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KLUBBHÅNDBOK 

 

EIDSVOLD TURN FOTBALL 
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1. Visjon og mål 

1.1. Visjon 

Eidsvold Turn Fotball skal være en klubb å være stolt av! 

  

1.2. Mål 

Eidsvold Turn Fotball skal være gode på klubborganisering og være utviklingsorienterte innenfor alle 

klubbens oppgaver. 

Eidsvold Turn Fotball: 

• Skal være en klubb for alle, både bredde og topp. 

• Skal være en veldrevet og anerkjent fotballklubb 
• Skal være et attraktivt tilbud for barn, ungdom og voksne som er glad i fotball 
• Skal underholde våre tilhengere og være til nytte for lokalsamfunnet.  
Dette skal skje gjennom å bruke den kunnskap, interesse og styrke som finnes hos den 
enkelte spiller, laget, blant klubbens medlemmer og lokalsamfunnet. 

Eidsvold Turn Fotball skal: 
- ha en sunn og trygg økonomi  
- ha en sterk og synlig lederstyring 
- tydelige målsettinger  
- få med hele fotballfamilien  
- samarbeide med «alle» 
- ha et moderne og funksjonelt anlegg 
- bli det største kulturbegrepet i Eidsvoll 
 

Eidsvold Turn Fotball har et mål om å være best på spillerutvikling på Romerike. For å nå de 
sportslige målene vi setter oss må vi ha gode treningsforhold, gode trenere, gode ledere, 
god spillerutvikler og gode spillere. 

2. Verdigrunnlag 
Eidsvold Turn Fotball følger NFF sitt verdigrunnlag, beskrevet i denne linken: 

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/ 

 

Eidsvold Turn Fotball skal være: 

• Offensive 

• Åpne 

• Inkluderende 

• Utviklende 

En entusiastisk fotballklubb som tror på egen styrke i arbeidet med å bli bedre, og til å møte nye 

utfordringer. 

 

3. Lover og regler 

3.1. Lovverk 

Eidsvold Turn Fotball skal til enhver tid følge klubbens vedtekter, som er i henhold til NIF og 

NFF sitt lovverk. Klubbens vedtekter finnes på hjemmesiden: http://etf-

fotball.no/kvalitetsklubb 

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/
http://etf-fotball.no/kvalitetsklubb
http://etf-fotball.no/kvalitetsklubb
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3.2. Barne -og ungdomsidrett 

Alle trenere skal levere inn gyldig polititattest, dette følges opp av egen ansvarlig i klubben. 

Bestemmelser om barneidrett skal følges og etterleves: 

• Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 

• For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 

o Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de 

fyller 6 år og først og fremst i egen klubb 

o Fra året barnet fyller 9 år kan det delta i regionale konkurranser og 

idrettsarrangementer. 

o Fra året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav 

til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn 

fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i 

Norge fra det året de fyller 11 år. 

o Fra året barnet fyller 13 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og 

rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig. Dette er i henhold 

til NFF sitt breddereglement, § 6-5. 

o Fra året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske 

mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, 

verdenscuper og tilsvarende mesterskap. 

• Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett 

• Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer 

• Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar 

for barneidretten. 

4. Organisering 

4.1. Organisasjonskart 

Klubben er organisert som vist på figur 1. 

 

Figur 1: Organisering Eidsvold Turn Fotball 
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4.2. Styret 

Styret i Eidsvold Turn Fotball består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. De velges 

normalt for 2 år av gangen, og valg blir organisert slik at 2-3 medlemmer av styret er på valg 

hvert år. Årsmøtet velger en leder. Styret fordeler andre oppgaver, som nestleder, 

økonomiansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig og sekretær. 

 

Styrets oppgaver 
● Økonomistyring, herunder budsjett og regnskap. 

● Gjennomføre årsmøte 

● Utøve idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

● Styret skal se til at det blir tilrettelagt for aktivitet og at det sportslige drives i henhold 

til sportsplanen. 

● Oppnevne, etter behov, komiteer/grupper/personer for spesielle oppgaver, og 

utarbeide instruks/gi mandat for disse. Viser til de ulike gruppene i org. kart over. 

● Gjennomføre ca. 10 styremøter pr. år 

● Det skal foreligge protokoll fra styremøte som inneholder både vedtak og 

orienteringssaker 

Årsmøte 
Styrets leder kaller inn til årsmøte med skriftlig agenda. Minimum skal følgende saker behandles: 

● Årsberetning 

● Årsregnskap 

● Forslag og saker 

● Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

● Budsjett 

● Valg 

Det skal lages skriftlig protokoll fra møtet som skal signeres av to valgte medlemmer. 

 

4.3. Daglig leder 

Arbeidsoppgavene er beskrevet i Rollebeskrivelse for Daglig Leder. 
 

4.4. Sportslig utvalg 

Eidsvold Turn Fotball er organisert, som vist på organisasjonskartet med eget 
sportslig utvalg. Sportslig utvalg er ansvarlig for utarbeidelse av sportsplanen. 
Eventuelle endringer skal godkjennes av styret og er referatsak på årsmøtet.  

 

4.5. Info/web 

Info/web ansvarlig skal til enhver tid sørge for at sosiale medier er oppdatert. 

 

4.6. Anlegg 

Klubben eier og disponerer 2 kunstgressbaner, en på Myhrer Stadion og en ved Eidsvollhallen. 

I tillegg leier klubben 28 mål med gressbane på Myhrer Stadion, som benyttes til trening og kamp. 
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4.7. Økonomi 

Klubben fører regnskap etter Idrettens kontoplan og følger NFF sine retningslinjer for 

økonomistyring. 

Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret følger kalenderåret. 

Klubbens revisor er BDO.  

Regnskapssystemet som benyttes er Tripletex og regnskapet føres av daglig leder og Sørum Økonomi 

AS. 

Klubbens bank er Toten Sparebank. Bankkontoer disponeres av daglig leder og økonomiansvarlig i 

styret. 

De ulike lagene i klubben skal ikke ha egne bankkonti, budsjett eller regnskap og alle innkjøp skal 

godkjennes og foretas/attesteres av daglig leder, som ved behov innhenter godkjenning fra styret. 

 

4.8. Arr. Sport 

Klubben skal fremstå som en profesjonell arrangør av kamper og cuper. 

Klubben arrangerer årlig en vårcup og Eidsvold Turn Cup for yngres lag. I tillegg en Romjulscup for 

seniorlag. I tillegg søker klubben hvert år å arrangere 3.er cup i regi av NFF Akershus. 

 

5. Klubbdrift 

5.1. Rollebeskrivelser 

Eidsvold Turn Fotball er organisert som vist i figur 1. Det er Rollesbeskrivelser på alle funksjoner i 

klubben.  

 

5.2. Rekrutteringsplan 

Rekrutteringsplan er beskrevet i rollebeskrivelsen for Rekrutteringsansvarlig. 

 

5.3. Lag 

Eidsvold Turn Fotball har ansvaret for å ansette/oppnevne trenere, lagleder 
foreldrekontakt til hvert lag. Lagleder og foreldrekontakt i ungdoms/yngres 
avdeling er dugnadsbasert og velges på foreldremøte. 
 

5.4. Forsikring 

Klubben har forsikret alle spillere som har betalt medlemskontingent. 

Dersom spillere eller foreldre ønsker mer informasjon om forsikringsdekning eventuelt utvidete 

forsikringer kan de gå inn på følgende lenke for mer informasjon:  

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ 

 

Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr og båre ved alle arrangement, også ved treningsaktivitet. 

Ved alle hjemmekamper skal det være en kampvert. 

 

5.5. Utdanning/Kompetanse 

For å sikre et sportslig tilbud til alle spillere har Eidsvold Turn Fotball et minimumskrav til trener og 
lederkompetanse, som er i henhold til NFF sine krav til Kvalitetsklubb. 
 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
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Kompetansekrav - trenerskolering 

BARNEFOTBALL (6-12 år) 
 

BFK - En trener pr. lag med minimum 
barnefotballkvelden 

 

CL- En trener pr. årskull med minst ett delkurs 
fra NFF Grasrottreneren 

UNGDOMSFOTBALL (13-19 år) 
 

UFK - En trener pr. lag med minimum 
ungdomsfotballkvelden 

 

CL - En trener pr. årskull med hele NFF 
Grasrottreneren (alle 4 delkursene) 

 
 

6. Kvalitetsklubb 
NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet.  
Kvalitetsklubbkonseptet er et system som vil være retningsgivende for det meste av 
utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene.  
ETF er i gang med prosessen for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb. Dette bygger videre på «klubben 
som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur. 
Målet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom: 

- Fairplay  

- Gode holdninger  

- Struktur  

- Rollebeskrivelser  

- Kompetanse  

- Samfunns- og verdiarbeid  

  
  

 Målet er at "mange skal gjøre mindre" og at ETF blir en klubb hvor det er gøy å engasjere seg. 
 


