Klubbhåndbok for HT&IF fotballgruppa
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1. Velkommen til HT&IF fotballgruppa.
Klubbhåndboka skal beskrive de viktigste retningslinjer og prinsipper i klubben. Gjennom
klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den kan brukes som et
oppslagsverk ved behov.
Klubbhåndboka er utarbeidet i forbindelse med kvalitetsklubbprosjektet og har
involvert styret, sportslig utvalg, trenere og mange andre i klubben. Klubbhåndboka
retter seg mot alle medlemmene i klubben og skal være en hjelp i den daglige driften i
klubben. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for
andre, når vi vet hva som skal gjøres.
Klubbhåndboka ligger tilgjengelig på hjemmesiden til HT&IF og ble utarbeidet av styret
i fotballgruppa gjennom prosjektet kvalitetsklubb i 2016.
Vi håper du finner klubbhåndboka vår hjelpsom og informativ.
HT&IF sin historie strekker seg helt tilbake til 1904. HT&IF er et fer idrettslag med
tilbud for folk i alle aldre. Honningsvåg Turn & Idrettsforening er i dag Nordkapp
kommunes største organisasjon.
De største inntektene HT&IF fotballgruppa har får vi gjennom arrangementer og
dugnader. Dugnadsånden er derfor en avgjørende faktor for at klubben skal holde det
sportslige tilbudet vi har i dag. All inntektsbringende tiltak skal godkjennes av styret.
Det er ikke lov å gjøre egne sponsoravtaler.
Vi har i dag følgende aktive idrettsgrupper med eget styre:
Fotballgruppa
 Handballgruppa
 Turngruppa


I tillegg har vi følgende gruppe og utvalg direkte underlagt hovedstyret:
Klatregruppa
 Revyutvalg


Foreningen har også egen revygruppe med eget styre.

Klart vi e’ fra Honningsvåg
Vi skaper idrettsglede
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2. Klubbens visjoner og mål
I klubbhåndboka skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og
intensjoner klubben drives etter.
Våre mål er å:
 Ivareta vår historie samtidig som vi ser fremover.
 Handle slik at de som har, eller har hatt et engasjement i klubben kommer
tilbake
 Bidra til at våre partnere stiller med langsiktige samarbeidsavtaler
 Ta vare på våre ansatte, tillitsvalgte og frivillige, og den kompetansen og
erfaringen de representerer
 Ha en forutsigbar økonomi som tillater oss å planlegge for fremtiden.
 Ta vare på våre anlegg og eiendeler

2.1 Retningslinjer for forebygging av mobbing.
Idretten skal være et trygt sted å være. HT&IF har null toleranse for mobbing,
trakassering og hets.
Trenerne i klubben vår er bevisst dette. Dersom man ser eller hører om mobbing skal
man alltid reagere. Hendelsen skal alltid rapporteres.
Det er utarbeidet en egen handlingsplan fra hovedstyret i HT&IF. For mer informasjon
om klubbens rutiner ved mobbesaker se; …..link…

2.2 Retningslinjer alkohol.
HT&IF følger retningslinjene for alkohol som er laget av Norges Idrettsforbund. Alle
ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens
retningslinjer for alkohol.
 Ingen ansatte, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller
trener skal komme påvirket til trening, konkurranser eller seminar
 Ansvarlige for reise i regi av klubben skal alltid være edru
 Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke
alkohol i samvær med barn og unge
 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal
det derfor ikke nytes alkohol til konkurranseidretter
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Klubbene og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er
klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi av klubben
skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.
Vi ønsker å vise sunne verdier det klubben stiller med gode forbilder og rollemodeller.
Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere,
ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. Men i sin rolle eller ved
representasjon for klubben opptrer man deretter.

2.3 Verdigrunnlag og holdningskontrakt
Følg denne linken for å se klubbens verdigrunnlag og holdningskontrakt.

3. Organisering
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og her fattes det
viktige beslutninger som er med på å forme klubben. Her
avgjøres hvilken retning klubben skal ta, hva det ønskes å
satses på, valg av styre, samt en årlig oversikt over
økonomien. Årsmøtet fastsetter medlemskontingentene.
For å være stemmeberettiget må man ha betalt
medlemskontingent til klubben.
Alle trenere og medlemmer i styret må forevise
politiattest.

3.1 Valgkomite
Består av 1 leder og 2 medlemmer.
Velges på årsmøte for å jobbe frem et fullverdig styre ved neste årsmøte.
Valgkomiteen presenterer sin innstilling ovenfor årsmøte.

3.2 Styret i HT&IF fotballgruppa
Består av 10 medlemmer, derav 2 medlemmer fra sportslig utvalg og 1 representant fra
supporter gruppa. Styret velges for en periode på 2 år.
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For utfyllende informasjon om hvem som sitter i styret samt styrets oppgaver og ansvar
trykk på denne linken.

3.3 Sportslig utvalg
Oppnevnes av styret og medlemmene har en funksjonstid på 2 år. Leder i sportslig
utvalg skal sitte i klubbens styre. Utvalgets medlemmer skal settes sammen med basis i
to prinsipper; kompetanse og representativitet. Med kompetanse menes sportsfaglig
relevant utdanning (trener/leder) og representativitet peker på betydningen av å
reflektere klubbens aktiviteter (jente/gutt og ulike aldersgrupperinger). Sportslig
utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportsfaglige utviklingsansvaret i
HT&IF fotballgruppa. For mer informasjon om sportslig utvalg trykk på denne linken.
Trenerkompetanse er et av HT&IF s viktigste satsningsområder. Dyktige trenere er
avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener har både gode lederegenskaper
og fotballfaglig innsikt.
NFFs trenerstige er NFF C-lisens, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Pro-lisens.
For å bli kvalitetsklubb må samtlige lag ha en trener med dette kurset.
For mer info om kurs/ utdanning se…..link…..

3.4 Supporter gruppa.
Styret i supporter gruppa består av 6 personer. De er en ressursgruppe der deres
arbeidsoppgaver er knyttet opp mot drift av supporter bua. De har hovedansvaret for
gjennomføringen av julelotteriet som er en viktig inntekt for fotballgruppa.

HT&IF er for alle.
Selv om du ikke har barn som
spiller fotball, eller om du ikke
spiller selv så har vi behov for
frivillige i ulike ressursgrupper.
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3.5 Øvrige ressursgrupper
I tillegg har vi følgende ressursgrupper:
 Ressursgruppa for foreldre. Herunder finner du også link for retningslinjer for
reiseledere, regler ved bussturer i regi av HT&IF fotballgruppa, retningslinjer
for deg som foreldre i klubben
 Ressursgruppa for HT&IF kampressurs

4.Praktiske rutiner.
Det finnes mange roller i klubben som besettes av både ansatte og frivillige.
Rollebeskrivelser og tydelig ansvarsfordeling er med på å skape trygge rammer og
forutsigbarhet.

4.1 Fairplay ansvarlig
Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Dette gjelder både på og
utenfor banen. I HT&IF fotballgruppa ønsker vi at alle skal vise gjensidig respekt og
tillit til hverandre. Det verdigrunnlaget vi har vedtatt, skal vises gjennom alle handlinger
vi gjør. Dette gjelder om du er spiller, trener, lagleder, sitter i styret eller er med som
foreldre eller støtteperson.

For mer informasjon om fair
play – link mangler
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4.2 FIKS-ansvarlig
Styret i fotballgruppa har egen FIKS ansvarlig der styret og trenere registrerer





opplysninger om nye spillere
melde på lag i samarbeid med leder i aldersbestemt og voksen fotball
utføre overganger av spillere til og fra klubber
ansvarlig for at lagleder registrerer elektronisk kamprapport

 søke kretsen før seriestart for eventuelle overårige spillere i barne- og
ungdomsfotballen

4.3 Dommeransvarlig
Dommerkoordinatenes oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med





Klubbens dommere
Klubbens styre og administrasjon
Lagledere og trenere
Fotballkretsen

4.4 Oppstartsansvarlig.
Oppgaver for oppstartsansvarlig:
 I samarbeid med styret lage en invitasjon til årets kull
 I samarbeid med klubbens leder annonsere oppstarten i Finnmarksposten, Radio
Nordkapp, Fotballgruppens facebookside og på hjemmesiden.
 Sørge for at det er tilstrekkelig støtteapparatet rundt lagene (trenere,
lagledere osv.)
 Planlegge og gjennomføre oppstartsmøte for foresatte + støtteapparatet.
 Sørge for god kvalitet på de første gjennomføringer av treningsøktene for
lagene i samarbeid med lagenes trenere/støtteapparatet.
 Presentere klubb, verdier, holdninger og visjon
 Ansvar for at utsyr er på plass før første trening
 Ta imot påmeldinger og innbetalinger
 Oppstartansvarlig har ansvar for oppfølging av laget etter oppstart.
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4.5 Årshjul
I årshjulet finner du klubbens sportslige aktiviteter, praktisk informasjon, utdanning og
kurs og andre møter.
HT&IF har utviklet et årshjul for klubben og dette ligger også ute på hjemmesiden:
Trykk på http://www.htif.no/arshjul.pdf for å finne årshjulet.

5. Inndeling av årsklasser, spillform og progresjon.
For å tilpasse oss spillformene som NFF har innført, endres klassene. NFF har
bestemt at det skal spilles 2 år i hver spillform, sånn at progresjonen blir riktig:
Mange mindre klubber og steder har ikke så mange spillere, derfor tilbyr NFF
andre spillformer i alle klasser også, slik at alle kan stille lag.
Lag
Knott
4-5 år
Mygg
6-7 år
Mini
8 - 10 år

Hovedspillform
3èr

G11 og J11

7èr
(kan være 5èr)

11 -12 år

5èr
5èr

G13 og J13
13 år

9èr
(kan være 7èr)

G15 og J15

11èr
(kan være 9èr
og 7èr)

15- 16 år
G17 og J17
17 år

11èr
(kan være 9èr
og 7èr)

Turneringer
 Labb og Line, H-våg
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Labb og Line, H-våg
MEGA Cup, Lakselv
Cermaq Cup, H-fest
Altaturneringen, Alta
Coop Cup, H-sund
MEGA Cup, Lakselv
Cermaq Cup, H-fest
Altaturneringen, Alta
Coop Cup, H-sund
MEGA Cup, Lakselv
G-Hagen Cup, H-fest
Nornett Cup, Alta
Cermaq Cup, H-fest
Altaturneringen, Alta
Coop Cup, H-sund
Polaris Cup, Lakselv
G-Hagen Cup, H-fest
Nornett Cup, Alta
Altaturneringen, Alta
Polaris Cup, Lakselv
G-Hagen Cup, H-fest
Nornett Cup, Alta
Altaturneringen, Alta

Seriespill
Nei
Nei
Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Senior
18 +
Oldboys
34 år +

11èr

Ja
Nei

5.1 Kontingent og treningsavgift
Beløp på kontingent og treningsavgift på de
ulike nivå finner dere på HT&IF
fotballgruppa sin hjemmeside.
HT&IF har nå innført et nytt system som
heter Min idrett, hvor alle medlemmer skal
registreres. Dette gjør du selv ved å registrere deg eller dine barn på Appen
«minidrett» eller på www.minidrett.no. Appen finner du på AppStore og Google Play.
NB Det er viktig for at vi skal kunne drifte fotballgruppa med gode kvalitetssikre
treningsøkter og kvalitet rundt våre reiser.

5.2. Treneroversikt
Hvem som er trener på de ulike lag finnes ved å trykke på http://www.htif.no fotballgruppa.
Trenerne er de som har ansvaret for treninger og kampsituasjoner. De tar seg av laget
og spillerne og disponerer laget i ukedagene.
Forventninger til trenerne og hva innholdet i treningene skal være preget av finner du
på i vår Sportsplan på http://www.htif.no

6. Retningslinjer for reiseledere
Som reiseleder representerer du klubben og må opptre i tråd med det klubben står for.
Det er utarbeidet en retningslinjer for reiseledere. Disse finner du på http://www.htif.no
Styret i fotballgruppa jobber med å styrke kompetansen hos styret og trenere ved å
tenke langsiktig i forhold til våre yngste medlemmer. Vi må huske på at dagens unge
spillere er morgendagens foreldre, fotballedere og samarbeidspartnere.

7. Organisasjonskart
Organisasjonskart for hele foreningen finnes på denne linken http://www.htif.no
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