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Kapittel 1 – Generell informasjon 

 
1.1 Innledning 

 
Lillehammer Fotballklubb (LFK) er en sammenslutning av klubbene Fremad og Mesna. I en periode på 

10 år, fra 2000-2009, var senior- og juniorfotballen organisert sammen med Faaberg Fotball, i 

klubben FF Lillehammer. Fra sesongen 2010 var igjen alle lag i klubben samlet under fanen til LFK.  

1.2 Om oss 

 
LFK organiserer fotball primært for gutter i alderen seks år og opp til og med seniornivå. Jenter er 

også velkomne i klubben, men jentefotball i Lillehammer organiseres i dag primært i Lillehammer 

KFK. Etter fisjonen fra FF Lillehammer, har «nye» LFK i dag 19.11.1999 som stiftelsesdato. Man 

kommuniserer imidlertid fotball i Lillehammer tilbake til 1911. Det skyldes at Fremad ble stiftet 

23.08.1911 og dette ble LFK sin stiftelsesdato da Fremad og Mesna fusjonerte til LFK på 60-tallet.  

Fra klubbens Vedtekter kan vi lese at «LFK sin hoveddraktfarge er hvit – trøye, bukse og strømper. 

Reservedraktfarge er blått. Det er for hoveddrakt blå detaljer og reservedrakt hvite detaljer. Andre 

sportseffekter bestemmes i hvert enkelt tilfelle». 

Barnefotball regnes som lag fra 6-12 år, og disse beskrives G06-G12. Ungdomsfotball regnes som lag 

fra 13-19 år. Her brukes beskrivelsene G13-G19. Eldre lag klassifiseres som seniorfotball/-lag. 

Vi har også vårt eget Akademi, kalt FotballXtra. Dette er et klubbnøytralt tilbud uten seleksjon. Her 

tilbys trening med fokus på ferdighetsutvikling. Deltakerne i FotballXtra ønsker mer trening ut over 

det som tilbys i eget lag. Deltakelse i FotballXtra betales avhengig av antall økter spilleren deltar på 

hver uke. 

LFK sin hjemmearena er Stampesletta. Her spilles alle hjemmekamper i ungdoms- og seniorfotballen. 

Barnefotballen er organisert i grender, hhv. Søre Ål, Hammartun og Nordre Ål. 

LFK sin postadresse er: Postboks 11, 2601 Lillehammer. Vårt Klubbhus er lokalisert til Stampesletta, 

på folkemunne, bare kalt Stampa. Her kan du besøke klubben. Hver tirsdag arrangeres også 

«Tirsdagskaffen» mellom kl. 11.00 og 12.00. Her er alle velkomne innom for en uhøytidelig 

fotballprat og sosialt samvær.  

LFK er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 981 623 916.  

Klubbens bankforbindelse er Sparebank 1 Gudbrandsdal, og vårt kontonummer er: 2095.50.18606. 

LFK er tilsluttet Norges Idrettsforbund, herunder Norges Olympiske og Paraolympiske komité. Vi er 

medlem i Norges Fotballforbund (NFF), og vi tilhører NFF Indre Østland. LFK sitt klubbnummer er: 

05010086. 

Ønsker du å nå klubben på e-post er denne: dagligleder@lillehammerfk.no  

Klubbens webside er klubbens primære kanal for informasjon/kommunikasjon. Her finner du nyttig 

informasjon om klubben, og her publiseres også relevante nyheter om klubben. Nettadresse er: 

www.lillehammerfk.no  

mailto:dagligleder@lillehammerfk.no
http://www.lillehammerfk.no/
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LFK er også til stede i sosiale medier. Disse er Facebook, Instagram og Twitter.  

1.3 Filosofi 

 
LFK ønsker å fremstå med en tydelig identitet som igjen gir et innhold til merkevaren. Vi ønsker å 

fremstå som en verdidrevet organisasjon basert på en klar filosofi. Dette skylde at vi har en unik 

mulighet til å påvirke våre medlemmer, både på og utenfor banen, og vårt mål er å utvikle både 

fotballspillere og gode borgere.  

Filosofien angir retning for arbeidet hvor visjonen er ledestjernen langt der i det fjerne. Misjonen 

forteller hvorfor vi er til, mens verdiene er banemerkingen som gjør at vi holder oss på matta!  

Visjon: «Sammen sprenger vi grenser» 

Misjon: «Vi skaper stolthet i regionen» 

Verdigrunn: Langsiktig, Åpen, Grundig, Entusiastisk og Nøysom (LÅGEN) 

Verdiene våre utdypes som følger:  

• Langsiktig 

o Vi har en tydelig strategi basert på langsiktighet, som igjen skaper forutsigbarhet. Vi 

«vender ikke kappen etter vinden», men vi er utholdende og står for våre verdier og 

prinsipper, i medgang og motgang. Dette danner basis for foredling av talent. 

• Åpen 

o Vi er en åpen og transparent klubb uten hemmeligheter. Hos oss skal det alltid være 

en åpen dør. Vi er åpne, ærlige og direkte i all kommunikasjon, internt og eksternt, 

hvor mennesket er i fokus og blir sett. Vi snakker med hverandre og ikke om 

hverandre. 

• Grundig 

o Vi er opptatt av å gjøre de riktige tingene riktig. Vi er nøyaktige i vårt arbeid, både på 

og utenfor banen. Vi gjør ting 100 % hver gang, fremfor halvveis. Vi stiller alltid godt 

forberedt. 

• Entusiastisk 

o Vi skal fremstå med entusiasme, trøkk og humør. Vi gjør det vi liker aller best, nemlig 

fotball. Vi er dødsseriøse, men med glimt i øyet og smilet på lur. Vi jobber med 

positiv forsterkning som gir glede, mestring og utvikling av både mennesker og 

fotballspillere. 

• Nøysom 

o Vi vet at økonomistyring er en avgjørende faktor for suksess. Vi bruker derfor ikke 

penger vi ikke har. Det er bedre å tjene kronestykker enn å tape tikroner. Vi har 

fokus på bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi.  

 

Kapittel 2 – Lover 

 
Lov for Lillehammer Fotballklubb bygger på lovnormen til Norges idrettsforbund (NIF).  

I loven finner vi følgende formålsparagraf:  
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§ 1 Formål 

(1) Lillehammer Fotballklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paraolympiske komité (NIF). 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

Kapittel 3 – Målgrupper 

 
I Vedtekter for Lillehammer Fotballklubb kan vi i § 1 Formål og oppgaver lese om klubbens 

målsetting. Her finner vi også hvilke målgrupper LFK henvender seg til.  

Klubbens målsetting er:  

• Å drive 5`er og 7`er fotball innen breddefotballen, med etablerte grendelag innen 

Lillehammer kommune, samt sikre god talentutvikling. En sikker økonomiske plattform er 

fundamentet for den sportslige satsingen. 

• Å drive 11`er fotball innen både bredde, talentutvikling og elite. Hovedarena for 11`er fotball 

skal være Stampesletta, men andre godkjente arenaer innen Lillehammer kommune 

anvendes ved behov. Videre er målsettingen å skape en regionklubb for junior og senior med 

tanke på å etablere seg innen Norsk Toppfotball. En sikker økonomiske plattform er 

fundamentet for den sportslige satsingen. 

 

Kapittel 4 – Organisering av klubb 

 
I kapittel fire beskrives det hvordan LFK er organisert.  

 

4.1 Årsmøte 

 
Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. På 

Årsmøte vedtas blant annet klubbens budsjett, og LFK oppfordrer alle medlemmer om å møte opp på 

Årsmøtet.  

For å ha stemmerett på klubbens møter, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst fire 

måneder og ikke skylde klubben kontingent. 

Fullstendig sakliste inkludert årsmelding, regnskap samt eventuelle innkomne forslag gjøres 

tilgjengelig senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: www.lillehammerfk.no  

 

4.2 Organisasjonskart og rollebeskrivelser 

 
LFK sin organisasjonsplan vedtas hvert år på Årsmøtet. I 2023 er LFK organisert som følger:  

http://www.lillehammerfk.no/
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Årsmøte

Daglig Leder 

Sport
Samfunns- og 
Verdiarbeid

Klubb/Anlegg Økonomi/Marked

Kontrollkomité Styret

Valgkomité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Styret 

 
Styret velges på Årsmøte av klubbens stemmeberettigede medlemmer. Leder velges for ett år, mens 

øvrige styremedlemmer på valg, velges for to år.  

Styret i 2023 er sammensatt som følger:  

Leder:   Ole Martin Hojem 

Nestleder:  Erik Huuse  

Styremedlem:  Magnus Beite  

   Lars S. Rønningen 

   Fredrik Alver 

   Trine Kvalen 

   Trude Halvorsen 

 

Varamedlem:  Karen Sann Fougner 

   Ingvill Helset 

   Per Andreas Mæhlum 
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4.4 Daglig Leder 

 
Daglig Leder er ansvarlig for klubbens daglige drift og rapporterer til Styret. Til stillingen som Daglig 

Leder hører også ansvar for marked, herunder klubbens samarbeidspartnere/sponsorer.  

Daglig Leder nås på mail: dagligleder@lillehammerfk.no  

 

4.5 Utviklingssjef 

 
Utviklingssjef er ansvarlig for sportslig strategi og drift for klubbens lag fra G06 til G19. Utviklingssjef 

er ansvarlig for at klubbens sportslige strategier følges i trenings- og kamphverdag for alle lag i barne- 

og ungdomsfotballen. Utviklingssjef er også medlem av klubbens Sportsutvalg. Utviklingssjef 

samarbeider også med trenere og øvrig støtteapparat rundt klubbens Seniorlag, primært A-laget. 

Utviklingssjef i Lillehammer FK er Henrik Wangberg. Han nås på mail: hwangberg@lillehammerfk.no  

Utviklingssjef rapporterer til Daglig Leder.  

 

4.6 Utstyrsansvarlig 

 
LFK har en person som har hovedansvar for klubbens utstyr og materiell. Vedkommende utfører 

følgende oppgaver: 

• Bestille og fordel utstyr og materiell til trenere, lag og lagledere i LFK 

• Holde orden og oversikt i utstyrsrom, pt. i Håkons Hall 

• Trykke reklame og numre på drakter og annet utstyr ved behov 

• Ha dialog med kontaktpersoner hos Diadora og Rustadstuen Sport 

Arbeidet til Utstyrsansvarlig utføres i nær dialog med Daglig Leder i LFK, samt Styremedlem med 

ansvar Økonomi.  

 

4.7 Banekoordinator 

 
LFK samarbeider med Lillehammer KFK om felles Banekoordinator, hvor vedkommende utfører 

arbeid for begge klubber.  

Banekoordinator skal:  

• Legge inn banefordelingen for begge klubber 

• Korrigere banefordelingen ved behov 

• Holde banefordelingen a jour til enhver tid 

Arbeidet utføres i nær dialog med de sportslige ansvarlige i begge klubber (LFK og LKFK). 

 

mailto:dagligleder@lillehammerfk.no
mailto:hwangberg@lillehammerfk.no
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4.8 Dommeransvarlig (DA) 

 

Dommeransvarlig er en viktig tillitsperson innen klubben. Som en trener/lagleder er ledere for sine 

lag er DA lederen for dommerne i klubben.   

Overordnet mål for DA er å rekruttere, beholde og utvikle dommerne i klubben. DA er også en 

ressursperson når det kommer til arbeidet knyttet til holdninger og miljø i Lillehammer FK.  

Arbeidsoppgaver er:  

• Ha god kontakt med klubbens dommere, styre og krets i forhold til dommersaker 

• Sørge for at det blir gjennomført klubbdommerkurs før sesongen, alt. holde kurset selv 

• Bidra i arbeidet med dommeroppsett til kamper i Yngres Avdeling i egen klubb og til 

Lillehammer Cup 

• Sammen med styret være med og arrangere sosiale og faglige møter med dommerne, f. eks. 

ved sesongslutt 

• Følge opp dommeren i klubben og tilby dommere med ambisjoner videre kurs og oppfølging i 

samarbeid med kretsen 

• Utvikle og følge opp gode rutiner for oppfølging og tilbakemelding til klubbdommere 

• Utvikle og følge opp gode rutiner ved avlysning av kamp og bytte av dommere 

• Være tilgjengelig for trenere/lagledere når det kommer til dommerspørsmål, regler og 

referere til oppdatert dommerliste 

• Sørge for at klubbens dommere har nødvendig utstyr (etter avtale med styret/ledelsen) 

• Være med å legge til rette treningsmuligheter for dommerne på lik linje med spillere i 

klubben 

• Være tilgjengelig for klubbens dommere og samtidig informere og ansvarliggjøre dommere i 

forhold til klubbens visjon, misjon, verdier og sportslige strategi 

• Arbeide aktivt med å gjøre dommerne mer synlig i klubben, herunder: 

o Benytte klubbens dommere i treningskamper 

o Sørge for at lag i Yngres Avdeling får besøk av dommere på trening 

o Gjennomgå oppdaterte regler med lag i klubben 

 

DA har en nøkkelrolle i klubben. Arbeidet med rekruttering og utvikling av dommere vil komme 

klubben til gode på mange områder. Synlige og aktive dommere vil også være en positiv miljøfaktor 

og en viktig brikke i Lillehammer FK sitt holdningsskapende arbeid, samt heve klubbens omdømme. 

Det kan også bidra til å beholde flere i klubben, både voksne og unge, samt styrke fremtidig 

rekruttering. 

4.9 Dommerutvikling 

 
Dommere er en viktig ressurs i Lillehammer Fotballklubb. Uten dommere, blir det ingen kamp. Det er en 
målsetning for Lillehammer FK til enhver tid å ha tilstrekkelig med egne Klubbdommere som dømmer kamper i 
Yngres Avdeling. I tillegg er det en målsetning om å utvikle flere dommere til å bli Rekruttdommere som dømmer 
i regi av NFF Indre Østland. 
 

Fokusområder for dommerutvikling:  

1. Rekruttering 
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2. Oppfølging 

3. Videreutvikling av dommere 

 

Rekruttering: 

• Det arrangeres årlig, hver vår, Klubbdommerkurs i regi av LFK. Instruktør er dommer i fra NFF 

IØ. Aktuelle deltakere er spillere på G13, samt G14 og G15. Kurset er åpent for spillere som 

også kunne tenke seg å dømme, men som ikke har gjennomført kurs 

• Ha god dialog med HINN avd. Lillehammer, hvor det ofte finnes dommere blant de nye 

studentene som starter sin utdanning på høsten 

 

Oppfølging: 

• Det bestilles fortløpende nødvendig utstyr til Klubbdommerne, herunder regelbøker, trøyer, 

fløyter osv. 

• Kretsdommere som står i Lillehammer FK får en årlig utstyrspakke dekket av klubben 

• Oppfølging av Dommeransvarlig og Rekrutteringsansvarlig fortløpende gjennom året 

• Egen avslutning for dommere på Klubbhuset eller annet egnet sted med enkel bevertning 

 

 

Videreutvikling av dommere: 

• Vi er tydelige på at vi dekker kostnader ved kurs for dommere som ønsker det. På lik linje 

som vi dekker trener- og lederkurs for personer i klubben, dekker vi også dommerkurs for 

våre dommere som har slike ambisjoner. Dette skjer i samarbeid med NFF IØ 

 

 

4.10 Politiattestansvarlig  

 

Se kapittel 6 om Rutiner, herunder politiattest. 

 

4.11 Kvalitetsklubbansvarlig 

 
Som kvalitetsklubb gjelder nye rutiner for oppfølging og klubben skal etterleve de nye malene, 

planene og drive aktiviteten med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet 

og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige. 

Oppgave og ansvarsområde til kvalitetsklubbansvarlig: 

• Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF Indre Østland 

• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i 

klubben 
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• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i 

klubbens planverk og praksis 

• Tilegne seg og opprettholde inngående kunnskap om kvalitetsklubbkonseptet 

• Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse 

av klubbens kvalitetsarbeid i praksis 

• Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet for kvalitetsklubber 

• Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene 

som er lagt 

• Ansvar for årlige statusgjennomganger for Kvalitetsklubb 

Kvalitetsklubb-ansvarlig rapporterer og følges opp av daglig leder i Lillehammer FK. 

Det er ønskelig at Kvalitetsklubb-ansvarlig sitter i 2 år for å sikre kontinuitet. 

Rollen utpekes av daglig leder i samarbeid med styrerepresentant. 

 

4.12 FIKS-Ansvarlig  
 

Som FIKS-ansvarlig er du ansvarlig for å hold informasjon ajour i FIKS. Dette er avgjørende for å sikre 

god informasjonsflyt i klubben og at korrekt informasjon tilfaller riktige personer rundt de ulike 

lagene og avdelingene i Lillehammer FK. 

FIKS-ansvarlig i Lillehammer FK er Daglig Leder. 

Oppgaver til FIKS-ansvarlig er: 

• Gi opplæring og oppføling til klubbrukere i FIKS 

• Kjøre overganger i FIKS 

• Administrere klubbopplysninger ved behov 

• Sammen med Utviklingsansvarlig i Lillehammer FK gi informasjon til aktuelle lag i klubben om 

bruk av FIKS 

• Sammen med Utviklingsansvarlig i Lillehammer FK sørge for påmelding av lag  

• Sammen med Banekoordinator sørge for at korrekt informasjon ligger inne i FIKS mht. 

sesongens kamper 

 

 

4.13 Fair Play Ansvarlig 

 
Fair Play-ansvarlig jobber etter vårt verdigrunnlag; Langsiktig, Åpen, Grundig, Entusiastisk og 

Nøysom. Lillehammer FK mener det et nøye alt vi foretar oss, både på og utenfor banen. Det er nøye 

å ivareta Fair Play og skape trygge rammer rundt våre spillere og foresatte.  

Oppgave og ansvarsområde til Fair Play-anvarlig: 

• Gjøre Fair Play-verdiene synlig for alle våe spillere på og utenfor banen 
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• Være klubbens fagansvarlig på området og være kontaktpunkt i forhold til andre klubber og 

NFF Indre Østland 

• Ivareta holdningskontrakt med spillere/lag 

• Gjennomføre andre tiltak/aktiviteter som fremmer Fair Play og klubbens verdier 

• Bidra med råd og veiledning inn mot evt. konfliktsaker og brudd på Fair Play 

Fair Play-ansvarlig vil ta ansvaret og videreutvikle rollen i henhold til våre verdier og rammer. Fair 

Play-ansvarlig i Lillehammer FK kan jobbe med å synliggjøre Fair Play og klubbens verdier i form av 

arrangement, kurs/opplæring, fysisk på klubbhuset og blant våre lag og medlemmer.  

Fair Play-ansvarlig rapporterer og følges opp av daglig leder i Lillehammer FK.  

 

4.14 Sportsutvalg 

 
Sportsutvalget er Lillehammer FKs øverste organ for håndtering og oppfølgning av den sportslige 

virksomheten til klubben. Sportsutvalget skal sikre sportslig utvikling av klubben, og utvalget skal 

tilstrebe å legge til rette for et best mulig tilbud til alle aktive fotballspillere. 

Sportsutvalget gjennomføre sportslige tiltak i tråd klubbens strategi og filosofi (visjon, misjon, 

verdier). Eventuelle tiltak skal gjennomføres innenfor klubbens budsjett og vedtatte økonomiske 

rammer. Sportsutvalget skal involveres i avgjørelser som i særlig grad påvirker den sportslige delen 

av klubbens virke. 

Sportsutvalget er underlagt Styret i Lillehammer FK. Sportsutvalgets medlemmer og antall 

medlemmer vedtas av Styret i Lillehammer FK.  

«Sportsutvalget er ansvarlig for forvaltningen av klubbens sportslige strategidokumenter, herunder 

Sportsplan og Utviklingstrapp. Sportsutvalget har ansvaret for at alle lag i klubben arbeider etter de 

til enhver tid gjeldende prinsipper. Sportsutvalget fatter vedtak ved behov. Ved stemmelikhet har 

Styremedlem Sport dobbeltstemme» 

Sportsutvalget består av følgende personer:  

• Hovedtrener A-lag 

• Assistenttrener A-lag 

• Utviklingssjef 

• Styremedlem Sport 

• Daglig Leder (sekretær med talerett, men ikke stemmerett) 

Det bør avholdes minimum fire møter gjennom et kalenderår, hhv. to møter i første halvår og to 

møter i andre halvår.  

Et av møtene avholdes etter sesong, hvor Sportsplan og Utviklingstrapp revideres. 

Sportsutvalget står fritt til å initiere ulike møter med faglig innhold som kan være av interesse for 

klubbens medlemmer, samarbeidspartnere og befolkningen for øvrig. 

Sportsutvalget står fritt til å invitere ressurspersoner til sine egne møter i utvalget. 



13 
 

 

4.15 Markedsutvalg 

 
Markedsplanen i LFK legger på lik linje som Sportsplan og utviklingstrapp føringer for alt 

markedsarbeid i LFK. Daglig Leder er klubbens Markedsansvarlig. Markedsutvalget bistår Daglig Leder 

med markedsarbeidet i klubben. Marked i LFK har følgende forretningsområder 

• Sponsorsalg og sponsorpleie 

• Digital plattform (webside og sosiale medier) 

• Arrangement (A-lagets hjemmekamper) 

• Kampanjer/tiltak økonomi (Kalenderaksjon) 

Visjonen til Markedsutvalget er som følger:  

• ”Markedsfunksjonen i Lillehammer FK skal utvikles til å være regionens mest kompetente og 

kreative miljø innen sitt fagfelt, uavhengig av bransje” 

Målsettinger til Markedsfunksjoner er:  

• Marked i Lillehammer FK skal bidra til at det skapes stolthet internt i klubben og i regionen 

• Marked skal identifisere, utvikle og implementere tiltak for merkevarebygging og 

markedsføring av Lillehammer FK, herunder økte inntekter 

• Marked skal bidra til å skape kontinuitet og utvikle lojale Samarbeidspartnere til Lillehammer 

FK 

Arbeidet mot klubbens Sponsorer og Samarbeidspartnere har som mål å skape synlighet, aktivering, 

opplevelser og nettverk for den enkelte bedrift som støtter LFK. Dette gjøres primært gjennom 

følgende aktiviteter gjennom året:  

• Vintersamling Sport 

• Kick-Off 

• 2xFotballfrokost 

• Bedriftskobling 

• Sponsor 10-kamp  

Markedsfunksjonen bistår også i planlegging og gjennomføring av Fellesavslutning i Yngres Avdeling, 

og Fotball Galla i Ungdomsavdelingen. 

 

4.16 FotballXtra 

 
FotballXtra er vårt eget Akademi, hvor vi tilbyr trening ut over det som den enkelte spiller får på sitt 

eget lag. Tilbudet er klubbnøytralt, hvilket betyr at man ikke må være medlem i LFK for å delta. 

FotballXtra har heller ingen seleksjon. FotballXtra er åpent for både gutter og jenter. Man betaler for 

å delta, og prisen avhenger av hvor mange økter spilleren deltar på hver uke. 

FotballXtra sin målsetting er ferdighetsutvikling basert på idrettsglede og mestring.  
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Utviklingssjef er sportslig ansvarlig for FotballXtra. 

 

4.17 Bambusa Cup Lillehammer 

 
Den tredje helgen i januar hvert år arrangere vi sammen med Lillehammer KFK en 

innendørsturnering i fotball, kalt Bambusa Cup Lillehammer (BCL). Her spilles det i flere ulike arenaer 

i Lillehammer. Finalene spilles i Håkons Hall. BCL er en av Norges største innendørsturneringer i 

fotball for gutter og jenter i alderen 8 til 19 år.  

Turneringen driftes med frivillige fra begge klubber som arbeider på dugnad gjennom helgen. BCL er 

begge klubbers største inntektsbringende tiltak gjennom året. 

En egen Turneringskomitè planlegger og organiserer gjennomføringen. Her sitter det personer med 

tilhørighet fra begge klubber, samt eksterne ressurspersoner. 

Turneringen har en egen hjemmeside hvor man finner relevant informasjon: 

www.lillehammercup.no  

 

4.18 Tine Fotballskole 

 
LFK samarbeider med Lillehammer KFK om to fotballskoler per år. Den ene avholdes i juni, første 

uken etter skoleslutt. Den andre avholdes i august, den siste uken før skolestart. Overskuddet deles 

likt (50/50) mellom de to klubbene. Begge fotballskolene avholdes etter malen til Tine Fotballskoler.  

Fotballskolene er åpne for gutter og jenter i alderen 6-12 år. 

Instruktører er spillere i ungdoms- og senioravdelingen til de to klubbene. Alle instruktører mottar 

attest for sitt engasjement. 

Mer informasjon finnes på vår webside: https://lillehammerfk.no/arrangement/tine-fotballskoler/  

 

Kapittel 5 – Organisering av lag 

 
5.1 Regjering til hvert lag 

 
LFK ønsker at så mange som mulig engasjerer seg rundt hvert lag. At arbeidet spres på flere personer, 

sørger for at mange gjør litt, fremfor at noen gjør mye. Det bidrar til kontinuitet i støtteapparatet 

rundt hvert lag.  

I LFK ønsker vi at hvert lag har en regjering bestående av ministerposter. Her kan behovet variere fra 

lag til lag, og ikke minst mellom barne- og ungdomsfotballen. En person kan også ha flere 

ministerposter. Vi ønsker at følgende funksjoner skal være ivaretatt:  

• Administrasjonsminister 

http://www.lillehammercup.no/
https://lillehammerfk.no/arrangement/tine-fotballskoler/
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o Koordinering og administrasjon i følge med deltakelse i seriesystemet. Ha oversikt 

over FIKS og Rubic Laget mitt. Kontakt med motstandere og dommere 

• Finansminister 

o Oppfølging av kontingent, deltakelse på dugnader og salg av Bursdagskalender hver 

høst (høstens vakreste eventyr) 

• Samferdselsminister 

o Koordinering av transport til bortekamper, herunder utarbeidelse av kjørelister osv. 

• Sosialminister 

o Vi tror at verdens beste frynsegode er et godt arbeidsmiljø. Sosialminister har ansvar 

for sosiale tiltak hvor fokus er på å bygge et godt miljø rundt laget 

• Turneringsminister 

o Koordinering og logistikk i følge med deltakelse i turneringer, herunder påmelding 

osv. Denne funksjonen blir ekstra viktig i Ungdomsavdelingen, hvor man gjerne er i 

utlandet på turnering 

• Vaskeriminister 

o Vask av drakt og utstyr ved behov. Holde kontroll og oversikt over lagets utstyr, med 

et fokus på redusert svinn 

 

Kapittel 6 – Rutiner for Lillehammer FK 

 
6.1 Politiattest 

 
                   L    h      F                 NFF’             j          v iledning for innhenting 

av politiattester. Dette innebærer at man skal påse at alle med tillitsverv fremviser politiattest, og 

holde oversikt over hvem som har fremvist godkjent attest og fortløpende oppdatere klubbens 

politiattest database.  

Oppgave og ansvarsområde til politiattest-ansvarlig: 

• Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver sesong 

• Informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og 

ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og Idrettsforbundets krav om politiattest 

• Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest 

• Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest. 

 

Rutinen i Lillehammer FK er at alle som har signert avtale om verv, engasjement eller ansettelse i 

klubben må fremvise gyldig politiattest innen 3 uker etter signering.  
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6.2 Medlemskap og kontingenter 

 
Lillehammer FK bruker Rubic som sitt medlemsregister. I tillegg brukes Rubic Laget Mitt, hvilket er en 

app alle medlemmer må laste ned. Administrasjonsminister til hvert lag er ansvarlig for at 

informasjonen til hvert lag til enhver tid er oppdatert og korrekt.  

All relevant informasjon omkring det enkelte lags aktivitet er å finne i Rubic Laget Mitt. 

Rubic bruker også til å kommunisere med medlemsmassen og det er derfor viktig at det enkelte 

medlem følger med at informasjonen som er lagret i Rubic er korrekt. Det er det enkelte medlem sitt 

ansvar å melde seg inn og ut av klubben. Dette gjøres digitalt på våre websider i denne linken: 

https://lillehammerfk.no/om-lfk/bli-medlem/  

 

6.3 Medlemskontingent 

 
Medlemskontingent blir vedtatt på Årsmøtet det foregående året. Det betyr at satsene for 2023 ble 

vedtatt på Årsmøte vinteren 2022.  

I 2023 gjelder følgende satser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Forsikring 

 
Alle som spiller fotball er dekket av Fotballforsikringen som er en kollektiv dekning fremforhandlet av 

NFF.  

Alle spillere i barnefotballen, opptil 13 år, er forsikret via NIF sin Barneidrettsforsikring. I 

ungdomsfotballen, fra G13 til G19, og i seniorfotballen er man dekket via en lagsforsikring som 

https://lillehammerfk.no/om-lfk/bli-medlem/
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betales av klubben En forutsetning for å være dekket, er at spilleren er registrert i Fotballen 

Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). 

Den enkelte spiller kan på eget initiativ be om tilbud om utvidet forsikring. Denne tilleggsdekningen 

betales av den enkelte spiller privat. 

For mer informasjon om Fotballforsikringen, se: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring  

6.5 Påmelding av lag 

 
Sportsplan forteller om anbefalt antall i kamptropp. Det gir føringer for påmelding av antall lag i 

serien. Dette arbeidet kvalitetssikres blant annet gjennom møter med lagene i forkant av sesongen. 

Basert på tilbakemelding fra de ulike lagene, er det klubben som melder på lag. Dette håndteres ikke 

av det enkelte lag.  

 

Kapittel 7 Arrangement 

 
7.1 Senior (A-lag) 

 
Det er Arrangementsansvarlig som har hovedansvar og planlegging og gjennomføring av A-lagets 

hjemmekamper på Stampa. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Markedsutvalget og Daglig Leder i 

klubben.  

Det er utarbeidet en egen instruks for arbeidet som skal gjøres ifm. A-lagets hjemmekamper.  

 

7.2 Barnefotball og Ungdomsfotball 

 
Det er hvert enkelt lag representert ved trener og øvrig støtteapparat rundt laget som er ansvarlig for 

gjennomføring av hjemmekamper i barne- og ungdomsfotballen. Hvert lag i barne- og 

ungdomsfotballen stiller i tillegg med en Kampvert til hjemmekampene. For Senior er det en egen 

Arrangementsansvarlig som har ansvaret for at kampen avvikles etter NFF sine regler. 

Oppgaver og ansvar til Lagledelse/Kampvert som skal ivaretas ifm. hjemmekamper er:  

• Kontakte oppsatt dommer og motstander minimum ett døgn i forkant for å kvalitetssikre at 

både lag og dommer møter 

• Ønske gjestende lag og dommere velkommen og anvise bane og garderober 

• Gjennomføre Fair Play-møte mellom lag, trenere og dommer før kampstart 

• Sørge for baller, vester, kjegler og annet relevant utstyr til eget og gjestende lag 

• Sørge for matchballer og linjeflagg 

• Betale dommer for kamper i barnefotballen. Utlegg til dommere refunderes av klubben. 

Skjema for refusjon finnes her: https://lillehammerfk.no/om-lfk/dommere/  

Husk at vi alltid takker både motstander og dommer for kampen, uavhengig av resultat. 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring
https://lillehammerfk.no/om-lfk/dommere/
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Lillehammer FK er opptatt av Fair Play, både på og utenfor banen. Det handler om respekt, ikke sant! 

Foreldre og tilskuere skal oppfordres til å følge Foreldrevettreglene til NFF. Disse finnes her: 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-

bestemmelser3/foreldrevettregler/  

7.3 Anlegg på Stampa 

 
Stampesletta er vårt hovedanlegg for aktivitet. Anlegget eies av Lillehammer Kommune (LK) og vi 

leier garderober og baner av kommunen. #deternøye at vi alle tenker på Stampa som vårt eget hjem, 

og at vi bidrar til å holde anlegget ryddig og i orden. Det er et felles ansvar medlemmene i LFK har. 

Husk at vi ikke får en ny mulighet til å gi et førsteinntrykk. Tenk derfor på hvordan anlegget ser ut til 

enhver tid. 

LFK sitt Klubbhus er lokalisert mellom øvre og søndre bane. Her har Daglig Leder og 

Utviklingsansvarlig sitt arbeidssted. Klubbhuset brukes også til ulike møter og kurs, og det er mange 

mennesker innom Klubbhuset ukentlig. Alle er velkommen til å ta turen innom for en hyggelig 

fotballprat og en kopp kaffe. 

Vi minner også om «Tirsdagskaffen» mellom kl. 11.00 og kl. 12.00. Da garanterer vi at det er folk til 

stede på Klubbhuset og vi byr på både fersk kaffe og noe å «bite ti».  

 

7.4 Dommere 

 
Lillehammer FK har egen Dommeransvarlig. Se kapittel 4.8 om Dommere. Kamper i Yngres avdeling 

dømmes i all hovedsak av klubbens egne spillere fra Ungdomsavdelingen. Spillere på G13 gis hvert år 

tilbud om Klubbdommerkurs, som gjør dem rustet til å dømme kamper i barnefotballen.  

Klubben sørger for nødvendig utstyr til sine Klubbdommere. Det er en ambisjon at det årlig deltar 

dommere fra Lillehammer FK også på Rekruttdommerkurs i regi av NFF IØ. Vi legger til rette for de av 

våre dommere som har ambisjoner om å dømme på høyere nivåer.  

Se ellers kapittel 4.8 om Dommere. 

 

7.5 Arrangementer gjennom året 

 
Lillehammer FK har stor helårlig aktivitet, og mange arrangementer er basert på tradisjon, ved at de 

gjennomføres til samme tid hvert år. Dette gjelder følgende arrangementer:  

• Bambusa Cup Lillehammer 

• Kick-Off  

• Oppstart 6-åringer 

• Tine Fotballskoler i juni og august 

• Fotballens Dag på CC Strandtorget 

• Hjemmekamper på Stampa 

• 2 x Salgskampanjer for Bambusa 

• Felles sesongavslutning Yngres Avdeling 

• Fotball Galla i Ungdomsavdelingen 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/
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• Markedsarrangementer for samarbeidspartnere 

 

Kapittel 8 Informasjon/kommunikasjon 

 
Lillehammer FK er en klubb preget av åpenhet, og vi har et mål om å gi god informasjon, både internt 

og eksternt.  

Klubbens hjemmeside er vår primære kommunikasjonskanal. Den finnes her: www.lillehammerfk.no  

Vi er til stede i sosiale medier, herunder Facebook, Instagram og Twitter.  

Alle medlemmer mottar «Innspark» på mail hvert kvartal. Formålet er å gi god informasjon om 

klubbens aktivitet fire ganger i året. På lik linje mottar våre samarbeidspartnere/sponsorer «Onside» 

hvert kvartal. Her gir vi relevant informasjon til næringslivet som støtter vårt arbeid. 

 

Kapittel 9 Økonomi 

 
9.1 Økonomistyring i Lillehammer FK 

 
I klubbens verdigrunnlag finner vi N for Nøysom. Det er et viktig prinsipp som klubbens drift er tuftet 

på. Ryddig økonomistyring er en avgjørende faktor for suksess, både på og utenfor banen. Klubben 

bruker derfor ikke penger den ikke har, hvilket er avgjørende for tilliten i markedet og i 

medlemsmassen.  

Forsvarlig og forutsigbar økonomi er avgjørende for å sikre at klubben drives på en tilfredsstillende 

måte i samsvar med verdier og målsetninger. Økonomistyring defineres som bevisste tiltak for å 

forvalte de begrensede ressurser som finnes til rådighet, slik at en når sine mål. God økonomistyring 

er derfor en nødvendig forutsetning for at klubben skal nå sine målsetninger over tid. 

Økonomistyring omfatter prosedyrer og rutiner som skal sikre at klubben genererer og mottar de 

inntekter den er berettiget til, og at klubbens midler anvendes på en måte som er i samsvar med 

årsmøtets vedtak, klubbens verdier og de målsetninger som styret har definert. 

 

9.2 Nøkkelroller 

 
Følgende nøkkelroller er direkte involvert i klubbens økonomistyring: 

• Styremedlem med ansvar for økonomi 

• Daglig leder 

• Ekstern regnskapsfører 

• Revisor 

• Kontrollutvalg 

 

http://www.lillehammerfk.no/
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9.2.1 Styremedlem med ansvar for økonomi 

 

Et av klubbens styremedlemmer skal til enhver tid ha et spesielt ansvar for oppfølging av klubbens 

økonomi. Dette omfatter også ansvar for kommunikasjon med klubbens administrasjon og andre 

nøkkelpersoner i saker som gjelder økonomi. 

 

9.2.2 Daglig leder 

 

Klubbens daglige leder har det overordnede administrative ansvaret for å utvikle, implementere og 

følge opp nødvendige rutiner knyttet til klubbens økonomistyring. Daglig leder rapporterer til styret, 

og da spesielt til styremedlem med ansvar for økonomi i saker som gjelder økonomi. Daglig leder skal 

sørge for at klubbens retningslinjer innenfor økonomistyring er gjort kjent for klubbens øvrige 

ansatte og tillitsvalgte. 

 

9.2.3 Ekstern regnskapsfører 

 

Klubben har engasjert ekstern regnskapsfører til å ivareta løpende regnskapsføring og rapportering. 

Rapportering omfatter både intern økonomirapportering og ekstern rapportering for eksempel til 

offentlige myndigheter. Ekstern regnskapsfører kommuniserer med daglig leder eller styremedlem 

med ansvar for økonomi, samt med revisor. 

 

9.2.4 Revisor 

 

Årsmøtet velger ekstern revisor som reviderer klubbens årsregnskap og vurderer klubbens interne 

kontrollrutiner. Revisor avgir sin beretning til årsmøtet og kommuniserer ellers med styret og daglig 

leder, samt med ekstern regnskapsfører. 

 

9.2.5 Kontrollkomite 

 

Kontrollkomiteens oppgave er å påse at klubbens midler er anvendt i samsvar med lover og 

bestemmelser og på de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om. Kontrollkomiteen deltar 

normalt på styremøtene, og avgir en skriftlig rapport til årsmøtet. 

 

9.3 Prosess 

 
Klubbens økonomistyringsprosess består av fire ulike delprosesser: 

• Budsjettering 

• Regnskapsrapportering 

• Løpende prognoser 

• Budsjettoppfølging 
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9.3.1 Budsjettering 

 

Klubben skal utarbeide et årsbudsjett som skal ligge til grunn for økonomisk oppfølging og styring 

gjennom året. Budsjettet utarbeides av administrasjon og styre i fellesskap og vedtas av styret før det 

legges fram for årsmøtet for endelig godkjenning. 

Budsjettets inntekts- og utgiftsposter skal være realistiske, men samtidig gi uttrykk for klubbens 

målsetninger. 

Inntekter og utgifter skal budsjetteres på et så detaljert nivå som styret finner hensiktsmessig. For 

vesentlige inntekts- og utgiftsposter skal det utarbeides kvalifiserte beregninger som dokumenterer 

hvordan postene er beregnet, herunder hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene. 

Dette er avgjørende for å kunne identifisere og følge opp avvik på en hensiktsmessig måte. 

Budsjettprosessen starter ca. 5-6 måneder forut for det året budsjettet skal gjelde. Det første 

budsjettutkastet skal indikere de overordnede økonomiske rammene som gjelder for 

budsjettperioden. Deretter involveres administrasjonen med tanke på prioritering og disponering 

innenfor disse rammene.  

Ulike budsjettversjoner behandles fortløpende i styremøtene. Styret gir sine tilbakemeldinger og 

signaliserer behov for endringer inntil et endelig budsjett foreligger. Endelig budsjett må være 

fastsatt av styret før det legges fram for godkjenning av årsmøtet. 

Budsjettet skal normalt vise overskudd, det vil si at utgiftene skal være tilpasset et realistisk 

inntektsnivå. Unntaksvis kan det budsjetteres med underskudd. Dersom det budsjetteres med 

underskudd skal underskuddet kunne dekkes inn gjennom bruk av klubbens egenkapital. 

Vedlegg A viser eksempel på budsjett. 

 

9.3.2 Regnskapsrapportering 

 

Basert på registrerte transaksjoner utarbeider ekstern regnskapsfører månedlige regnskapsrapporter 

som består av resultatregnskap og balanse.  Se vedlegg B for eksempel på regnskapsrapport. 

Det foretas ikke periodisering av inntekter og kostnader gjennom året, noe som betyr at rapportene 

ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av inntekter og kostnader. Eksempelvis vil sponsoravtaler bli 

inntektsført ved fakturering selv om avtalen gjelder for et kalenderår. Likeledes blir det heller ikke 

avsatt for påløpte kostnader til for eksempel baneleie hvor fakturering først finner sted relativt lenge 

etter den aktuelle perioden. 

Regnskapsrapportene skal normalt foreligge innen 10 dager etter utløpet av den måneden rapporten 

gjelder. Rapporten sendes først til daglig leder og styremedlem med ansvar for økonomi for 

gjennomgang. Deretter presenteres rapporten i neste styremøte. 

 

9.3.3 Løpende prognoser 

 

Da inntekter og utgifter som framgår av regnskapsrapportene ikke nødvendigvis er korrekt 

periodisert gjennom året vil den løpende rapporteringen kunne gi et dels betydelig misvisende bilde 

av klubbens økonomiske utvikling. Derfor er det nødvendig å utarbeide en prognose for å estimere 

inntekter og utgifter på årsbasis. Hensikten med prognosen er å gi styret et grunnlag for å kunne 
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vurdere klubbens økonomiske utvikling og treffe nødvendige tiltak på et så tidlig tidspunkt som 

mulig. Vedlegg C viser eksempel på en slik prognose. 

Oppdatert prognose skal presenteres og gjennomgås i hvert styremøte. Vesentlige endringer i 

forhold til forrige prognose og budsjett skal forklares og begrunnes. 

Prognosen skal utarbeides på grunnlag av budsjett, regnskap og annen relevant informasjon som er 

kjent på det tidspunkt prognosen blir utarbeidet.  

Prognosen utarbeides på samme detaljnivå som budsjettet slik at budsjett- og prognosetall er mest 

mulig sammenlignbare. Prognosen skal til enhver tid bygge på så realistiske forutsetninger som 

mulig. Dette innebærer at forutsetninger som er lagt til grunn i budsjett og tidligere prognoser 

løpende må revurderes. 

Ansvaret for å utarbeide prognosen tilligger styremedlem med ansvar for økonomi. 

 

9.4 Budsjettoppfølging 
 

Ansvaret for å påse at budsjetterte inntekter blir realisert og at budsjetterte utgifter ikke overskrides 

påligger klubbens daglige leder.  

Daglig leder har myndighet til å foreta prioriteringer og omdisponeringer innenfor angitte 

budsjettrammer. 

Styret skal regelmessig holdes orientert om vesentlige avvik mellom faktiske og budsjetterte 

inntekter og utgifter. Normalt gis slik orientering i styremøtene som avholdes månedlig. 

I den grad administrasjonen ser det som nødvendig, uunngåelig eller ønsker å gjennomføre tiltak som 

vil medføre utgifter som avviker vesentlig fra budsjett skal dette avklares med styret. 

Daglig leder og styremedlem med ansvar for økonomi skal normalt møtes en gang hver måned for å 

gjennomgå økonomisk utvikling. Det er naturlig at disse møtene avholdes så snart det foreligger 

regnskapstall for foregående måned. I møtene bør vesentlige budsjettavvik og endrede 

forutsetninger for årsprognose diskuteres og avklares. 

 

9.5 Likviditetsstyring 

 
Likviditetsstyring innebærer at man i tillegg til å vurdere inntekter og utgifter også må foreta en 

nærmere vurdering av tidspunkt for når inntekter kommer til innbetaling og når utgifter kommer til 

utbetaling. 

I tillegg til resultatbudsjett og -prognose kan det være nødvendig å utarbeide et mer detaljert 

likviditetsbudsjett eller -prognose. I hvilken grad dette er nødvendig må vurderes i lys av klubbens 

økonomiske stilling og likviditetsmessige situasjon. En anstrengt økonomisk stilling og svak likviditet 

tilsier et mer omfattende fokus på løpende likviditetsstyring. I en slik situasjon bør 

regnskapsrapporter og resultatprognoser suppleres med en likviditetsprognose som presenteres og 

gjennomgås i styremøte. 
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9.6 Godkjenning og betaling av utgifter 

 
Foruten styret og daglig leder kan kun utstyrsansvarlig i klubben inngå avtaler som forplikter klubben 

økonomisk. Unntaket er trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen som kan engasjere 

dommere og melde på lag til turneringer i tråd med klubbens retningslinjer. 

For å forhindre feil og misligheter har klubben etablert en rutine for attestasjon, anvisning og 

utbetaling som innebærer arbeidsdeling. 

Daglig leder attesterer utgiftsbilag og påfører forslag til kontering. Attestasjon innebærer at bilaget er 

kontrollert og funnet i orden mht. avtale, tilbud, relevans, pris, øvrige betingelser etc., samt at 

utgiften er dokumentert på tilfredsstillende måte. 

Bilag anvises deretter av styremedlem med ansvar for økonomi. Anvisning innebærer at utbetaling 

kan foretas. 

Attestasjon og anvisning utføres elektronisk.  

Etter at en utgift er attestert og anvist foretar ekstern regnskapsfører utbetaling til leverandør. 

 

9.7 Årsregnskap 

 
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter. Resultatregnskapet skal i tillegg til 

faktiske tall også vise fjorårstall og budsjett-tall. Resultatregnskapet skal presenteres på samme måte 

og med samme detaljeringsgrad som budsjettet. I notene skal det gis nødvendig og lovpålagt 

tilleggsinformasjon. 

Når årsregnskapet avlegges skal følgende påstander være oppfylt: 

• Fullstendighet – alle relevante transaksjoner er registrert 

• Gyldighet – bare relevante transaksjoner er registrert 

• Eksistens – alle balanseførte eiendeler eksisterer og er klubbens eiendom 

• Verdsettelse – alle eiendeler og forpliktelser er korrekt vurdert og verdsatt 

• Periodisering – alle inntekter og utgifter er korrekt tidsavgrenset 

• Klassifisering – alle regnskapsposter er korrekt klassifisert 

• Presentasjon – alle regnskapsposter og tilleggsopplysninger er presentert i samsvar med lov 

og god regnskapsskikk 

 

Det er styret som har ansvar for å avlegge årsregnskapet.  

Utkast til årsregnskap utarbeides av ekstern regnskapsfører og gjennomgås av daglig leder og 

styremedlem med ansvar for økonomi. Deretter presenteres årsregnskapet for styret som behandler 

og undertegner dette i forkant av årsmøtet. 

Deretter gjennomgås årsregnskapet av klubbens revisor og kontrollkomite. 

Styret presenterer årsregnskapet for årsmøtet sammen med revisors beretning. Årsmøtet fastsetter 

det endelige årsregnskapet. 
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Normalt innebærer dette at utkast til årsregnskap for foregående år foreligger tidlig i februar i 

påfølgende år.  

 

9.8 Revisjon og kontroll 

 
Klubbens årsregnskap skal revideres av ekstern revisor valgt av årsmøtet. 

Normalt gjennomgår revisor deler av regnskapsmaterialet gjennom året, mens gjennomgang av selve 

årsregnskapet finner sted i januar/februar påfølgende år. 

Revisor kan i utgangspunktet rette forespørsler til klubbens administrasjon, styre, medlemmer og 

øvrige tillitsvalgte. I tillegg kan revisor innhente informasjon fra kilder utenfor klubben. Normalt 

kommuniserer revisor med ekstern regnskapsfører, daglig leder og styremedlem med ansvar for 

økonomi. 

Revisor avgir sin revisjonsberetning til årsmøtet etter at styret har behandlet og undertegnet 

årsregnskapet. 

Parallelt med revisors gjennomgang foretar også kontrollkomiteen sine vurderinger av årsregnskapet 

og påser at klubbens disposisjoner er foretatt i samsvar med lov og årsmøtets føringer. 

 

Vedlegg: Eksempler på dokumenter: 

A Budsjett 

B Regnskapsrapport 

C Prognose 

 

9.9 Dugnader  

 
Lillehammer FK er i all hovedsak driftet på frivillighet og dugnadsånd. Vi her helt avhengig av at 

medlemsmassen bidrar i og rundt klubbens aktivitet. Vi har de siste årene redusert antall dugnader 

hvor målet er at det skal være enklere for foresatte å være en del av klubben.   

Vi har følgende aktiviteter hvert år:  

• Bambusa Cup Lillehammer (samarbeid med LKFK) 

• Åpen kiosk på Stampa i sesong (G13) 

• 2 x Salgskampanjer for Bambusa 

 

9.10 Materiell 

 
Lillehammer FK har en egen person i rollen som Utstyrsansvarlig. Se kapittel 4.6.  

Klubben trener og spiller i utstyr fra Diadora. Vår samarbeidende sportsbutikk er Rustadstuen Sport 

som du finner i Storgt. i sentrum av Lillehammer.  
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Kapittel 10 Rekruttering og kompetanse 

10.1. Innledning 

 
Lillehammer FK mener at kompetanse er en av våre fremste verdidrivere. Fotball er et fag på lik linje 

med andre yrkesgrupper i samfunnet. Sport er vårt kjerneprodukt og skolerte trenere på alle nivåer 

er en forutsetning for god aktivitet, uavhengig av spillernes ambisjonsnivå.  

Det samme gjelder for klubbens styre og ledelse, hvor suksess også avhenger av rett kompetanse til 

rett rolle.  

LFK sitt mål er at man til enhver tid har kompetanse tilsvarende minimumskravene til Kvalitetsklubb, 

nivå en. Kravene er som følger:  

• Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs 

• Barnefotball (6-12) 

o En trener per lag med minimum barnefotballkvelden 

o En trener per årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren 

• Ungdomsfotball (13-19) 

o En trener per lag med ungdomsfotballkvelden 

o En trener per årskull med NFF Grasrottreneren 

Personer som påtar seg verv i klubben må påregne å delta på kurs. 

 

10.2 Rekrutteringsansvarlig 

 
Rekrutteringsansvarlig jobber etter vårt verdigrunnlag: Langsiktig, Åpen, Grundig, Entusiastisk og 

Nøysom. Lillehammer FK mener det er nøye alt vi foretar oss, både på og utenfor banen. 

Rekruttering til eksisterende lag i klubben er hovedsakelig knyttet til hvert enkelt lags trenere og 

lagledere, men rekrutteringsansvarlig vil i samarbeid med klubbens administrative og sportslige 

ledelse bistå med råd.  

Oppgave og ansvarsområde til rekrutteringsansvarlig: 

• Hovedansvar for rekrutteringsplanen, oppdatere og utvikle denne i tråd med nye initiativ 

• Bidra med nye forslag til rekrutteringstiltak i nærmiljøet 

• Bidra til planlegging og gjennomføring av 6-års turneringsdag tildelt av NFF IØ på Stampa 

• Oppsett av dommere til kamper i Yngres avdeling (G06-G12) på vår og høst 

• Besøke trening og kamper i Yngres avdeling (G06-G12) 

• Planlegge og gjennomføre oppstart av 6-åringer i april/mai hvert år 

• Motivere trenere i Yngres avdeling til å gjennomføre Grasrottrenerkurs 

Rekrutteringsansvarlig rapporterer og følges opp at utviklingssjef i Lillehammer FK.  
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Kapittel 11 Årshjul 

 
For å sikre at det arbeides målrettet, skal alle avdelinger/områder i klubben ha utarbeidet egne 

årshjul. Dette sikrer også at verdifull informasjon forblir i klubben, i fall ressurspersoner forlater 

klubben. Et oppdatert årshjul er viktig for å motvirke «taus» kunnskap som ikke er gjort tilgjengelig i 

klubben. 

Årshjulene revideres årlig, innen utgangen av desember.  

For klubbens arrangementer på marked er det i tillegg utarbeidet egne instrukser til hvert 

arrangement. Disse revideres også årlig.  

 

Kapittel 12 Utmerkelser 

 
12.1 Æresmedlemmer 

 
Basert på innspill til Styret, kan personer på Årsmøtet utnevnes til Æresmedlemmer. I Lillehammer FK 

har følgende personer blitt utnevnt til Æresmedlemmer:  

• Bjørn Bredesen  

• Odd Simensen (død) 

• John Kr. Wahl (død) 

Kriteriet for å kunne utnevnes til Æresmedlemmer er følgende:  

«En person som har gjort en ekstraordinær innsats til beste for Lillehammer Fotballklubb». 


