
            Informasjon for oppmenn i BIL Fotball 
 

Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 

 

1) ADMINISTRATIV INFORMASJON 
 

Styret i Blindheim Fotball 

Oversikt over styret i Blindheim Fotball finner du på hjemmesiden til Blindheim IL:  

Fotball - Om oss i BIL fotball – Styret 

Etter den nylige omorganiseringen av Blindheim idrettslag er styret i fotballgruppa mer et 

arbeidsutvalg enn et formelt styre. Fotballgruppen har ikke lenger egne vedtekter, men følger 

vedtektene til Blindheim Idrettslag. På høsten har fotballgruppa årsmøte med valg av nye 

styremedlemmer, men uten fremlegging av budsjett/økonomi. Om våren har hovedlaget årsmøte 

som er felles for hele klubben, der budsjett/økonomi blir lagt fram. 

Sekretæren i BIL fotball er ansvarlig for kommunikasjon med oppmenn om praktiske spørsmål, samt 

for informasjon til lagene. Arrangementsansvarlig i BIL fotball er kontaktperson for oppmenn når det 

gjelder store arrangement som Tafjord Cup, Keeperskolen, Tools-cup og 17.mai. 

 

Sportssjef/baneansvarlig og materialforvalter: 

Rune Johan Skodje Olsen, epost fotball@blindheim.idrett.no . mobilnr 47313759. 

 

Administrasjon Blindheim Idrettslag: 

Daglig leder Randi Erstad Skovly: post@blindheim.idrett.no 

Regnskapsansvarlig Beate Rudolfa Kavli: regnskap@blindheim.idrett.no  

Administrasjonen har kontor i Blindheimshallen.  

Åpningstider: Mandag  12:30-20:00 

                         Tirsdag    08:30-20:00 

                         Onsdag-fredag  08:30-15:45 

 

Hjemmeside: 

http://www.blindheim.idrett.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=72&setSportId=-1 

Kursing i bruk av hjemmeside: kontakt post@blindheim.idrett.no. 
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Hvordan sende epost fra KxWEB:  

 Fotball - Info tillitsvalgte - hvordan sende epost fra Kxweb 

 

Klubbhuset: 

Til foreldremøter eller andre møter i BIL Fotball kan man bruke møterom i kjelleren på Klubbhuset. 

Oversikt over ledig møtetid og informasjon om hvordan du reserverer rommet finner du her: 

Om Blindheim IL - Booking Møterom - Blindheim Klubbhus møterom 

 

For leie av klubbhusets hovedetasje (peisestue, storsal, kjøkken) ring husstyrets leder Åse Brathaug 

på tlf 92236062. 

 

Medlemskontingent, Aktivavgift og dugnadsarbeid: 

Alle spillere må betale medlemskontingent til selve Blindheims Idrettslag, aktivavgift til fotballgruppa 

samt delta på dugnad. 

Informasjon om aktivavgift og dugnadsarbeid finner du her: 

Fotball - Info Foresatte og Spillere - Aktivavgift 

Aktive må ha betalt både medlemskontingent og aktivavgift for å kunne trene og spille for klubben. 

 

Forsikring av spiller 

Alle aktive har gyldig forsikring gjennom Norges Fotballforbund når spillerne er korrekt registrert i 

KxWEB, FIKS og BIL Fotball har betalt forsikring. BIL Fotball betaler forsikring når medlemskontingent 

og aktivavgift er betalt. Unntak er A-lags spillere som må betale en egen lagsforsikring. 

 

Registrering av nye spillere 

1) Hovedoppmann innhenter følgende informasjon om nye spillere: navn, fødselsdato, adresse, 

mobilnr, epostadresse samt foreldreinformasjon. 

 

2) Hovedoppmann registrerer nye medlemmer i KxWEB. 

Prosedyre for registrering: 

Gå til «min side» øverst til høyre – velg «administrer» - velg «spillere» 

Klikk på «Nye medlemmer» langt nede på siden. Legg inn info om spiller i kolonne til høyre på siden 

og klikk «lagre». 



Det blir da sendt en automatisk melding til administrasjonen ved Beate. Når Beate har godkjent den 

nye spilleren kan oppmann hente spilleren inn på lagslisten. (man må gjerne vente en arbeidsdag før 

Beate har fått godkjent).   

Legge spiller til lagslisten gjøres slik: 

Gå til  «min side» - velg «administrer» - velg «spillere» - 

Klikk på «Administrere spillere» nederst til høyre på siden. Du får da opp en liste som inneholder alle 

registrerte spillere på laget (ligger øverst med hake foran). Under ligger alle andre medlemmer i BIL 

med samme fødselsår. 

Finn den nye spilleren, sett en hake foran navnet og klikk «oppdater». Den nye spilleren skal nå ligge 

på listen for laget. 

 

Den innlagte informasjonen om spillere brukes til: 

 Utsending av epost og sms 

 Forsikring av spiller 

 NFF og FIKS-system 

 Fakturering for BIL Fotball 

 Idrettsregistrering (Norges Idrettsforbund) 

 

Oppmann vil også kunne se hvem som har betalt medlemsavgift og aktivkontingent og hvem som er 

forsikret og dermed berettiget til å delta på trening og spille kamper. 

Hvis det oppstår behov for å endre kontaktinformasjon for en spiller gjøres dette slik: 

«min side» - «adminstrere» -«spillere» - trykk på forstørrelsesglasset foran aktuelle spiller. 

Informasjonen om spilleren kommer da opp og kan redigeres. Trykk «lagre» nederst til høyre. 

 

 

Spiller som slutter/ avlsutting av medlemskap 

Hvis et medlem ønsker å slutte må dette meldes til administrasjonen. Send mail til 

regnskap@blindheim-idrett.no 

Spillerens status skal også oppdateres i kxWEB: 

«Min side» – «administrer» - «spillere».   Velg «administrere spillere» nederst til venstre. Ta bort 

haken foran navnet til aktuelle spiller. Klikk «oppdater». 
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Tidligere spiller som begynner på igjen 

Send e-post til regnskap@blindheim-idrett.no med navn på spiller og hvilket lag den skal legges inn 

på. Beate på regnskap sender e-post tilbake som kvittering på at dette er gjort. 

Det er viktig å følge denne prosedyren slik at regnskapsansvarlig får satt spilleren som «aktiv» igjen i 

medlemsregisteret.  

 

Tillitsvalgte i laget 

Alle lag skal ha en hovedtrener, en hovedoppmann, en arrangementsansvarlig og en 

sponsoransvarlig. Laget kan i tillegg ha hjelpetrenere og hjelpeoppmenn. Det arbeides med å 

utarbeide rollebeskrivelser for de ulike tillitsvalgte. Laget trenger også en kasserer som holder orden 

på lagskontoen og leverer enkle oppstillinger av inntekter og kostnader til regnskapsansvarlig i BIL. 

 

 

Registrering av tillitsvalgte: 

Hovedoppmann sender epost til post@blindheim.idrett.no med personinfo og rolle for alle 

tillitsvalgte på laget.  

Alle tillitsvalgte skal ha politiattest. Se egen prosedyre som ligger på kxweb under fliken « Info 

Tillitsvalgte» 

De tillitsvalgte mottar så brukernavn og passord som kan brukes for å logge på BIL Fotball sin 

hjemmeside. 

Send også epost med navn, epostadresse og mobilnr på hovedoppmann og hovedtrener til sekretær i 

BIL fotball 

 

FIKS 

Fra og med når spillerne er 13 år må de være registrert i FIKS. Det anbefales å gjøre registreringen 

når spillerne er 12 år. Hovedoppmann har ansvar for å utføre dette. 

For tildeling av brukernavn/passord samt opplæring i bruk av FIKS: Kontakt Runar Aasen på 

runar@bas.no 

 

Økonomi 

Bankkonto for det enkelte lag skal opprettes i Sparebanken Møre via administrasjonen i Blindheim 

Idrettslag. Hovedoppmann tar kontakt med administrasjonen for å organisere dette. 

1-2 ganger i året vil hovedlaget overføre penger til kontoene til de enkelte lag. For 20145 blir det 

overført 400kr per spiller. 
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Inntekter og kostnader som lagene selv tar initiativ til håndterer de ved bruk av lagets bankkonto. I 

størst mulig grad skal bruk av kontanter unngås ved inn- og utbetalinger. Det skal ikke eksistere 

kontantbeholdning i lagene med unntak av i helt korte tidsrom hvor det ikke kan unngås.  Det skal 

foreligge bilag for alle bevegelser på bankkontoen. Alle inntekter og kostnader skal føres i et regneark 

eller tilsvarende, og denne leveres sammen med bilagene til regnskapsfører etter avtalt frekvens. 

Bilag fra 01.01-31.05 skal leveres innen 14.juni. Bilag fra 01.06-31.12 skal leveres innen 14.januar. 

 

Inntjening til egne lag 

Inntjening til egne lag er mulig så lenge 

 Laget oppfyller de dugnadsoppgaver som er pålagt gjennom klubben 

 Det ikke drives inntjening til laget som konkurrerer med klubbens inntjening (man kan f.eks. 

ikke drive salg av ved eller sjømat) 

 Inntjeningen fra dugnad registreres i regnskapet hos fotballgruppa hos Beate (dette betyr 

ikke at fotballgruppen tar pengene, bare at inntjeningen skal registeres 

 Sponsorinntekter er i utgangspunktet forbeholdt Hovedlaget og Fotballgruppa for å kunne 

finansiere driften av disse. Sponsing til egne lag må derfor avklares med styret i fotballgruppa 

på forhånd.  

Ved arrangement som står på utsendt dugnadsliste går inntekter fra salg av egenproduserte varer til 

lagene. 

Ved andre arrangement (f.eks. miniturneringer, futsalserie) får lagene selv beholde inntekter fra salg 

av egenproduserte varer. Hele inntekten fra arrangementet skal da betales inn til fotballgruppen 

med påtegning av hvor stor andel av inntektene som kommer fra egenproduserte varer. Dette 

beløpet blir utbetalt til lagets konto i etterkant. 

 

Foreldremøter 

Det skal avholdes foreldremøte minimum to ganger per år. Oversikt over planlagt møtetid skal 

sendes til sekretæren i BIL Fotball i god tid. Ved hvert foreldremøtet skal det avsettes 15 minutt i 

starten for informasjon fra styret. 

På foreldremøtene skal oppmann i samarbeid med trener informere om sesongen, diskutere ønsket 

sportslig utvikling og sørge for en god atmosfære med foreldrene. 

 

Årsmelding 

Ferdig utfylt årsmelding skal leveres til sekretær i BIL Fotball etter angitt frist. 

 

Kioskdrift 

Kiosken ved KGB 2 er åpen alle hverdager i sesongen og ansvar for kioskdrift rullerer mellom lagene. 

For vaktliste og kioskinstruks se her: 



Fotball - Info Tillitsvalgte - Kiosk  Rutiner og vaktlister 

Hovedoppmann har ansvar for å fordele kioskvakter for sitt lag. Dette bør kvalitetssikres ved at 

hovedoppmann ber om tilbakemelding på at kioskvakter kan stille. Hvis A-laget har hjemmekamp på 

naturgressbanen skal man bruke den gamle (grå) kiosken nedenfor klubbhuset.  

Hvis kiosken skal være åpen på helligdager vil det bli gitt spesiell beskjed om dette til hovedoppmann 

for aktuelle lag. 

Kiosken skal også være åpen ved miniturneringer og hovedoppmann på arrangørlaget har da ansvar 

for å finne kioskvakter i eget lag. 

 

 

2) SPORTSLIG INFORMASJON 

 

Trening og banebooking 

Treningskalenderen på hjemmesiden viser sportslig utvalgs fastsatte treninger (lys blå) og kamper 

(mørk blå). 

Ubenyttet treningstid skal fjernes fra nett i god tid, da andre kan dra nytte av denne. 

Forespørsel om booking av ledig treningstid, miniturneringer og cuper sendes til Rune Johan Skodje 

Olsen på fotball@blindheim.idrett.no 

 

Miniturneringer 

Miniturneringer arrangeres for barn 6-10 år, og ansvaret for å arrangere går på omgang mellom ulike 

lag i kretsen. På linken under finner du Sunnmøre Fotballkrets sin informasjon om miniturneringer i 

2015: 

http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/aktivitet/Seriene/Miniturneringer/ 

Les nøye gjennom alt som står på disse sidene.  

Send mail til Rune Johan Skodje Olsen på fotball@blindheim.idrett.no for booking av baner senest tre 

uker før turneringen. 

Arrangør er pliktig til å skaffe dommer til turneringen. Les mer om dette lenger ned i dette 

dokumentet. 

Alle Blindheimlag som arrangerer miniturnering skal ha åpen kiosk med samme sortiment som ved 

ordinære kiosdager. For instruks om kiosk, se eget punkt i dette dokumentet. Inntekt av kake- og 

vaffelsalg ved miniturneringer tilfaller det enkelte lag. Før derfor oversikt over inntekten av kake- og 

vaffelsalg og før dette tydelig opp på oppgjørsskjemaet. Inntektene vil så bli regnskapsført og 

deretter bli overført til lagskonto i ettertid.  
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Deltagelse i cup-er 

Retningslinjer for deltagelse i cup-er finner du her: 

Fotball – Info Tillitsvalgte – Retningslinje Deltagelse CUP-er 

For å finne mer informasjon om de enkelte cup-er: søk opp aktuell cup på internett. 

Utgifter til cuper må dekkes av det enkelte lag. Unntak: BIL Fotball dekker utgifter til Tafjord Cup for 

de lag der dette er aktuelt. 

 

Påmelding av lag til serie 

Sportssjef melder på lag til serie etter avtale med hovedtrener.  

 

Oppmannens oppgaver i forbindelse med kamper, turneringer og cuper 

 Inngå avtale med motstander om dag, tid og sted 

 Informere spillere og foreldre om aktuelle tidspunkter, spillested og reisemåte 

 Koordinere foreldrekjøring ved lengre reiser 

 Ved hjemmekamper og hjemmeturneringer 

o  sørge for merking av bane, sikring av mål, tilgang på baller og dommere 

o Inngå avtaler med dommere (og linjedommere ved behov). Les mer om hvordan du 

skaffer dommer og betaler dommer lenger ned i dokumentet 

 Fylle ut elektronisk kamprapport for kamper med spillere som er 13 år eller eldre 

 Ved flytting/omberamming av kamper eller turneringer har oppmann ansvar for å informere 

fotballkrets, spillere og foreldre på eget lag, motstanderlag samt dommere 

 

Hvordan få tak i dommer til barnefotball   

Oversikt over klubbdommere i BIL fotball finner du her:  

Fotball – Dommere/Honorar - Klubbdommere 

Denne oversikten er dessverre ikke helt oppdatert. 

I tillegg finnes det imidlertid en Facebook-gruppe som heter «Dommer Blindheim fotball». Dette er 

en gruppe hvor oppmenn og klubbdommere kan være medlemmer og oppmenn kan legge ut ledige 

dommeroppdrag. Søk opp gruppen på Facebook og be om å bli medlem. 

 

Hvordan betale dommer 

Etter kamp/miniturnering fyller dommer og oppmann ut oppgjørsskjema. 

Oppgjørsskjema for dommer finner du her: 

Fotball – Dommere/Honorar - Honorar  



Skjemaet skal signeres både av dommer og av oppmann/lagleder/tillitsvalgt og leveres til tilsynsvakta 

i Blindheimshallen eller til regnskapsansvarlig Beate Randolfa Kavli. Hun sørger så for overføring av 

penger til dommer. Disse pengene blir betalt av BIL Fotball og ikke av det enkelte lag. 

Dette er relevant for de som arrangerer miniturnering (6-10år) og for kamper der SFK ikke setter opp 

dommer (typisk 11-13år) 

 

Bruk av dommer for aldersklasser 13 år og eldre 

 Krets og klubber nå skal sette opp dommere i alle klasser over 12 år, både 7er, 9er og 11er - 
tidligere gjaldt dette for alle klasser over 14 år. 

 Men bare dommere som har tatt kurs kan settes opp - for 13 års-klassene må de minimum 
ha gjennomført klubbdommerkurs, fra 14 års- klassene må det minimum være 
rekrutteringsdommere.  

 Klubber kan i de fleste ungdomsklassene sette opp dommere fra egen klubb til å dømme - 
det er altså ikke lenger et krav om at dommere i disse klassene må være klubbnøytrale. 

 

Elektronisk kamprapport 

 Elektronisk kamprapport er aktuelt for kamper med spillere som er 13 år eller eldre. 

Informasjon om dette finner du på Sunnmøre Fotballkrets sine hjemmesider: 

 http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/Dommer/Informasjon/Elektroniske-

kamprapporter-for-dommere/ 

 

Sportsplan 

Sportsplanen finner du på hjemmesiden under Fotball_info foresatte og spillere_sportsplan. Her 

finner du blant annet informasjon om drakter og utstyr, samt kan lese mer om cuper og seriespill. 

 

Drakter: Et lurt tips er at alle spillere får tildelt et draktnummer når de starter i Blindheim Fotball

 og at det samme draktnummeret følger dem så lenge som mulig. Da vet vi hvem som har de 

forskjellige draktene og om det mangler en drakt ved innlevering så vil dette (etter noen purringer) 

føre til en faktura for kjøp av ny drakt. 

Hvis det blir gjort innkjøp av annet treningstøy (av laget eller av spilleren selv) vil det da også være 

lurt at dette merkes med det samme nummeret – det gjør det mye enklere når noe er gjenglemt. 

 

Førstehjelpsskrin 

OPPMANNENS ANSVAR: 

 Kvittere ut førstehjelpskoffert med foreskrevet innhold en gang I sesongen hos 
materialforvalter (Rune Johan Skodje Olsen). 

 Til enhver tid påse at kofferten inneholder forskrevet utstyr. 
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 Sørge for, i samarbeid med trener, at førstehjelpsskrinet er med til trening, kamp og 
turneringer. 

 

Fergekort 

Rutiner for utlån og bruk av fergekort finner du her: 

Fotball – Info Tillitsvalgte – Retningslinjer fergekort 

 
 
 
 

 

  


