skal være gratis for
alle. Klubben ønsker ha en flat struktur. Vi skal ikke å være en A4-klubb. Vi skal søke kreative
løsninger i form av inntjening/dugnader der arrangementene strekker seg fra rock til golf.
Verdiene skal hjelpe oss til






å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet
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Visjon
Flisbyen Ballklubb - din kamerat.
Klubben som sprer glede over hele Romerike.
Flisbyens medlemmer skal være trygge på å ha klubben som sin kamerat og selv være en kamerat
overfor andre i alle sammenhenger på og utenfor banen. Dette er det viktigste Flisbyen kan tilby
som klubb. Å være en del av Flisbyen skal bety at man er del av et sosialt nettverk der man alltid skal
føle seg velkommen og bli sett.
Vi har som mål å spre glede i lokalsamfunnet, både i form av idrettsarrangementer og sosiale
arrangementer.

Virksomhetsidé
Flisbyen Ballklubb skal være bygget på kameratskap og frivillighet.

Hovedmål






Kameratskap.
Spre glede over hele Romerike.
Fellesskap for alle.
Skape en god treningskultur.
Høyest mulig i bredden.
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Organisasjonsplan

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes årlig i mars måned. Årsmøtets oppgaver er
nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én
måned og ha betalt kontingent. Ingen kan stemme ved fullmakt.
Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med
på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.
Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside.
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Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men
må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver» og saker som er
av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet.
Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.
Styret skal bestå av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle valgt for 1 år. Alle som har påtatt seg
tillitsverv i Flisbyen må være medlemmer av klubben.
Lovpålagte oppgaver for styret:







Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en
forsvarlig økonomistyring
Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for deres funksjon
Representere idrettslaget utad
Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:










Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap
Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
Stå for idrettslagets daglige ledelse
Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de
er dekket av underslagsforsikring
Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller
styret kan selv fordele oppgavene.
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Styrets arbeidsoppgaver
Leder













Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
Fastsette agenda for styremøter og lede møtene
Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben
Hovedansvarlig for kontakt med NFF Akershus, NFF, AIK og NIF
Mottak og distribusjon av e-post
Banebooking
Overgangssaker
Fiks
Innkjøp av utstyr
Hovedansvar for betaling av regninger
Sponsorer
Supporterutstyr

Nestleder
 Leders stedfortreder
 Klubbens pressekontakt
 Hovedkontakt Skedsmo Idrettsråd
 Klubbens arrangementsansvarlig
 Brønnøysundregisteret
 Momskompensasjon
 Spill- og lotteriansvarlig (bingo, lotteri, grasrotandel)
 Post og klubbens e-post innboks
 Forsikringer
Økonomileder
 Lede og koordinere økonomiarbeidet
 Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak
 Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet
 Regnskapsansvarlig
 Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger
Sekretær
 Sende innkalling til styremøtene, referere styremøtene og føre protokoll
 Påmeldinger av lag
 Redaktøransvar for hjemmeside/Facebook/Wikipedia/Twitter/Instagram
 Koordinere arbeidet med innsamling og sammensetning av årsmeldinger
 Arkivering
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Styremedlem 1/Sportslig leder
 Å lede det sportslige utvalget i klubben ut fra vedtatte mål, strategier og sportsplan
 Ansvarlig for sportsplan
 Bistå, veilede og utvikle trenere
 Dialog med de ulike trenerne
 Årlig, etter endt sesong (i løpet av desember), innkalle sportslig utvalg til evaluering av året
 Årlig innstille trenere og lagsansvarlige til styret
 Overgangssaker
Styremedlem 2
 Medlemslister: registrering og oppdatering
 Årshjul
 Kalender
 Historie og arkiv
 Arrangement
 Ansvar for sosiale medier
Styremedlem 3
 Fordelskort
 Bransjekort
 Arrangement
 Ansvarlig for kiosk og oppgjør
Styremedlem 4
 Utdanning/kurs
 Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningsbrosjyre
 Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb
 Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om
utdanningstilbud
 Være pådriver for deltagelse på kurs, samle inn påmelding til kurs.
 Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings- og kurskartotek
 Være kontaktledd mellom klubb og krets
 Motta og videreformidle all informasjon om utdannings- og kurstilbud for klubben fra krets
og forbund.
 Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber om
utdanningstiltak
 Politiattest
 Arrangement
Styremedlem 5
 Medansvarlig utstyr: sportslig
 BrakkeBy1, derav innkjøp og vedlikehold
 Arrangement
 Førstehjelpsutstyr
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Styrets arbeid
 Styret har 4-6 møter 1. halvår, samt 4-6 møter 2. halvår.
 Møtene holdes i BrakkeBy1, Lillestrøm Idrettspark.
 Møtene avholdes etter utsendt agenda eller ved å diskutere temaer som har dukket opp.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot egen stemme.
Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon, jr. lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll
fra styremøtene.
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Rekrutteringsplan
Flisbyen Ballklubb er en breddeklubb i Lillestrøm som skal ha et godt sosialt og sportslig fotballtilbud
til junior herrer og seniorspillere. Flisbyen er ikke et avgrenset geografisk område, men har
tilknytning til Lillestrøm. Dette gjør at det er ingen som naturlig sogner til klubben, slik at
rekrutteringsarbeidet i hovedsak baseres på personlige relasjoner og en tydelig profil som
breddeklubb. Klubben legger mye i å være en positiv aktør i nærmiljøet og i Idrettsparken.
Flisbyen BK ønsker i breddefotballen å være best mulig - lengst mulig - med flest mulig innenfor de
gitte rammer om tilgjengelig treningstid og økonomi til å leie denne. Klubben har i dag ikke kapasitet
til å vokse hvis ikke de ytre rammene bedrer seg.

Rekrutteringsansvarlig
Rekrutteringsansvarlig i Flisbyen BK skal sørge for å introdusere nye spillere og støtteapparat til
klubben. Rekrutteringsansvarlig har også hovedansvaret for å rekruttere nye tilhengere og
støttespillere.
Oppgaver/plan:















Sørge for at det er tilstrekkelig støtteapparat rundt lagene (trenere, lagledere).
Sørge for jevnlig oppdatering i sosiale medier med hensyn til rekruttering.
Sørge for at klubben er synlig på Byfesten med tanke på å rekruttere nye personer.
Sørge for god kommunikasjon med lagapparatet i det enkelte lag for å avdekke
rekrutteringsbehov.
Ha et uformelt samarbeid med LSKs ungdomsavdeling for å kartlegge spillere som faller
utenfor LSK-systemet.
Informere trenere om kurs og/eller faglige samlinger de kan/bør være med på.
Tydeliggjøre forventinger om at trenere deltar på trenersamlinger klubben arrangerer.
Presentere klubb, verdier, holdninger og visjon.
Skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
Må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.
Ansvarlig for at nye spillere/foresatte på primært juniorlaget får informasjonen angående
Flisbyen Ballklubb.
Delta på foreldremøter og informere foresatte om klubbens verdier, mål og retningslinjer.
Ansvarlig for å informere andre klubber om spillere som kommer på prøvespill/vil bytte
klubb (slik at forsikringer og lignende er i orden).
Være ett bindeledd mellom seniorlag og juniorlag i overganger junior til senior.

Kompetansekrav:
Tidligere erfaring fra fotball, helst barne- og ungdomsfotball. Gjerne som tidligere trener eller
lagleder.
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FIKS-ansvarlig
Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Dette er et viktig IT-verktøy
som er ment å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.
Klubben skal benytte FIKS for å sikre at spillere er forsikret, trenere har riktig kompetansenivå, kan
melde på lag i serier, registrere kamprapporter, samt involvere frivillige til å påta seg nødvendige
klubb og lagroller. Ikke minst skal FIKS være et styringsverktøy for å bli/være en «Kvalitetsklubb».
Klubben skal ha en person som innehar rollen som FIKS--ansvarlig. Dette er et krav for å bli
«Kvalitetsklubb nivå 1»
Oppgaver:










Brukeradministrasjon: Påse at klubben har 2 personer med rollen klubbadministrator.
Dersom det trengs å utnevne nye klubbadministratorer, bestilles det hos Fotballkretsens
FIKS-ansvarlig. Det er naturlig at FIKS-ansvarlig også er klubbadministrator. Det kan være
naturlig å fordele disse to klubbadministratorene mellom den som har ansvar for
lagspåmelding og den som har ansvaret for spillerregistrering.
Påse at alle lagledere som trenger det har Klubbruker i FIKS, med rettigheter til å
registrere elektronisk kamprapport.
Handover: avtroppende FIKS-ansvarlig overfører ansvaret til påtroppende ved å varsle
kretskontoret og ved å gi påtroppende nødvendig innføring i brukeradministrasjon og
bruk av FIKS.
Lagspåmelding: De enkelte lagene melder inn hvor mange lag de ønsker å melde på og i
hvilke divisjoner. I tillegg må lagene melde inn en kontaktperson og en trener for hvert
lag. Det er ingenting i veien for at det er samme person.
Dersom kontaktperson/trener ikke finnes i FIKS fra før må personalia som fødselsdato,
bostedsadresse, telefon og epost innhentes før registreringen kan fullføres.
Registrere inn påmeldingen med kontaktpersoner i FIKS.
Godkjenne påmeldinger i FIKS.

Kvalitetsklubbansvarlig
Styrets leder innehar denne rollen.






Holder tett kontakt med Fotballkretsen gjennom hele sertifiseringsprosessen.
Er ansvarlig for at klubben er representert på møter/seminarer om Kvalitetsklubbprosjektet.
Ansvar for å dialogen med klubbens tildelte mentor.
Ansvar for at samtlige innleveringsfrister overholdes.
Ansvar for å overføre kompetanse om Kvalitetsklubbkonseptet til nye styremedlemmer og
derigjennom sikre at statusen som Kvalitetsklubb i NFF opprettholdes over flere år.
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Fair Play-ansvarlig





Skal være oppdatert på fotballens gjeldende regelverk knyttet til Fair Play.
Spre informasjon om viktigheten av god sportsånd og etterlevelse av klubbens verdisett.
Holde dialogen med fotballkretsen i forhold til verdispørsmål og Fair Play-relaterte
problemstillinger.
Medvirke aktivt til å bygge en positiv klubbkultur der Fair Play står sentralt, og motvirke
eventuelle brudd på god sportsånd blant spillere og foresatte.

Dommeransvarlig
Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben,
og oppfølging gjennom kurs og dommerforum. Det er et krav at klubben må ha en
dommerkoordinator for å kunne bli «Kvalitetsklubb nivå 1».
Oppgaver:








Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
o Klubbens dommere
o Klubbens styre og administrasjon
o Lagledere og trenere
o Fotballkretsen
Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i
forhold til antall lag.
Legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det.
Har ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent videre oppfølging og
etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
Påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
Påse at dommerne får påkrevd utstyr.
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Arrangement
Arrangement er ansvarlig for teknisk gjennomføring av A-lagets kamper, derav speakertjeneste,
kiosktjeneste og innkjøp til kiosken. Gruppen har også ansvar for planlegging og gjennomføring av
Flisbyen Rock City, Flisbyen Open og andre arrangementer i Flisbyen BK.

Sportslig utvalg
Dette hører innunder sportsplanen som ligger som eget avsnitt.

Utvalg/komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder
valgkomité og valgt revisor.
For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv
når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og
utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og
hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.
Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg:







Hovedtrener
Trenere
Dommeransvarlig/utvalg
Anleggsansvarlig/utvalg
Flisbyen Open/utvalg
Flisbyen Rock City/utvalg

Ansatte
Klubben har ingen ansatte, og ønsker det heller ikke, da hele fundamentet til klubben er tuftet på
frivillighet.

Klubbens lov
Klubben skal ha en egen lov. Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs
hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin
egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle
lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.
Flisbyen Ballklubbs lov er godkjent av Akershus Idrettskrets 11.04.2016.
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Medlemskap
Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et samtykkeskjema med navn, fødselsdato, adresse,
e-postadresse og telefonnummer. For juniorspillere skal skjemaet signeres av en foresatt dersom
spilleren er under 18 år. Som støttemedlem melder man seg inn via klubbens hjemmeside, ved å
betale medlemskontingent.
Alle medlemmer vil i løpet av 2016 få en egen brukerkonto på klubbens hjemmeside. Denne
personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan man som medlem,
utøver, trener eller tillitsvalgt melde seg på lag, arrangementer, endre personopplysninger, finne
informasjon knyttet til lisensinnbetaling, kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester
som kan være aktuelle og interessante for den enkelte.
Når man vil bli medlem i Flisbyen BK, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle
som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen
kontingenten er betalt.
Medlemskapet i Flisbyen BK kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding
skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn
ett år kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt.
Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, kan medlemskapet bringes til
opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer ekskludering av et medlem, skal
det tas kontakt med idrettskretsen. Det finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for
hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter. Flisbyen BK har også en
familiekontingent, som en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et
eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato,
adresse og e-postadresse.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være
treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i
forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.
Medlemskontingent kr. 250,Familiekontingent kr. 500,-

Treningsavgifter
Treningsavgift fotball kr. 1800,Spillere som innehar verv i klubben, eller har skaffet til veie en sponsor/samarbeidspartner fra
kr. 10 000 årlig, betaler ikke treningsavgift.

Startkontingenter – deltakeravgifter
Dekket deltakelse i cuper eller turneringer som krever påmeldingsavgift må godkjennes av styret.
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Klubbens aktivitetstilbud
Flisbyen BK har per 2016-sesongen 6 fotballag:
A-lag herrer i 5. divisjon
B-lag herrer i 7. divisjon
C-lag herrer i 8. divisjon
Junior herrer i 2. divisjon
7er herrer
7er damer avd. 01

Les mer:
http://www.flisbyenbk.com/

Ungdomsidrett
Klubben ønsker å være et tilbud til junior herrer som ønsker et aktivitetsnivå på 1-3 ganger i uken og
samtidig skape undervekst til vårt A-lag eller andre seniorlag.
Alle som er trenere for ungdom i klubben skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett.
Les mer:
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund.

Aktivitetsplan/terminliste
Aktivitetsplanen/terminlisten publiseres på klubbens hjemmeside.
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Klubbens arrangementer

Flisbyen Rock City.
Rock City er en rockekonsert som avholdes i september hvert år på Martin’s pub i Lillestrøm.
Lokale band spiller gratis til inntekt for Flisbyen. Dette er klubbens eneste faste dugnad og er blitt en
inntektskilde på høyde med våre største sponsorer. Det oppfordres derfor til at klubbens
medlemmer stiller på dette arrangementet.

Flisbyen Open
Golfturnering for klubbens medlemmer og supportere som arrangeres årlig på Aurskog golfpark.
Det er en artig og uhøytidelig turnering for både damer og herrer, hvor det sosiale blir satt i
høysetet. Turneringen har vokst seg større for hvert år og 2015 var rekordåret med over 40
deltagere, spillere og caddier. I 2016 har vi 10-årsjubileum, og håper på å få til en storslått feiring
24

med flotte premier og masse bra spill.
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Reise i regi klubben
På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, osv.) skal det pekes ut en ansvarlig
reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. For aldersbestemte lag kan
reiselederen være en av de foresatte. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én
hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Det skal innhentes
politiattest for foresatte som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings/konkurranseopphold i regi av laget.






Når det blir arrangert reiser i forbindelse med Flisbyen BK gjelder normal folkeskikk,
oppførsel og regler avtalt av klubben.
Hver enkelt har ansvar for egen oppførsel, og ved brudd på regler vil den enkelte stå til
ansvar og ikke Flisbyen BK.
Når man er på reise med Flisbyen BK representerer man klubben, og spesielt ved bruk av
Flisbyen-logoen på klær og utstyr.
Hver enkelt har ansvar for å gjøre opp for seg økonomisk ved alle anledninger.
Hvis man melder seg på reiser i regi av Flisbyen BK, forplikter man seg til å betale sin del
dersom en eventuell avbestilling ikke er refunderbar.
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Til deg som er …
Utøver
Utøverne bør være kjent med






hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

Forelder/foresatt
Foreldre bør være kjent med









hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
forsikringer
politiattest
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene
regler satt av trener (informeres om under foreldremøte)

Klubbens foreldre og foresatte skal sette seg inn i klubbens retningslinjer og regler samt respektere
og lytte til informasjon fra trener og lagleder. Det forventes at treningsavgift betales i rett tid.
Foreldre og foresatte har ansvar for at spiller har riktig utstyr til kamp og cup (delt ut av klubb) og
har selv ansvaret for å informere trener/lagleder om evt. tøy som er blitt borte eller ødelagt og må
erstattes. Det forventes at foreldre og foresatte oppfører seg på en respektabel og voksen måte
under kamp og evt. arrangementer. Det er kun foreldre og foresatte som har gyldig medlemskap i
klubben, som kan stemme på årsmøtet.
Les mer:
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen.
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Sportslig leder
Sportslig leder skal aktivt jobbe for å implantere sportsplan blant trenere, spillere, foreldre og andre
i Flisbyen Ballklubb. Sportslig leder bør ha trener- eller ledererfaring fra seniorfotballen.





Etablere og drive arbeidet i sportslig utvalg.
Fronte saker fra sportslig utvalg i styret.
Dialog med og oppfølging av alle trenere i klubben, på alle nivåer.
Sportsplan.

Trener
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor
være kjent med









hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
lisens og forsikringer
politiattest
kompetansetilbud for trenere
klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
hva klubben tilbyr sine trenere (utstyr, bekledning, kurs …)

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne
rapporterer til sportslig leder.
Oppgaver:













Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens
sportslige plan.
Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan.
Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere.
Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp.
Ha dialog og samarbeid med foreldre.
Lede laget/gruppen/utøverne under kamper og turneringer.
Følge gjeldende regelverk.
Sette seg inn i retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund.
Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere.
Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og
retningslinjer.
Være oppdatert på informasjon fra styret.
Representere klubben på en god måte.

Les mer:
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund.
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Lagsansvarlig










Sørge for å oppdatere lagslister.
Fylle ut kamprapporten.
Sørge for at utstyr blir tatt ut og inn av utstyrsrom i henhold til vedtatte regler.
Levere dommerregning til betaling i henhold til vedtatt instruks.
Underskrive kamprapporten.
Avtale treningskamper og skaffe dommer. Må godkjennes økonomisk av leder.
Ansvar for legekoffert og påse at den er fullt utstyrt til enhver tid.
Føre oversikt over gule og røde kort.
Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere.

Lagleder
Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer
rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har
ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.
Lagledere bør være kjent med:








hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
klubbens aktivitetstilbud
medlemskap
lisens og forsikringer
politiattest
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs)

Oppgaver:














Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag.
Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan.
Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og
foresatte.
Møte på lagleder- og allmannamøter.
Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte.
Melde på til cuper og turneringer.
Innkalle til dugnader.
Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport.
Administrere reiser til/fra kamper eller stevner.
Skaffe dommere.
Sikre at alle utøvere/spillere har lisens.
Sørge for korrekt utstyr til spillerne.
Vedlikeholde førstehjelpsskrin.
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Dommer
Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Det
skal legges til rette for at de som ønsker skal få dekket dommerkurs og utstyr. Dommerne har ansvar
for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.
Dommerne bør være kjent med







hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
krav til dommere på ulike nivåer
medlemskap
lisens og forsikringer
klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs)
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Klubbdrift
Årshjul
Klubben har utarbeidet en oversikt som viser de viktigste tingene som skjer i klubben hvert år.
Dette vises i århjulet. Når det gjelder det sportslige blir det hvert år utarbeidet en kalender som viser
lagenes aktivitet. I tillegg til dette blir det lagt linker til klubbens lag med terminlister og tabell på
klubbens hjemmeside.

Kurs og utdanning
Klubben ønsker at flest mulig skal være skolert best mulig gjennom NFF og NIF sine kurs.
Styremedlem 4 har dette som ansvarsområde.

Medlemshåndtering
Klubben benytter Mamut daTax Foreningsøkonomi Professional, som er et elektronisk medlems- og
regnskapssystem tilpasset idretten. Vi genererer betalingskrav via giro med medlemskort til
medlemmene. I hovedsak deles disse ut på trening, noe som gir rimeligere innkreving av
kontingenter. Oppdateres av styremedlem nr. 2 etter lister fra lagsansvarlig.
I løpet av 2016 vil medlemmene selv bli ansvarlig for sin egen side og personopplysninger via
klubbens hjemmeside. Fra 2017 vil klubben benytte seg av Klubbmodul sitt administrasjonssystem.

Dugnad og frivillig arbeid
I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Idrettslagene kan oppfordre
medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet.
Idrettslaget kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i
kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale kostnadene.
I Flisbyen Ballklubb legger vi opp til at alle skal bidra til fellesskapet. Vi prøver å holde dugnader på et
minimumsnivå, da de fleste har en hektisk hverdag og ønsker å bruke sin fritid til noe lystbetont.
Vi har en offisiell dugnad i året; Flisbyen Rock City. Det er en veldedighetskonsert på Martin’s pub (se
eget pkt.). Flisbyen BK oppfordrer alle medlemmer til å stille på dette arrangementet da det er en
viktig inntektskilde for klubben.
Ellers setter vi stor pris på alle som i en eller annen form bidrar til fellesskapet Flisbyen Ballklubb.
Les mer:
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund.
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Politiattester
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning
med politiattest:
1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine
barn.
Prosedyre for politiattest i klubben:







Styret har oppnevnt styremedlem 4 som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest
i idrettslaget. Styret og den oppnevnte informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
Den styreoppnevnte signerer «Bekreftelse på formål med politiattest» . Søkeren søker selv
om politiattest via nettportalen: https://attest.politi.no/ og legger også ved «Bekreftelse på
formål med politiattest» i denne portalen.
Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
Den styreoppnevnte lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at
attesten er fremvist, og dato for fremvisningen.
Flisbyen gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller
som har anmerkninger på attesten.

Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund finnes her:
http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/Lover-og-regler/Aktuelle-sakernyhetsarkiv/Politiattest/
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Seksuell trakassering
Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle overgrep forekommer?
Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep
Kontakt en du stoler på eller ledelsen i klubben, eventuelt fotballkretsen eller NFF.
Mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep. Utøvere som utsettes for seksuell
trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for
ikke å bli trodd. Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller
seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller
utøver. Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep eller
trakassering skal mistanken fremmes for klubbens ledelse. Det er ledelsens oppgave å vurdere saken
og om hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er vanskelige saker og uansett hvilken beslutning man
tar vil det få konsekvenser for både den mistenkte og den som er utsatt. Hvis ledelsen mener at
mistanken er ubegrunnet, må man beslutte å ikke foreta seg ytterligere i saken og forsøke å stoppe
eventuell sladder og ryktedannelse. Hvis ledelsen mener det er hold i saken, avhenger det videre
utfallet om saken omhandler trakassering eller overgrep.
Trakassering
Ledelsen bør avholde separate møter med begge parter, og fatte en beslutning som uansett kan ha
store konsekvenser for den mistenkte og den som opplever å ha vært utsatt for seksuell trakassering
Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner
mot vedkommende, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner eller
politianmeldelse.
Overgrep
Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres og bør
sammen med klubbledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som gjennom
avhør og undersøkelser vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere.
Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubb/eller forbund også under en
eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparat og blant utøvere.
Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorgan. Taushetsplikten
skal overholdes både i forhold til den som opplever seksuell overgrep og den som blir beskyldt for
slik oppførsel, samt i forhold til mulige sanksjoner.
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Kommunikasjon
Sosiale medier-gruppen har som målsetting å gjøre informasjon fra klubben tilgjengelig i flest mulig
kanaler. Dette for å skape tilhørighet og eierskap til klubben for så mange som mulig.
Klubben er sjef:
Kommunikasjon er et middel for å bygge klubbkultur, åpenhet og eierskap til klubben.
Primære målgrupper: spillere, trenere, lagledere og tillitsvalgte.
Sekundær målgruppe: dommere, motstandere, samarbeidspartnere, supportere, journalister og
øvrige medlemmer.
Målet er at informasjon kommer frem til de skisserte målgruppene i riktig tid, i riktig form og
gjennom riktig kommunikasjonskanal.
Nettside:
www.flisbyenbk.com skal ha oppdateringer med «fast» informasjon, nyheter, arrangementer og
kampreferater. Hjemmesiden skal være aktuell og vise åpenhet overfor de som følger med.
Målet med hjemmesiden er å gi medlemmer, foreldre, trenere og tillitsvalgte best mulig informasjon
om hva som skjer i klubben. Informasjon om trenings- og kamptider, nyheter fra de forskjellige
lagene, samt nyheter foretatt av styret.
Facebook:
Målet med Facebook-profilen er å engasjere og ha en toveiskommunikasjon med de som følger
siden (supportere av Flisbyen). Publisere arrangementer, spilleroverganger, aktuell informasjon.
Linke til hjemmesiden.
Twitter:
Livedekning fra kamper. Generelle oppdateringer, linking til hjemmeside. Toveiskommunikasjon mot
følgere og bidra i «diskusjoner» i lokalfotballen. Vise oss frem på en positiv måte. Ønske lag vi spiller
mot velkommen.
Instagram:
Klubben har en egen konto for deling av bilder, og benytter seg av hashtaggene #flisbyenbk og
#flisbyen25 – sistnevnte i forbindelse med 25-årsjubileumet 2016.
Wikipedia:
Vedlikeholde informasjon om klubben for å sikre at opplysninger til enhver tid er korrekte.
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Sikkerhetsarbeid (HMS)
Klubben har hjertestarter tilgjengelig, montert utenfor garderobe 11 i Skedsmohallen.
To personer rundt hvert lag skal ha kurs i hjertestarter og hjerte-/lungeredning.

Økonomi
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer
at styret har ansvar for at




klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte
klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
klubben har en forsvarlig økonomistyring

Økonomileder kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av
regnskapet til utvalgte personer.
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:








Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.
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Helhetlig plan for økonomistyring
Flisbyen Ballklubb har en helhetlig plan for økonomistyring. Denne følger hovedprinsippene i
retningslinjene fra NFF.
Flisbyen Ballklubb har en sunn og god økonomi. Har gjennom flere år bygget opp en sterk soliditet.
Klubben eier klubbhus, speakeranlegg, kioskanlegg, samt en rekke utstyr.
Hovedpunktet for økonomiskstyring er KONTROLL. Skal man lykkes økonomisk, må man ha kontroll.
Dette gjelder i både gode og dårlige tider. Det skal aldri brukes penger som ikke finnes. Det
budsjetteres alltid forsiktig med inntekter og i overkant på utgiftssiden.
Omsetting
Flisbyen Ballklubb omsetter årlig for rundt 800.000 NOK.
Regnskap/Regnskapsføring
Regnskapsregler skal følges nøye, der er ingen grunn til kreativ bokføring. Styret i Flisbyen Ballklubb
får på alle styremøter informasjon om økonomisk status. Revidert årsregnskap og balanse
presenteres årsmøtet i forbindelse med klubbens årsmøte medio mars hvert år.
Flisbyen Ballklubbs inntekter kan deles i 3 hovedgrupper; medlems- og treningsavgift, grasrotandel
samt midler/gaver fra sponsorer/samarbeidspartnere.
Budsjett
Økonomiansvarlig i Flisbyen Ballklubb lager i samråd med styret et budsjett for kommende år og
styrer etter dette. Detaljnivået er tilsvarende som for regnskap.
Alle lags bankkonto er registrert opp mot idrettslaget slik at det er mulig å få innsikt i bevegelser på
kontoene hos de ulike lagene.
Likviditet
Skal alltid ha nok likviditet slik at man unngår utfordringer i perioder med lite inntekter. Inntektene
kommer ikke bestandig når de trengs.
Videre har klubben en meget sterk likviditet pt som gjør klubben godt rustet til videre utvikling og
større investeringer i framtiden.
Faktura/bilagshåndtering
Klubbens faktura og regninger skal alltid betales i tide, ikke før eller etter forfall. Renteutgifter og
inkassokrav skal unngås.
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Forsikringer
Fotballforsikringen
Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.
All informasjon om Fotballforsikringen finnes på http://www.fotballforsikring.no
Generelt
•
•
•

Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av
medlemmene.
All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen.

Lagsforsikring
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.
Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være
registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS)
inneværende sesong.
Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.
• Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
• Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være
forsikret med virkning fra 1. mars 20xx.
• Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen
av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.
• Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne
benytte forsikringen ved skade.
Trenere/dommere/ledere
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.
Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via
www.fotballforsikring.no http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.
Utstyr lagret i Skedsmohallen og klubbhuset BrakkeBy1 er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA.
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Anlegg og utstyr
Flisbyen Ballklubb benytter seg av Skedsmo Kommune sitt anlegg med tilhørende baner og
garderober i forbindelse med trening og kamper, Lillestrøm Idrettspark.
I tillegg leier klubben baner av LSK; både kunstgress ute og LSK-hallen inne.
Tilsynsvakt i Skedsmohallen, Skedsmo kommune, har ansvar for anleggene som benyttes.
Vakttelefon: 92624793.
Låsevakt for LSK-hallen i vinterhalvåret sitter i sekretariatet. I sommerhalvåret er lagene selv
ansvarlig. Kontaktperson for LSK-hallen er Espen Søgård, tlf. 90042761.
Klubben disponerer et utstyrsrom i Skedsmohallen sammen med LSK-kvinner.
I dette rommet finnes baller, vester, vannflasker, kjegler, legeskrin, kaffekanner, tape og lignende.
Alle lag har nøkler til dette rommet. Alt utstyr som tas ut skal settes tilbake på sin plass, snarest
mulig etter endt aktivitet.
Klubben eier sitt eget lydanlegg, telt, stoler, bord, m.m. som kan lånes så sant det ikke allerede
brukes i regi av Flisbyen BK. Låntager er ansvarlig for å levere utstyr tilbake i samme tilstand og til
avtalt tid.
Klubben eier 3/5 deler av en brakkerigg som er plassert mellom tennishallen og LSK-hallen. Denne
bærer navnet BrakkeBy1 og brukes til møter, lagring og sosial møteplass.
Alt interiør eies av Flisbyen BK. Klubben deler på strømutgiftene med LSK Kvinner, som eier 2/5
deler.
Service/vedlikehold skjer fortløpende etter at dette er meldt inn til styret og Brakkekomitéen.
Alle tillitsvalgte disponerer nøkler. Det skal etableres liste over alle som har nøkler. Nøklene må
levers inn når styret ber om det.
BrakkeBy1 leies ikke bort til andre, men medlemmer får disponere brakkene så fremt det ikke er
møter eller andre tilstelninger i FBK-regi.

Personlig utstyr:
Fotballsko og leggskinn må betales av utøverne selv.
Klubbens utstyr:
Drakt, med tilhørende shorts og strømper, betales av klubben. Diverse utstyr blir gitt til nye spillere.
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Utmerkelser og æresbevisninger
Klubbnivå
Æresmedlem:
Dette er klubben høyeste utnevnelse. For å bli æresmedlem bør man ha vært med og satt preg på
klubben i et desennium, enten som spiller, dommer eller leder.
Styret skal være enstemmig. Alle kan foreslå æresmedlemmer.
Gullhesten:
Denne prisen går til personer som har bidratt på en positiv måte både til det sportslige og det
sosiale, arbeid knyttet til Flisbyen over ti år. Personen viser gode holdninger mot personer med
tilknytning til Flisbyen samt andre (motstandere, dommere osv) og er en bidragsyter til hele klubben.
Er en lagspiller (ikke nødvendigvis spiller) og setter klubben foran seg selv.
Sølvhesten:
Denne prisen går til personer som har bidratt på en positiv måte både til det sportslige og det
sosiale, arbeid knyttet til Flisbyen over fem år. Personen viser gode holdninger mot personer med
tilknytning til Flisbyen samt andre (motstandere, dommere osv) og er en bidragsyter til hele klubben.
Er en lagspiller (ikke nødvendigvis spiller) og setter klubben foran seg selv.
Bronsehesten:
Denne prisen går til personer som har tilknytning til klubben, viser interesse og støtter klubben i
medgang og motgang. Gjør en innsats for klubben på eller utenfor banen. Legger til rette for at drift
og rutiner skal gå rundt (administrativt arbeid, utstyr, kiosk, speaker osv.). Viser engasjement og gjør
en stor frivillig innsats for klubben.

Lagsnivå
Årets spiller:
Går til spilleren som har utmerket seg sportslig på banen og vært en viktig brikke for laget i sesongen
som har gått. Bestemmes av klubben.
Årets måljeger:
Spilleren som har scoret flest mål for laget i løpet av en sesong.
Spillernes pris:
Denne prisen går til en A-spiller som har utmerket seg positivt på banen, og gjort en forskjell.
Er positiv overfor lagkamerater og viser respekt for motstandere/dommer. Spillere på laget stemmer
frem vinneren.
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Æresmedlemmer:
Jon-Arne Chr. Møller
Steinar Amundsen
Arne Chr. Møller
Morten Kristiansen
Gullhesten:
Roger Hansen
Ragnhild Nøst
Sølvhesten:
Tom W. Grønnvoll
Andre Myrvang
Stein Johannesen
Torbjørn Bøhnsdalen
Lillian Pettersen
Snorre Myraas
Bronsehesten:
Anne Cathrine Møller
Odd Østhus
Thomas Syversen
Stein Dyrseth
Thomas Halstensen
Stian Kvifte Andresen
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Retningslinjer i klubben.
Flisbyen BK ønsker at spillere skal etterleve «Riddere av Hesta».
Ridder av Hesta
Som Ridder av Hesta må man være medlem av Flisbyen Ballklubb.
Som Ridder av Hesta er du en del av kameratskapet og forplikter deg til, så sant ikke forholdet til liv,
helse, arbeidsgiver eller familie settes i fare, å stille opp for andre riddere. Dette gjelder i kamp,
trening eller andre sosiale situasjoner i regi av Flisbyen Ballklubb.
Som Ridder av Hesta forplikter du å melde fra om du blir forhindret til å delta i de aktiviteter dine
med-riddere forventer din deltagelse.
Som Ridder av Hesta forventes det at du opptrer ridderlig, men med vinnervilje og glød i strid for
Flisbyen Ballklubb.
Som Ridder av Hesta behandler du dine konkurrenter med respekt, men dog med et brennende og
ufravikelig ønske om å beseire de.
Som Ridder av Hesta pålegger vi oss alle å gjøre vår plikt overfor kameratskapet før vi krever vår rett.
Som Ridder av Hesta lar man ikke egeninteresse, maktbegjær eller svikaktighet få plass i sitt hjerte
eller sinn.
Som Ridder av Hesta kan enhver god tanke, gjerning eller arbeid som kan komme kameratskapet til
gode, alltid legge en ny stein til det fellesskapet vi jobber for.
Som Ridder av Hesta opphører dine plikter og rettigheter i kameratskapet den dagen du arbeider for
et annet felleskap.
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Maler og eksempler
Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbhåndboken.no
Maler for klubb
Lovnorm NIF
Lov FBK
Årshjul med faste oppgaver i klubben
Sjekkliste årsmøter
Innkalling til årsmøte
Saksliste og saksdokumenter til årsmøte
Årsberetning til årsmøte
Protokoll fra årsmøte
Innkalling til styremøte
Protokoll fra styremøte
Økonomihåndbok
Kommunikasjonsstrategi for idrettslag

Eksempler på retningslinjer i klubb
Retningslinjer valgkomité
Retningslinjer revisorer og kontrollkomité
Retningslinjer foreldre/foresatte
Retningslinjer utøvere
Retningslinjer trenere
Retningslinjer mobbing
Retningslinjer for reiseleder ved representasjon
Retningslinjer skikk og bruk e-post
Retningslinjer for utstyrsrom
Retningslinjer for dommeroppgjør
Retningslinjer for ungdomsidrett
Retningslinjer Olympiatoppen
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Regler for bruk av BrakkeBy1
1. Lagsansvarlig er ansvarlig for bruk av brakka. Avtal leie med brakkeleder.
2. Det skal utpekes en ansvarlig person som skal være tilstede under bruken.
3. Nøkkelutlevering
 Ta kontakt med brakkeleder.
 Ved endt utlån skal det være:
- Gjort rent i henhold til instruks for renhold
- Låst og det skal påses at alle vinduer er lukket
- Elektriske artikler og lys avslått
4. Brukers plikter
 Bruker er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Det må vises hensyn til
naboene så vel ved arrangementer i huset som ved opptreden utenfor huset.
 Påse at det ikke røykes i lokalene.
 Bruker er ansvarlig for skader som oppstår på hus og inventar.
5. Instruks for renhold
 All søppel må bæres ut og kastes i containeren.
 Ved lån av kjøkken skal det være vasket etter bruk. Alt kjøkkenutstyr skal være rengjort og
satt på plass.
 Bord og stoler skal være ryddet på plass. Bordene skal være rengjort. Skader på disse skal
rapporteres. Brukers kan holdes ansvarlig for skader på disse.
 Gulv skal være moppet over.
6. Ved brann
 Ring 110.
 Brannslokningsapparat og brannteppe finnes på kjøkkenet.
 Rømningsveier er gjennom hoveddør eller sidedør.
 Lukk vinduer og dører om evakuering blir nødvendig.

BrakkeBy1 skal leveres i den stand du vil låne den.
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SPORTSPLAN
FOR
FLISBYEN BALLKLUBB
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Innledning
Vi i Flisbyen Ballklubb ønsker å bli en kvalitetsklubb. To av kravene som stilles til
«Kvalitetsklubb nivå 1» er klubbhåndbok og en sportsplan. Vi startet arbeidet med klubbhåndbok og
sportsplan i vinter, og har gjennom sesongen 2016 arbeidet for å ferdigstille disse.
Flisbyen Ballklubb har ingen barneavdeling, så sportsplanen vil derfor kun omhandle junior- og
seniorfotball.
Flisbyen BKs sportsplan skal være et styringsdokument for hele den sportslige delen av klubben.
Den skal bidra til å styrke den sportslige satsningen i klubben gjennom felles visjoner, verdier og
målsettinger. Det vil også være et dokument som ansvarlige i Flisbyen BK kan gå inn å se på. I all
hovedsak er målet med sportsplanen å bedre fotballtilbudet i Flisbyen BK, samt videreføre og
forsterke klubbens identitet.

45

Mål, verdier og visjoner for Flisbyen Ballklubb
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterk forankring i nærmiljøet gjennom å være «din kamerat».
Gi alle som ønsker å spille fotball, et godt aktivitetstilbud i klubbens regi.
Skape stor fotballaktivitet, trivsel og samhold.
Skape et inkluderende og positivt sosialt miljø med gode holdninger blant spillere, trenere,
ledere og foreldre.
Skape godt samarbeid i de enkelte lagene samt mellom de ulike lagene i klubben.
Skape følelse av ansvar, tilhørighet og lojalitet overfor Flisbyen.
Ivareta breddefotballens ideologi.
Legge til rette for trivsel og moro med fotballen, uansett ambisjonsnivå.
Ha et spennende tilbud sportslig og sosialt for og sikre spillertilgang for klubbens junior og
seniorlag.

NFFs visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Det innebærer blant annet at
fotballen skal være åpen og inkluderende og at ingen skal stenges ute uansett sosial eller kulturell
bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell orientering eller av andre usaklige grunner.

Krav til trenere og ledere i Flisbyen BK
• Skal representere klubben på en positiv og forbilledlig måte.
• Skal vektlegge god oppførsel under treninger og kamper, samt bidra til at spillerne
respekterer motspillere, medspillere, dommere og ledere.
• Skal jobbe for et godt sosialt miljø i laget.
• Skal samarbeide godt med andre trenere og ledere i klubben.
• Skal ta vare på klubben og lagets utstyr.
• Skal jobbe etter og respektere klubbens sportsplan.
• Skal være gode forbilder.
• Skal delta på møter/samlinger i regi av kretsen.

Krav til spillere i Flisbyen BK
•
•
•
•

Skal representere klubben på en positiv og forbilledlig måte.
Skal respektere medspillere, motspillere, trenere, ledere og dommere.
Skal melde i fra til trener ved forfall til treninger og kamper.
Skal bidra til å holde orden på lagets og klubbens utstyr, samt i garderober og ved baner som
benyttes.
• Betaler klubbens treningsavgift og andre avtalte betalinger til riktig tid.
• Møter opp til treninger i god tid før treningsstart, gjerne i garderoben.
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Krav til sportslig utvalg i Flisbyen BK
• Skal være representert med en representant fra hvert lag, samt sportslig leder og en spiller
fra a-laget (helst kaptein).
• Skal ha overordnet ansvar for spørsmål tilknyttet den sportslige aktiviteten i klubben.
• Skal ha ansvar for forvaltning, oppfølging og videreutvikling av klubbens sportsplan.
• Skal ha ansvar for å innarbeide klubbens sportsplan blant trenere og ledere.
• Skal sørge for at alle lag har minimum en hovedtrener og hvis mulig en
hjelpetrener/lagleder.

Holdninger
Flisbyen Ballklubb skal følge Fair Play og respektere Fair Play-plakaten. Det skal alltid være krevende
å møte Flisbyen Ballklubb i kamp, men hyggelig.

Treningsfasiliteter / treningsanlegg
Flisbyen Ballklubb har fantastiske treningsfasiliteter. De består av kunstgressbane inne i LSK-hallen
og en helt ny kunstgressbane ute ved siden av LSK-hallen. Det er viktig at lag i Flisbyen Ballklubb som
har treningstid gjennomfører trening som avtalt, dette er for å utnytte treningsfasilitetene
maksimalt, både når det kommer til det sportslige og det økonomiske.

Trenerutvikling / Dommerutvikling
Flisbyen Ballklubb tilbyr trenerkurs til alle trenere i klubben som måtte ønske det. Dette for å gi en
mulighet til trenere å utvikle seg og lære mer. Alle trenere som skal trene juniorlag må fremlegge
politiattest.
Klubben har en dommerkontakt. Oppgaven til dommerkontakten er oppfølging av andre eksiterende
dommere i klubben.
Klubben må ha det antall dommere som kreves av fotballkretsen til enhver tid. For nye personer som
ønsker å bli dommer, kan Flisbyen Ballklubb tilby påmelding og dekking av dommerkurs.
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Retningslinjer for samarbeid mellom klubbens lag
Flisbyen BK er representert med tre senior 11er herrelag, et 7er herrelag, et 7er damelag og et junior
herrelag. For å sikre best mulig forhold for utvikling av enkeltspillere og lag vil det derfor være noen
retningslinjer for hvordan samarbeidet på tvers av lagene skal være.
Klubbens a-lag skal til enhver tid bestå av de spillerne som av lagets sportslige ledelse (hovedtrener)
er vurdert til å kunne prestere godt på det nivået a-laget befinner seg på. I tillegg til dette, må disse
spillerne være motiverte og ha ønske om å spille på dette nivået. Spillere på klubbens A-lag som av
ulike årsaker ikke spiller eller spiller lite i seneste a-lagskamp vil kunne få mulighet til å spille på
klubbens b-lag eller G19-lag dersom spilleren holder G19-alder.
Klubbens b-lag vil bestå av spillere som anser nivået som b-laget er på til enhver tid som riktig med
utgangspunkt i deres ferdighetsnivå eller som føler sterkest tilknytting til denne gruppen. Laget skal
kunne bidra med spillere til klubbens A-lag dersom A-laget trenger spillere til kamper eller treninger.
Kommunikasjon mellom hovedtrenere på disse lagene er derfor avgjørende. Spillere på dette laget
som av ulike årsaker ikke skulle spille eller spille lite i seneste b-lagskamp vil kunne få mulighet til å
spille på klubbens C-lag.
Klubbens C-lag vil bestå av spillere som anser nivået som C-laget er på til enhver tid som riktig med
utgangspunkt i deres ferdighetsnivå eller som føler sterkest tilknytting til denne gruppen.
Klubbens G19-lag består av spillere som holder G19-alder og som ikke er en del av klubbens a-lag.
Dette laget samarbeider tett med alle klubbens seniorlag og bidrar med spillere til alle klubbens lag
til kamper der det er behov for ekstra spillere. I tillegg vil spillere som er fremst i denne gruppen
ferdighetsmessig får anledning til å hospitere med klubbens A-lag på deres treninger og kamper
dersom det er behov for dette. Hovedtrener på G19-laget innstiller disse spillerne til sportslig leder
og A-lagets hovedtrener.

Rammeplan for klubbens lag
Under følger en rammeplan for alle klubbens lag. Rammeplanen vil inneholde en kombinasjon av
hvordan lagene organiseres og det sportslige innholdet tilknyttet hvert enkelt lag.
A-lag: Består av en sportslig leder, to trenere, oppmann/materialforvalter og en spillerstall. Sportslig
leder har ansvaret for kommunikasjon ut mot andre lag, krets og dommere. Han er også mottaker av
forfall fra spillere og legger også laget ut i FIKS. Trener duoen har det sportslige ansvaret på trening
og kamp. De som bestemmer hva som skal skje på trening samt taktikk og laguttak på kampdag.
Materialforvalter/oppmann har ansvaret for at utstyret i orden. Pumper baller og supplerer
legekoffert o.l. ved behov.
Det sportslige innholdet på a-laget er variert. Vi har de seneste årene hatt treninger med større
variasjon med tanke på øvelser. Sportslig innhold på trening ønskes å være tredelt med oppvarming,
øvelser og spill. Laguttak på A-lagsnivå er resultatorientert

B- og C-lag: Det sportslige innholdet her vil variere. Det som står i fokus er å ha det gøy med fotball
og kompiser. Dette er lag som er styrt av «spillende trenere».
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Flisbyen BK A-lag
Målsetting:
 Etablere laget i 4.divisjon.
 Utvikle og gi spillere fra klubbens G19-lag muligheten på klubbens A-lag.
Støtteapparat: 1 hovedtrener, 1 assistenttrener, 1 oppmann og 1 materialforvalter.
Spillerstall: 16-20 spillere

Trenings- og kamptilbud:
Det skal på dette nivået være to treninger per uke i tillegg til en kamp i kampsesongen. Det vil være
krav om at spillerne som ønsker å være en del av klubbens a-lag prioriterer dette. Spillere på dette
nivået vil kunne spille kamper for klubbens b-lag eller G19-lag. I tillegg til seriespillet vil det kunne
komme treningskamper i forkant av sesongen, samt OBOS-cup i løpet av sesongen.

Treningsinnhold:
Lagets hovedtrener står fritt til å sette opp lagets treningsøkter. Det er ønskelig at store deler av
øktene brukes til spillrelaterte øvelser. Dette kan være alt fra firkantøvelser til spill mot to mål. Det
bør vektlegges treninger der laget kan fungere godt sammen i spillsituasjoner som kan overføres til
11erfotball. I tillegg til dette vør det vektlegges at det blir høy intensitet og bra tempo på treningene.

Fysisk trening:
Det er ønskelig at spillergruppen prioriterer noe fysisk trening i form av egentrening. Dette kan
innebære trening på treningssenter og/eller løpeøkter. Spillerne kan også bli pålagt å gjennomføre
fysisk trening som en del av lagets fellestreninger dersom hovedtrener ønsker det.
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Flisbyen BK junior-lag
Målsetting:
 Etablere laget i 2.divisjon.
 Rekruttere spillere fra nærområdet.
 Utvikle spillere til seniorlagene.
 Supplere seniorlagene med spillere ved midlertidig behov.
Støtteapparat: 1 hovedtrener, 1 assistenttrener og 1 lagleder.
Spillerstall: 16-25 spillere

Trenings- og kamptilbud:
Det skal på dette nivået være to treninger per uke i tillegg til en kamp i kampsesongen. Det vil ikke
være krav om deltakelse på alle treninger/kamper, men oppmøte vil vektlegges på uttak til kamp.

Treningsinnhold:
Lagets hovedtrener står fritt til å sette opp lagets treningsøkter. Det er ønskelig at store deler av
øktene brukes til spillrelaterte øvelser. Dette kan være alt fra firkantøvelser til spill mot to mål. Det
bør vektlegges treninger der laget kan fungere godt sammen i spillsituasjoner som kan overføres til
11erfotball. I tillegg til dette vør det vektlegges at det blir høy intensitet og bra tempo på treningene.

Fysisk trening:
Det er ønskelig at spillergruppen prioriterer noe fysisk trening i form av egentrening. Dette kan
innebære trening på treningssenter og/eller løpeøkter.
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Sportslig
Flisbyen Ballklubb er i forhold til mange andre norske klubber ikke opptatt av spillerutvikling og
talentutvikling. Flisbyen Ballklubb er klubben for de som har lyst til å kombinere jobb, studier,
familieliv med fotball. Vi har ingen barneavdeling, derfor er talentutvikling ikke prioritert per dag
dato.
Flisbyen ønsker selvsagt å drive seriøst når det er trening og kamp, men antall treninger i uken
gjenspeiler ambisjonsnivået til klubb og spillere.
Klubben skal ha bra faglig kompetanse på trenere og gode treningsforhold lagt til rette for gode
treninger og kamper. Treningstøy og bra utstyr står klubben for.
Klubben har også en policy om at styre, trenere og spillere ikke skal motta noen form for
økonomiske goder. Klubben har treningsavgift for alle spillere, helt fra A-lag ned til juniorlag.

Sosialt
Flisbyen Ballklubb legger stor vekt på det sosiale. Alle er velkomne, og klubben er «din kamerat».
Klubben har en fantastisk klubbhus som brukes til sosialt møtested for medlemmer av klubben.
I løpet av sesongen skjer det mange fine og spennende arrangementer, som Flisbyen RockCity og
Flisbyen Open.
Siden klubben ikke kan friste med økonomiske goder, legges det stor vekt på et godt sosialt tilbud
som er for alle. Det er god interesse rundt klubben, og klubben har også opparbeidet seg en god
gruppe mennesker som hjelper til rundt klubben.
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