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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 opp-
nås 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.

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 helt lengst nord.



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 

Kontaktinformasjon
Stilling Navn Epost Telefon

Kontorleder &
Arrangementsansvarlig

André Drogset 
Dønjar andre@altaif.no 90838944

Markedsansvarlig Sigve Isaksen sigve@altaif.no 95286722

Kommunikasjonsansvarlig Torgeir Ekeland torgeir@altaif.no 99885751

Sportslig koordinator/
Kvalitetsklubbansvarlig

Aleksander 
Johansen aleksander@altaif.no 97031882

Trener Alta 2/rekrutt og 
G17 Mate Duilo mate@altaif.no 91902362

Leder sportslig utvalg BU Carsten Rolland carsten.g.rolland@uit.no 95122864

Styreleder Fotball Annie Abrahamsen 
Wik styrelederfotball@altaif.no 95969547



Nyttig informasjon
TRENER/LAGLEDER/FORELDREKONTAKT
Alle lag i Alta IF Fotball bør som minimum ha én trener, én assistenttrener, én  
foreldrekontakt og én lagleder (nærmere beskrevet i lille blå). Disse er bindeleddet 
mellom laget og klubben.

FAKTURERINGSSYSTEM
«Min Idrett» (www.minidrett.no) brukes for betaling av treningsavgift, egenandeler 
etc. Vi oppfordrer alle til å gå inn på sin profil for å sjekke at denne fungerer. Systemet 
sender også ut faktura på PDF via e-post.

KOMMUNIKASJON / INFORMASJON
Viktig informasjon sendes ut per epost til trenere, lagledere og foreldrekontakter.  
I tillegg har vi Facebook gruppene «Aldersbestemte trenere» og «Aldersbestemte 
foreldrekontakter» som benyttes flittig og vi anbefaler derfor trenere  og foreldrekon-
takter å bli medlem av disse. Vi anbefaler alle å følge med på hjemmesiden (http://
www.altaif.no/sport/fotball/) og følge Alta IF Fotball på sosiale medier for å holde dere 
oppdatert på hva som skjer i fotballgruppa! Vi oppfordrer de aldersbestemte lagene til 
å sende oss bilder (med tillatelse) og rapporter fra diverse aktivitet (trening/kamper/
turneringer/sosiale sammenkomster) til torgeir@altaif.no så kan vi også dele dette i 
våre kanaler.

SKADETELEFON/FOTBALLFORSIKRINGEN
Alle spillere som er registrert i Alta IF Fotball er forsikret gjennom NFFs fotballforsik-
ring, og kan kontakte idrettens skadetelefon på 02033. 
Blir en spiller skadet er det viktig at man så fort som mulig registrerer skaden hos 
fotballforsikringen. Dette gjelder både små og store skader, og registrering må gjøres 
av spiller/foresatte. Deretter vil man bli kontaktet av idrettens skadetelefon for videre 
oppfølging.
På www.fotballforsikring.no finner dere info om ytelser m.m. og melder inn skader.

SESONGKORT
Vi har hatt et ønske om å gjøre seniorkampene mer tilgjengelig for våre medlemmer 
og er så heldig å ha Kivijervi Entrepenør til å være med og sponse gratis inngang til alle 
aktive barn og unge fotballspillere i klubben. I tillegg sørger Sparebank 1 Nord-Norge 
for at også aktive barn og unge fotballspillere i de andre klubbene i Alta får gratis  
inngang. Tilgjengelighet av billetter kan bli påvirket av koronarestriksjoner.





Turneringsdeltakelse
I Alta IF Fotball har vi fastsatt en turneringskalender. Denne viser hvilke turneringer 
aldersbestemte lag har anledning til å delta på i regi av fotballgruppa. Oversikten er  
laget med bakgrunn i ønske om progresjon i turneringsdeltakelse etter alderstrinn, 
samt å sørge for tilstedeværelse på ulike turneringer. Det er klubben som melder på 
lag til samtlige turneringer om ikke annen info gis. Vi har et ønske om å reise på turne-
ringer som en samlet klubb, der vil organisert felles transport og overnatting.

Det gis tillatelse til å delta på ytterligere 1-2 turneringer i løpet av sesongen, men alle 
kostnadene dekkes da av laget selv. Det forutsettes at minst én av disse turneringene 
er i Finnmark eller Nord-Troms. Før påmelding skal det alltid konsulteres med klubbens 
sportslige apparat.

MERK: Grunnet koronaviruset kan det bli fortløpende endringer i turneringskalenderen

Turnering Sted Tidsrom Klasse

Sparebank 1 Cup Tverrelvdal
en

28.-29.mai G/J 7, 9

Cermaq Cup Hammerfes
t

5. juni G/J 7, 9, 11

Kivijervi Cup Alta 12. juni G/J 7, 9 

St.Hansturneringa Nordreisa 18.-20.juni? 2. års G/J 11 og 1. års G/J 13

Piteå
Summer Games 

Piteå Utgår 2. års G/J 13 og G/J 15

Altaturneringen Alta 12.-15. august Alle klasser

Havbruksturneringa Alta 4.-5.september G/J 7, 9 

Coop Havøysund Cup Havøysund 11.September G/J 9 og 11

iFinnmark Cup / 
høstturnering

Alta 18. September G/J 7, 9

FeFo Cup Kirkenes 5.-7. november G/J 17 og 19



Dugnadsaktivitet
I Alta IF Fotball gjennomfører vi flere obligatoriske dugnader i løpet av sesongen.  
Ved bortekamper må lagene selv organisere transport. Det settes kun opp buss  til tur-
neringer der vi sender flere lag. Ved transportutfordringer kan kontorleder kontaktes. 

OBLIGATORISKE DUGNADER:

*Det skal som hovedregel jobbes dugnad for hver enkelt spiller, men ikke for mer enn to spillere per familie.  
Der dette gjelder er det foresattes ansvar å varsle administrasjonen.  

Kivijervi Cup: Første års G og J 17 (2005) skal sammen stå for praktisk gjennomføring av  
arrangementet. 
iFinnmark Cup: Første års J 17 (2005) og siste års J 15 (2006) skal sammen stå for praktisk gjennom-
føring av arrangementet. For å arrangere begge turneringene får laget dekket til sammen kr 45.000,- 
til deltakelse på Norway Cup/Gothia Cup.

Alle lag og spillere (foresatte) plikter delta på dugnader arrangert i regi av fotballgruppa og som 
er oppsatt i dugnadskalender ved sesongstart. I løpet av sesongen kan lagene få tildelt øvrige 
dugnader som fotballgruppa er pliktig å gjennomføre. Dette gjelder eksempelvis Bolig/Handels-
messe etc. Oversikt over tildeling av dugnader på A-kamper og ordensuker mailes til foreldre-
kontakt og legges ut på foreldrekontaktside på Facebook.

Dugnad Tidsrom Klasse

Billotteri Mai – september G/J 11, 13, 15, 17, rekrutt, 
herrelag og damelag

Dugnad på Herrekamper Juni – november 2. års G/J 11, 13, 15, 17

Ordensuke
Alta Idrettspark

Mai – oktober G/J 11, 13, 15, 17

Ryddedugnad på 
Alta Idrettspark

Uke 21/22 Alle klasser

Altaturneringen –
klargjøring eller 
opprydding

Uke 32/33 Alle klasser

Altaturneringen * Uke 32 Alle klasser

Dopapirdugnad*
(4 sekker for G/J 11 og 
eldre, og 3 sekker for G/J 7, 
9)

Mai og september Mai: G/J 11, 13, 15, 17   
september: G/J 7, 9, 
rekruttlag, damelag, 
herrelag

Transport til bortekamper Hele sesongen Alle klasser



Avgifter i Alta IF Fotball
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. Det kan også tilfalle egenandeler på transport i forbindelse med seriekamper. 
Treningsavgift og egenandeler faktureres per e-post til foresatte. 

Alle aktive spillere i Alta IF Fotball må i tillegg betale medlemskontingent til Alta Idretts-
forening (hovedstyret). 250 kr om man er under 17 år og 450 kr om man er over 16 år. 
Familiekontingent koster 700 kr.  

Utmelding av Alta IF skal kommuniseres direkte fra foresatte til administrasjonen.

TRENINGSAVGIFTER:

Barn av trener, oppmann og/eller foreldrekontakt fritas for treningsavgift  
(maks 4 per lag). 

Treningsavgiften må være betalt FØR spilleren får delta i seriekamper og turneringer. Vi 
ber dere være flinke til å betale treningsavgiften, da dette er svært viktig for klubbens 
økonomi. Uteblitt betaling vil føre til utestenging fra trening og kamper. 

Ved utfordringer med betaling av avgifter kan det søkes om støtte til Alta Kommunes 
kontingentkasse (merk: foreldre/foresatte kan ikke selv søke) se info på kommunens 
hjemmesider. Tilpasset betalingsløsning kan også gjøres etter avtale med kontorleder. 

Klasse Treningsavgift

Damelaget 4.000

Junior/ Rekrutt Herrer 4.000

G/J 17 2.100

G/J 15 1.900

2. års G/J 11 og G/J 13 1.200

G/J 9 og 1.års G/J 11 800

Vintertrening i Finnmarkshallen 300



Avgifter i Alta IF Fotball

EGENANDELER PÅ TURNERINGSDELTAGELSE
Egenandelen må være betalt FØR avreise til turneringen. Til øvrige turneringer dekker 
lagene selv kostnaden knyttet til reise/opphold. Å velge å ikke benytte seg av busstil-
bud gir ikke lavere egenandel. Fordeler vi busskostnaden på alle øker vi sannsynlighe-
ten for at flest mulig kan delta på turnering. Ved valg av camping som overnatting må 
dette betales i tillegg til fastsatt egenandel.

EGENANDELER TIL SONE- OG KRETSTILTAK
Vi har dessverre sett oss nødt til å innføre egenandeler på samlinger i regi av fotballkretsen. 
Dette skyldes en betydelig økning av klubbens kostnader knyttet til dette.  

Egenandeler - Type avgift Aldersklasse Beløp

Vintertrening Finnmarkshallen 2. års G/J 11 og G/J 13, 15, 17 300 kr

Sankthansturneringa Nordreisa 2. års G/J 11 og 1. års G/J 13 800 kr

Fefo-turneringen Kirkenes G/J 17 1.000 kr

Sone- og kretstiltak Egenandel per samling

Sonetiltak 100 kr

Krets- og interkretstiltak 250 kr (+kr 250 ved transport utenbys)



Viktig informasjon
ALTA IF FOTBALL FORPLIKTER SEG TIL FØLGENDE:
• Tilrettelegge for gode treningsmuligheter i nærmiljøet
• Tilrettelegge for trening, seriespill og turneringsdeltagelse i henhold til sportsplan
• Utvikling av spillernes ferdigheter gjennom rettledning, læring og trivsel
• Ha høyt kompetansenivå blant klubbens trenere 
• Forsikringsordninger for alle aldersbestemte spillere  

– gjennom NFFs lagforsikring/lisens
• 

MEDLEMMER I ALTA IF FOTBALL FORPLIKTER SEG TIL FØLGENDE:
• Representere Alta IF Fotball på en måte som samsvarer med våre  

verdier og holdninger
• Opptre redelig både på og utenfor banen – fair play 
• Bidra til å skape trivsel i laget gjennom inkludering, samspill og omsorg for andre
• Ta godt vare på klubbens utstyr. Husk å levere tilbake spillerdrakt i rengjort tilstand.
• Delta på lagets tildelte dugnader

FORESATTE I ALTA IF FOTBALL FORPLIKTER SEG TIL FØLGENDE:
• Sette seg inn i Foreldrevettreglene (se side 12) – og følge disse
• Oppfylle de økonomiske forpliktelsene som følger av spillerens deltakelse i Alta IF
• Delta på de dugnader laget tildeles
• Ved skader under trening eller kamp er foresatt ansvarlig for å sende inn  

skadeskjema. Dette gjøres på www.fotballforsikring.no 



FORELDREVETT / TRENERVETT
Kampen er alltid ukas høydepunkt for en spiller, og noe de gleder seg til. Her skal de få 
vist frem det de har trent på den siste uken. Dessverre kan kampen fort bli ukas nedtur 
for enkelte spillere. ”Supportere” som roper og skriker ”den MÅ du vinne”, ”der MÅ du 
skyte” osv. bidrar ikke til en positiv opplevelse, og gir heller ikke konstruktiv læring.
I Alta IF Fotball ønsker vi å innføre en positiv side og en konstruktiv side. 

Foreldre og supportere har ansvar for den positive siden, mens trenerne har ansvar for 
den konstruktive. I korte trekk betyr det at trenerne skal ta seg av spillernes læring i 
form av fornuftige og meningsfylte tilbakemeldinger. 

Tilstedeværende på motsatt side skal nyte spillet og komme med oppmuntrende tilrop 
som skaper humør og fotballglede.

Gi «riktig» ros

Når man kommer hjem er det ofte tid for ris og ros. Vi håper du som mamma eller 
pappa gir «ris» i form av konstruktive tilbakemeldinger og reflekterende spørsmål, og 
ros av innsats og valg framfor evner og talent. 

Det handler kort fortalt om å oppmuntre til videre læring og utvikling.



Hjelp oss til god
klubbøkonomi

Slik kan du støtte Alta IF Fotball:
Markedet for sponsoravtaler og lignende blir stadig vanskeligere, og vi ønsker å unngå 
å flytte kostnader over på foreldre som følge av lavere inntekter. 

Vi håper du har et bevisst forhold til dette, og ser sammenhengen mellom lokal handel 
og sponsorinntekter for klubbene. Jo bedre lokale butikker og bedrifter går, jo mer 
bruker de også på lokale aktiviteter.

I tillegg til dette jobber vi for å skape inntekter gjennom gode avtaler med bedriftene. 
Du som Alta IF-medlem kan dermed bidra til å skape inntekt gjennom blant annet;

 Grasrotandelen: Registrer Alta IF som din grasrotmottaker hos Norsk Tipping.  
 Da vil 7 % av det du tipper for gå direkte til Alta Idrettsforening.

 Shell Elvebakken: Hver eneste liter drivstoff som fylles gir inntekt til Alta IF, i  
 tillegg til at du kan opparbeide deg Trumf-bonus og andre rabatter.  
 Som trener i klubben får du også halv pris på bilvask.

 Kontor & Grafisk: Alta IF-medlemmer får rabatter på hele sortimentet.  
 I tillegg gis klubben en kick-back (provisjon) for alle kjøp som gjøres av både  
 medlemmer og klubben selv.

 Harila: Når medlemmer av Alta IF kjøper bil hos Harila Alta, vil klubben  
 få kr 1.500,- per bruktbil til 150.000,- eller mer, kr. 2.000,- for bruktbil over kr.  
 250.000,- og kr 3000,- per ny bil. 

 Sport 1: Alta IF Fotball har en samarbeidsavtale med Sport 1 som gjør de til  
 vår lokale utstyrsleverandør. Alle medlemmer i Alta IF Fotball får 20% rabatt  
 på alt av fotballutstyr, og 15% rabatt på øvrige varer. For å oppnå denne  
 rabatten må en benytte elektronisk medlemsbevis. Gå inn på altaif.no/fotball  
 og søk opp «medlemsbevis på Sport1».  
 Deretter er det bare å følge veiledningen.


