Ta kontakt med oss i styret om du har innspill, tilbakemeldinger eller forbedringsforslag. Sammen kan vi gjøre Hvittingfoss fotball til en flott klubb å være i 
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Velkommen til Hvittingfoss IL
fotballgruppe

Kampvertens oppgaver:

Velkommen til fotballgruppa!
Sammen med Allidrett og Trim er Fotballgruppa en del av Hvittingfoss idrettslag.
Et idrettslag som ble stiftet i 1907. I 2013 hadde vi i overkant av 100 aktive
fotballspillere! Fordelt på hele 14 lag, der 8 av dem er i samarbeid med Hof og
Svarstad.

•

Sammen med trenere, lagledere, ivrige foreldre og søsken mm, er vi en flott
fotballgruppe med masse aktivitet på gang. Alt fra aktivitetsturneringer for de
yngste, til treningsleirer i Spania og England, cuper i Danmark og ikke minst alle
treningene og kampene på gressmatta og i hallen i Hvittingfoss

•
•

De siste årene har vi i styret forsøkt å legge fokus på kvalitet og utvikling, både
blant spillergruppen og i klubben. Både HSH samarbeid og Landsbylaget et resultat
av dette. Vi har gitt spillere, lagledere, trenere og styremedlemmer tilbud om ulike
kurs/seminar i regi av Vestfold Fotballkrets og Norges Fotballforbund, med god
respons.
Styret har også jobbet med å få inn ekstra ressurser til innkjøp av utstyr, slik at vi
nå er godt dekket med mål til både 5’, 7’ og 11-fotball. Samtidig har vi rustet opp
anlegget med ”ny” kiosk, ny vanningsvogn og ikke minst innkjøp av hjertestarter
og medfølgende kursing. Mye av dette takket være diverse gavefond og stiftelser.
Hvittingfoss fotball ønsker å gi alle som vil spille fotball, et best mulig tilbud. Vi vil
at fotball skal være gøy, inkluderende og et samlingspunkt i bygda. Vi er hele tiden
i utvikling for å bli enda bedre og er takknemmelig for alle tilbakemeldinger som
kan hjelpe oss med dette.

•

•
•
•
•

Skal bidra til at barne- og ungdomskampene gjennomføres med trygghet,
raushet og respekt i sentrum.
En kampvert skal være en godt synlig person som oppfordrer til Fair Play –
både på og utenfor banen, personen skal iføre seg Fotballkretsens
kampvertvest
Ta i mot og ønske gjestende lag velkommen.
Ta i mot og ønske dommer velkommen. Der vi har klubbdommer (dvs 5-12
års kampene) skal kampverten sørge for at dommeren blir presentert for
bortelaget. Det skal også gjøres klart at evt klager mot dommer ikke skal
forekomme på banen, men evt tas med hjemmetrener/kampvert etter
kamp.
Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen – både før og etter kampen.
Ha en positiv oppmerksomhet på begge lags foreldregrupper og lagledelse.
Gi ”overivrige” tilskuere grønt kort.
Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake.

Hvittingfoss fotball skal spre GLEDE og SKAPE aktiviteter som det er MORO å være
med på
Sammen skal vi gi de gode FOTBALLMINNENE

Du kan følge oss på facebook ”Hvittingfoss fotball/HIL” eller på den nye
hjemmesiden vår: http://www.hvittingfoss-fotball.org/ 
Med vennlig hilsen
Line G. Hvål
Leder fotballstyret, Hvittingfoss IL
Mail: linegj@hotmail.com , mob: 924 12 677
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Hvem kan være med å spille fotball?
- alle som vil, kan spille fotball i Hvittingfoss. På noen lag må vi slå sammen
aldersklasser, for å få nok spillere. Fra spillerene er 13 år samarbeider vi
med Hof og Svarstad.
Fair Play er navnet på fotballens verdiarbeid. Det handler om respekt – hvordan vi
behandler og omgås andre mennesker både på og utenfor banen. Fair Play er
sentralt i alt vi gjør i fotballen og symboliseres ved at alle lag skal hilse på hverandre
før og etter kamper.
Hvittingfoss fotball søkte i 2013 om å bli en Fair play klubb og har jobbet med å
impementere dette i klubben. På Kretstinget (Vestfold fotball sitt årsmøte) i mars
2014, fikk vi utdelt et klubbsertifikat som et symbolsk tegn på at vi er godkjent som
Fair play klubb, noe vi er veldig glade for. Fremover skal vi fortsette å jobbe med å
fremme de gode holdninger som Fair play bygger på.
Følgende kriterier må være innført i klubben for å bli tildelt
FAIR PLAY klubbsertifikat:
o Fair Play kontaktperson i klubben: Gunn Marit U. Nakjem.
o Arrangere minst ett Fair Play -lagleder/trener/foreldremøte pr år: tas opp
på oppsettmøter, avslutninger og årsmøtet.
o Fair Play kampvertordning i barne/ungdomsfotball: alle lag har fått utdelt
kampvertvester. Lagleder ansvarlig for at det finnes en kamvert på hver
hjemmekamp. Dette kan godt være lagleder selv.
o Fair Play klubbdommervester i alle barnekamper: alle lag har fått utdelt
klubbdommervester. I tillegg ligger det noen ekstra i kiosken.
o Bruk av Fair Play kapteinsbind på samtlige av klubbens lag: alle lag har fått
utdelt kapteinsbind. Denne rollen skal rullere på de yngste lagene.
o Kåring av Fair Play spillere, gjennom utdeling av Fair Play effekter på
sesongavslutning etc.
o Kåring av Fair Play trenere, ledere eller andre voksenpersoner, gjennom
utdeling av Fair Play effekter på sesongavslutning etc.
o Flagg og banner på klubbens anlegg

Hva slags utstyr trenger jeg for å spille fotball?
- du trenger fotballstøvler, leggskinn og treningstøy. Det er alltid lurt å ha
med en drikkeflaske vann på kamper og treninger. De med langt hår, bør
sette håret opp i strikk el. Du får låne baller på trening og spillertrøye til
kamper. Det er lagleder og trener som har ansvaret for dette. Vi
anbefaler også at du har en egen fotball hjemme som du kan trene og
trikse med på fritiden. Fotballgruppa har inngått avtale med Sport 1
Hvittingfoss om rabatt på sportsutstyr. Fra 2014 gjelder dette for
fotballretaltert utstyr fra Adidas og rabatten er 20%. Husk å si ifra i kassa
når du handler at du spiller i Hvittingfoss.
Når begynner vi å trene?
- vi prøver å stille lag fra 1. klasse. Litt avhengig om vi på slå sammen
alderstrinn, så kommer treningen igang ila høsten i 1. klasse. Noen får
tilbud om å delta på et lag som alt eksisterer, mens på andre lag må vi
samle foreldrene for å fordele oppgaver.
Hvem er trenere/lagledere?
- Alle kan være lagleder og trener. Vi er helt avhengige av at foreldrene
stiller opp! Alle som vil, får tilbud om trenerkurs fra kretsen. I tillegg har
vi Landsbylagstreninger i vinterhalvåret. Her er det også mulighet øke
trenerkompetansen. På klubbens og kretsens hjemmesider ligger det
også mye info. Lagleder skal få utdelt en perm ved årets begynnelse med
div info. Har du ikke fått den, må du ta kontakt med jr.leder. Alle
lagledere og trener må levere en politiattest. Dette er bestemt ved lov fra
2008.
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Forsikring?
- alle som spiller fotball er forsikret. Fra de er 12 år må de regisreres i et
spillerregister. Det er derfor viktig at lagleder levere inn korrekte
spillerlister til styret hver vår og når nye spillere kommer til. Styret er
ansvarlig for registreringen. Ved skader skal et skademeldingsskjema
fylles ut på nett. (Mer info på vår hjemmeside)
Hvor mye koste det å delta?
- Klubben har ingen ansatte som får lønn, men har andre utgifter. Det
koster penger å bruke hallen, vedlikehold og klipping av banen,
forsikring, drakter, baller, mål og annet utstyr. Klubben betaler en
påmeldingsavgift til kretsen for alle lag, samt utgifter til dommer.
Klubben får økonomisk støtte fra stat og kommune, men dette dekker på
langt nær alle utgifter. Resten må vi anskaffe oss vha reklame, betaling
fra spillerene og dugnader som dere er med på.
Det er tre typer betalinger:
o Medlemskontigent: alle som driver med idrett i Hvittingfoss, må
være medlem av idrettslaget. Antall medlemmer rapporteres inn
hvert år og gir grunnlag for utbetaling av støtte fra stat og
kommune. Dette koster fra 150,- for de yngste til 350,- for hele
familien. Denne prisen kan kun endres på idrettslagets årsmøte.
Alle som er medlemmer i idrettslaget har stemmerett på
årsmøtet.
o Treningsavgift: alle som spiller fotball må betale en treningsavgift
etter alder. Denne bestemmes på fotballgruppas årsmøte.
Kontigenten for juniorfotballen begynner på 400 kr for de yngste
(5-7 år) og øker med alder til 1700,- for 17-19 år.
o Turneringspenger: alle lagen kan få dekket påmelding til
minimum en cup i året. Dersom det er store turneringer med
overnatting kan det hende at spilleren må betale en egenandel.
De fleste lagene planlegger slike cuper i god tid og jobber med å
tjene inn penger så egenbetalingen blir minst mulig.
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Hvor mye må jeg stille opp som foreldre?
Det betyr veldig mye for barna at foreldrene er med og ser på når de spiller. Det er
også en flott måte å bli kjent med de andre foreldrene på laget. Laget og klubben
drives av frivillige, dvs foreldre, søsken, familie og andre som stiller opp uten å få
lønn. Og vi er helt avhengige av at dere foreldre bidrar med det dere kan.
Oppgaver knyttet til laget:
o kjøring til og fra kamper, ha med frukt på kamper og draktvask. Lagleder har
som oppgave å skrive en liste/oversikt over alle kampene der disse oppgaven
fordeles mellom foreldrene.
Oppgaver knyttet til klubben:
o Vi har en kiosk på plassen som vi prøver å ha oppe på hjemmekampene. Det
finnes en egen oppgaveliste for dette. Vekslepenger og nøkler hentes hos
kioskansvarlig i klubben. På oppsettmøtet vår og høst setter vi opp hvilken
uke de forskjellige lagene har kioskansvar. Lagleder har ansvar for fordele
kioskvakter på foreldrene.
o I begynnelsen av juni, arrangerer vi hvert år ”Lågablues”, i samarbeid med
idrettslaget. Denne dagen består av idrett, glede, konkurranser og avsluttes
med en bluesfest. På denne dagen trenger vi mye hjelp. Hvert lag må stille
med 3 vakter som får oppgaver med å ta inngangspenger, være vakt, stå i
kiosken og selge lodder.
o Er du satt opp til kiosk eller vakt på Lågablues, er du selv ansvarlig for å skaffe
stedfortreder om du ikke kan stille. Om det er spesielle hensyn vi bør ta, er
det fint om du gir beskjed.
o Vi pleier å ha en dugnad på plassen vår og høst. Dette for å gjøre banen klar
for sesong og avslutte sesongen. Oppgaver som raking, beising, enkelt
snekkerarbeid, sette opp nett på målene mm. Innkalling til dugnadene skjer
via mail og facebook. Jo flere som stiller opp og deler på jobben, jo raskere
blir jobben gjort.
o Bonusguide er et rabatthefte vi har solgt de siste årene. Spillerene får 1-2
hefte hver som de må selge vidre. Vi selger 2 typer bonusguider, Vestfold og
Buskerud. Den ene kommer på våren, den andre på høsten. Dere vil derfor
oppleve at de ulike lagene får bonusguider til forskjellige tider.
Dette skaffer penger til barnas aktivitet og vi gjør dette sammen for at
barn og ungdom skal ha et trygt, sunt og morsomt sted å være.
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