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Alta IF Fotball
Verdier
Alta IF Fotballs kjerneverdier er Stolthet, Raushet, Humør og
Målrettet.
Stolthet
Vi viser glede og entusiasme over å tilhøre idrettslaget og representere hele Finnmark. Vi er trygge og stolte i både medgang og motgang på veien mot målet.
Raushet
Vi er åpne og inkluderende, med en visjon om at alle skal med, og ingen skal føle seg utenfor. Det betyr også at vi har en proaktiv samarbeidsholdning til andre klubber i Finnmark.
Humør
Vi er positive og engasjerte i medgang og motgang, og framsnakker
både klubb og medspillere i enhver sammenheng. Vi bryr oss om
samfunnet og de rundt oss, og tar ansvar.
Målrettet
Vi skal være best i Finnmark, og jobber hver eneste dag for å oppnå
det. Uavhengig av dagsform gjør vi alltid så godt vi kan, og er aldri
fornøyd med mindre enn 100 % innsats.
Visjon
Hele Finnmarks stolthet. Dette er retningen vi sammen drar i, og visjonen oppnås best gjennom handling, ikke ord. Derfor er vi ydmyke
og positivt involverende i vår adferd, uansett hvor vi befinner oss og
uavhengig av konteksten vi befinner oss i.
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Merkeløfte
Stolthet og utvikling lengst nord. Hver eneste dag føler vi stolthet
over å være en viktig brikke for Alta IF, og vår betydning for stoltheten til Finnmarks befolkning. Utvikling representerer Alta IF som en
arena for personlig utvikling, samt ikke minst regionens uoppfylte
potensiale.
Slagord
Stolthet lengst nord. Slagordet baserer seg på vår geografiske posisjon på toppen av Norge, men også på den muligheten du har til å
utvikle noe helt spesielt i en liten klubb langt nord.
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Kontaktinformasjon

Frivillige Funksjoner
Alle lag bør som et minimum ha en:

Stilling

Navn

E-post

Telefon

Arr.ansvarlig /
Adm. leder BU

Petter Oseberg

petter@altaif.no

930 14 311

Kontorleder/
sportslig
koordinator

Rune Berger

berger@altaif.no

959 39 011

Det kan også være fordelaktig å opprette utvalg for å engasjere en
større del av foreldregruppen:

Markedsansvarlig

Andreas Markussen

andreas@altaif.no

482 54 183

•

Styreleder
fotball

Tron Natland

tmn@masternes.no

970 09 360

Trener rekrutt

Mate Duilo

mate@altaif.no

919 02 362

Trener Jenter

Vegard B. Braaten /
Thomas B. Braaten

vegard_braaten@
hotmail.com / thomas_b05@hotmail.com

416 14 112 /
415 28 538

Trener G16

Franko
Curkovic-Freky

frankocurkovic@gmail.
com

968 21 523

Sportslig Leder
Bredde

joran@arnesen-autokarosseri.no

Jøran Arnesen

906 66 109

Ta vare på de ansatte
Av hensyn til de ansatte har vi innført telefontid på hverdager i tidsrommet 08:30-16.00. Dersom man ønsker å oppnå kontakt utover
dette ber vi om at man benytter e-post eller SMS.
Adresse: 				Kontonummer:
Alta IF Fotball			
4956.05.00687 (Hovedkonto)
Alta Idrettspark 			
4910.14.72913 (Billotteriet)
9514 Alta				
Organisasjonsnummer Alta IF:

955.836.871
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Hovedtrener
Assistenttrener
Foreldrekontakt
Lagleder

Sosialt utvalg – ansvarlig for planlegging og gjennomføring av
sosiale tiltak
Dugnadsutvalg – ansvarlig for planlegging og gjennomføring av
dugnader, arrangementer etc.

Assistenttrener G17/J17
Assistenttrenerne vil fungere både som hjelpere på treningsfeltet,
samt bidra i planlegging og gjennomføring av sesongen for øvrig.
Det er viktig at foreldretrenerne fra tidligere år i størst mulig grad er
med videre, både for å ha støtte på feltet, men også for å beholde en
trygghet for spillerne.
Assistenttrener 1 – G17, J17
Vikarierer som hovedansvarlig i hovedtreners fravær, og utøver
kampledelse og registrering av treningsoppmøte.
Assistenttrener 2 – G17, J17
Støttespiller på feltet og i planlegging/gjennomføring for øvrig.
Utøver også kampledelse.
Trenere J15, G15
Trenere på dette nivået er fremdeles i all hovedsak foreldretrenere,
men må uansett være bevisst sin funksjon som rollemodell.
Aktiviteten er nærmere beskrevet i klubbens sportsplan. Kravene til
treningsoppmøte, holdninger, ferdigheter etc. er større enn i yngre
klasser.
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Arbeidsoppgaver:
• Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger iht.
sportsplan og med et fokus på spillerutvikling.
• Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kamper og turneringer, herunder «Fair Play».
• Sette seg inn i sportsplanen og rette seg etter denne.
• Skape et trygt, inkluderende og godt treningsmiljø.
Kompetanse:
• Minst én trener på hvert lag skal ha gjennomført ungdomsfotballkvelden.
• Minst én trener per årskull skal ha UEFA C-lisensutdanning.
Trenere J6-J13, G6-G13
Trenere på dette nivået er underlagt barneidrettsbestemmelsene, og
aktiviteten er nærmere beskrevet i klubbens sportsplan.
Arbeidsoppgavene er for øvrig tilsvarende det hos trenere i eldre
klasser.
Kompetanse:
• Minst én trener på hvert lag skal ha gjennomført aktivitetslederkurs/barnefotballkvelden.
• Minst én trener per årskull skal ha gjennomført minst ett delkurs
fra C-lisens.
Foreldrekontakter
Alle aldersbestemte lag skal ha minimum én foreldrekontakt. Det
anbefales at lagets trenerteam og foreldrekontaktene møtes før
sesongen (planlegging) og etter sesongen (evaluering).
Arbeidsoppgaver:
• Hovedkontakt/talerør mellom foreldre og lagledelse/trenere.
• Fordele oppgavene blant alle foreldre, herunder koordinere
lagets deltakelse i dugnader mv. Det bør føres lister over hvem
som deltar og har deltatt på lagets dugnader.
• Bidra til å tilrettelegge for lagets sportslige og sosiale aktiviteter,
samt sørge for forståelse blant foreldrene for den jobben klubben
gjør. Foreslå og koordinere felles opplegg som bespisning, sosialt
samvær etc. under turneringer/arrangementer.
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Delta på klubbens foreldremøter og innkalle til lagets
foreldremøte(r).
Innhente, kontrollere og levere til administrasjonen fullstendge
navnelister på alle spillere på laget ved begynnelsen av hver
sesong. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato og tlf.nr.
til hver spiller, samt navn, tlf.nr. og e-post til minst én foresatt
(les mer side 9).
Følge opp spillere/foreldre på betaling av medlemskontingent,
treningsavgift og egenandeler. Sørge for at spillere som ikke har
betalt heller ikke deltar i aktiviteten.
Lage passasjerlister i forbindelse med reiser/turneringer, og sende
denne til administrasjonen i god tid før avreise. Hold også
administrasjonen oppdatert på eventuelle endringer.
Samarbeide med administrasjonen knyttet til organisering av
transport, overnatting etc.
Gjøre seg kjent med klubbens sportsplan og videreformidle
nødvendig innhold til foreldrene.

PS! Enkelte oppgaver kan fordeles mellom foreldrekontakt og
lagleder dersom begge funksjoner er ivaretatt.
Lagledere (oppmann/oppkvinne)
Alle aldersbestemte lag anbefales å ha minimum én lagleder.
Arbeidsoppgaver:
• Utstyrsansvarlig (medisinsk utstyr, drakter, kjegler, vester etc.).
Påse at dette er oppdatert til enhver tid og gi beskjed til administrasjonen ved behov for utstyr/drakter.
• Sesongplanlegging med trenerteamet.
• Registrering av kamptropper i FIKS.
• Kampendringer (kontakt med krets/motstander, samt informere
spillere/foreldre).
• Dommere (kontrollere at dommere møter opp, eventuelt å skaffe
dommer(e)).
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Å arrangere kamp

Nyttig Informasjon

Kampverter
Lagenes hjemmekamper er på mange måter klubbens ansikt utad i
breddeidretten. Det er her andre klubber i regionen møter oss, og det
er derfor viktig at vi opptrer som et godt vertskap. I praksis betyr
det at hvert lag bør ha en hovedansvarlig som tar imot gjestende lag,
viser de til en (ryddig) garderobe, og generelt sørger for at besøket
hos Alta IF blir en god opplevelse.

Spillerlister
I god tid før seriestart må laget sende inn oppdaterte spillerlister til
administrasjonen, med kontaktinformasjon til spillerens foresatte.
Hent gjerne inn informasjonen tidlig, men avvent innsending til
henvendelse kommer fra administrasjonen med skjema for utfylling.
Skjemaet SKAL benyttes, og alle felt må fylles ut. Vær spesielt obs
på at e-postadressene til enhver tid stemmer ettersom all fakturering
skjer via mail.
Vi ber om at det gis beskjed fortløpende når spillere kommer til eller
forsvinner ut. All felleskommunikasjon mellom foresatte og klubb går
via lagets foreldrekontakt eller trener.

Rollen kan gå på rundgang blant foreldre/foresatte i laget.
Kiosk
Som en sentral del av det å arrangere kamp oppfordres det til
kioskdrift. Det vil bli mulig for alle lag å sende inn ønsker på
kiosktider når vi kommer til sesong. Vedlagt vil det også følge en
skriftlig instruks for hvordan kiosksalg skal gjennomføres.
Fotballgruppa har terminal til utlån. For å dekke bankgebyr og
leiekostnad tar vi 5 % i gebyr for leien.
Eat Move Sleep
Alta IF er som en av 35 klubber på landsbasis utnevnt til å være
ambassadør for NFF og BAMAs konsept, Eat Move Sleep. Dette
innebærer et enda sterkere fokus på sunne vaner. Husk at fysisk
aktivitet, prestasjon og en sunn livsstil hører tett sammen. I løpet
av sesongen 2018 skal vi arrangere Kick off, Eat Move Sleep Cup og
ellers jobbe for å forankre disse verdiene i klubb.
Idrettsfrukt
Gjennom ordningen «idrettsfrukt» får klubben 60 % rabatt på alle
BAMA-produkter som frukt, grønt, Bendit-produkter og juice (Obs!
Gjelder ikke varer fra Coop og Bunnpris). Vi oppfordrer alle lag til å
benytte denne ordningen mest mulig, om det er til trening, kamp eller
andre arrangementer i fotballregi.
Kvitteringen sendes petter@altaif.no. Det må gå frem av kvitteringen
hvilke spesifikke varer som er kjøpt.
Etter sesong sendes kvitteringene inn til NFF for refusjon, før vi foretar fordeling med utgangspunkt i det som er mottatt i perioden. Det
trekkes et administrasjonsgebyr på 10 % av originalbeløpet.
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Betaling av treningsavgifter
I Alta IF Fotball betaler alle aktive spillere treningsavgift (for
inneværende sesong, samt egenandeler i forbindelse med deltakelse
på turneringer og innendørs trening utenom sesong.
Avgiftene er en viktig forutsetning for aktivitetstilbudet i klubben
og må derfor respekteres. Ved uteblitt betaling er trenerne ansvarlig
for å håndheve utestengelse fra trening og kamp. Administrasjonen
melder fra i de tilfeller der dette bli nødvendig.
Medlemskap for støtteapparatet
I følge NIF’s retningslinjer er alle som bidrar til aktivitet i idrettslaget
å anse som aktive medlemmer. Vi ber derfor også alle trenere,
foreldrekontakter og lagledere om å melde seg inn som medlem av
Alta IF. Medlemskap medfører en rekke fordeler som beskrevet på
side 13 i Lille gule. For voksne koster medlemskap kr 450,-, men merk
at familiekontingent (medlemskap til hele familien for kr. 700,-) kan
være en enda billigere løsning om man kvalifiserer til dette.
Dugnadsforpliktelser for trenere og foreldrekontakter
Trenere og foreldrekontakter er fritatt fra å betale treningsavgift til
klubben (gjelder maks 4 personer per lag). Under Altaturneringen
jobber trener kun dugnad for barn på lag han/hun ikke er trener for.
Andre dugnader er det ikke fritak for. Foreldrekontakten har ansvar
for å forberede lagets foreldre på dugnad, og skal selv være til stede.
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Dømming i seriespill
Tidligere har lag i lilleklassen selv måttet ordne med dommere til
seriekampene. I 2018 er det derimot slutt på dette, da fotballkretsen
vil sette opp dommere til samtlige seriekamper uansett aldersklasse.
Sesongkort til trenere og foreldrekontakter
Det vil som tidligere være mulighet for trenere og foreldrekontakter
til å kjøpe seg sesongkort til halv pris (kr 650) ved personlig oppmøte
på Alta Idrettspark, i forbindelse med stand eller på de første seriekampene i Finnmarkshallen.
Omberamming av kamper
Terminlistene er et svært viktig punkt for alle lag i seriespill. Det er
alltid viktig å unngå kamp på ugunstige tidspunkt. Nå er det slik at
det koster penger å omberamme kamper, og det kan fort bli veldig
mye i løpet av et år. I 2017 kom dette på kr 8.600,- totalt!
Derfor er det viktig at alle lag gjør de endringene som skal til før
fristen for omberamminger finner sted. Denne datoen kan variere
fra år til år, men viktig å holde denne fristen!
Politiattester
Alle trenere/ledere i Alta IF fotball er nødt å levere inn politiattest.
Dette gjøres enkelt via nett, og det eneste man trenger er en bekreftelse fra klubben på at man er trener/leder. Politiattesten skal fornyes
hvert år.
Ta kontakt med Rune Berger for bekreftelse og mer info
Trafikksikkerhet
Slik reiser vi i Alta IF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi beregner alltid god tid
Vi bruker alltid sikkerhetsbelte
Vi har aldri flere i bilen/kjøretøyet enn det
som er lovlig
Vi benytter buss med sikkerhetsbelter
Vi holder fartsgrensen
Vi bruker sykkelhjelm
Vi bruker refleks/lys og refleksvest til og fra trening
Vi tar vare på egne og andres barn i trafikken
For øvrig ber vi våre ansatte, spillere, foreldre og andre involverte
om å opptre aktsomt og forsvarlig i trafikken.
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Reisereglement
Seksjon 1: Holdninger
• Alle som reiser skal vise folkeskikk. Vi smiler, sier takk, hei og snakker
på en ordentlig måte til hverandre og andre.
• Kosthold/ernæring er viktig for å prestere. Før kamp (på
kampdag) frarådes inntak av godteri og/eller brus . Dette inkluderer
også potetgull, boller etc. På generelt grunnlag begrenses inntak av
slike mat- og drikkevarer til et minimum.
• Inntak av alkohol på reise med Alta IF er strengt forbudt. Dette
gjelder alle lag og i alle sammenhenger, og reisen varer fra man
møter laget i Alta til man skilles igjen i Alta. Dersom foreldre/
foresatte ønsker å innta alkohol skal dette skje separert fra
spillerne og i svært kontrollerte former.
• Stjeling - uansett om det er fra hverandre eller i butikker:
Foresatte kontaktes umiddelbart og får informasjon. Hendelsen rapporteres til styret, som vurderer tiltak/sanksjoner.
• Alle lag heier på hverandre - og stiller opp som supportere for ev lag
som går til sluttspill. Vi heier oss selv fram til seier og
bestreber oss på å dra samlet hjem som klubb.
• Vi benytter klubbens antrekk der det er naturlig.
Seksjon 2: I bussen/transportmiddelet
• Ved visning av film på buss tas det utgangspunkt i yngste lag på bussen mtp. filmens aldersgrense.
• Ved reiser med buss anbefales det at hele laget sitter på bussen t/r,
selv om trener og/eller foreldre kjører privatbil. Det skal være to foresatte med i tillegg til trener på hele turen, og de to
foresatte skal sitte med laget/lagene på bussen.
• Det skal ALLTID benyttes setebelte dersom mulig.
• Bussen SKAL ryddes før noen forlater den. Alle bidrar til å rydde.
Seksjon 3: På overnattingsstedet/arrangementsstedet
• Ansvarlig foresatt inspiserer overnattingsstedet/rommet før
spillerne går inn, og tar eventuelt bilder av skader o.l. for
eventuell fremtidig dokumentasjon. Vedkommende setter seg også
inn i regler/rutiner knyttet til brann etc.
• Minst en av de to foresatte skal være av samme kjønn som
deltakerne på laget. Begge to – alternativt den som er av samme
kjønn som spillerne – skal sove på klasserom eller tilsvarende med
spillerne.
• Foresatte og trenere sørger for at laget/lagene forholder seg til arrangementets regler for ro og orden, herunder at laget får
tilstrekkelig søvn.
• Totalforbud mot ballspill utenom i hall eller på bane.
• Vis respekt for vertskapets utstyr/ting. Den enkelte spiller er i
utgangspunktet erstatningsansvarlig for de skadeverk de forvolder.
På generelt grunnlag oppfører vi oss ordentlig på turer, og viser både at
vi er stolt av klubben vår og at klubben vår er noe å være stolt av.
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Retningslinjer:
drakt- og utstyrsprofilering
Alta IF Fotball innførte i 2011 konseptet «Vi skaper heltene». Gjennom
gode samarbeidspartnere har klubben vært i stand til å gjøre store
investeringer i aldersbestemt fotball, samtidig som treningsavgifter
o.l. er holdt på et rimelig nivå. Siden oppstarten av konseptet har en
rekke personer blitt ansatt i aldersbestemt avdeling.
Breddefotballens samarbeidspartnere bidrar med over 500.000 kr til
klubben hvert år, og det er viktig at vi som klubb er lojale overfor disse partnerne. I praksis betyr dette at Alta IFs hovedsamarbeidspartnere i breddefotballen, AMFI Alta, Ulf Kivijervi og Grieg Seafood, i
utgangspunktet skal profileres på alt av Diadora-utstyr som benyttes
av klubbens aldersbestemte lag.
Det er på bakgrunn av dette ikke ønskelig at våre lag henter inn
egne sponsorer/samarbeidspartnere, både av hensyn til eksisterende
partnere og fellesskapet. Dersom involverte i/rundt et lag har gode
kontakter inn mot bedrifter ønsker vi heller at disse brukes til fordel
for hele klubben. Dersom det skulle være særskilte tiltak et lag ønsker å søke støtte til skal lagene henvende seg til klubbens markedsansvarlige for å diskutere saken, med mål om å komme fram til god
løsning for alle parter. Ved innkjøp av klær/utstyr utenfor klubbkolleksjonen til ett lag skal markedsansvarlige kontaktes for å avtale logoprofilering mv. Alta IF-logoen skal for øvrig alltid være trykt på tøy
som benyttes av lagene i trening, på kamp, på reise mv.
Kjøp av treningsutstyr
Alta IF har i dag en god avtale med Diadora, som gjør at klubben
kan få svært god pris på klær. Ønsker laget å kjøpe inn reisejakker,
gensere osv kan dette gjøres via Anders (anders.alta@sport1.no) som
er klubbansvarlig hos Sport1.

Fair play
Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play
handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Alle tilknyttet fotballmiljøene har et ansvar for å følge de
normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi
kan være stolte av. Norges Fotballforbund er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre/foresatte m.m. engasjerer seg
og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette fair
play ånd.
Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til
temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.
Det er ditt ansvar at spillerne forstår:
•
•
•
•
•

Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommere må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være
feilfri
Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet
å pådra seg straff for kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter og
dermed også spillet

Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spillerne!
For mer informasjon om air play og trenervett besøk:
www.fotball.no/nff/Fair-Play

Eventuell trykking skal gjøres hos vår samarbeidspartner Fagtrykk Idé.
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