






 
 
 
 




Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i
Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til
alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt engasjement til
fotballen og klubben. I bunnen for Dahle IL’s verdier og arbeid ligger NFFs mål
om flest mulig, best mulig, lengst mulig. Dahle IL er en foreldredrevet klubb,
det vil si at det er frivillige foreldre som tar på seg roller som trenere,
lagledere, kasserere og andre tillitsverv i klubben.
Fair Play
Dahle IL skal være en inkluderende klubb som jobber etter fair play
prinsippene. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre,
både på og utenfor banen, og omfatter både spillere, trenere, lagledere,
foreldre og andre som representerer klubben.
Kvalitetsklubb
Dahle IL er godkjent som kvalitetsklubb på nivå 1 etter NFF’s normer for
kvalitetsklubber. Kvalitetsklubb er NFF’s program for utvikling av klubber for å
sikre god kvalitet i alle ledd for drift av klubb.
Jentefotball
Dahle IL følger ønske fra Norges fotballforbund og legger til rette så tidlig som
mulig for egne lag/treningsgrupper for jentefotball. Klubben har god erfaring
med at jentene så tidlig som mulig får et eget tilbud.


Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:
Dahlehallen flerbrukshall
 Innendørsdekke
 20x40m flate
 kan deles med skillevegger
Dahle fotballhall
 kunstgress, 40x60m flate
 kan deles med skillevegger
Dahle kunstgresspark
 kunstgress, 100x60m flate
 Kunstgress, 20x40m flate




Trenere
Det anbefales at det ved oppstart av nytt lag er minimum 3 trenere slik at det
er rom for at en trener er borte. Alle trenere vil få tilbud om å delta i
trenerutdanning på forskjellige nivåer, både i regi av klubben og
fotballkretsen. Klubbens sportslige utvalg vil være med å veilede de første
treningene slik at laget kommer godt i gang.
Lagleder
Det bør utnevnes en lagleder som kanta seg av administrativt arbeid rundt et
lag som utsendelse av informasjon, påmelding av lag til cuper’ etc. Dette kan
evt. kombineres med trenerrollen.
Kasserer
Alle lag i Dahle IL vil få opprettet en egen konto for bruk til ulike aktiviteter
laget vil prioritere, og det må utnevne en kasserer som disponerer denne
kontoen på vegne av laget og fører regnskap på konto i henhold til klubbens
retningslinjer. Veiledning til denne funksjonen vil bli gitt av klubben.
Foreldrekontakt
For hvert lag skal det utpekes to foreldrekontakter som har samarbeid med
foreldreforeningen. Foreldreforeningen skal styrke samhold og trivsel blant
alle medlemmer i Dahle IL utenom sportslige aktiviteter som treninger og
kamper, og er viktig i forhold til avvikling av Dahle Cup.
Alle foresatte er ressurser! Jo flere foresatte som engasjerer seg for laget jo
bedre vil samholdet i laget være!


Treningstider
Klubben vil tilrettelegge med treninger. Normalt vil det de første årene være 1
trening i uken med 1 times varighet. Tidspunkt for treningene tilpasses alder
på barna.
Idrettsskolen
Dahlie IL ønsker at flest mulig barn skal ha mulighet til å delta på idrettsskolen
og det er derfor ikke ønskelig at fotballtrening for de aller minste legges på
samme tidspunkt (mandag 17-19).
Innhold
Til å begynne med er det fokus på lek med ball, grunnleggende ferdigheter og
sosialt samvær. Det finnes god informasjon om passende lek/øvelser for de
yngste på NFFs hjemmesider.




Alle som skal spille fotball i Dahle IL samt alle som er trenere, lagledere og
tillitsvalgte i styret skal være medlem i klubben. Medlemskapet koster for
tiden 300,- pr år. Som medlem er du dekket av forsikring for aktiviteter i
klubbens regi samt har rett til å delta på årsmøte i klubben. Alle kan være
frivillig medlem og har da de samme rettighetene samt at de er med på å
støtte opp om aktiviteten i klubben.
Medlemssystem
Dahle IL benytter en medlemsløsning som er levert fra Norges idrettsforbund
der medlemmer registrerer seg og administrerer sine medlemskap gjennom
en digital løsning som heter MinIdrett. Du finner mer informasjon om hvordan
du registrerer deg som nytt medlem i Dahle IL på klubbens hjemmesider.
Medlemsfordeler
Medlemmer i Dahle IL får et fordelskort hos G-Sport som gir
deg -20% på alt av Umbro produkter og -20% på alle fotballsko.


Våre sponsorer står for en betydelig inntekt til klubben som bidrar til at vi kan
holde ønsket aktivitetsnivå til en lavere kostnad for våre medlemmer. For å
ivareta våre forpliktelser ovenfor våre sponsorer har Dahle IL utarbeidet et
sponsorprogram som alle lag i klubben plikter å følge. Trenere, lagledere,
foreldrekontakter og andre tillitsvalgte må sette seg i sponsorprogrammet før
evt. bestillinger av overtrekksdresser, gensere o.l.


For å holde nivået på kontingenter og avgifter på et rimelig nivå for de aller
fleste vil en del av klubbens inntekter eller reduksjon av utgifter basere seg på
at det gjennomføres noen dugnader. Dette er en fin måte å bli kjent med
andre medlemmer eller foresatte og gir økt tilhørighet og eierskap til klubb og
anleggene. Her er noen av dugnadstypene Dahle IL gjennomfører.
Dahle Cup
Dette er vår viktigste inntektskilde og alle
spillere pålegges å delta på 2 vakter i denne
turneringen.
Anlegg
For å holde utgiftene til vedlikehold av
anleggene nede vil det fra tid til annen
arrangeres dugnader på anleggene, som
f.eks. snekring, maling, rydding, og annet.
Loppemarked
Det arrangeres et populært loppemarked i
Dahlehallen som gir gode inntekter samt er et hyggelig tilbud til folk i
Kristiansund og omegn.
Hjemmekamper
På hjemmekamper, for alle alderstrinn, er det ønskelig at lagene selv
arrangerer dugnad i kiosken med salg av tørt og vått.




Egne treningsgrupper for jenter/gutter
Det er ønskelig at det så tidlig som mulig legges til rette for jentefotball, og
dersom det er nok barn til begge dele oppfordres det til at man allerede fra
første stund oppretter egne treningsgrupper for jenter og gutter. Det øker
antall roller som skal fylles, men gir erfaringsmessig et bedre tilbud til barna.
Det bør være minimum 6-7 av hvert kjønn for å ha egne treningsgrupper.
Frivillige
Dahle IL ønsker oversikt over navn og kontaktinformasjon (mobiltlf, epost) til
de foreldre som stiller som trenere, lagleder, kasserer og foreldrekontakter.
Informasjonen kan sendes til adm@dahleil.com som sørger for videre
distribusjon for oppdatering av klubbens oversikter for utsendelse av
informasjon etc. Skjema er lagt ved i veiledningen.
Medlemsskap
Trenere og evt. lagleder skal være medlem og betale kontingent. De kan
melde seg inn i klubben gjennom MinIdrett. Det vil ikke belastes kontingent i
oppstartsåret. Alle barn skal også registreres i medlemssystemet på samme
måte. Heller ikke her vil det belastes kontingent i oppstartsåret. Mer
informasjon om innmelding i klubben finner du på klubbens hjemmesider.
Foreldremøte
Alle lag skal gjennomføre minimum ett foreldremøte i året der de tar opp
aktuelle problemstillinger og planlegger det året/sesongen som kommer.
Normalt holdes foreldremøter i forkant av sesongen, typisk mars/april, men
det står fritt for lagene å avholde møte, eventuelt holde flere møter.
Foreldremøte (og andre møter for laget) kan gjerne holdes i klubbens lokaler i
Dahlehallen, sjekk for ledig tid med utleieansvarlig. Dette er kostnadsfritt for
lagene.


Dahle IL er pålagt av NIF å innhente politiattest for alle trenere, instruktører
og lagledere som har direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming.

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt
eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i
straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be
personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.


Hjemmesiden www.dahleil.com
Her finner du utfyllende informasjon om klubben og lagene. Det er god
aktivitet på hjemmesidene og de oppdateres fortløpende med nyheter fra
ulike aktiviteter som kamper, treningssamlinger, cuper, dugnader eller
praktisk informasjon. Alle lag vil få opprettet en egen lagside der lagene selv
kan legge inn nyttig informasjon med kontaktopplysninger til tillitsvalgte,
treningstider samt annen nyttig informasjon.
Facebook
Mange lag velger å opprette egen facebookgruppe for utveksling av
informasjon. Det er da viktig at dette kun er foreldrenes gruppe samt å
respektere at enkelte ikke ønsker å bruke facebook og at alternative måter for
utveksling av informasjon brukes. Gruppa må kun brukes til å informere eller
raske tilbakemeldinger om hvem som kan delta på trening, kamp eller
dugnad, ikke til meningsutvekslinger som hører hjemme på foreldremøte.





Jenter

Årskull: ________

Gutter

Årskull: ________

Rolle
Navn
Trener
Trener
Trener
Trener
Lagleder
Kasserer
Foreldrekontakt
Foreldrekontakt

Mobiltlf

Epost

