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PRAKTISK INFORMASJON 
 
Klubbnavn:  
Arna-Bjørnar Fotball 
 
Stiftet: 
29. november 2000 
 
Postadresse: 
Postboks 247 Indre Arna, 5888 Bergen 
 
Besøksadresse:   
Indre Arna-veien 189, Arna Idrettspark 
 
E-postadresse: 
lien@arna-bjornar.no 
 
 
Hjemmeside:  
www.arna-bjornar.no 
 
 
Organisasjonsnummer:  
882 820 912 
 
Bankforbindelse: 
Sparebanken Vest 
 
Bankkonto: 
3624.58.90928 
 
Medlem av:  
https://www.idrettsforbundet.no/ 
 
 
 
Tilknyttet 
 
https://www.fotball.no/kretser/hordaland/ 
  

mailto:lien@arna-bjornar.no
http://www.arna-bjornar.no/
https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.fotball.no/kretser/hordaland/
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Klubbhåndbok 

 

Hensikten med klubbhåndboken er å gi overordnede retningslinjer for klubbens drift 
og aktivitet. På denne måten håper vi å unngå diskusjoner om hvordan ting skal 
gjøres. 

 

I klubbhåndboken finner man klubbens visjon og verdier, samt intensjoner som 
klubben drives etter, organisering og stillingsinstrukser. 

 

Klubbhåndboken skal være et oppslagsverk når en har spørsmål, og vil gjøre det 
enklere å vite hva man skal forholde seg til. 

 
Arna-Bjørnar er godkjent som Kvalitetsklubb – nivå 1.  
 
Klubben skal ved hjelp av instrukser og rutiner legge til rette for at alle skal få et 
tilnærmet likt tilbud. 
 
Klubbhåndboken har ikke som intensjon å gå i detaljer rundt hvordan klubben 
organiserer og håndterer ulike hendelser, men skal være et oppslagsverk med lenker 
til mer utdypende informasjon. 
 
Den skal være et verktøy som enkelt skal lose deg til rett sted, og vi håper at den vil 
være et godt hjelpemiddel både for deg med en spesifikk rolle i klubben – men også 
for alle våre medlemmer. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
 

VERDISETT 
 

KLUBBENS VISJON 
 

Arna-Bjørnar Fotball skal være: 
 

En drivkraft i lokalmiljøet! 
 

Identifisert ved: 
 

Engasjement 
Idrettsglede 

Offensiv satsing 

 
KLUBBENS VERDIER 

 

 Initiativ 
 

Arna-Bjørnar Fotball skal gå foran.  
Vi skal vise at vi kan, tør og vil! 

 

 Inkluderende 
 

Vi skal ha plass til alle! 
 

 Tilhørighet 
 

Vi skal være stolte av klubben og det vi skaper sammen 
 

I tillegg til klubbens egne verdier har Arna-Bjørnar fotballens  
verdigrunnlag som rettesnor for all aktivitet. 
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Organisasjonskart 
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KONTAKTINFORMASJON 
 
 
 

Hovedstyret: 

 
 
 
 
 
 

Ansatte: 
 

 
 
 
 

 
Kontaktliste over øvrige styre og utvalgsmedlemmer finner 
du på Arma-Bjørnars hjemmeside: www.arna-bjornar.no 
 
 
 
 
 
 

Leder Hans Lokøy 91757668 hans.lokoy@gmail.com

Nestleder Ulf  Rasmussen 90642542 ur@sti-norway.no

Leder Sport Eirik Solhuag 47753548 eso@framo.no

Leder BU Torbjørn Andersen 95768402 torbjorn.andersen@kiwi.no

Leder Kvalitetsklubb Anita Oldervoll Garnes 90591974 anita.garnes@arna-bjornar.no

Medlem Anne-Britt Hauge 41449946 anne-britt.hauge@arna-bjornar.no

Leder Arrangement Astrid Storum 47677478 astrid.storum@arna-bjornar.no

Leder Økonomi Maria Therese Nesheim 40225505 mn@rg.no

Leder MSA Vidar Rønhovde 47834517 vidar.ronhovde@gmail.com

Leder KSA Siv Lekven 95116151 sl@arna-bjornar.no

Daglig leder Synnøve Lien 93022788 lien@arna-bjornar.no

Marked og media Kjell-Åge Kvamme 91338157 kak@arna-bjornar.no

Klubbutvikler Sigmund Tunes 92653961 sigmund.tunes@arna-bjornar.no

Utviklingsleder Erik Mjelde 90206125 erik.mjelde@arna-bjornar.no

Trenerkordinator/TSU Martin Dolvik 40722278 martin.dolvik@arna-bjornar.no

Hovedtrener Remi Natvik 97175719 remi@arna-bjornar.no

Ass trener Kjetil Lone 97046972 kjetil.lone@schibstedtrykk.no

Keeper trener Gary Hogan 98403600 gary-hogan@hotmail.com

Toppspillerutvikler Stein Arve Lone 97614045 arve-lon@online.no

http://www.arna-bjornar.no/
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Arna-Bjørnar sine vedtekter 
 

Arna-Bjørnar Fotball organiseres som en gruppe under Allianseidretts-laget-
Arna-Bjørnar, og dermed underlagt allianseidrettslagets lover som ivaretas av 
et lovlig valgt styre.  

Lovverket har følgende paragrafer: 

  

§   1 Formål 

§   2 Organisatorisk tilknytning 

§   3 Medlemmer 

§   4 Stemmerett og valgbarhet  

§   5 Kontingent 

§   6 Tillitsvalgtes godtgjørelse  

§   7 Inhabilitet 

§   8 Straffesaker 

§   9 Årsmøte 

§ 10 Ledelse av årsmøtet 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet  

§ 12 Årsmøtets oppgaver 

§ 13 Ekstraordinære årsmøter  

§ 14 Styret 

§ 15 Grupper / Avdelinger 

 § 16 Lovendring 

Link til Alliansens lover og Arna-Bjørnar sine vedtekter finner du på Arna-
Bjørnar hjemmeside. https://arna-bjornar.no/wp-
content/uploads/sites/9/2020/01/Lov-og-vedtekter-AB-1.pdf  

 
 
 
 
 
 

https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Lov-og-vedtekter-AB-1.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Lov-og-vedtekter-AB-1.pdf
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Rekruttering 
 

Arna-Bjørnar er en stor klubb som rekrutterer spillere fra hele Arna fra 4 ulike skoler 
som danner 3 soner: 

 
 Garnes skole / Trengereid Oppveksttun  
 Ådnamarka skole 
 Ytre Arna skole 

 
Klubben arrangerer i samarbeid med Bjørnar IL (håndball) et rekrutterings-
/oppstartsmøte første uke etter skolestart.  
 
Invitasjonen til møtet retter seg mot foreldrene til årets førsteklassinger, og målet er å 
starte opp treningsgrupper for begge kjønn i alle våre tre soner. Møtet blir holdt på 

Arna Idrettspark. 
 
Arna-Bjørnar sine barnelag / ungdomslag blir organisert med følgende 
funksjoner rekruttert fra foreldregruppen: 

 
 Hovedtrener  
 Hjelpetrener  
 Lagleder  
 Miljøkontakt  

 
 

Rekrutteringsansvarlig  
(link til instruks og kontakt person finnes sist i dette dokumentet) 

 
Arna-Bjørnar er helt avhengig av å få rekruttert trenere fra foreldregruppene. 
En tillitsvalgt i klubben har som oppgave å undersøke hvem som kan tenke seg å 
være med rundt lagene. 
Det er selvsagt ønskelig at foreldre for nye grupper melder seg i god tid dersom de 
ønsker å være med som trenere eller i en annen funksjon. 
 

 

 



 

10 

 

 

Sport 
 

Sportsplan finner du på Arna Bjørnar sin hjemmeside 
(link til instruks og kontakt person finnes sist i dette dokumentet) 
 
 
Treningsøkta.no  
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/treningsokta/  
  
Øvelsebanken 
https://drive.google.com/open?id=13fTcPiEAEvZ1A7PE8telHyMZ6uS5oDlW  
 
 

• Dommeransvarlig (link til instruks og kontakt person finnes sist i dette 

dokumentet) 

Klubben har en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne. 
Klubben har som mål å arrangere dommerforum etter hver sesong.  
Dette skal være et treffpunkt for klubbens dommere, som en sosial happening – 
eventuelt med faglig påfyll – der en også sammen kan oppsummere sesongens 
gode/mindre gode opplevelser. 
 

• Trenerkompetanse (link til instruks og kontakt person finnes sist i dette 

dokumentet) 

For å kunne møte høyere og høyere krav til trenerkompetanse legger klubben til rette 
for at våre trenere skal gjennomføre en formell trenerkompetanse. Det hele starter 
med at alle nye trenere blir påmeldt til kurset “Barnefotballkvelden”. Det videre løp i 
trenerutdanningen finnes i vår sportsplan  
 
• Lederkompetanse (link til instruks og kontakt person finnes sist i dette dokumentet) 

Arna-Bjørnar følger NFFs lederutdanningsstige, og sikrer dermed at våre frivillige får 
fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig kunnskap til å håndtere 
utfordringene han / hun vil møte. Kvalitetsklubb skal sikre at klubben til enhver tid har 
nok personer med lederkompetanse. Dersom du ønsker å ta lederkurs, ta kontakt 
med Kvalitetsklubbutvalget 

 
 

 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/treningsokta/
https://drive.google.com/open?id=13fTcPiEAEvZ1A7PE8telHyMZ6uS5oDlW


 

11 

 

 
Skader/forsikring 

 
Men vi vet at skader er en del av fotballhverdagen, og i vår klubb skal det være 

enkelt å finne informasjon om NFFs forsikringsordninger / utvidet individuell 

forsikring. Alle fotballspillerne som betaler medlemskap i Arna Bjørnar, er 

dekket av fotballforsikring 

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

Forsikringsbevis for 2019: https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-

leder/forsikring/forsikringsbevis-2019.pdf 

Sjekk også følgende lenke for fremgangsmåte ved skade: 

 https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-

fotballskade/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/forsikringsbevis-2019.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/forsikringsbevis-2019.pdf
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/
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Det er også mulig å tegne en utvidet forsikring.  
Her er link for å tegne utvidet forsikring: 
https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017 

 

Obs: Utvidet forsikring dekkes ikke av Fotballforsikringen. 

 

I Arna-Bjørnar har alle lag fått utdelt førstehjelpsskrin og får påfyll ved behov.  
 
Det viktigste når det gjelder å unngå skader er FOREBYGGING.  
 
NFF har gode råd for skadeforebygging. I tillegg finner man relevante øvelser til 
oppvarming og skadeforebygging  

 
http://skadefri.no/idretter/fotball/ 
 
 
 

NB! Foreldre / foresatte må melde oppstått skade: 
 

https://www.idrettshelse.no/skadetelefonen 
 
 

Skadetelefonen: 98 70 20 33 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017
http://skadefri.no/idretter/fotball/
https://www.idrettshelse.no/skadetelefonen
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Hjemmekamper 
 
Arna-Bjørnar forsøker å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i 
klubbens regi, for å være med på å gi gode opplevelser både for store og små. 
 
Klubbens hjemmekamper blir derfor gjennomført etter NFFs retningslinjer og Fair 
play-kriterier. 
 
 
 

Kampflytting  
 
Det kan dukke opp kamper som man ønsker å flytte.  
Vanligvis er det laget som ønsker å flytte kampen som foretar det praktiske arbeidet 
med å kontakte dommer og registrere kampflytting.  
 
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/ 
 
Klubben har i denne sammenheng følgende kjøreregler:  
 

Hjemmekamper: 
 
1. Sjekk banedagboken for å finne ledig bane. 
2. Kontakt motstanderlaget for å avtale kampflytting. Dommer må også kontaktes.  
3. Registrer kampflytting hos NFF Hordaland ved å benytte deres digitale skjema.  
4. Denne prosedyren må gjøres minimum syv dager før opprinnelig kampdag.  
 
Bortekamper: 
 
1. Kontakt motstanderlaget.  
2. Motstanderlaget må sjekke muligheter i forhold til bane.  
3. Dommer må også kontaktes.  
4. Registrer kampflytting hos NFF Hordaland ved å benytte deres digitale skjema 
 
 
Elektroniske kamprapporter 
Alle kamper i ungdoms- og seniorfotballen skal benytte seg av elektroniske 
kamprapporter. Lagleder på alle lag må derfor ha tilgang FIKS (fotballens 
informasjons og kommunikasjonssystem). 
Kamptropp skal i dette systemet legges inn minimum to timer før kampstart. 
  
• Tilgang til FIKS samt brukerveiledning for systemet får man ved å ta kontakt med 
fiksansvarlig i klubben. 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
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FIKS-ansvarlig  

(link til instruks og kontakt person finnes sist i dette dokumentet) 

 

FIKS er fotballens overordnede informasjons- og kommunikasjonssystem, og det er 
svært viktig at systemet til enhver tid er oppdatert med korrekte opplysninger. 
FIKS-ansvarlig er den i Arna-Bjørnar som mottar informasjon om endringer i klubben, 
f.eks. nye nøkkelpersoner e.l., og som skal oppdatere FIKS fortløpende. 
 
 

BARNE- OG UNGDOMSLAG 
 

• Kampvert 
Det skal være en kampvert til stede på hver kamp. Kampverten får tildelt en vest 
for å være synlig. Rollen som kampvert kan gjerne gå på omgang blant spillernes 
foreldre / foresatte.  

 
Instruks for kampvert: 

https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-
play/kampvert.pdf 
 
 

• Fair Play-møte 
 Det skal gjennomføres et Fair Play-møte før hver kamp.  
  
Forslag til Fair Play-møte: 
  https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/fair_play-
motet.pdf 
 
  

• Holdningskontrakt:  
Arna-Bjørnar ønsker at alle våre ungdomsspillere skal skrive under på en Fair 
Play holdningskontrakt 
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/03/Holdningskontrakt-
Cup-deltagelse.docx 
 

  
 

https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/kampvert.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/kampvert.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/fair_play-motet.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/fair_play-motet.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/03/Holdningskontrakt-Cup-deltagelse.docx
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/03/Holdningskontrakt-Cup-deltagelse.docx
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NFFs retningslinjer barn- og ungdom 
 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-
leder/kvalitetsklubb/niva1/retningslinjer_barne-og-ungdomsfotball.pdf 

 

 
 

«Flest mulig - lengst mulig - mest mulig». 
 

 Spilletid i barne- og ungdomsfotballen 
 Differensiering i barne- og ungdomsfotballen 
 Hospitering 
 Topping 
 Trener- og foreldrevett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/retningslinjer_barne-og-ungdomsfotball.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/retningslinjer_barne-og-ungdomsfotball.pdf
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Fair Play-ansvarlig 
 

Fair play handler om det som skjer både på- og utenfor banen.  
Fair play og respekt ligger i bunn av all aktivitet, og barne- og ungdomsstyret har 
sammen med Fair play-ansvarlig lagt planer om hvordan Arna-Bjørnar som klubb skal 
få fair play til å bli en selvfølgelighet.  
Gode rutiner som forteller hvordan alle involverte aktører rundt en fotballkamp skal 
oppføre seg.  
  
De aktive med spillere og dommere og de inaktive på sidelinjen skal aldri være i tvil 
om hvordan vi som klubb ønsker å fremstå når det gjelder hvordan vi skal oppføre 
oss mot hverandre. Dette er et område som klubben bevisst har satt på dagsorden 
og som må jobbes med kontinuerlig. 
  
Vi ønsker at klubben skal bli assosiert med god oppførsel både på- og utenfor banen.  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Kvalitetsklubbansvarlig  

 
Kvalitetsklubbansvarlig skal påse at klubben har søkelys på kvalitet i alle ledd. I dette 
ligger det at retningslinjer og rutiner i henhold til kvalitetsklubbkonseptet blir fulgt.  
Vedkommende skal ha god kjennskap til kvalitetsklubbkonseptet og skal være 
kontaktperson for klubbens medlemmer ved spørsmål angående dette.  
Kvalitetsklubbansvarlig skal holde styret orientert om hvordan klubben etterlever 
retningslinjene og skal være klubbens kontakt mot Hordaland Fotballkrets. 
Kvalitetsklubbansvarlig skal i tillegg være redaktør for klubbhåndboken og sørge for at 
håndboken blir oppdatert fortløpende med alle innmeldte endringer. 
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Politiattest 
Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens 
mest grunnleggende verdier. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 
2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, 
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 
med utviklingshemming. Unntaket er dommere, som ikke behøver å fremvise 
politiattest. 
Informasjon om bl.a. søkeprosess og bekreftelse på formål med attesten finnes på 
https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/  
 
I Arna-Bjørnar har vi en oppnevnt politiattestansvarlig som har oversikt over hvem 
som til enhver tid har levert / skal levere politiattest.  
Det er et ufravikelig krav til våre trenere og ledere at de må levere politiattest før de 
kommer i gang med organisert trening.  
 

 
 

Trygge rammer 
Som Kvalitetsklubb velger Arna-Bjørnar hvert år ett tema som omhandler trygge rammer. 
Eksempler på temaer kan være Eat Move Sleep, seksuell trakassering, alkohol, kampfiksing 
etc. Årlig tema og retningslinjene rundt dette vil gjøres kjent for våre medlemmer på 
hjemmesiden, og det er viktig alle ledd i klubben kjenner til- og etterlever retningslinjene i sin 
(trenings)hverdag.  
 
 
 

.  
 
 
 

https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/
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Utstyr  
 

 

Arna Bjørnar Fotball lagger vekt på å skape solide rammer for god aktivitet - blant 
annet ved tilførsel av utstyr til alle lag. 
 
 Klubben har i denne sammenheng følgende støtteordninger det enkelte lag kan 
forvente ved behov:  
 
Spiller 

 Spillertrøye 
 Shorts og strømper leveres ut ved oppstart og overgang til ungdomsfotball- 

utover dette dekkes dette av spiller. 
.  

  
Laget 
• Baller og ballnett.  
• Kjegler.  
• Vester. 
• Medisinveske.  
• Kampvertvest.  
 
Alle trenere får hvert år utdelt en trenerkollesjon dette for at alle trenere med stolthet 
kan representere både klubb og lag med rett bekledning og AB logo på brystet.  
Denne bestillingen skjer på våren info kommer fra klubbens materialforvalter 
 
 
Ansvarlige: 

Barnelag/Ungdomslag: Materialforvalter i BU styret. 

Seniorlag/rekrutt: Lagleder i de ulike lag. 
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Arrangementer og dugnader 
 

SERIETURNERING YNGSTE BARNEKULL (3 vs 3) 
Vi arrangerer to ganger (vår-høst) i året kretsens serieturnering for de yngste kullene, 
3er fotball i for sone Nord. 

 
TOPPSERIEKAMPER/HERREKAMPER 
Alle barne og ungdomslag har rullerende vakter på seniorkampene 
 
 
 
TINE FOTBALLSKOLE 
Hvert år arranger vi Tine Fotballskole på Garnes og i Ytre Arna.  
Vi benytter mange av klubbens eldste jenter og gutter som instruktører. Samt 
ansvarlige voksne på hvert sted. 
Fotballskolen har ca 200 deltakere hvert år. 
 
 
 
ODDVAR BJELDE HØST- OG VÅRCUP 
Arna-Bjørnar arrangerer i samarbeid med Oddvar Bjelde hver høst og vår en cup i 
Vestlandshallen. Turneringen er 3er, 5er og 7er –turnering. Alle lag i klubben får 
tildelt dugnadsoppgaver i forbindelse med cupen. 
 
ARNA SYKKELFESTIVAL 
Vi arrangerer Arna Sykkelfestival sammen med Arna Sykleklubb på Arna Idrettspark. 
 
 
DUGNAD 
Dugnadsinnsats fra klubben er påkrevet, men siden vi er mange vil den enkeltes 
bidrag være relativt beskjedent, vi synliggjør datoene så tidlig som mulig slik at alle 
kan rydde unna konkurrerende aktiviteter:  
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Våre anlegg 
 

Arna Idrettspark 
Arna Idrettspark er et moderne kommunalt anlegg sentralt plassert i Indre Arna, 
bestående av en moderne kunstgressbane som er kamparena for våre seniorlag 
samt et klubbhus med garderober i 1. etasje, og en 2. etasje med lokaler til utlån 
samt kontorer.  
Administrasjonen i Arna-Bjørnar bruker kontorene. Det er mulig for klubbens lag å 
benytte lokalet til møter. 
 
Garnes kunstgress / klubbhus + Huset på Haugen 
Stor kunstgressbane hvor hovedtyngden av våre aldersbestemte lag spiller sine 
kamper. Banen ligger på Garnes i nær tilknytning til barne-, ungdoms- og 
videregående skoler samt idrettshall. Klubbhuset og Huset på Haugen (tidligere 
Garnes Husmorlags barnehage) er eid av Arna-Bjørnar og brukes til å avholde 
trener-spiller-lagsmøter og er ofte benyttet i kurs-sammenheng. Lokalene har 
begrensninger i størrelse, men kan fint benyttes til små- og mellomstore sosiale 
sammenkomster.  
 
Dersom en ønsker å bruke ett av disse lokalene, kan de bookes via vår hjemmeside  
https://arna-bjornar.no/leie-moterom/ 
 
 
Ytre Arna kunstgress / Arna stadion / klubbhus 
 
Kunstgressbane og naturgress bane i tilknytning til klubbhus og garderobeanlegg. 
 
Klubbhuset administreres av Arna Turn og brukes som utleielokale, men hvor Arna-
Bjørnar sine lag kan avholde spiller- og foreldremøter. 
Kontakt Anna Olsen, tlf 480 08 258. 
 
 
Ådnamarka kunstgress 
7er-bane til våre lag i sone Ådnamarka. Banen ligger i tilknytning til 
barneskole og benyttes av skolens barn i alle friminutt. 
 
 
 
 
 
 

https://arna-bjornar.no/leie-moterom/
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Klubbshop 
 

Arna-Bjørnar Fotball har en egen sportsbutikk på Arna Idrettspark i samarbeid med 
Torshov Sport.  
https://arna-bjornar.no/arkiv/klubbshop/  
Åpningstider: mandag og torsdag 17.00-19.00 
Kontakt butikken på mail: klubbshop@arna-bjornar.no 
 

 
Medlemssystem Spoortz og App 

 
Arna Bjørnar Fotball bruker et digitalt medlemssystem levert av Spoortz 
 
Dette betyr at all innmelding i klubben skjer digitalt via hjemmesiden 
https://arna-bjornar.no/meld-deg-inn-i-arna-bjornar/ 
 
Lagleder/trener vil ha hovedansvar for at spillerliste og team lister til enhver tid er 
oppdatert 
De får tilgang til å gjøre endringer via systemet på nett. 
  
 
Trenerteam: 
 
Alle med rolle i et lag må sørge for å melde seg inn  
  
Har du meldt deg inn kan du ta i bruk appen!  
Brukernavn har du fått på mail eller trykk glemt passord (bruk tlf nr som brukernavn) 
 
Ved førstegangs innmelding får dere en mail med et brukernavn dette er gjeldende 
for nett og app Førstegang trykker dere glemt passord så får dere tilsendt mail med 
instrukser 
I App er det mest gunstig å bruke tlf nr som innlogging 
 
Lagledere har ansvar for å sjekke at alle spillere er registrert og at listene til enhver 
tid oppdatert 
I appen finner dere navn, tlf og mail til spillere og foresatte 
Logg inn via medlemssystem for å få all oversikt:  
 
Utmelding av medlemmer skjer ved at Lagleder sender en mail til klubben på 
medlem@arna-bjornar.no 
 
Alle spørsmål rundt dette kan rettes til medlem@arna-bjornar.no 

https://arna-bjornar.no/arkiv/klubbshop/
mailto:klubbshop@arna-bjornar.no
https://arna-bjornar.no/meld-deg-inn-i-arna-bjornar/
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Lagledere trenere vil få innføring i dette i et oppstarts møte/ eller trener lagleder 
kveld. 
 
Her finnes også en gratis App som kan lastes ned av spillere trener og foresatte. 
Dere finner denne i appstor og Play butikken 
Spoortz 
 
 
Spillere/foresatte: 
 
Nye spillere (foresatte) må selv melde seg inn  
 
Når du er innmeldt, kan du ta i bruk appen! 
Når en spiller slutter, skal lagleder sende en mail til medlem@arna-bjornar.no 
fortløpende. 
 
Treningstider: 
Alle treningstider vil ligge i Spoortz appen for alle lagene. 
Spillere/foresatte er automatisk invitert til trening og kan 
svare deltar/deltar ikke. 
Trenere kan manuelt registrere fremmøte og hente ut rapport fra nettside. 
 
Kamper: 
Alle kamper fra 10 år - vil automatisk ligge i Spoortz appen  
(øvrige kan få hjelp til å lagt de til, ta kontakt med medlem@arna-bjornar.no.) 
Ved bytting av kampdato vil ny kampdato automatisk oppdateres, etter godkjenning 
fra NFF. 
Trenere kan sette kamptropp og invitere til kamp.  
Spillere/foresatte svarer i appen 
. 
Andre arrangement: Laget kan opprette egne arrangement til laget  
Treninger, treningskamp, møte, lagsfest og Cup osv. 
  
Politiattest: Når du har levert gyldig politiattest – vil det komme frem i appen.  
Har du levert og det ikke framkommer send en mail til medlem@arna-bjornar.no 
Sponsorfordeler: Vil fremkomme i appen. 
Medlemsbevis: Fremkommer i appen.  
Ved spørsmål ang Spoortz send en mail til medlem@arna-bjornar.no 
Be gjerne foresatte også sende mail om de har spørsmål. 
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Økonomistyring 
 

 

 
Retningslinjer for barne- og ungdomslagenes bruk og disponering 
av egen bankkonto i Sparebanken Vest 
 
Alle barne- og ungdomslagene i Arna-Bjørnar skal ha bankkonto i Sparebanken Vest. 
Lagene skal benytte denne bankkontoen for utlegg i forbindelse cuper, dommere, 
etc. Penger tilhørende lagene og som lagledere, trenere og miljøkontakter har 
stående på andre bankkontoer skal overføres bankkontoen Sparebanken Vest og 
som lagene har blitt tildelt og disponerer. 
Lagene skal hvert halvår, sende inn en oppstilling for det foregående halvår for sin 
respektive bankkonto og som skal vise: 
 
Fastsatt Excel-fil skal benyttes ved innsendelse. Her er også eksempel på hvordan 
og hva som skal fylles ut. – Se link på slutten av dokumentet eller hjemmeside. 
 
Lagene vil to ganger i året – første og andre halvår – få refundert utlegg de har hatt i 
forbindelse med: 
• Utlegg til dommere 
• Utlegg til to cuper per år 
 
 Alle utlegg må dokumenteres med bilag for at de skal bli refundert. 
 
Dommerutgifter https://arna-bjornar.no/arkiv/for-dommere/  
 
Refusjoner https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://arna-bjornar.no/arkiv/for-dommere/
https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/
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Kontingent og treningsavgift 

 

Arna-Bjørnar Fotball er en del av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar alle våre 
medlemmer blir fakturert enten via Arna TIL eller IL Bjørnar.   
Kontingent og treningsavgift blir tilsendt pr mail, ungdom over 17 år vil også kunne 
finne kontingenten i Spoortz app og kan enkelt betale den der  
Treningsavgift for alle ungdomslag finner dere også i appen  
 
 
 
Meldemssatser: 
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Medlemskontingent  
 
Alle medlemmer spillere, trenere, lagledere og tillitsvalgte i Arna Bjørnar Fotball skal 
betale medlemskontingent.  
Denne fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  
Ingen spillere har anledning til å trene eller spiller kamper uten at 
medlemskontingenten er betalt. Status finner dere i spoortz appen  
 
Betalt medlemskontingent gir rettmessig stemmerett til Fotballens årsmøte og 
medlemsfordeler hos våre samarbeidspartnere. 
 
Treningsavgift  
Alle ungdomsspillere betaler treningsavgift. 
Treningsavgiften bidrar til å finansiere klubbens velutviklede aktivitetstilbud.  
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KONTAKTINFO ULIKE ROLLER I KLUBBEN 2020  
 

ROLLER NAVN  TLF E-POST 
Kvalitetsklubb 
Ansvarlig 

Anita 
Oldervoll 

Garnes 90591974 anita.garnes@arna-bjornar.no 

Utstyrs ansvarlig Ingelin 
Bysheim 

Garnes 92232502 Ingelin.garnes@arna-bjornar.no 

Politiattest 
ansvarlig 

Anne-
Britt 

Hauge 41449946 anne-britt.hauge@arna-bjornar.no 

Treningstider Linn  Svendheim 99435641 linn@daleentreprenor.no 
Fiks ansvarlig BU Ann 

Helen  
Dale 
Vågen 

45417902 ahd@arna-bjornar.no 

Dugnadsansvarlig Astrid Storum 47677478 astrid.storum@arna-bjornar.no 
Økonomiansvarlig 
BU 

Torgeir Steinhaug 90099041 torgeir.steinhaug@rederiet-odfjell.com 

 
 
 
 

INSTRUKSER 
Rekruteringsansvarlig https://arna-bjornar.no/wp-

content/uploads/sites/9/2020/01/Oppstartsansvarlig-instruks.pdf 
 

Trenerkoordinator https://arna-bjornar.no/wp-
content/uploads/sites/9/2020/01/Trenerkoordinator.pdf 
 

Dommeransvarlig https://arna-bjornar.no/wp-
content/uploads/sites/9/2020/01/Dommeransvarlig-instruks.pdf 
 

Fiksansvarlig  
https://arna-bjornar.no/wp-
content/uploads/sites/9/2020/01/Fiksansvarlig-instruks.pdf 
 

Kvalitetsklubbansvarlig https://arna-bjornar.no/wp-
content/uploads/sites/9/2020/01/Kvalitetsklubbansvarlig-
instruks.pdf 
 

Fairplayansvarlig https://arna-bjornar.no/wp-
content/uploads/sites/9/2020/01/FairPlay-instruks.pdf 
 

https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Oppstartsansvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Oppstartsansvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Trenerkoordinator.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Trenerkoordinator.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Dommeransvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Dommeransvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Fiksansvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Fiksansvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Kvalitetsklubbansvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Kvalitetsklubbansvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Kvalitetsklubbansvarlig-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/FairPlay-instruks.pdf
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/FairPlay-instruks.pdf
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Linker til de ulike temaene: 
 
 

Hjemmesiden https://arna-bjornar.no/ 
 

Kontaktinfo alle lag  https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Trenere-og-
Lagledere-pr-2020.xlsx 
 

Kontakt info Styrer og 
utvalg 

https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Styrer-og-utvalg-pr-
09.01.2020.xlsx 
 

Kontakt info Administrasjon lien@arna-bjornar.no 
 

Treningstider https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/03/Treningstider-fra-11.-
nov-2019-2.xls 
 

Sportsplan  
 

http://www.arna-bjornar.no/sportsplan 
 

Kampflytting/omberamming https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/ 
 

Melde skade  
https://www.idrettshelse.no/skadetelefonen 
 

Politiattest 
Bekreftelse ifm søknad om 
politiattest 

http://www.arna-bjornar.no/politiattest 
 
 

Økonomi lagskonti https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Oppstilling-BU-
lagenes-bankkonto-i-Sparebanken-Vest.xlsx 
 

Kurs https://www.fotball.no/kurs/?d=10 
 

Medlemssystem https://arna-bjornar-
fotball.spoortz.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=952 
 

Dommere https://arna-bjornar.no/arkiv/for-dommere/ 
 

Info til trenere og lagledere  https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/ 
 

Meld inn  https://arna-bjornar.no/meld-deg-inn-i-arna-bjornar/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://arna-bjornar.no/
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Trenere-og-Lagledere-pr-2020.xlsx
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Trenere-og-Lagledere-pr-2020.xlsx
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Styrer-og-utvalg-pr-09.01.2020.xlsx
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Styrer-og-utvalg-pr-09.01.2020.xlsx
mailto:lien@arna-bjornar.no
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/03/Treningstider-fra-11.-nov-2019-2.xls
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/03/Treningstider-fra-11.-nov-2019-2.xls
http://www.arna-bjornar.no/sportsplan
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
https://www.idrettshelse.no/skadetelefonen
http://www.arna-bjornar.no/politiattest
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Oppstilling-BU-lagenes-bankkonto-i-Sparebanken-Vest.xlsx
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Oppstilling-BU-lagenes-bankkonto-i-Sparebanken-Vest.xlsx
https://www.fotball.no/kurs/?d=10
https://arna-bjornar-fotball.spoortz.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=952
https://arna-bjornar-fotball.spoortz.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=952
https://arna-bjornar.no/arkiv/for-dommere/
https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/
https://arna-bjornar.no/meld-deg-inn-i-arna-bjornar/


 

28 

 

 
 
 
 

Spørsmål som gjerne dukker opp: 
 
SPONSING 
Hvis et lag får tak i en sponsor, hvilke regler gjelder da? 
 
Hovedregelen her er at dere tar kontakt med administrasjonen ved utstyrsansvarlig så vil 
dere få informasjon om hvilke føringer klubben har når det gjelder drakt-reklame. 
 
 
CUPER 
Laget skal delta på en cup, betaler klubben påmeldingsavgiften? 
 
Arna-Bjørnar dekker påmeldingsavgift for to cuper hvert år. Man betaler fra lagskassen i 
Sparebanken, og får tilbake ved vår- og høstrefusjon.  
https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/  
 
 
TRENERKOMPENSASJON 
Får jeg penger for å trene barnelagene i Arna-Bjørnar? 
 
Arna-Bjørnar er helt avhengig av foreldretrenere til våre barnelag. Vi ønsker at trenerne skal 
fremstå uniformerte når de representerer klubben. De vil hvert år få en utstyrspakke som 
kompensasjon for den viktige jobben de gjør. 
 
Man mottar i tillegg en økonomisk kompensasjon i form av kjøreliste. 
KAMPFLYTTINGJeg ønsker å flytte en kamp, men hvordan går jeg frem? 
 
Vi har tatt mål av oss å holde en oppdatert liste over alle hjemmekamper på vår nettside 
arna-bjornar.no. Da kan alle gå inn å se når det er ledig plass for en eventuell omberamme. 
Ingen kamp kan flyttes uten aksept fra kampoppsettansvarlig eller administrasjon. 
  
Kvalitetssikring er viktig for at vi skal unngå kampkollisjoner og frustrasjoner. 
 
 
TRENINGSTIDER 
Vi ønsker å spille kamp i vår treningstid, men kampen vil gå litt ut over de neste som trener. 
Hvordan kommer jeg i kontakt med dem? 
 
Oppdaterte treningstider: 
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/09/Treningstider-fra-2.-sep-2019.xlsx 
 
Kontaktinfo alle lag: 
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/10/Kontaktliste-lag-pr-07.10.2019-
1.xlsx   
  

https://arna-bjornar.no/arkiv/for-trenere/
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/09/Treningstider-fra-2.-sep-2019.xlsx
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/10/Kontaktliste-lag-pr-07.10.2019-1.xlsx
https://arna-bjornar.no/wp-content/uploads/sites/9/2019/10/Kontaktliste-lag-pr-07.10.2019-1.xlsx

