
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

SPORTSPLAN 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIstbG6-zeAhWGtYsKHdqeCAoQjRx6BAgBEAU&url=http://clipart-library.com/clipart/n1599280.htm&psig=AOvVaw1cVswJDFD_h2ReHlALGuot&ust=1543142383778393


Av Rustad- Med Rustad – For Rustad 

 

 

 
 
 
 

Innholdsfortegnelse 
 

Del 2. Sportslig Utvalg: 

Organisering og ansvarforhold ..................................... 2 

Organisering ................................................................. .2 

Sportslig Leder .............................................................. .2 

Leder Senior / Rekrutt .................................................. .3 

Leder Ungdomsfotball Gutt 13-16år ............................ .3 

Leder Dame- og Jentefotball fra 13 år .......................... .4 

Leder Barnefotball J/G opptill 12 år...............................4 

Dommeransvarlig ..........................................................4 

Matrialforvalter..............................................................5 

Siste side........................................................................5 

 



Av Rustad- Med Rustad – For Rustad 

2  

 

DEL 2 - Sportslig utvalg:  

Organisering og ansvarsforhold 
ORGANISERING 

 
Sportslig Utvalg (SU) rapporterer til Styret og ledes ifølge gjeldende organisasjonsplan av Sportslig 

Leder, som velges av medlemssmøtet for 2 år. I tillegg velger medlemsmøte inn tre medlemmer (1-2 

år), som fordeles i utvalget under konstituering på utvalgets første møte. Resterende medlemmer 

verves inn av de valgte medlemmene. 

 

SU består i av underutvalgene: Senior/Junior Herre (A-lag, 2-lag, G19), Ungdomsfotball gutter (G13-16), 
Dame-/jentefotball (Damer, J14-J15 og J19), Barnefotball (G/J 6-12), Dommerutvalg og Materialforvalter. 
SU-leder har ansvaret med å få på plass en leder i hvert av disse underutvalgene, samt få på plass øvrige 
støttemedlemmer i underutvalgene etter behov. 

 
ANSVARSFORHOLD 

SUs hovedansvar er å sørge for at alle klubbens lag fungerer sportslig slik at RILs målsetninger oppnås. 

Dette vil si at det skal bistå lagene med en god oppstart av lagsenheter i barnefotballen, ha 

hovedansvaret for at klubben har kvalifiserte trenere i alle ledd, sørge for tilfredsstillende 

treningsforhold og utstyr, samt være med og legge de økonomiske rammer i samarbeide med Styret. 

Hovedmålet er å gi et godt fotballtilbud til alle, uansett ambisjoner. 

 
ORGANISERING AV SPORTSLIG UTVALG 

 
Sportslig Leder 
Overordnet ansvarlig og skal lede SU i henhold til gjeldende organisasjonsplan og styrets direktiver. 

o Rapportere inn mot styret og skal stille der etter behov. 
o Overordnet ansvar for SU sitt budsjett/regnskap vis-a-vis styret. 
o Overordnet ansvar i forhold til trener-/TK-ansettelser og tilhørende kontraktsignering. 
o Overordnet ansvar i forhold til senior-/juniorspilleres kontrakter og tilhørende 

kontraktsigneringer. 

o Overordnet ansvar for innkjøp av lags- og spiller-utstyr til lagene. 
o Overordnet ansvar i forhold til oppdatering av sportsplan. 
o Sammen med underutvalgene etablere og synliggjøre SU`s årshjul med aktivitetsplaner. 
o Representere klubben i interne og eksterne sportslige sammenhenger. 
o Administrativt ansvar i forhold til mottak og videresending av alle henvendelser som omfatter 

den sportslige aktiviteten i klubben. 
o Administrativt ansvarlig for møteinnkalling, referater og oppfølging av aksjoner frem mot 

neste møte. 

o RILs kontaktpunkt mot kommunen og andre ift. ekstern baneleie. 
o Administrativt ansvar ift. koordinering av treningstider og banedisponering internt blant 

lagene. 
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Leder– Senior/rekrutt 
o Være en faglig og organisatorisk støttespiller for klubbens A- og G19-trenere, samt bindeledd 

mellom disse og SU. 
o Møte i SU og rapportere følgende status fra A- G19, J19-lag til SU: 

▪ Sportslig status 
▪ Spillerstall 
▪ Treningsforhold 
▪ Administrativt ansvar i forhold til senior/juniors spillerkontrakter. 
▪ Utstyr (oppfølging oppmenn/lagledere). 
▪ Forhold mellom trenere og mellom trenere og oppmenn. 
▪ Styre hospiteringsordninger mellom Senior/Juniorlag i samråd med trenerne. 
▪ Oppfølging av budsjett og regnskap. 
▪ Evaluering av sportslig opplegg før, under og etter sesongen i samarbeid med trenere 

og leder. 
▪ Evaluering av spillere i samarbeid med trenere. 
▪ Evaluering av trenere i samarbeid med medlemmer underutvalg og leder. 
▪ Rapportere status og synliggjøre fremtidige behov til SU. 
▪ Evaluering av potensielle nye spillere. 

 

Leder  Ungdomsfotball gutt (G13-16) 

o Møte i SU og rapportere fra underutvalget. 
o Kontaktperson for lagledere og trenere ift organisasjonen RIL. 
o Initiere og avholde møter med gruppen/lagene ift: 

▪ Informasjonsoverføring fra SU/Styret (før sesongstart). 
▪ Oppfølging av materiellbehov (i forkant av budsjettprosessen). 
▪ Bidra til godt samarbeidsklima blant trenere/lagledere. 

▪ Påse at lagledere/trenere/lagsøkonomi er OK. 
▪ Påse at trenerne har tilfredsstillende kompetanse. 
▪ Være pådriver for, og delta i, Trenerforum. 
▪ Etablere hospiteringskontrakter i samarbeid med trenere, foresatte og spillere 

og følge opp disse gjennom sesong. 
▪ Bidra på lagledermøter-/-forum, og påse at lagledere har tilstrekkelig kompetanse. 
▪ Følge opp og informere om eksterne impulser (eks. fra NFF) vedrørende gruppen, og 

bidra til å trekke ekstern kompetanse til RIL. 
▪ Følge opp lagenes budsjett sammen med Materialforvalter, lagledere og leder. 

 
Leder Dame-/jentefotball (J13-senior) 

o Møte i SU og rapportere fra underutvalget. 
o Kontaktperson for lagledere og trenere ift organisasjonen RIL. 
o Samarbeide med Leder Barnefotball om rekruttering av jenter og initiering av rene jentelag 

ved egnet tidspunkt. 

o Initiere og avholde møter med gruppen/lagene ift: 
▪ Informasjonsoverføring fra SU/Styret (før sesongstart). 
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▪ Oppfølging av materiellbehov (i forkant av budsjettprosessen). 
▪ Bidra til godt samarbeidsklima blant trenere/lagledere. 
▪ Påse at lagledere/trenere/lagsøkonomi er OK. 
▪ Påse at trenerne har tilfredsstillende kompetanse. 
▪ Være pådriver for, og delta i, Trenerforum. 
▪ Etablere hospiteringskontrakter i samarbeid med trenere, foresatte og spillere 

og følge opp disse gjennom sesong. 
▪ Bidra på lagledermøter-/-forum, og påse at lagledere har tilstrekkelig kompetanse. 
▪ Følge opp og informere om eksterne impulser (eks. fra NFF) vedrørende gruppen, og 

bidra til å trekke ekstern kompetanse til RIL. 
▪ Følge opp lagenes budsjett sammen med Materialforvalter, lagledere og leder. 
▪ Være pådriver for jentefotballens fremme i RIL og i Sone Østenjø bydel. 
▪ Være pådriver for klubbens rekruttering av nye jentespillere og lag. 

 

Leder Barnefotball (G/J 6-12) 

o Møte i SU og rapportere fra underutvalget. 
o Kontaktperson for lagledere og trenere ift organisasjonen RIL 
o Samarbeide med Leder Dame-/Jentefotball om rekruttering av jenter og initiering av  rene 

jentelag ved egnet tidspunkt. 

o Initiere og avholde møter med gruppen/lagene ift: 
▪ Oppstart av ny årsklasse (6-åringer) i august/september, å oppdatere instruks for dette. 
▪ Trenerkompetanse 
▪ Informasjonsoverføring fra SU/Styret (før sesongstart). 

▪ Oppfølging av materiellbehov (i forkant av budsjettprosessen). 
▪ Bidra til godt samarbeidsklima blant trenere/lagledere. 
▪ Påse at lagledere/trenere/lagsøkonomi er OK. 
▪ Påse at trenerne har tilfredsstillende kompetanse. 
▪ Være pådriver for, og delta i, Trenerforum. 
▪ Etablere, om nødvendig, hospiteringskontrakter for G/J 10-12 år i samarbeid med 

trenere, foresatte og spillere og følge opp disse gjennom sesong. 
▪ Førtehjelpskurs, akutt skade behandling for trenere 
▪ Bidra på lagledermøter-/-forum, og påse at lagledere har tilstrekkelig kompetanse. 
▪ Lage/oppdatere en instruks med viktige fakta for nye lagledere. 
▪ Følge opp og informere om eksterne impulser (eks. fra NFF) vedrørende gruppen, og 

bidra til å trekke ekstern kompetanse til RIL. 
▪ Følge opp lagenes budsjett sammen med Materialforvalter, lagledere og leder. 

 

Dommeransvarlig 

o Være en faglig ressursperson for klubben. 
o Følge opp klubbens dommere, og tilrettelegge for en best mulig utvikling og oppfølging av 

hver enkelt (etter behov). 
o Planlegge å arrangere klubbdommerkurs (etter behov), rekruttere dommere (videre) til 

rekruttdommerkurs, og generelt jobbe for å holde dommerstallen i RIL tilstrekkelig stor. 
o Rekruttere jenter til dommerkurs 
o Bistå webansvarlige i å inneha oppdatert informasjon og oversikt over klubbens dommere, 
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sammen med retningslinjer for dommere tilgjengelig på nettsiden til enhver tid. 
o Bistå klubbens lagledere/trenere i å finne egnede dommere til seriekamper, treningskamper, 

turneringer og lignende. 
o Sørge for at alle dommere har gyldige kontrakter som er tilfredsstillende i forhold til utstyr etc. 

samt å påse at dommerne selv oppfyller de krav som klubben pålegger dem. 
o Bistå arrangementsansvarlig i å skaffe dommerverter som selv er dommere, så langt dette er 

mulig, samt stille opp på slike oppdrag selv ved anledning. 
o Bistå klubben med informasjon/fremlegg/foredrag på samlinger/forum/lagsmøter og lignende 

der det er ønskelig. 
o Rapportere status og synliggjøre fremtidige behov (inkludert budsjett-oppsett) til SU ledelse. 

 
 

Materialforvalter: 

o Holde oversikt over lagenes og klubbens utstyr, samt bidra i budsjettprosessen ift materiell. 
o Supplering av drakter og annet utstyr gjennom møter med lagene og iverksetting av innkjøp. 
o Innhente utstyrsbehov fra lagene(treningsutstyr og drakter)  
o Supplering av lags- og spilleutstyr ved tildeling. 

 
 

 
SPORTSPLAN EVALUERES ÅRLIG. 

 

SPORTSLIG UTVALG finner du på vår hjemmeside; www.rustadfotball.net 

 

 

 

 

 

 

http://www.rustadfotball.net/

