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Klubbens historie
Historie
Klubben ble stiftet den 24. september 1931 i et møte avholdt i spisesalen til
Framnes Mekaniske Verksted.
Som klubbens navn ble «Framnes Idrettslag» valgt, dette navnet ble byttet ut
med dagens navn på et medlemsmøte i oktober samme år. Direktør ved
Framnes Mek.Verksted gir Sandar IL en egen fotballbane,
som idag er kjent som «Gamle Sandarbanen». Årstinget velger å legge ned all
aktivitet p.g.a krigen i 1942,
men Sandar gjennopptar all aktivitet igjen allerede i 1945.

I 1979 ble Sandarcupen startet under navnet «Bivacupen», og var den gang en
turnering for miniputter og lilleputter som ble arrangert på Sandarbanen. I 1989
ble også Skolecupen i fotball etablert. Kunstgress, sandarhall.
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Visjon, verdier og mål
Visjon
Sandar IL - «Et hjem for alle» - Må tas i hovedstyret…

Verdier
•

Ansvar

-

Vi bidrar til å skape et positivt miljø og fotballglede

•

Respekt

-

Vi viser god sportsånd og Fair play i alle sammenhenger

•

Disiplin

-

Vi lytter, er forberedt og gir alt på treninger

•

Toleranse -

Vi viser respekt, lojalitet og kjærlighet

Mål
•

Sandar Fotball

«flest mulig - lengst mulig - best mulig»
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Klubbens organisering
Årsmøtet
•

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år i 3. måned

•

Innkalling til årsmøtet blir annonsert på klubbens hjemmside, facebookside
og utsendt på E-post til alle klubbens medlemmer.
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Beskrivelse av klubbens roller
Trenerkoordinator
•

Ansvar for at sportsplanen er kjent for klubbens trenere

•

Avholde trenerforum

•

Konfliktløser

•

Rekruttering av trenere

•

En faglig støttespiller for alle trenere

Kvalitetsklubbansvarlig
•

Dokumentere alle rollebeskrivelser for fotballen

•

Koordinere klubbens arbeid med å fylle NFF kriterier for kvalitetsklubb på nivå 1.

Baneansvarlig
•

Trening og kamp-tidspunkter

•

Lysstyring og merking av baner

•

Bane-booking
For mer info om hvem som besitter de ulike rollene i
klubben, gå inn på:
www.Sandaril.no (Fotball - Kvalitetsklubb)
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Beskrivelse av klubbens roller
Dommeransvarlig
•

Oppfølging av alle klubbdommere

•

Avholde dommerkurs

Fair-Play ansvarlig
•

Sørge for at alle hjemmekamper blir avholdt i henhold til NFF´s lovverk

•

Koordinere og implementere klubbens Fair Play arbeid på alle lag i barnefotballen.

Rekrutteringsansvarlig
•

Organisere oppstart av nye årskull, inkludert informasjonsarbeid, organisering av første treninger.
Og sørge for at laget har treningstid og utstyr.

•

Følge de første treningene til laget

FIKS-ansvarlig
•

Melde på lag i seriesystemer

•

Administrere klubbens spillere

For mer info om hvem som besitter de ulike rollene i

•

Opprette tilgang og brukeropplæring

klubben, gå inn på:
www.Sandaril.no (Fotball - Kvalitetsklubb)
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Lagets organisering
Et lag har alltid et behov for noen støttespillere utenom det sportslige. Oppgavene kan fordeles på flere roller,
men det må minimum være følgende roller rundt et lag i Sandar IL:
Trener
•

Har alltid ansvar for det sportslige tilbudet rundt treninger og kamper.

•

Har ansvar for kampledelse og laguttak

•

Skal gjennomføre spillersamtaler 2 ganger i året.

•

Følge opp hver enkelt spiller best mulig

•

Skal alltid være kjent med klubbens sportsplan

•

Må ta trenerkurs

Lagleder / Oppmann
•

Laglederen er lagets administrative leder.

•

Skal sørge for at spillelistene er oppdatert personalia.

•

Skal innkalle til foreldremøter, og være foresattes nærmeste kontakt.

•

Er ansvarlig for påmelding til cuper, bestilling av utstyr og at førstehjelpskrinet alltid er komplett.

•

Er ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontrollering etter kamp.
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Klubbdrift/rutiner
Kontigenter, avgifter og medlemsskap
På klubbens hjemmesider kan man selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.
Medlemskontigent: 350,- per år for enkeltmedlem (Gjelder også for trenere/lagledere)
1200,- per år for familiemedlemskap

Se link for mer informasjon: http://sandaril.no/kontigent/
Forsikring
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.
For spillere under 12 år er det krav om at spillerne er registrert som medlem av en gruppe i Sandar IL.
Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige lag som er medlem av
Norges Idrettsforbund.
Dette betyr at fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen
For mer informasjon rundt skader/forsikring: http://sandaril.no/category413.html

Klubbdrift/rutiner
Politiattest
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger - en ren attest - fra alle personer med
oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer
med utviklingshemming.
ALLE trenere og lagledere som har tilknytning til et lag i Sandar IL, SKAL ha gyldig politiattest.
For å søke politiattest kontakt leder fotballen
Se link for mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Arrangementer
Det forventes i Sandar IL at foreldre/foresatte stiller som dugnad til følgende aktiviteter:
•

Sandarcupen Vestfold - Avholdes alltid i uke 32

•

Skolecupen

- Avholdes i slutten av Mai

•

Kioskvakter

- Gjennom fotballsesongen

Økonomi - plan
Lagsbudsjett
•

Hvert lag har eget lagsbudsjett til disposisjon for påmelding til cuper, sosialt, utstyr osv.

•

Blir satt av et bestemt beløp per betalende spiller ut fra hvilket alderstrinn man befinner seg på.

Økonomisk ansvarlig
•

Det er kun utvalgte representanter fra Sandar IL som kan hefte klubben for økonomiske
forpliktelser, ansettelser eller sponsoravtaler.

•

Hovedstyret i Sandar IL bestemmer hvem som kan representere klubben.

Regnskap
•

Sandar IL benytter seg av en ekstern regnskapsfører. På denne måten sørger vi for at idrettslaget
følger de lover og regler som til en hver tid gjelder.

•

Sandar IL får månedlige rapporter, eller etter behov.
Kontaktinfo
-

For spørsmål rundt lagsbudsjett, ta kontakt med
økonomi ansvarlig i klubben.
Klikk for mer info om roller:
http://sandaril.no/category75.html

Informasjon/Kommunikasjon
Trenerforum
-

Alle trenere og lagledere samles til ett felles møte

-

Dele erfaringer, konflikter og kompetanse

-

Oppdatering/opplæring i treningsøkta

Informasjon/linker du kan benytte
-

https://www.fotball.no/

-

http://sandaril.no/

-

https://no-fotball.s2s.net/home/ (treningsøkta)

-

Sandar IL sin facebookside

-

https://www.fotball.no/kretser/vestfold/klubb-leder-og-trener/ (trenerkurs)

-

https://www.fotball365.no/

Kommunikasjon over sosiale medier
-

Trenerkoordinator skal ha tilgang til alle etablerte grupper på sosiale medier

-

Alle lag skal ha lik struktur på gruppenavn - skal følge fødselsåret (eks: Sandar G07)

Rekrutteringsplan
Fotballen har følgende rekrutteringsplan:
•

Arrangeres fotballintro og koordinere oppstart av nye lag 2 dager i året
• Dato bestemmes av styret
• Lagene skal følges det de første treningene

•

I Sandar IL er fokuset å rekruttere medlemmer fra følgende skoler:
• Framnes Skole
• Vesterøya Skole
• Ormestad Skole

•

I Sandar IL er fokuset å rekruttere medlemmer fra følgende barnehager:
• Veraåsen
• Gapahuken
• Villa Villekulla
• Ringkollen
• Vardenlia
• Menighets barnehage

Utdanning/Kompetanse
Sandar IL krever gjennom sin kvalitetsklubblisens at følgende krav for trenere i barne- og
ungdomsfotballen skal følges opp:
NFF Grasrottreneren
1. Barnefotballkurset (minimum èn trener per lag i Sandar IL)
2. Barnefotball (minimum èn trener per årskull i Sandar IL)
3. Mot ungdom/ungdomsfotballkvelden (minimum én trener per lag i Sandar IL)
4. Ungdomsfotball (minimum én trener per årskull har gjennomført hele
Grasrottreneren)

Sandar IL ønsker at trenere i junior og seniorfotballen har UEFA B-lisens kurs.
For mer informasjon rundt kursene, gå inn på: https://www.fotball.no/kretser/vestfold/klubb-leder-og-trener/

For øvrige spørsmål, kontakt leder i fotballstyret.

