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Visjon og verdigrunnlag 
 
Orre IL skal være et idrettslag for lokalmiljøet der respekt, ansvar, omsorg og idrettsglede står 
sentrum. I vårt idrettslag er alle velkommen. 

 
I Orre IL skal vi utvikle et godt idrettsmiljø ved å: 

–gjøre hverandre gode gjennom lagspill 

–behandle medspillere, motspillere og dommeren med respekt 

–tenke positivt og være løsningsorienterte 

–bygge idrettslaget gjennom dugnadsånd og entusiasme 

–legge vekt på Fair Play 

 
 
Orre IL ble stiftet 10.april 1929, og har i dag ca 500 medlemmer. Dette tilsvarer omtrent 1/3 av bygdas 

innbyggere. Orre IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett/idrettskule og allidrett med ulike 

trimgrupper samt at vi driver  svømmehallen utenfor skuletid. Orre IL har sunn og god økonomi. Vi er 

en breddeklubb med fokus på miljø og trygghet. Orre IL drifter selveide anlegget på Pollestad og Vik 

samt at trimløypa i Salteskogen etterses av Orre IL. Vi ønsker anleggene  skal være et samlingspunkt 

for alle generasjoner. 

 

Idrettslagets formål 
 
Orre IL skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, mestring, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget  
Navn: Orre Idrettslag  
Stiftet: 10.04.1929 
 

Idrett: Fleridret Fleridrettslag bestående av følgende grupper: Fotball-Håndball-Barneidrett  
Postadresse: Roslandveien 358, 4343 Orre 
E-postadresse: post@orreil.no 
Bankkonto:  
Bankforbindelse: Jæren Sparebank  
Internettadresse: www.orreil.no 
Organisasjonsnummer: 970115269 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Rogaland idrettskrets  
Registrert tilknytning til Klepp idrettsråd  
Registrert tilknytning til Norges Fotballforbund  
Registrert tilknytning til Norges Håndballforbund  
Klubbnummer i NIF: KL ? 
Årsmøte måned: Februar 
Klubbens klubbfarger: Grønn og Hvit  
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Orre Idrettslag organisasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

- - - - - - 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Hovedstyret 
Leder 
Nestleder  
Styremedlem (Kasserer) 
Styremedlem (Sekretær) 
Styremedlem (Sportslig) 
Styremedlem (Arrangement)  
Styremedlem (Anlegg) 
Varamedlem 
 
 
 
 
 

Fotball 
Leder 
Sportslig  
Trenerkoordinator 
 
 
 
 
 

Allidrett 
Leder 
Sportslig  
Trener koordinator  
 
 
 
 
 
 

Håndball 
Leder  
Sportslig ansvarlig 
Trenerkoordinator 
 
 
 
 

Sportslig Utvalg 
Sportslig Leder 
Fotball:  Leder, Sportslig, Trener koordinator 
Håndball: Leder, Sportslig, Trener koordinator 
Allidrett: Leder, Sportslig, Trener koordinator 
 

Markeds komite 
Leder 
Programblad ansvarlig 
Skilt ansvarlig 
Sponsoransvarlig 

Ansatte: 
Vaktmester 
Administrasjons ansvarlig 

Arrangement Komite: 
Leder 
Medlemmer til messer og 
utstiilinger 

Anleggs Komite 
Leder Anlegg 
Utekomite 
Hallkomite 
Salteskogen 
Prosjekt komiteer 

BUÅ komite 
Leder + 4 medlemmer 
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Årsmøtet 
 

✓ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 

✓ Årsmøtet blir avholdt 1.gang i året i februar måned.  

✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettskretsen og Brønnøysund registrene Protokollen kan 

legges ut på idrettslagets internettsider.  

✓ Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  

✓ Innkalling annonseres på nettet 

✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 

1. uke før. 

✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. 

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 

✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 

hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12 

Styrets funksjon og sammensetning 

Hovedstyret skal:  

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 
samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag.   

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

• Disponere lagets inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett  

• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Markeds og 
sponsorkomite, samt egen komite som tar seg av bua i hallen er pr. dag komiteer som er del 
av dette punkt. Leder av disse komiteene rapporter til hovedstyret. Leder av disse komiteene 
utnevnes av hovedstyret. 

• Bistå valgkomiteen i Klepp Idrettsråd med kandidater til styret fra Orre IL i Klepp Idretttsråd 

Fordeling av arbeidsoppgaver: 
 
Leder 

• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger  

• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet  

• leder styremøtene og ansvar for at oppgaver i organisasjonsplanen blir utført 

• anviser utbetalinger sammen med kasserer  

• er nærmeste overordnende for ansatte  

• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  

• ansvar for å oppdatere de styremedlemmer sine aktive år laget 

• har ansvar for koordinering av sponsoravtaler, annonser, reklameskilt 

• være hovedstyret sin representant i hederstegnkomiteen 
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Nestleder 

• fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun 
kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

• Er Orre Il sin representant i Orre Samfunnshus  

•  

Sekretær 

• føre referat over alle styremøter og årsmøte.  

• lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  

• innkaller til styremøter og forbereder saker 

• sammenstille årsmelding og få denne ferdig produsert innen årsmøtet 

• arkivere alle protokoller og årsmeldinger og annet som vil ha historisk verdi 

 

Kasserer 

• har fullmakt til klubbens bankkontoer  

• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne 

• sette opp budsjett til kommende arbeidsår 

• har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

• sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. 

 

Sportslig ansvarlig 

• ansvarlig for sportslig utvalg og all sportslig aktivitet i Orre IL 

• gjennomføre 1 møte hver 3.måned i sportslig utvalg, ytterligere møter ved behov 

• sørge for god kommunikasjon mellom de ulike gruppene ved sesong start og slutt 
tilrettelegging for trenere i de ulike gruppene gjennom kursing og videreutvikling 

• se til at gruppene har ressurser som trengs for og gjennomføre de ulike oppgavene 

• utarbeide budsjett som dekker den sportslige aktiviteten for kommende år 

• gi innspill til fremtidige behov av ressurser for anlegg og sportslig satsing 

• tilrettelegge slik at vi får gitt flest mulig et sportslig tilbud frem til senior nivå  

Arrangement ansvarlig 

• er ansvarlig for hovedstyret sine arrangement, Bobilmesse, Hundeutstillinger vår og høst, 
Kunst og Hobbymesse  

Anlegg ansvarlig 

• anlegg ansvarlig har ansvar ettersyn og vedlikehold for Orre IL sine anlegg slik at det er i 
driftsmessig stand 
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Varamedlem 

• møter på styrets møter  

• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  

 
 

Revisorer 
 

• revisorene velges på årsmøtet 

• revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

 
 
 
Valgkomité 
 
Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig 
kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. Den har ansvaret for å rekruttere nye 
styremedlemmer /- medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Valgkomiteen skal 
under årsmøte presentere valgkomiteen forslag. 
 

 
 

Sportslig utvalg 
 
Orre Idrettslag har sportslig utvalg som har hovedansvaret for all sportslig aktivitet i Orre IL. Sportslig 
leder er ansvarlig for sportslig utvalg, og er sportslig sin representant i hovedstyret. Sportslig leder 
velges på årsmøtet. Leder i gruppene utnevnes av hovedstyret i samråd med sportslig utvalg. 
Sportslig utvalg har igjen grupper innenfor fotball, allidrett og håndball, som utfører de oppgavene som 
trengs gjennom et arbeidsår. Gruppeleder eller medlem av hver enkelt gruppe har møterett på 
hovedstyremøtene og kan delta ved behov.  De ulike gruppene bør også ha ulike komiteer som har 
ansvaret for oppgaver og arrangement som skal gjennomføres, slik at arbeidsoppgavene delegeres på 
flere. 
Hver gruppe skal ha 3 representanter i sportslig utvalg. Sportslig utvalg må og tilse at Fair Play 
holdningen kommer frem og synliggjøres til våre medlemmer. Hver gruppe bør derved ha egen Fair 
Play ansvarlig. 
 
 
 
 

Fotball 
Hoved oppgaver for fotballgruppa 
 
Oppstart for fotball fra 6år og oppover. Skaffe trenere og gi veiledning til disse for og skape god 
aktivitet i fotballen, gjennom og gi hver aktive spiller mestringsfølelse. Dette er spesielt viktig i barne 
og ungdomsfotballen 
Tilrettelegge for og stille junior og seniorlag i Orre på både dame og herresiden. 
Bidra med gjennomføring av scoringsklubben og programblad. 
 
Tilrettelegge for deltakelse for 2 lokale turneringer i aldersgruppa 6-10år 
Tilrettelegge for en reiseturnering med overnatting fra i alderen 10-14år og 1 lokal turnering 
Lag fra 14år og oppover kan delta på 1 utenlands turnering årlig. 
Årlig arrangere Tine Fotballskule gjennom en egen komite 
Årlig arrangere Nordsjøcupen med en egen komite 
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Fotballgruppa står fritt til og bestemme selv hvor mange medlemmer det er nødvendig og ha med, for 
og utføre årlige gjøremål. 
Medansvarlig med og arrangere juleavslutning. 
 
 

Håndball 
Hovedoppgaver for håndballgruppa 
 
Oppstart for håndball fra 6år og oppover. Skaffe trenere og gi veiledning til disse for og skape god 
aktivitet i håndballen gjennom og gi hver aktive spiller mestringsfølelse. Dette er spesielt viktig i barne 
og ungdomsfotballen. 
Tilrettelegge for deltakelse for 2 lokale turneringer i aldersgruppa 6-10år 
Tilrettelegge for en reiseturnering med overnatting fra i alderen 10-14år og 1 lokal turnering 
Lag fra 14år og oppover kan delta på 1 utenlands turnering årlig 
Avvikle minihåndballturneringer 
Årlig arrangere håndballskule 
Bidra ved håndball landskamps arrangement 
Håndballgruppa står fritt til og bestemme selv hvor mange medlemmer det er nødvendig og ha med, 
for og utføre årlige gjøremål. 
Medansvarlig med og arrangere våravslutning i sammen med allidrettgruppa 
 
 
 
 

Allidrett 
 

Hovedoppgaver for Allidrett 

 
Ansvar for at klubben har et tilbud til barn 0 – 6 år. 
Koordinator for andre mosjon og trimgrupper samt idretts aktiviteter som ikke gjelder håndball og 
fotball 
Er ansvarlig for oppfølging av svømmehallen og gymsal på skulen 
Arrangere Orremila og Pølsemila 
Hovedansvarlig for vår og juleavslutning, i samråd med de ande gruppene 
Allidretten står fritt til og bestemme selv hvor mange medlemmer det er nødvendig og ha med, for og 
utføre årlige gjøremål. 

 

 
 
 
 

Medlemmer 
Medlemskap i Orre IL er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og 
ha betalt kontingent. 

Medlemskap i Orre IL kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.  
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  
 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes 
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt 
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side 

Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. 
Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek. 
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Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin administrasjons ansvarlige, som har kontingent 
ansvaret som en av sine hovedoppgaver 

 

Ansatte 

Orre IL har ansatt vaktmester i 80% stilling. Vaktmester rapporter funksjonelt til leder i hovedstyret. 
Operasjonelt rapporterer vaktmester til anleggsansvarlig i hovedstyret. Vaktmester har møterett i 
hovedstyret, Orre IL har og ansatt administrasjonsansvarlig i 35% stilling. Administrasjonsansvarlig 
rapporterer både funksjonelt og operasjonelt til leder i hovedstyret.                                                   
Orre IL har og ansatte badevakter til påkrevd vakthold i svømmehallen, samt ulike trenere i både 
ungdom og senior nivå, både i fotball og håndball. 

 

Anlegg / utleie 
Orre IL sitt anlegg består av idrettshall/klubbhus, grasbane, Vikbanen gras, kunstgressbane 7’er, grus 
treningsbane  
I tillegg har vi ustrakt samarbeid med Orre Skule på gymsal og svømmehallen. Bruken av anleggene 
er en gjensidighet mellom Orre IL og Orre Skule. 
Anlegg ansvarlig og vaktmester er ansvarlig vedlikehold og renhold for Orre IL sine anlegg, slik at 
anlegget er i driftsmessig stand. 
Hallkomite, utekomite og Salteskogkomite er underkomiteer til anleggsansvarlig i hoved styret. Ved 
eventuell bygging eller større oppgraderinger kan og bør dedikerte komiteer opprettes. Ansvaret for 
utleie av anlegget er hos administrasjonsansvarlig.  
 

Informasjon 
Orre IL informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.orreil.no 
.  

Økonomi 
• Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 

• Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

• Alle betalte faktura skal attesteres styreleder. 

• Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

Regnskap 
 
Klubben skal føre et regnskap for hele Orre Idrettslag, dette i henhold til regnskapsloven. Alle inn og 
utbetalinger skal gå gjennom klubben sin kontoer, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben 
medlemmer inn på personlige kontoer. Klubben sine kontoer disponeres kun av leder, kasser og 
administrasjonsansvarlig. 
Orre IL sine kontoer er registrert på klubbens organisasjonsnummer. 
 
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.  
 
 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet. Medlemskontingenten betales omgående etter en har 
startet i klubben. Er ikke tillatt og delta som aktiv ved ubetalt kontingent 
 

http://www.orreil.no/
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Medlemskontingenten er pr 2019: kr 250,- 
I tillegg kommer ulike treningskontingenter fordelt etter alder: 
Voksen kr. 1 050,-, 
Ungdom kr. 650,-  10 - t.o.m 17 år, 
Barn kr. 250,-         4 – t.o.m  9 år,  
 
 

Lønn og honorar 
Gruppestyret innstiller til leder i hovedstyret forslag til ansettelser og forsalg til lønn. Leder i 
hovedstyret skal godkjenne og attestere alle ansettelser i klubben. Dersom ansettelsen gjøres direkte 
av hovedstyret skal det være en sak på hovedstyremøte. 

Reiseregning 
 
Krav til reiseregning: 

- Alt fylles ut på reiseregningen: 

 navn, adresse, personnr, bankkto. 

  til og fra og dato for hver enkelt reise 

  formål med hver enkelt reise 

  ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis 
 

- Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 

 Originalkvitteringer skal alltids vedlegges.  

  Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE 
 

 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
 
Den som får mistanke om, eller oppdager underslag og lignende, skal umiddelbart melde dette til 
idrettslagets leder. Varsleren skal beskyttes og saken skal undersøkes. 
  
Personer som ved økonomisk utroskap, handling eller verbalt skader klubben, kan styret ekskludere. 
Eksklusjon krever flertall i styret. 
  
Vedkommende som skal ekskluderes, skal bli skriftlig informert gjennom rekommandert brev med 
grunnlaget for eksklusjonen, og med 14 dagers frist for å anke saken. Hvis leder av styret ikke hører 
noe innen fristens utløp, regnes det som aksept for eksklusjonen. 
  
Eksklusjonens varighet og straffeutmåling bestemmes av styret. 
 

Klubbdrakter/profilering 
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Dette er klubbens logo, og logen skal trykkes på alle dokumenter, drakter og annet utstyr som brukes.  
Fargen på draktene er grønn og hvit bukse. Er kun leder av hovedstyret eller den som leder delegerer 
til som står for innkjøp av drakter. Drakter kjøpes inn ved behov. Orre IL sine drakter har for tiden fem 
faste sponsorer som skal prege drakten med sine logoer. Endringer av drakt og sponsorer skal 
godkjennes av hovedstyret.   
Treningsdresser dekkes til trenere hvert 3.år.   
 

Forsikringer 
Kun medlemmer/betalt medlemsavgift. Sammen med If har Norges Idrettsforbund utviklet en egen 
klubbforsikring som er tilpasset klubbens forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste 
forsikringer et idrettslag trenger. 
Alle barn opp til 13 år som er registrert som medlem i Orre IL er automatisk forsikret gjennom 
barneforsikringen til Norges Idrettsforbund.  
Medlemmer over 13år er forsikret gjennom egne lisenser. Den enkelte leder i gruppene har 
informasjon på dette i Fotball og Håndball. 
Orre IL må til enhver tid ha underslagsforsikring  

Regler for Orre IL 
 

Retningslinjer for foreldre/foresatt  
Følgende regler gjelder for Orre IL:  
 

• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Orre IL, men er du med følger du 
våre regler 

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 

• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 

• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 

• Lær barna å tåle både medgang og motgang 

• Motiver barna til å være positive på trening 

• Vis god sportsånd og respekt for andre. 

• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 

• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 
 

Retningslinjer for utøvere  
Følgende regler gjelder for utøvere på trening og når vi er ute og representere klubben:  
 

• Gode holdninger 

• Respektere hverandre 

• Lojalitet mot klubb og trenere 

• Hjelpe hverandre 

• Følge klubbens regler 

• Stille opp for hverandre 

• Ærlig overfor trener og andre utøvere. 

• Godt samhold 

• Stå sammen 

• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. 

• Vise engasjement 

• Gode arbeidsholdninger. 

• Stolthet av sin egen innsats. 

• Objektivt ansvar for miljø og trivsel. 

• MOBBING ER IKKE AKSEPTERT 
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Retningslinjer for trenere 
Følgende regler gjelder for trenere: 
 
SOM TRENER I ORRE IL SKAL DU BIDRA TIL: 

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
• Positive erfaringer med trening og konkurranse 
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
•  At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
• Vær et godt forbilde 
• Møt presis og godt forberedt til hver trening 

 • Skal bruke treningsklær under trening 
•  Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
•  Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
•  Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 
• Vis god sportsånd og respekt for andre 
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
 
INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 
• En målrettet plan 
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter 
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
• Effektiv organisering 
• Saklig og presis informasjon 
• Kreative løsninger 
• Fleksibilitet ved problemløsning 
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 
 

 
 

Seksuell trakassering 
Alle har ansvar til å påse at ikke dette skjer i vår klubb. Ved mistanke om brudd på disse retningslinjer 
skal meldes til hovedstyre. Hovedstyre søker råd hos idrettsforbundet som har vedtatt klare 
retningslinjer for håndtering av slike saker. Mer info som kan være til hjelp på: 
http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf 
 

Alkohol  
Orre IL støtter idrettsforbundet sin holdning til alkohol.  

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot 
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g) 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt 
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte 
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf
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3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes 
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale 
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)  
   
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del 
av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges 
å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht 
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. 
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også 
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement 
i Norge. 

 

Regler for reiser 
 
REISEINSTRUKS FOR ORRE IL 
 
1.  Formål 
1.1  Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik 

opplevelse for aktive og ledere. 
1.2  Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt. 
1.3  Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem. 
 
2.  Omfang og forutsetninger. 
2.1  Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med 

overnatting der aktive under myndighetsalder deltar. 
2.2  Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra 

avreise til hjemkomst. 
2.3  På alle reiser i regi av Orre IL, skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har overordnet 

myndighet fra avreise til hjemkomst. 
2.4  Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder. Min. 1 

av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt 
lag eller gruppe. Reise og opphold for disse lederne dekkes inntil 2000,- pr leder. 

 
3.  Hovedleder 
3.1  Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på 

annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt. 
3.2  Sørger for at oppdatert deltakerliste med foresatte tlh nr. på alle deltakerne finnes. 
3.3  Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og sørge 

for at lederne er kjent med denne instruks. 
3.4  Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal 

sammen med de øvrige leder bidra til trivsel for alle deltakerne. 
3.5  Sørge for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til gruppens kasserer. 

Dette skal være signert av 2 personer. 
3.6  Hovedleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal her som 

ellers øyeblikkelig og direkte rapporteres til leder av hovedstyret. 
✓ · Overgrepssaker. 
✓ · Ulykke med personskader. 
✓ · Dødsfall blant klubbens medlemmer. 
✓ · Økonomisk utroskap. 
✓ · Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. 
✓ · Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller oppmerksomhet fra det   
       offentlige. 
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Politiattest 
 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge 
under 18 år. 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. De som er under 16 år trenger ikke politiattest 
 
Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. Det er bedre å ha for 
mange attester en for lite. 
 
Krav om politiattest i Orre IL 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10.mars 2008 at hele norsk idrett 
skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som 
vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
Ordningen trådte i kraft 1.januar 2009. 
 
 

Hva skal idrettslaget gjøre? 

• Sportslig ansvarlig eller trenerkoordinator i gruppene skal avkreve politiattest av alle frivillige 
som skal utføre oppgaver 
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
eller mennesker med utviklingshemming. 
 

• Administrasjonsansvarlig i Orre IL er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. 
Leder i hovedstyre er vararepresentant. 
 

• Hovedstyre må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn 
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. 
 

• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 
 

• Administrasjonsansvarlig skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha 
politiattest.  
 
 

• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 
 

• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd 
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes 
av søkeren. 
 

• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 
politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 
 

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på 
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no. 

 

Fair Play 
 
For spillere 
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, 
men hva betyr det? 
Fair Play betyr at du som spiller må: 
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• Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater  

• Unngå stygt spill og filming  

• Skape trygghet og god lagånd på banen 

Fair Play-ånden skal vokse fram ved: 

• Å trene og spille kamper med godt humør  

• Å behandle motstanderne med respekt  

• Å hjelpe skadet spiller uansett lag  

• Å takke motstanderen etter kampen  

• Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren 

For trenere og ledere 
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at 
spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og 
dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring. 
Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår: 

• Betydningen av dommerens situasjon og funksjon  

• At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie  

• Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser  

• At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for 
kjeftbruk  

• Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet 

For foresatte og foreldre 
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett. Det er fint om også dere bidrar 
til trivsel og fair play i idrettsmiljøene! 

Ta ansvaret og tenk over følgende: 

• Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge  

• Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i miljøet  

• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  

• Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

• Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

• Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning  

• Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente  

• Stimuler til deltakelse - uten noen form for press  

• Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 

For publikum og supportere 
Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk idrett. 
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære 
aktiviteten skal ha. Uansett om det gjelder kamper i topp eller breddeidrett spiller publikum og 
supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen. 
Tenk over følgende: 

• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  

• Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat  

• Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

• Dommerne gjør sitt beste  

• Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri  

• Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

• Ikke overreager på dommeravgjørelser 
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Dugnad 
Orre IL gir ikke medlemmene anledning til å kjøpe deg fri fra dugnad. 
En kan også bruke dugnad til å gi medlemmer anledning til å jobbe inn utgifter til treningsleirer, 
turneringer og andre reiser. Orre IL er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad.  
Orre IL har stor aktivitet og flere ulike arrangement. Eksempel på arrangement er ulike messer og 
utstillinger, Det forventes her at medlemmer stiller til dugnadsarbeid for å få ulike typer arrangement 
avviklet.  
 
 
DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER:  

1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer 
og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og 
ikke innføres som ”tvangsordninger”.  

 

2. Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader 
og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader. 

 
 

3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller 
ikke kan stille på dugnad. 

 
 

 
 

 

Æresmedlemskap 
.  
 
Æresmedlemskap er regnet for å være lagets høyeste utmerkelse. Det foreligger ingen faste kriterier 
for denne utmerkelsen og vurderingen foregår etter skjønn.  
 
I forbindelse med innføringen av æresmedlemskap skal merket henge svært høyt og det kan tildeles 
personer som har vist fremragende innsats for laget, som idrettsutøver og /eller leder. 
 
Æresmedlemskapskomite oppnevnes årsmøtet. 
 
Forslag til kandidater kan fremmes av enkeltmedlemmer, lagets styre og av komiteen selv. 
 
Utdelingen skal foretas i forbindelse med jubileer eller andre større begivenheter i klubben.  
 
 
Æresmedlem i Orre IL 2015 
 
Elling Undem   1948 
Tore K. Wiig  1979 
Anders B. Erga  1989  
Grete Line Helgøy 2009 
Oddvar Undheim 2009 
 
 
Æresmedalje med diplom 
 
Ragnar Erga  1969 
Einar Lode  1969 
Tore K.Wiig  1969 
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Tormod Steinsland 1979 
Ingvar Aase  1979 
Anders B. Erga  1979 
Odd Tufteskog  1979 
Noralv Pollestad 1989 
Sverre Goa  1989 
Brynhild Aase  1989 
Jon Hesby  1989 
Jan Refsnes  1989 
Karl Olav Tufteskog 1999 
Grete Line Helgøy 1999 
Gudny Wiig  1999 
Hans Olav Braut 1999 
Oddvar Undheim 2004 
Reidar Pollestad 2004 
Jorunn K. Pollestad 2004 
Torfinn Jacobsen 2004 
Vidar Haugland  2015 
Tanja Haugland  2015 
Tor Steinsland  2015 
Jan Magne Erga 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


