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Velkommen som lagleder til Lyn Fotball 
God utførelse og forståelse av laglederoppgaven er en viktig forutsetning for et velfungerende sportslig 

og sosialt opplegg rundt både laget og årskull. LYN Fotball har derfor utarbeidet denne 

laglederhåndboken med viktig informasjon, slik at laglederoppgaven skal være enklere å utføre og 

informasjon til alle lag konsistent. Håndboken og hjemmesiden er viktige informasjonskanaler som 

lagleder forutsettes å gjøre seg kjent med på www.lynfotball.no.  

For å sikre god opplæring, informasjonsflyt og erfaringsutvekling, har klubben i tillegg et Laglederforum. 

Påse derfor at du via daglig leder blir meldt inn i LYN Laglederforum, som kommuniserer via egen SPOND 

gruppe som heter ”LYN laglederforum”.  

LYN medlemmer skal opptre lojalt mot klubbens Lov- og verdigrunnlag. Les disse under kategori 

”Klubben” på hjemmesiden. Laget er fundamentet for å bygge lojalitet til klubben. LYNs spillere kan ikke 

trene og spille kamper for andre fotballklubber uten å melde overgang, eventuelt ha fått godkjenning 

for prøvespill hos annen klubb av LYNs sportslige ledelse. LYNs spillere kan heller ikke delta i 

turneringsspill og cuper med private lag. LYNs lagledere og øvrig støtteapparat forutsettes også å være 

lojale mot klubben og laget, og formidle klubbens verdier til foreldregruppen.   

En annen viktig forutsetning er at LYNs spillere har betalt medlemskontingent og treningsavgift. Det er 

viktig at alle spillere/foreldre forstår forskjellen og betaler begge. Det vises til pkt 2 Økonomi i 

laglederhåndboken. 

 

  

http://www.lynfotball.no/


5 
 

1. Organisasjon og arbeidsrutiner 

1.1 Organisering 

➢ LYN Fotball er et idrettslag i allianseidrettslaget Ski og Fotballklubben LYN «SFK». 

SFK består av tre idrettslag (klubber);  

- LYN Fotball (barnefotball 6-12 år, ungdomsfotball 13-16 år, junior, senior damer, veteranlag) 

- LYN Toppfotball (junior herrer 17-19 år, a-laget herrer) 

- LYN SKI 

SFK og klubbene er selvstendige juridiske enheter. Dette innebærer at SFK ikke har et overordnet ansvar 

for idrettslagene og ingen instruksjonsmyndighet over klubbene. LYN Fotball har derfor kun møterett i 

SFK styret, men det samarbeides mellom klubbene.  

➢ LYN Fotball er klubbstyrt  

LYN Fotball har felles mål, visjon og verdier for alle lagene (link til verdidokument). Alle beslutninger og 

styringsdokumenter skal springe ut av, og være reflektert av, disse. LYN Fotball er klubbstyrt og har 

vedtatt styringsdokumenter som sportsplan med retningslinjer, strategiplan, budsjett mv. Det forventes 

at alle aktører følger disse, herunder sportslig ledelse og trenere, administrasjon og øvrige ansatte, 

lagledere og LYN spillere. På denne måten styres klubben ut fra et felles regelsett i tråd med LYN 

verdigrunnlag.  

➢ Årsmøtet og Styret i LYN Fotball 

Årsmøtet er LYN Fotballs høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøte 

behandler årsberetning, regnskap, nye forslag og saker, samt klubbens organisering. Årsmøtet fastsetter 

medlemskontingent og gir fullmakt til styrets fastsettelse av treningsavgift.  

Styret i LYN Fotball velges på årsmøtet, og er idrettslagets øverste organ mellom årsmøtene. Styret i LYN 

Fotball har ansvar for LYN Fotballs virksomhet, herunder klubbens økonomi, administrasjon og sportslige 

arbeid. Styret legger kortsiktige og langsiktige planer for klubbens videre utvikling.  

• Styreleder: Irene Utgaard Aasen - irene.aasen@outlook.com  

(resten av Lyn Fotballs styre finnes på side 21) 

➢ Administrasjon i Lyn Fotball og andre sentrale nøkkelpersoner 

Daglig leder er øverste administrative leder for den daglige driften av klubben, og nærmeste 

overordnende for de ansatte i Lyn Fotball. Daglig leder har ansvar for at klubben drives økonomisk 

forsvarlig iht vedtatt budsjett og bistår klubbens medlemmer og ansatte i det daglige arbeidet.  

• Daglig leder: Kjetil Rist – rist@lynfotball.no 

LYN Sportslig leder er øverste leder for Sport i sin avdeling i LYN Fotball. Sportslig leder har ansvar for 

implementering av vedtatt Sportsplan, samt gjennomføring av andre sportsfaglige mål og vedtak. 

Sportslig leder følger opp trenerne og årgangsansvarlige fotballfaglig, samt svarer på spørsmål fra 

lagledere som relaterer seg til sport. Sportslig leder følger også opp direkte mot klubbens spillere ved 

behov for individuell oppfølgning.  

https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/58107a85b3db2b9be8d14f89/1477474950299/Verdidokument+%283%29.pdf
mailto:irene.aasen@outlook.com
mailto:rist@lynfotball.no
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• Sportslig leder Barnefotball: Eirik Bie – bie@lynfotball.no (NB! tiltrer 1. April 2018) 

• Sportslig leder Ungdomsfotball: Dennis Simonsen –  simonsen@lynfotball.no 

• Sportslig leder Senior/Junior: Rolf-Magne Walstad – walstad@lynfotball.no 

Sportslig leder for barnefotballen er kontaktperson i klubben for alle fotballaktiviteter for årsklassene 6-

12 år. Sportslig leder for barnefotball skal:  

• Forstå og implementere klubbens lov- og verdigrunnlag, styringsverktøy og retningslinjer 

• Implementere og utvikle klubbens Sportsplan og barnefotballmodell  

• Tilrettelegge for at alle spillere skal ha et godt sportslig tilbud ved hensiktsmessig organisering 

av kull og lag, herunder organisering av nye kull som starter i klubben. 

• Differensiering/hospitering og treningsprinsipper i tråd med vedtatte retningslinjer. 

• Rekruttere og følge opp LYN-trenere (både klubbens ansatte trenere og foreldretrenere). 

• Opprette tilbud om barnefotballkvelder, trenerkurs og andre barnefotballtilstelninger.  

• Faglig ansvarlig for klubbens fotballskoler. 

• Ansvarlig for årshjul som gir god oversikt over basis aktivitetene 

• Ansvarlig for å god informasjon og kommunikasjon mellom klubb og spiller/lag gjennom 

lagledere, og klubb og trenere  

 

• Kontaktperson barnefotballen frem til 1. april 2018: Vegard Hammershaug – 

vegard@lynfotball.no 

Sportslig leder i barnefotball har også overordnet ansvar for LYN Akademiet som er et treningstilbud for 

ivrige fotballspillere i alderen 8-12 år. LYN Akademiets treninger følger skoleruten og gjennomføres hver 

ukedag fra klokken 14.30-15.50 på Kringsjå kunstgress. For mer informasjon om LYN Akademiet, trykk 

her. Sportslig leder for barnefotball skal sørge for:  

• Utarbeide, implementere og utvikle Sportsplan og tilbudet for LYN Akademiet  

• Utarbeide årsplan som gir oversikt på sportslig innhold. Kvalitetssikre at LYN Akademiet har en 
progresjon på kvalitet (innhold, trenere, treningsfasiliteter, utstyr etc.) 

• Praktisk planlegging og gjennomføring av øktene 

• Trenerlogistikk og treneroppfølging 

• Ansvarlig for kommunikasjon og informasjon ut mot klubbens spillere og trenere på LYN 
Akademiet 

• Påmelding: Ansvar for påmeldingsprosessen og følge opp utestående betalinger (purring). 
Kontinuerlig kontroll på hvem som er påmeldt 

 

• Kontaktperson akademiet frem til 1. april 2018: Hannes Persson - akademiet@lynfotball.no 

Arrangements- og markedsansvarlig skal legge til rette for, samt videreutvikle gode gjennomføringer av 

LYN Fotballs planlagte arrangementer. Arrangementsansvarlig har et hovedansvar for at 

arrangementene er godt planlagte, og at gjennomføringen er tilfredsstillende. Ved planlegging har 

arrangementsansvarlig ansvar for utarbeidelse av budsjetter, kjøreplaner samt dugnadsplanlegging. 

Arrangement som kommer inn under arrangementsansvarlig er turneringer, klubbarrangmenter og 

fotballskoler i samarbeid med sportslig leder for barnefotballen.  

mailto:bie@lynfotball.no
mailto:simonsen@lynfotball.no
mailto:walstad@lynfotball.no
mailto:vegard@lynfotball.no
http://www.lynfotball.no/akademiet/
mailto:akademiet@lynfotball.no
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• Arrangements- og markedsansvarlig: Trine Mollan - mollan@lynfotball.no (daglig leder frem 

til tiltredelse våren 2018) 

Banekoordinator har full oversikt over aktivitet på klubbens anlegg og er kontaktperson for spørsmål 

vedrørende trenings- og kamptider. Treningstider skal fastsettes i terminliste og sendes ut til alle lag når 

sesongen planlegges. Det kan komme mindre justeringer på grunn av begrenset banekapasitet når 

seriekampene starter, men i utgangspunktet ordnes treningstider gjennom kommunikasjon mellom 

sportslig leder/lagstrener og banekoordinator. Når det gjelder ekstra treninger eller treningskamper er 

det ”først til mølla prinsippet” som gjelder så det kan være fordelaktig å planlegge tidlig og godt for hele 

sesongen, inkludert treningskamper. Booking skjer ved å sende en e-post til banekoordinator.  

Banekoordinator er også kontaktperson for utleie av kunstgressbanene til eksterne leietakere.  

• Banekoordinator: Tresor Egholm - tresor@lynfotball.no 

FIKS er fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem. Klubbene benytter FIKS for å sikre at 

spillere er riktig registrert, melde på lag i serier, registrere kamprapporter og til overganger mellom 

klubber. Klubben har en egen brukerkoordinator som trenere og lagledere må kontakte for å få 

opprettet egen brukertilgang i FIKS.   

• Brukerkoordinator: Tresor Egholm – tresor@lynfotball.no 

Materialforvalter sørger for å behandle og gjøre klar forespørsler om tøy (drakter) og treningsutstyr 

(fotballer, kjegler, vester etc) fra trenere og lagledere. Henvendelser om utstyr skjer via e-post og 

lagleder bør på venge av lagene tilstrebe å sende samlebestilling. Bruk alltid excell ark som er utarbeidet 

for laget og legg inn størrelse på drakt og nummer. Gamle drakter skal alltid innleveres ved henting av 

nye.  

• Materialforvalter: Alan Tano  – materialforvalter@lynfotball.no 

Klubbhuset er åpen for alle i klubben. Dersom lag ønsker å ha foreldremøte, lagfest eller andre sosiale 

tilstelninger så koordineres dette gjennom daglig leder i SFK. All booking av klubbhuset skjer via SFKs 

hjemmeside. Trykk her for å komme til SFKs bookingside.  

• Daglig leder i SFK / booking klubbhus: Sjur Skridshol – sjur@lyn.no 

 

1.2 Anlegg 

Pr februar 2018 råder Lyn over 3 kunstgressbaner og et ballbingeanlegg ved Kringsjå skole. 

Kunstgressbanene (KGB 1, KGB 2 og KGB 3) eies av Oslo kommune, men driftes av SFK. SFK har ansvaret 

for vedlikehold og utvikling av alle banene, inkludert vinterdrift (brøyting, ”slådding” etc.), reparasjon av 

mål og annet utstyr som leies ut til LYN Fotball. SFK har tilsvarende driftsansvar for klubbhuset, 

herunder ansvaret for vedlikehold og utbedringer. SFK er også ansvarlig for drift av kiosken i klubbhuset.  

Utleie av kunstgressbanene koordineres av Lyn Fotball og kontaktpersoner som kan kontaktes er 

Kjetil Rist og Tresor Egholm. 

 

mailto:mollan@lynfotball.no
mailto:tresor@lynfotball.no
mailto:tresor@lynfotball.no
mailto:materialforvalter@lynfotball.no
http://www.lyn.no/klubbhuset/
mailto:sjur@lyn.no
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1.3 Rollen som årskullskoordinator og lagleder 

1.3.1 Arbeidsbeskrivelse for Årskullskoordinator (gjelder kun barnefotballen) 

Årskullskoordinator er sammen med LYN kullansvarlig bindeleddet mellom klubb og lagene på aktuelt 

årskull. LYN kullansvarlig har ansvar for det sportslige treningsinnhold på kullet. Årskullskoordinator har 

overordnet ansvar for kommunikasjon mellom klubben og laglederne på hvert lag.  

Årskullskoordinator skal: 

• Årskulls koordinator kan med fordel være lagleder på ett av lagene på årskullet, men dette er 

ikke et absolutt krav. Det viktige er at det holdes en tett og jevn kontakt med årgangenes 

lagledere og trenere 

• Informere daglig leder og sportslig leder for barnefotballen om nye lagledere 

• Delta på lagledermøter i klubbens regi 

 

1.3.2 Arbeidsbeskrivelse for Lagleder  

Lagleder er den som tar seg av det administrative for sitt lag. Lagleder skal ha et tett samarbeid med 

trener(e) og ha en løpende dialog med administrasjonen. Laglederoppgavene kan selvfølgelig fordeles 

mellom flere foresatte. Det er alltid viktig at lagene har en hovedlagleder til en hver tid. Skulle en 

lagleder av forskjellige grunner ikke kunne fortsette i rollen, er det viktig at foreldregruppen utnevner en 

ny med det samme.  

Lagleders oppgaver (ikke uttømmende): 

• Opprette og bruke/vedlikeholde SPOND kommunikasjonsgruppe for laget 

• Melde fra til daglig leder at man er lagleder og be om å bli lagt inn i Laglederforumet som 

kommuniserer via en egen SPOND-gruppe 

• Mange lag har egen facebook side men dette er ikke ønskelig kommunikasjonsplattform da 

mange ikke ønsker å være på facebook. Det er derfor fint om laget kommer seg over på SPOND  

• Representere laget administrativt og være spillernes og foreldrenes kontaktperson 

• Informere spillere og foreldre om treningstider, seriekamper og cuper 

• Organisere treningskamper dersom trenerne og laget ønsker det. Hjemmelaget booker bane og 

klubbhus, og bestiller dommer. Bortelaget bør derimot betale for dommeren til treningskampen 

(avtal det når man avtaler treningskamp). Dersom hjemmelaget også skal betale dommeren må 

disse dekkes av lagkassen  

• Videreformidle informasjon fra klubben sentralt til den enkelte spiller og foreldre 

• Oppdatere laglister og holde disse ajour ift. klubben. Sikre at klubben får beskjed om nye spillere 

og spillere som slutter 

• Følge opp innbetalinger for lagets spillere i dialog med klubbens administrasjon 

• Være ansvarlig for forberedelser til, og gjennomføring av hjemmekamper 

• Ansvarlig for å sende inn utstyrslister til klubben når det bestilles treningstøy og annet utstyr 

felles fra G-MAX Storo/Hummel. Forestå innsamling av penger og betalinger. Se også pkt. 4 

Utstyr 

• Samarbeide med trenerne/ trenerteam på laget/årgangen 

• Påse at laget blir påmeldt til cuper i henhold til trenernes/sportslig team sine ønsker 
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• Avholde foreldremøte (kan gjerne være for hele årstrinnet dersom det er praktisk) 

• Koordinere oppgaver rundt laget, for eksempel dugnadsarbeid, loddsalg og sesongavslutning 

• Ta initiativ til sosiale tiltak for laget/årgangen (i samarbeid med foreldregruppen) 

• Kontakte dommere til hjemmekamper (Ungdomsfotballen: Oslo Fotballkrets setter opp 

dommere, men viktig å ta en telefon til dem slik at man er sikret at de møter til kamp). 

Barnefotballen: Foreldre tar seg av dømmingen. 

• Oppdatere lagsiden for laget på LYN Fotball sin hjemmeside ”under fanen Ungdomsfotball”  

(gjelder kun ungdomsfotballen). Dette skjer ved å ta lagbilde, legge ut treningsplan slik at laget 

er synlig på LYN Fotball sin hjemmeside  

• Det bør involveres flere foreldre til ulike oppgaver (sosialt ansvarlig, dugnadsansvarlig, 

materialforvalter, økonomi etc.) for å redusere arbeidsmengden og for å ha back-up løsninger 

ved sykdom og flytting eller at barnet slutter i klubben 

• Få tildelt lagkonti fra daglig leder som skal brukes til innbetaling til cuper, reiser mv. Foreløpig er 

lagkonti på plass kun i ungdomsfotballen, men siktemålet er at lagkonti også skal på plass for 

barnefotballen  

Det er fordelaktig om flere personer (foresatte) rundt et lag kan dele på oppgavene, men alle lag skal ha 

en hovedlagleder som er klubbens kontaktpunkt. 

 

1.3.3 Kort om trenerrollen 
Klubbens trenere i ungdomsfotballen har ansvar for den sportslige gjennomføringen av aktiviter rundt 

lagene. Trenerne har ansvar for planlegging og gjennomføring av økter og kamper, samt ansvar for 

individuell oppfølging av spillere og spillerlogistikk i samarbeid med andre lags trenere og sportslig 

ledelse når det er nødvendig. Trenerne er forpliktet til å forholde seg til klubbens retningslinjer og 

planverk. 

Trenerene har ansvar for planlegging av årshjul i samråd med sportslig ledelse og lagledere. Et årshjul 

med aktiviteter for inneværende år/sesong skal være ferdigstilt senest 31. januar og godkjennes av 

sportslig ledelse. 

Oppstår det tilfeller hvor trenere av en eller annen grunn ikke møter som planlagt til trening eller kamp 

skal dette rapporteres direkte til sportslig ledelse for oppfølging. Oppstår det misnøye eller uheldige 

situasjoner med trenere skal hovedlagleder ta kontakt med sportslig ledelse. 

Trenerne står fritt til å velge om de ønsker å delta på sosiale aktiviteter/sammenkomster med spillere og 

foreldre. Det er ikke et krav fra klubben. 

 

1.4 Medlemslister / Laglister 

Oppdatering av medlemslister / laglister for spillere, trenere og lagledere er svært viktig. Bruk gjerne 

excel-malen i SPOND ved importering eller eksportering av lister i SPOND. Medlemslistene / laglistene 

brukes også til oversendelse daglig leder for utsendelse av treningsavgift, medlemskontingent og 

rapporter til Fotballforbundet. Du finner en mal her. I tillegg er det utgangspunktet for all 

kommunikasjon med spillere, foreldre og trenere gjennom SPOND. Listene er også viktige med 

oppdaterte e-post adresser da kommunikasjon fra daglig leder til klubbens medlemmer normalt skjer via 

file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H7GLGUHL/Mal%20laglister.xls
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e-post. Oppdaterte medlemslister / laglister er også svært viktig for å sikre at spillerne har forsikringer 

og er også nødvendig for å rapportere riktig i forhold til overganger innad i klubben og ved overgang til 

annen klubb. 

Administrasjonen ønsker oppdaterte medlemsregister / laglister til enhver tid. Lagledere / trenere skal 

derfor melde alle spillerendringer fortløpende til daglig leder.  

 

1.5 Inn- og utmelding 

1.5.1 Inn-/utmeldinger av spillere 

Dersom ny spiller fra annen klubb skal delta på trening, treningskamper eller turneringer i regi av LYN 

Fotball MÅ det foreligge skriftlig tillatelse fra tidligere klubb. Dette for å sikre at tidligere klubb er 

informert om spillerens ønske, samt at fotballforsikringen først er gjeldende for spilleren når bekreftelse 

fra tidligere klubb foreligger. Det er trener og sportslig leder som må forsikre seg om at en slik tillatelse 

er på plass før spiller deltar i trening.  

Alle overganger fra andre klubber i ungdomsfotballen i Lyn Fotball skal godkjennes av Sportslig leder for 

ungdomsfotball. Eventuelle henvendelser fra LYN til andre klubber skal også kun skje i regi av Sportslig 

leder. 

Dersom spiller skal ta overgang fra en annen klubb må spillerens foreldre sørge for at skjema for 

overgang (samtykkeskjema – gjelder kun for spillere over 12 år) innsendes/leveres til administrasjonen 

(FIKS-ansvarlig). Les punkt 1.6 Overganger for mer informasjon.  

Ingen spillere er berettiget for deltagelse i offisielle kamper (seriespill, NM, Obos Cup, Adidas Cup) for 

LYN Fotball før overgang er bekreftet av Norges Fotballforbund. Trener / lagleder må ha en dialog med 

administrasjonen rundt spillere de er usikre på om er spilleberettiget for klubben. Spillere som ikke er 

spilleberettiget for klubben vil blant annet ikke kunne settes opp i kamptropp i FIKS.  

Alle som skal spille fotball i LYN Fotball må være medlem av klubben, samt betale treningsavgift. Det er 

daglig leder sitt ansvar å følge opp manglende betaling. Ingen spillere er forsikret gjennom aktivitet i 

klubben uten medlemskap! 

Spillere som skal slutte i LYN Fotball må sende mail til daglig leder: rist@lynfotball.no. Dette gjøres 

enten av lagleder eller foresatte. Viktig at informasjon om utmelding sendes slik at sluttdato for 

engasjementet i klubben kan registreres.   

 

1.5.2 Drakter 

Når spillere slutter må det gis skriftlig beskjed til klubben om utmeldingen, jfr. forrige punkt. Husk også 

at drakttrøyen skal leveres tilbake. Hvis den ikke tilbakeleveres blir det sendt en faktura til spilleren på 

kroner 400.  

 

mailto:rist@lynfotball.no
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1.6 Overganger 

Alle skjemaer for overganger ligger på NFF’s hjemmeside: www.fotball.no. Se under NFF i menyen, 

deretter ”Skjemaer”. Ta kontakt med FIKS-ansvarlig som vil følge opp eller bistå lagleder, trener og den 

nye spillerens foreldre i prosessen.  

Det finnes forskjellige typer overganger. Under kan du lese en kort forklaring av forskjellene, slik at riktig 

skjema velges for overgang: 

1. Overgangsskjema (med eller uten kontrakt – spillere over 12 år): Fra sesongen 2013 er 

overgangsskjemaet byttet ut med et samtykkeskjema (for spillere under 18 år må også foreldre 

signere). Samtykkeskjemaet sendes til FIKS-ansvarlig i klubben. 

NB: Spiller er ikke spilleklar for ny klubb før trener/lagleder mottar bekreftelse fra 

administrasjonen på at overgangen er formelt i orden.  

Samtykkeskjemaet finner du her.  

Husk å fylle ut alle feltene på samtykkeskjemaet!  

LYN Fotball fyller ut tidligere klubbs registreringsnummer, mens resterende felter fylles ut av 

trener/lagleder/spiller/foresatt. Disse feltene skal fylles ut: 

• Idrettsnummer: Første felt er K dersom du er kvinne og M dersom du er mann. Neste 

seks felter er fødselsdato. Siste tre felter er de tre første bokstavene i fornavn. Det vil si 

at dersom du er en gutt som heter Ola Nordmann og er født 12.6.1978, er 

idrettsnummeret ditt: M120678OLA 

 

• Ny klubb: LYN Fotball 

 

• LYN Fotballs registreringsnummer: 03011207  

Samtykkeskjemaet leveres på kontoret til FIKS-ansvarlig eller via e-post: tresor@lynfotball  

Tips: Vent med å skrive overgangspapirer til det er helt sikkert at personen faktisk ønsker et 

klubbskifte. En overgang koster mye! 

2. Endring av klubbtilhørighet: Skjemaet benyttes kun for spillere som ikke har spilt obligatoriske 

kamper de 2 siste årene eller som kommer fra en strøket/nedlagt klubb. 

 

3. Melding om klubbskifte: For spillere under 12 år pr 1. januar. 

 

4. International transfer: For spillere over 12 år som har vært medlem av/registrert i klubb i et 

annet forbund tilsluttet av FIFA. 

 

5. Utlånsavtale: For spillere over 16 år med gyldig spillerkontrakt i utlånsklubben. 

http://www.fotball.no/
https://www.fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk_overgang-15.pdf
mailto:tresor@lynfotball.no
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1.7 Lisens/forsikring 

Alle spillere må stå i klubbens medlemsliste for å være spilleberettiget for LYN Fotball. Gjennom klubben 

har alle lag en lagforsikring. Det er spillerenes foresatte sitt ansvar at medlemskontingent er betalt slik 

at lagforskringen dekker spilleren. Dersom spilleren ikke står i medlemsregistreringen, betyr dette at 

spilleren ikke er forsikret.  

Den enkelte kan også velge Utvidet fotballforsikring ved å selv betale for dette. Forsikringsperioden 

løper fra 01.03 til 28.02. Utvidet forsikring dekker spesielt belastningsskader i tillegg til akutte skader. 

Man kommer til undersøkelse innen 10 dager, utvidet fysioterapi og opp til kr 100.000 i 

operasjonsutgifter. For fullstendige vilkår og dekninger, samt bestilling av utvidet forsikring, les mer her. 

VIKTIG: De som ikke er lisensregistrert (medlem i klubben) er ikke forsikret. Å bruke spillere som ikke er 

spilleberettiget  for LYN Fotball kan derfor få alvorlige følger for spilleren ved skade og skal ikke 

forekomme. Klubben kan nekte spillere som ikke har betalt medlemskontingent og medlemsavgift fra å 

delta på trening og kampi regi av klubben. 

 

1.8 Skademelding 

Dersom en spiller blir skadet, og må ha behandling, finnes skademeldingsskjema på 

www.fotballforsikring.no. Der finnes også all informasjon om fotballforsikring. Ta også kontakt med 

Idrettens Skadetelefon; telefonnummer 04420, åpent alle dager og hele året klokken 09-21.  Husk også 

å skrive bak på dommerrapporten dersom det skjer skade i kamp. For mer informasjon om hva man gjør 

ved skade, trykk her. 

 

1.9 Refusjon av treningsavgift ved langvarig skade 

Ved skader eller sykdom med varighet i 3 måneder eller mer, kan klubben kontaktes for å få reduksjon i 

treningsavgift. Kopi av legejournal/epikrise må forelegges klubbens administrasjon. 

 

2. Lagutstyr og økonomi 
Klubben dekker kostnader for treningsutstyr som lagbag med baller, kjegler og vester, kampdrakt,  

påmelding til seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), påmeldingsavgifter til turneringer*, 

anleggsdrift og vedlikehold (baner, klubbhus, garderober, styrkerom etc), administrasjonen og trenere i 

ungdomsfotballen. Alle nye lag i ungdomsfotballen vil få utlevert en førstehjelpsbag med nødvendig 

innhold. 

* Klubben dekker påmeldingsavgiften (lagsavgiften) til to turneringer i ungdomsfotballen og en 

turnering i barnefotballen. Ønsker lagene å delta på flere cuper enn det klubben dekker, må lagene 

dekke dette selv. Spesielt ved overnattingscuper og cuper i utlandet kommer det ekstra kostnader. 

Ønsker lagene mer utstyr enn minimumsbehov, må også dette dekkes av lagene. Det oppfordres derfor 

til at hvert lag utarbeider eget budsjett. Klubben anbefaler dugnadsarbeid til å skaffe de nødvendige 

inntekter til lagenes aktiviteter utover det som dekkes av klubben.  

 

 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
http://www.fotballforsikring.no/
http://www.lynfotball.no/hva-gjr-vi-ved-skade/
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2.1 Medlemskontingent og treningskontingent 

Medlemskontingent må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget/forsikret.  

For sesongen 2018 er medlemskontingenten: 

• Enkeltmedlemskap i LYN Fotball: kr. 520.-,  

• Enkeltmedlemskap i to av klubbene (f.eks. LYN Fotball og LYN SKI): kr. 727.-  

• Enkeltmedlemskap i tre av klubbene (LYN Fotball, LYN SKI og LYN TOPPFOTBALL): kr. 934.-  

 

• Familiemedlemskap i LYN Fotball: kr. 1 037.-,  

• Familiemedlemskap i to klubber (f.eks. LYN Fotball og LYN SKI):  kr. 1 451.- 

• Familiemedlemskap i tre klubber (LYN Fotball, LYN SKI og LYN TOPPFOTBALL): kr. 1 864,- 

Medlemskontingenten er IKKE det samme som treningsavgift. Medlemskontingenten betales årlig ved 

registrering av spiller/familiemedlemskap via klubbens hjemmeside og betales via Rubic. Det sendes ut 

e-post, men spiller kan gjerne betale også direkte ved å gå på hjemmesiden – medlemskontingent – og 

registrere seg som medlem (gjøres hvert år med oppdatert informasjon av medlemmet). Det er 

avgjørende for å få spille og få forsikring at medlemskontingenten er betalt.  

I tillegg til medlemskontingenten til klubben må det betales en årlig treningsavgift til LYN Fotball. 
Årsmøte vedtar treningsavgiften i mars hvert år. Alternativt og av hensyn til budsjettarbeidet gis styret 
fullmakt på årsmøte til å fastsette treningsavgiften.  

Oppdatert treningsavgift finnes her.  

Treningsavgiften i barnefotballen (6-12 år) faktureres en gang i året med betalingsfrist 15. april.  

I ungdomsfotballen (13-19 år) faktureres treningsavgiften i avdrag. Det vil bli innført månedlige avdrag 
som strekker seg fra 4 – 8 avdrag, alt ettersom hvilken treningsgruppe man tilhører og totalsummen på 
treningsavgiften. Vennligst merk at det er forholdsvis kort betalingsfrist på avdragene og forutsetningen 
for å delta på trening og kamp er at treningsavgiften er betalt.  

Treningsavgiften skjer via Rubic som sender ut til e-post og mobil så det er viktig at riktig e-postadresse 
og mobilnummer er opplyst klubben til enhver tid. Administrasjonen vil oversende mal for lagliste til 
lagleder som returnerer denne ferdig utfylt. 

Før første seriekamp vil det sendes lister til lagledere om hvem som har betalt medlemskontingent og 
treningsavgift. Dersom det ikke er betalt vil vedkommende spiller ikke få adgang til å spille seriekamper, 
cuper eller delta på treninger før dette er oppgjort. 

Lagledere er ansvarlig for å kontakte de enkelte spillere/foreldre og purre på at disse betaler innen en 
gitt frist (med informasjon om at spiller ikke kan delta i trening og spill etter en gitt dato dersom 
innbetaling ikke har skjedd). Dersom denne ikke overholdes vil Administrasjonen sende ut ny liste over 
spillere som ikke lenger har lov til å trene og spille kamper. Det er lagledere, sammen med trener, som 
er ansvarlige for å påse at spillere som ikke har betalt kontingent/avgift heller ikke deltar på 
treninger/kamper osv.  

Spillere som melder seg inn i klubben etter 15. august betaler halv treningsavgift for sin årgang.  

Spillere som ankommer laget etter 1. november kan prøvespille og delta på treninger frem til  

31. desember uten å betale treningsavgift, men må betale medlemskontingent for å være dekket av 

lagsforsikring. 

http://www.lynfotball.no/medlemskap/
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I de tilfeller hvor det er spillere med betalingsutfordringer ber vi lagledere om å sette de foresatte i 

kontakt med daglig leder slik at dialog og løsning på utfordringen etableres.   

 

2.2 Lagkonto 

I henhold til NIFs regler er lagene pålagt til å ha sine lagskontoer gjennom klubben. Private lagskontoer 

må derfor avsluttes umiddelbart i ungdomsfotballen, og pengene skal overføres til tildelt lagskonto. I 

denne anledning har LYN Fotball en avtale som pålegger klubben å ha alle lagskontoer i DNB. Ta dermed 

kontakt med daglig leder for å få opprettet lagskonto.  

 

2.2.1 Rutiner og regler for lagskonti 

Ta kontakt direkte med daglig leder for å få opprettet konto i regi av Lyn Fotball. 

Lagkontoene administreres av hvert enkelt lags økonomiansvarlig og daglig leder i LYN Fotball. 

Lagkontoene benyttes til alle aktivitetene i lagenes regi som regnes som klubbaktivitet 

(dugnadsinntekter, betaling av cuper, innkjøp av treningsutstyr, betaling for treningsleir etc.). 

Lagkontoene bokføres i klubbens regnskap og er med å bidra til momskompensasjonen som klubben 

tildeles hvert år. Dette vil utgjøre et betydelig tilskudd til klubbens inntekter.  

Det gjøres spesielt oppmerksom på at alle fellesbestillinger av klær og utstyr også skal betales gjennom 

lagkonto. Noen lag ønsker av og til å bestille tøy samlet til spillere fra G-MAX Storo for å få en bedre pris. 

Disse bestillingene skal da betales gjennom lagkonto.  

Fakturaer som skal betales fra lagskontoen skal være stilet til Lyn Fotball (leveres/sendes direkte til 

klubben merket med riktig lagsnavn). Følgende rutiner skal følges: 

1. Når lagene trenger å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, 
faktura eller lignende dokumentasjon som økonomiansvarlig er ansvarlig for å arkivere. 

2. Alle bilag, faktura eller lignende dokumentasjon skal scannes av lagenes økonomiansvarlig og 
sendes til Sigrid.Grepperud@sb1r.no hvert kvartal på disse datoene; 15. april, 15. juli, 15. 
oktober og 15. januar. Legg bilag, faktura eller lignende dokumentasjon i kronologisk rekkefølge 
etter dato. Merk emnefeltet i e-posten til regnskapsfører med: LAGNAVN + KONTONUMMER. 

3. Utbetaling fra lagkonto skal godkjennes i nettbanken av lagenes økonomiansvarlig + daglig leder 
i LYN Fotball 

For videre avklaringer anbefales det at det tas kontakt med daglig leder direkte. 

 

2.3 Bøter 

Alle bøter forårsaket av laget selv, så som manglende kamprapportering, for sent oppmøte på kamp, 

omberamming av kamper etc betales av laget selv. Disse bøtene/gebyrene fra Oslo Fotballkrets vil 

komme til klubben som da vil betale boten, men denne vil belastes lagkassen. 

 

2.4 Klubbdugnader 

Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben. Den er grunnmuren i all videreutvikling av LYN Fotball. I 

LYN er det ikke mulig å betale seg fri fra den dugnadsplikt man påtar seg ved medlemskap eller som 

mailto:Sigrid.Grepperud@sb1r.no
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foreldre av barn med medlemskap i klubben. Det er fordi vi er helt avhengige av menneskelige ressurser 

for å drive klubben, sikre et godt sportslig tilbud gjennom forsvarlig økonomi, og dertil gjennomføre 

arrangement med god kvalitet. LYN arrangerer flere turneringer og arrangement i løpet av året for å gi 

spillerne et sportslig godt tilbud. Nedenfor finner du en link med de planlagte arrangementene for 

inneværende sesong, og hvilke lag som har dugnadsansvar til hvert enkelt arrangement. Vi tar likevel 

forbehold om at antall arrangementer og arbeidsoppgaver kan endres i løpet av året. Vi vil i disse 

tilfellene tilstrebe å kommunisere dette ut så raskt som mulig for å hjelpe de som skal på dugnad å 

planlegge dette i god tid. Vi ønsker å løse dugnadsarbeidet så smertefritt som overhode mulig for alle 

involverte. 

Dugnadslisten for inneværende sesong fremkommer i linken nedenfor og skal være oppdatert før 1. 

mars hvert år. Dugnadene klubben setter opp er obligatoriske og det forventes at man stiller på disse. 

Dugnadslisten settes opp av arrangementsansvarlig. Bytter av vakter skjer internt i laget/årskullet og 

skal ikke gå gjennom administrasjonen (heller ikke arrangementsansvarlig). Dugnadslisten er satt opp i 

Google Docs som er en nettbasert løsning for Word. Google Docs er et levende dokument hvor det er 

lett å redigere forandringer. Dette gjør det enklere for alle involverte å forholde seg til. Ettersom 

dugnadsplanen nå er publisert og kommunisert ut, forventer klubben at alle foreldre holder av gitte 

datoer. Dersom du/dere absolutt ikke har mulighet til å stille på dugnad forventes det at du selv finner 

en erstatter og oppgir kontaktinformasjon til ansvarlig for arrangementet. Vi er helt avhengige av 

dugnadshjelp til våre arrangementer. Arrangementene er helt nødvendige for at klubben skal kunne gi 

et godt sportslig tilbud til barn og unge. 

For spørsmål rundt dugnader ta kontakt med klubbens arrangementsansvarlige. 

Oversikt over dugnader finnes på klubbens hjemmeside, trykk her. 

 

3. Treningsforhold 
 

3.1 Treningstider 

Treningstider/baneplan for Kringsjå idrettspark utarbeides av banekoordinator. Link til treningstidene på 

Kringsjå: http://www.lynfotball.no/treningsplan-kringsj/ 

 

3.2 Baner 

• KG1 (fullverdig 11er bane)  

• KG2 (9 er bane) 

• KG3 (fullverdig 11er bane)  

• Ballbingene Kringsjå skole (3 ballbinger) 

• De fleste barnefotballagene i Lyn Fotball har sin sommeraktivitet på løkkene (Månejordet, 
Rektorhaugen, Berg skole, Godalsparken etc) i nærområdene. Løkkene driftes av Oslo kommune 
og Nordre Aker bydel. Ta kontakt med ansvarlig for barnefotballen for spørsmål rundt 
treningstider på løkkene. Klubben vil tilby fast årskullstrening men oppfordrer samtidig til et 
godt samarbeid om treningstider mellom lagene som benytter seg av løkkene 

http://www.lynfotball.no/klubbhndbok/
http://www.lynfotball.no/treningsplan-kringsj/
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• Klubben setter også opp faste treningstider for barnelag på kunstgressbanene på Kringsjå. Disse 

tidene kommer fram av treningsplanen som ligger på hjemmesiden og kan koordineres med 

banekoordinator og sportslig leder i barnefotballen 

• Klubben har ingen treningstider i hall for sine lag i ungdomsfotballen. Den tiden klubben leier av 

innetid er forbeholdt barnefotballen. Ved noen anledninger kan det være innetider som 

barnefotballen ikke benytter seg av, og da vil administrasjonen gjøre disse tilgjenglig for lag i 

ungdomsfotballen som kan være interessert 

• Klubben har investert i å bygge et flott ballbingeanlegg ved Kringsjå skole. Her vil klubben sette 

opp treningstider. Primært er ballbingene tenkt inn mot barnefotallen 

Noen enkle baneregler som lagleder og trener anmodes kommunisert ut til laget spillere og foreldre 

som alle bes følge opp også i praksis: 

• Pass på at hunder og andre dyr ikke er på banen (det er forbudt med dyr på banen). Bakterier 
fra urin og ekskrementer kan være direkte farlig i skrubbsår og kan lett gi infeksjoner. En 
kunstgressbane har ikke den samme egenskapen som vanlig gress til å filtrere vekk dette 

• Plukk opp søppel, hold banene pene og rene – bruk søppeldunkene 

• Skader på utstyr meldes administrasjonen for utbedring  

• Røyking og snus forbudt, også langs sidelinjen 

• Sykling på banen er ikke tillatt 

• Ved flytting av mål: Mål med hjul: løft opp målene og benytt hjulene til å trille målene. Mål uten 
hjul må løftes. Ikke dra målene langs kunstgresset det ødelegger banen og målet 

• Sammenleggbare småmål: Legges sammen og settes tilbake på anvist plass etter bruk 

• Klatring i ballfangernett og målnett er forbudt – nettene tåler ikke klatring. Ser man spillere som 
klatrer i nettene så gi beskjed direkte til spilleren, uavhengig om hun/han er tilknyttet ditt lag 
 
Vinter: 

• Gå ALDRI på en bane som ikke er måkt 

• Alle målene skal stå på den ene siden av banen (anvisning kommer) 

• Alle målene skal stå med åpningen inn mot banen 

• Alle målene skal stå på hjulene for å forhindre at de fryser fast 

• Alle målene skal skyves helt utenfor banen, slik at de står tett inntil ballfangernettene 
• Det er ikke lov til å oppholde seg på banen under måking 

 

3.3 Lys på banene 

Ved kamper og trening skal lys komme på automatisk på alle baner. Lyset går også av automatisk på alle 
baner presis klokken 22:15. Dette styres av Oslo kommune og vi har ingen innflytelse over slukkingen av 
lys.  

Dersom lysene ikke er satt på kan det ringes til en av de ansatte i administrasjonen (kontaktinfo på side 
22). 

 
3.4 Garderober 
Låner våre lag eller motstanderlag garderober på klubbhuset skal våre trenere og/eller lagledere (evt. 
andre i støtteaparatet) påse at garderobene er kostet og ryddet etter bruk, samt lys er slukket og dør inn 
til garderobe er låst. Viser det seg at garderober forlates uten at det er kostet og ryddet kan utfallet 
være at disse vil bli gjort utilgjengelig ved senere anledninger.  
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4. Utstyr 
Lyn Fotball har utstyrsavtale med Hummel og alle spillere/trenere er forpliktet til å bruke deres LYN-

produkter i kamp- og treningssammenheng. 

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE BEKLEDNING 

• Alt av  treningstøy, gensere, jakker og annet profileringstøy skal være av merket Hummel og være 
påført LYN Fotball-logo  

• Alle lag skal kle seg likt med Hummel profileringstøy, inkl bager, når de deltar på seriekamper, 

cuper og andre arrangementer. Leggskinn er påbudt! 

Følgende farger som gjelder på trenings- og kamptøy fra Hummel:  

• Treningsgenser – rød  

• Treningsskjorte – rød og blå 

• Treningsbukse – sort 

• Treningsjakke – rød/grå 

• Shorts - blå 

• Strømper – rød 

Klubben dekker følgende utstyr: 

• Spillertrøye til alle spillere med trykk (LYN-logo, klubbreklame og nummer). Sokker og shorts 
dekkes kun en gang ved innmelding for nye spillere men er påkrevet som standard utstyr 

• Keepertrøye  

• Fotballer til hvert årskull. Ballene må lagene forvalte på en god måte, og selv supplere hvis de 
mister noen. Tapte baller må erstattes, og lagbag innleveres ved overgang fra barnefotball til 
ungdomsfotball 

• Vester og kjegler (hatter) 

• Grunnleggende førstehjelpsutstyr 

• Dommerfløyte  
 

Alle spillere får én LYN hjemmedrakt (med logo, reklame og nummer). Tapt drakt må erstattes av den 
enkelte spiller tilsvarende klubbens merkostnad for å kjøpe inn ny drakt.  
 
Den enkelte spiller eller laget/årgangen dekker: 

• Alle tekstiler utenom drakt 

• Supplerende forbruksmateriell som isposer, tape og lignende 

• Ekstra drakt/bortedrakt (NB: Må være Hummel / bortedrakten skal være blå). Det er valgfritt om 
lag ønsker å gå til innkjøp av bortedrakter 

• Alt annet fotballutstyr 
 
Ved behov for utstyr tar man kontakt på e-post med klubbens materialforvalter. Alle lag er ansvarlige for 
å behandle utstyr forsiktig, og de er ansvarlig for mistet utstyr. Hvis det mangler utstyr, må dette erstattes 
av lagkassen.  
 
Spillerdrakter som er for små eller tilfeller hvor lag har spillere med identiske draktnummer kan ta kontakt 
på e-post med klubbens materialforvalter. Her ber vi lagleder lage en oppstilling for å gjøre logistikken så 
enkel som mulig. I de yngste årsklassene gjør det ingenting om noen spillere har identiske draktnummer 
på spillerdraktene. 
  
Ønskes det ytterligere utstyr enn baller, kjegler, vester og førstehjelpsutstyr må dette bekostes av 
lagene selv. Administrasjonen er behjelpelig med fellesbestillinger til våre klubbpriser etter avtale. 
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4.1 Innkjøp av treningstøy: G-MAX Storo 

G-MAX Storo er LYN Fotballs samarbeidspartner på tøy, og alle klubbens medlemmer får 20 % rabatt på 
alle Hummel-produkter, og 15 % rabatt på resten av G-MAX Storo sitt sortiment. G-MAX Storo trykker 
på logoer og initial på treningstøy ved forespørsel i butikken. 
 
Medlemmer som ønsker å få rabatterte priser må vise fram sitt digitale medlemskort. Medlemskortet 
kan lastes ned via denne linken. 
 
Det er også mulig å gjøre fellesbestillinger gjennom LYN Fotball med 30% rabatt til lagene.  
  
Ved fellesbestilling er prosedyren som følger: 

1. Lagleder tar opp bestilling for sitt lag 
2. Bestilling sendes direkte på mail til daglig leder som tar bestillingen videre med G-MAX Storo. 
3. Lagleder sjekker ordrebekreftelse og hva dette koster og sørger for å samle inn penger fra laget.  
4. Faktura fra G-MAX Storo vil bli oversendt til økonomiansvarlig som betaler regningen fra 

lagkonto. 
5. Varene ankommer klubbhuset og kan utleveres dersom innbetalingen er mottatt av LYN Fotball. 

Lagleder må sjekke at antallet stemmer iht ordrebekreftelsen fra G-MAX.  

5. Seriekamper / Cuper 
Seriekampene strekker seg fra mars til november. Påmeldingsfrist for barnefotball til og med 10 år er i 

februar og for ungdomsfotball fra og med 11 år i januar. Påmeldinger til seriespill gjøres sentralt av 

klubben. 

Dersom en seriekamp må omberammes er det viktig at Oslo Fotballkrets sine retningslinjer følges. Brudd 

på omberammingsrutinene likestilles med ikke møtt til kamp (tapt kamp og bot). Les mer om 

omberamming/utsettelse av kamp her. 

Ved ønske av omberamming av kamper på Kringsjå skal banekoordinator først gi tillatelse for 

omberamming.    

 

5.1 Viktig informasjon for 5er,  7er og 9er - barnefotball 

Barnefotballens grunnprinsipper (NFF) skal overholdes. Noen av de viktigste reglene er; keeper har ikke 

lov til å sparke ballen over midtbanen (uten sprett), offside dømmes ikke, tilbakespill til keeper er lovlig, 

laget kan bytte spillere så mange ganger en ønsker uten å avklare med dommer. Her finnes komplette 

retningslinjer og spilleregler for barnefotballen.  

Normalt er det en forelder som dømmer kampene og dette avtales mellom motstanderlagene. Barn 

under 14 år skal ikke benyttes til å dømme. 

Lagleder eller noen andre i foreldregruppen har ansvar for å ønske bortelaget velkommen og vise dem 

til rette på anleggene våre. 

Lagleder med foreldregruppe har ansvar for at banen er klargjort til kamp. 

Fra og med sesong 2018 spilles 9er fotball siste år i barnefotballen.  

http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid=5D6ABC84-3A66-43E4-9C63-4D46E9079040
https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/omberammingutsettelse-av-kamp/
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/
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5.2 Viktig informasjon for 11er lag 

Spilleregler og råd om ungdomsfotball fra NFF finner du her.  

Lagleder, eller noen andre i foreldregruppen, har ansvar for å ønske bortelaget velkommen og vise dem 

til rette på anleggene våre, samt eventuelt vise dem garderobe. 

Lagleder med foreldregruppe har ansvar for at banen er klargjort til kamp. 

 

5.3 Kamprapporter i ungdomsfotballen - FIKS 

Det benyttes elektroniske kamprapporter i alle serier fra 13 år og oppover. 

Kamprapporten er det offisielle dokument for kampen. Dette innebærer at de opplysningene som er 

oppført i kamprapporten vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av tabell, ved behandling av eventuelle 

sanksjonssaker, protester og ved registrering av advarsler og utvisninger. Det er derfor viktig at 

utfyllingen er fullstendig og nøyaktig. 

Les mer generelt om kamprapporter, riktig utfylling av kamprapporter og resultatrapportering her. 

Oslo Fotballkrets arrangerer jevnlig FIKS-kurs for lagledere. Trykk her for å se datoer for disse kursene 

som kan være nyttig å få med seg. 

 

For spørsmål rundt FIKS og for brukerinformasjon ta kontakt med klubbens FIKS-ansvarlig. 

 

5.4 Dommere (11er) 

I de fleste årsklassene i ungdomsfotballen er det Oslo Fotballkrets som setter opp dommere, men det er 

viktig at lagleder tar kontakt med dommer(e) dagen før kamp for å være sikker på at de møter til riktig 

tid.  

Dersom det ikke er oppnevnt dommer til kampen av kretsen, plikter hjemmelaget å skaffe en 

kampleder. Oslo Fotballkrets setter opp dommere i 9er fra 13-års klassen og eldre. Særskilt for 13- års 

klassen 9er vil kretsen dekke 1. og 2.divisjon gutter og 1.divisjon jenter. Øvrige 9er kamper må klubbene 

selv sørge for å ha disponible dommere til.  

Dukker oppnevnt dommer ikke opp til kamp er bortelaget forpliktet til å godta at foreldre eller trener 

stiller som dommer. Det er viktig at lagleder/trenerinformerer daglig leder i etterkant slik at kretsen får 

informasjon om dommere som ikke dukker opp. Det kan være lurt å ha en dommerfløyte liggende i 

lagsbag i tilfellet dommer ikke møter til kamp. Les mer om på kretsens sider her. 

Oversikt over Lyns ungdomsdommmere finner du ved å trykke her. 

Oversikt over dommere i Oslo Fotballkrets finner du ved å trykke her. 

Dommere i seriekamper og Obos Cup skal selv sende dommerregning direkte til klubben 

(rist@lynfotball.no).   

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/kampgjennomforing/kamprapporter/#74041
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/artikler/2017/andre-artikler/kursoversikt-FIKSkurs/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/kampgjennomforing/oppsatt-dommer-ikke-mott/
http://www.lynfotball.no/dommer/
https://www.fotball.no/fotballdata/finn-ledige-dommere/
mailto:rist@lynfotball.no
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Kun dommerkostnader for obligatoriske kamper, satt opp av krets eller forbund, vil dekkes av 

klubben. Treningskamper må dekkes av lagkassen. Treningskamper som spilles på Kringsjå burde 

dekkes av bortelag da LYN stiller med bane og garderober. 

 

5.5 Cuper/turneringer 

Anbefalinger for hvilke cuper våre lag skal delta på framgår i sportsplan. Det anbefales at alle cuper i 

ungdomsfotballen avtales med trener og sportslig leder for å sikre riktig belastning og nivå.  

Påmeldingsavgiften til cuper dekkes slik av klubben: 

• 5er lag: én ekstern + to interne cuper pr sesong 

• 7er lag: én ekstern + to interne cuper pr sesong  

• 11er lag: to eksterne cuper pr sesong 

Cuper utover dette må dekkes av lagene selv. Det minnes om at det er lagkonto som skal benyttes for 

påmeldinger etc. (se Punkt 2.2. Lagskasse). Klubben dekker lønn til trenerne, men reise og opphold for 

trenerne dekkes av lagkassen.  

I de tilfeller der klubben dekker påmeldingsavgift til cuper så refunderes lagkontoene etter lagleder har 

sendt daglig leder refusjonsgrunnlag (bilag). 

Når det gjelder Norway Cup så dekker klubben påmeldingsavgift på 2.500 kr. Norway Cup har gjort om 

på sin betalingsstruktur som har bidratt til at turneringen er blitt dyrere å delta på for lokale lag fra 

Oslo. 

 

5.6 Treningskamper 
Utenom sesong vil det alltid være behov for treningskamper. Dette koordineres av lagene selv ved 
trenere og lagledere, men sportslig ledelse vil også kunne bistå i prosessen ved å finne motstandere. I 
Oslo er det ofte lett å finne motstandere til treningskamper, men her er noen enkle råd: 

• Bruk MinFotball-appen og kontakt lag som man spilte mot i fjorårets serie eller skal møte 
kommende sesong. 

•  Gå sammen med lokale klubber om å lage vinterserie. 

• Benytt dere av treningskamp.no som er en portal for å finne motstandere til treningskamper. 

For treningskamper som skal ønskes spilt på Kringsjå er det viktig at det avtales med Banekoordinator.  

Treningskamper må dekkes av lagkassen. Treningskamper som spilles på Kringsjå burde dekkes av 
bortelag da Lyn stiller med bane og garderober. 

 

5.7 Viktige datoer 

Klubben melder på lag til seriespill. Her er kretsens påmeldingsfrister: 

21. november:  Seriespill for klassene 11er senior og G16/19 år interkrets året etter 
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9. januar:  Telenor Cup (NM 16 – 19 år NFF) 

10. januar: Seriespill for klassene M55, M48, M40, M33; K35, K28, senior menn/kvinner 7er 

og klassene 15 – 19 år 

31. januar:  Seriespill for klasse 8 – 14 år 

31. januar:   OBOS cup 

30. mars:  Seriespill for klasse 6 - 7 år 

6. Utdanning 
Klubben oppfordrer trenere og lagledere til å delta på trenerkurs. Oslo Fotballkrets og LYN Fotball har en 

rekke tilbud. Kretsen arrangerer Grasrottrenerkurs og barnefotballkvelder som trenere og lagledere kan 

delta på. LYN har trenerutviklingskurs og trenerforum i egen regi i barnefotballen (for kurs i 

barnefotballen ta kontakt med barnefotballansvarlig). Klubben jobber mot å heve kompetansen blant 

både våre trenere og oppfordrer alle til å ta del i trenerutviklingskurs. 

Klubben dekker kursutgifter etter avtale. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon. 

7. Politiattest 
Det er krav om politiattest for alle som har noe slags verv/funksjon i LYN Fotball, herunder også alle 

trenere og lagledere i barnefotballen. Slik politiattest vil rutinemessig bli innhentet av klubbens 

administrasjon for trenerne i ungdomsfotballen. Lagledere vil motta e-post med påminnelse, men alle 

lagledere bør selv påse å ha slik attest som fremlegges daglig leder for kontroll.  

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komité vedtok i 2008 at hele norsk idrett 

skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med 

utviklingshemming. Politiattesten fremvises til daglig leder i Lyn Fotball. Du kan lese mer om ordningen 

her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/.  

Kontaktperson for politiattest i Lyn Fotball er daglig leder. 

8. Nyttige lenker og telefonnummer: 
Lyns hjemmeside:   www.lynfotball.no  

Oslo Fotballkrets:   www.fotball.no/Kretser/oslo  

Norges fotballforbund:   www.fotball.no  

Oslo Fotballkrets årshjul:  https://www.fotball.no/kretser/oslo/om-kretsen/arshjul/ 

Forsikring:    www.fotballforsikring.no 

Ved skade:    Idrettens Skadetelefon 04420 alle dager fra 09-21 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://www.lynfotball.no/
http://www.fotball.no/Kretser/oslo
http://www.fotball.no/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/om-kretsen/arshjul/
http://www.fotballforsikring.no/
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MinFotball app:   http://www.minfotballapp.no/ 

Spond:    www.spond.com 

 

9. Kontaktpersoner i LYN Fotball: 

 
Daglig leder: Kjetil Rist - rist@lynfotball.no / 48 21 35 94 

Sportslig leder barnefotball: Eirik Bie – bie@lynfotball.no / 99 12 71 10 (fom 1. April 2018) 

Sportslig leder ungdomsfotball: Dennis Simonsen - simonsen@lynfotball.no / 48 39 44 39 

Sportslig leder senior og junior: Rolf Magne Walstad - walstad@lynfotball.no / 90 08 22 15 

Arrangementsansvarlig: Trine Mollan – mollan@lynfotball.no / 92 26 18 81 (tiltrer våren 2018, men 

inntil stilling er besatt kontaktes daglig leder). 

Banekoordinator og FIKS-ansvarlig: Tresor Egholm - tresor@lynfotball.no / 95 85 27 32 

Akademiansvarlig frem til 1.april 2018: Hannes Persson - akademiet@lynfotball.no 

Barnefotballansvarlig frem til 1. april 2018: Vegard Hammershaug – vegard@lynfotball.no / 90 67 60 46 

Materialforvalter: Alan Tano – materialforvalter@lynfotball.no / 95 78 57 03 

Klubbhus: Sjur Skridshol (SFK) – sjur@lyn.no / 91 11 61 08 

Banemann: Bjørn Gohn Jønsberg – bjorn@lynhytta.no / 92 20 62 77  

 

Styret frem til årsmøte 12. mars 2018:  

Styreleder: Irene Utgaard Aasen - irene.aasen@outlook.com 

Nestleder: Tone Etholm - tone@etholm.no 

Styremedlem: Anita Asplund – anita.asplund@satselixia.no 

Styremedlem: Christian Sjødin – christian.sjødin@stormgeo.com 

Styremedlem: Truls Raastad - truls.raastad@nih.no 

Styremedlem (vara): Hannes Osnes Ringen - hosnesr@yahoo.no 

 

 

   

 

http://www.minfotballapp.no/
http://www.spond.com/
mailto:rist@lynfotball.no
mailto:bie@lynfotball.no
mailto:walstad@lynfotball.no
mailto:walstad@lynfotball.no
mailto:mollan@lynfotball.no
mailto:tresor@lynfotball.no
mailto:akademiet@lynfotball.no
mailto:vegard@lynfotball.no
mailto:materialforvalter@lynfotball.no
mailto:sjur@lyn.no
mailto:bjorn@lynhytta.no
mailto:irene.aasen@outlook.com
mailto:tone@etholm.no
mailto:anita.asplund@satselixia.no
mailto:christian.sjødin@stormgeo.com
mailto:truls.raastad@nih.no
mailto:hosnesr@yahoo.no

