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Innledning  

Stjørdal Friidrettsklubb (SFIK) har en målsetning om å bli opplevd som en 

attraktiv friidrettsklubb for utøvere som sogner til Stjørdalsområdet. Klubben 

ønsker å ha et godt og tilrettelagt sportslig tilbud til utøvere i ulike kategorier 

og et godt klubbmiljø. Tilrettelegging for trening og tilrettelegging for 

deltakelse i konkurranser er de to viktigste sportslige tiltaksområdene. Dette 

må skje innenfor økonomiske rammer som klubben bestemmer. Sportslig 

hovedbok beskriver klubbens hovedtiltak på det sportslige området. Boka er et 

resultat av innspill fra trenere, medlemmer i Sportslig Utvalg (SU) og styret og 

revideres med visse års mellomrom. Sportslig hovedbok er vedtatt av styret i 

SFIK. SU ble opprettet etter et møte i klubben høsten 1998. Den sportslige 

tilretteleggingen ledes av Styremedlem idrett med tittelen Sportslig leder og 

SU. Sportslig leder leder SU. I tillegg er disse med i SU: oppmenn i de aktuelle 

aldersgrupper, hovedtrener, en trenerrepresentant og en utøverrepresentant.  

 

Oppgaven til Sportslig Utvalg er, ut fra de mål og satsinger som SFIK har 

vedtatt og med støtte i denne boka, å legge forholdene til rette for den 

sportslige aktiviteten i klubben gjennom planlegging, koordinering og 

evaluering. Dette vil omfatte rekruttering av trenere, tilrettelegging for 

trenere og utøvere, bistand til å planlegge treningssamlinger og tilrettelegging 

av konkurranseplanlegging og -deltakelse for utøverne. Arbeidet baseres på 

skriftlige treningsplaner/årsplaner for den sportslige aktiviteten.  Styret i SFIK 

har ansvar for å gi SU økonomiske rammer for arbeidet, godkjenne 

utøverkontrakter og avgjøre trenergodtgjørelse. 
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Organisasjonskart for Sportslig Utvalg 

 

 
 

Sportslig utvalg sine arbeidsoppgaver 

Sportslig leder 

Styremedlem idrett er sportslig leder i klubben og rapporterer til styret om den 

sportslige aktiviteten. Styremedlem idrett leder SU og innkaller til møter i SU.  

Arbeidsoppgavene er beskrevet i styrehåndboka (se denne). 

 

Oppmenn 

Oppmannen skal i stor grad ta seg av det administrative i forbindelse med 

deltakelse på stevner. Dette innebærer at oppmannen må gjøre seg kjent med 

stevnetilbudet lokalt, regionalt, nasjonalt og evt. internasjonalt. Oppmannen skal 

formidle relevant informasjon om stevner og samlinger og være tilgjengelig for 

aktuelle utøvere. Oppmenn må sammen med trenerne og Sportslig leder sørge 

for registrering av utøvere (se skjema vedlagt). Oppmenn bistår Sportslig leder 

og styret med å avvikle sesongavslutning på høsten. 

Sportslig 

leder 

(Styremedlem 

– idrett) 

Oppmann 

10–12 år 

Oppmann 

13-15 år 
 

Utøver-

representant 

Trener-

representant 

Hoved– 

trener 

Oppmann 

16 år - senior 
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ARBEIDSOPPGAVER / PROSEDYRER TIDSPUNKT 

Oppmannen må gjøre seg kjent med stevnetilbudet lokalt, regionalt og 
nasjonalt (internasjonalt). 

Hele året 

Hovedansvaret for å ha og gi informasjon om treningstilbudet Hele året 

Møt regelmessig opp på trening  

Bestille overnatting til mesterskapene for påfølgende år August 

Sørg for påmelding til stevner til riktig tid   

Ha oversikt med navnelister over hvem du er oppmann for  

Sammen med øvrige medlemmer i SU skal oppmannen lage en oversikt 
over aktuelle stevner for klubbens utøvere for en periode/sesong. 

 

Organisering av reiser (spesielt mesterskap)  

Du har ansvaret for alle utøvere  

Uttak av stafettlag - i samarbeid med aktuell(e) trener(e)  

På stevner skal du hente ut startnummer og fordele disse til utøverne  

Ansvar med å holde kontakten med foreldregruppa  

SU har ansvaret for sosiale tiltak (ved oppsett av ny årsplan) September  

 

 

Hovedtrener 

Hovedtrener har hovedansvaret for at klubbens treningstilbud i de ulike 

treningsgruppene blir gitt og holder oversikt og kontakt med trenerne i klubben. 

Treningstilbudet innebærer de daglige treningene, treningssamlinger og evt. 

andre treningstiltak. Hovedtrener skal bistå i planlegging av klubbens 

treningssamlinger og uttak av utøvere til treningssamlinger. Hovedtrener bistår 

utøverne med planlegging av konkurransesesongen. Hovedtrener leder 

trenerforum og skal ha god kontakt med Sportslig leder og Sportslig Utvalg og 

informere om forhold han/hun mener bør rettes opp og avklares. Dette kan 

gjelde treningsutstyr, treningsarenaer, organisering av treninger, disponering av 

trenerstaben, kursing av trenere, oppfølging av utøvere, treningssamlinger og 

utnyttelse av kretsens og forbundets tilbud. 
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ARBEIDSOPPGAVER / PROSEDYRER TIDSPUNKT 

Hovedtrener må gjøre seg kjent med stevnetilbudet lokalt, regionalt og 
nasjonalt (internasjonalt). 

Hele året 

Sørge for nødvendige møter i trenerforum og videreformidle saker fra 
trenerforum til SU 

 

Arkivere testresultat som utøvere i Stjørdal FIK gjennomfører  

Ha oversikt med navnelister over hvem du er trener for  

Sammen med øvrige medlemmer i SU skal hovedtrener lage en oversikt 
over aktuelle stevner for klubbens utøvere for en periode/sesong. 

 

Uttak av stafettlag - i samarbeid med utøvere og oppmenn  

 

Trenerrepresentant 

ARBEIDSOPPGAVER / PROSEDYRER TIDSPUNKT 

Referere saker fra (styret) SU til trenerne  

 

Utøverrepresentant 

ARBEIDSOPPGAVER / PROSEDYRER TIDSPUNKT 

Være bindeledd mellom SU og utøverne   

SU har ansvaret for sosiale tiltak September 

SU skal sammen med de aktive utvikle et reglement som gjelder ved 
arrangementer i klubbens tiltak, samt konsekvenser hvis disse blir brutt 
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Årsplan for Sportslig Utvalg 

MÅNED OPPGAVE ANSVARLIG 

September  Møte i Sportslig Utvalg 

 Forberede sydensamling kommende påske. Bestemme ansvarlig for 
aktuelle bestillinger og intern påmelding. Sette opp budsjett med 
egenandeler og gi styremedlem økonomi beskjed. 

 Bestemme person med ansvar for organisering av klubbens 
treningssamling i Østersund 

 Sikre trenere i de ulike treningsgruppene for kommende sesong 

 Sette opp oversikt over mesterskap kommende år 

 Vurdere aktuelle trenerkurs og deltakelse 

Sportslig leder, hovedtrener og 
oppmenn 

Oktober  Bidra i arrangering av sesongavslutning 

 Bestille premier og friidrettsknapper til sesongavslutningen 

 Ordne diplomer for eventuelle klubbrekorder 

 Offentligjøre årsstatistikken på hjemmesiden 

 Innstille kontraktsutøvere overfor styret og sørge for underskrifter 

 Annonsere oppstart innetreninger 

Styret 
 
 
 
Sportslig leder 

November  Utøvere m/kontrakt: samtale med hovedtrener og ev. sportslig leder 
angående kommende sesong 

 Oppdatere utøverregister i KlubbAdmin 

 Sportslig budsjett neste år 

 Foreslå egenandeler kommende år overfor styret 

Hovedtrener og Sportslig leder 
 
Sportslig leder 
 
 

Desember  Oppdatere sportslige opplysninger hjemmesiden 

 Legge ut informasjon om TA-serien og den norske lagserien  

Sportslig leder 

Januar  Møte i Sportslig Utvalg 

 Evaluering av perioden før jul (trening, samling(er), hvordan 
treningsgruppene fungerer) 

 Planlegging av deltakelse innendørs konkurranser / samlinger. 
Bestemme lagledere, transport, overnatting. 

 Bidra i å arrangere handlekveld 

Sportslig leder, hovedtrener og 
oppmenn 
 
 
 
Styremedlem marked med 
bistand fra sportslig leder 

Februar  Utarbeide sportslig årsrapport til årsmøtet 

 Oppdatere utøverregister i KlubbAdm 

Sportslig leder 

Mars  Sende søknad om bane og hall kommende år til kommunen 

 Arrangere foreldremøte i yngste grupper (10-15 år) angående 
kommende sesong, inkl. vurdere aktuelle stafetter og deltakere 

Sportslig leder 
 
Rekrutteringsutvalget 

April  Møte i Sportslig Utvalg 

 Evaluering av vintertreningen (trening, samling(er), konkurranser, 
hvordan treningsgruppene fungerer) 

 Konkurranseplanlegging—legge ut oversikt over aktuelle 
konkurranser på hjemmesiden 

 Kartlegge behov for utstyr. Fordeling i hht. avtaler og behov. 

 Kartlegging av aktuelle utøvere til de ulike mesterskapene utendørs 
(for bestilling av transport og overnatting) 

 Bestille Jämtkrafthallen og Rallaren til treningssamling i november 

Sportslig leder og hovedtrener 
 
 
 
 
 
 
 
Sportslig leder 

Mai  Forberede deltakelse stort stevne på Lillehammer i juni (p.t. 
Veidekkelekene), bestille overnatting for året etter. 

 Oppdatere utøverregister i KlubbAdm 

Oppmenn 
 
Sportslig leder 

Juni/ juli/ 
august 

 Planlegging av konkurransedeltakelse, inkl. Ungdomsmesterskapet, 
Jr.-NM,  Hoved-NM og regionale ungdomsleker 

Hovedtrener og sportslig leder 
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Treningsfasiliteter og trening 

Treningsfasiliteter 

Hovedtreningsarenaer 

Hovedtreningsarenaene for SFIK er Fjellhallen (innendørs) og Øverlands Minde 

og Sandskogan (utendørs) i Stjørdal. I forbindelse med bygging av ny og større 

Stjørdalshall (2010-2012), fikk SFIK i samarbeid med kommunen til en bedre 

tilrettelegging for friidrett i Fjellhallen, bl.a. nytt dekke hvor det kan brukes 

piggsko med butte pigger. Det har også vært kontakt med turngruppa mht. felles 

bruk av utstyr og samordning av treningstider i Fjellhallen. Idrettshallene i 

Stjørdal Kommune og Øverlands Minde leies ut på årsbasis. Året følger 

skoleåret med start i medio august og slutt i medio juni. 

 

Styrketrening 

Stjørdal FIK har en del eget styrketreningsutstyr i Fjellhallen som mest mulig 

må benyttes. Utøvere som ikke vil/kan benytte seg av tilbudet kan ved 

henvendelse til SU ved Sportslig leder få vurdert om andre tilbud i sin helhet 

eller delvis kan dekkes av SFIK.   

 

Treningsfasiliteter utenom hovedtreningsarenaene  

I den grad det er mulig og hensiktsmessig kan utøvere i samråd med trener, evt. 

hovedtrener, drive trening utenfor klubbens hovedtreningsarenaer.  Dette kan 

for eksempel være aktuelt for utøvere bosatt utenfor Stjørdal og ved 

samtrening med utøvere fra andre klubber. Aktuelle arenaer er friidrettshallen i 

Ranheim og friidrettshallen i Steinkjer. Hvis bruk av slike andre 

treningsfasiliteter krever leie, må vedkommende utøver og/eller trener ta dette 

opp med styret i SFIK via Sportslig leder. Evt. utgifter til trener dette måtte 

medføre må sees i sammenheng med utøverkontrakter. 
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Årshjul – trening og samlinger 

Oktober  

Oppstart innetrening i siste halvdel av oktober.  

 

November 

Treningssamling i Østersund for aldersgruppen 13 år (kommende sesong) og 

eldre. 

 

Mars/April 

Treningssamling for 17 år og eldre i ”varmere” strøk. Utøvere som er 16 år og 

evt. 15 år kan delta på bestemte betingelser, se kriterier lenger ut i Hovedboka. 

 

Mai – september 

Utetrening 

 

Testing 

Testing bør bli brukt i treningsplanen til den enkelte utøver. Bruk av testing vil 

være et viktig hjelpemiddel ved utarbeiding av målsetning, arbeidskravs- og 

kapasitetsanalyser for den enkelte utøver.  

Ved å opparbeide seg et arkiv over testresultat til klubbens utøvere vil vi kunne 

øke informasjonsgrunnlaget for å kunne si noe om hva som kreves i de ulike 

øvelsene i forhold til nivå, alder og kjønn. 

Gjennomføringen av testbatteriet bør gjennomføres minst 3 ganger i løpet av 

året. I tillegg er det ønskelig at det gjennomføres en test tett etter den 

viktigste konkurransen (formtoppen). 

For utøverne vil testing virke motiverende og bidra til bevisstgjøring i 

treningsarbeidet. Det er frivillig om en utøver vil testes. 
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ALDER GRUPPE TEST 

15 – 16 år Sprint / hopp 
 
Mellom-/ lang 
distanse 

30m – lengde u/tilløp – 5 steg - Sergeant (spenst) 

17 – 18 år Sprint / hopp 
 
Mellom-/ lang 
distanse 

30m (60m) – lengde u/tilløp – 5 steg – 5 hink (h/v) 
Fallhopp 
1000m (Leangen) 

19 år Sprint / hopp 
 
 
Mellom- / lang 
distanse 

30m (60m) – stille u/tilløp – 5 steg, m/u tilløp – 5 hink 
(h/v), m/u tilløp, fallhopp, styrke tester 
 
O2 test, anaerob terskel 

 

 

Instruks for øvelsesansvarlige trenere 

 

Oppgaver 

 lede trening 

 være behjelpelig med rammeprogram for utøvere fra 15/(14) år 

 være behjelpelig med personlige program hvis dette er hensiktsmessig 

ut fra utøverens forutsetninger 

 ta kontakt med utøvere en har kontaktoppgave med regelmessig 

 ta inn og gi tilbakemelding på treningsdagboka (minst 3 ganger pr år - 

januar - mai - september)  

 diskutere målsetning med utøveren 

 være til stede på minimum to stevner til utøverne en har ansvaret for 

 

Registrering av utøvere 

Utøvere som deltar på SFIK sine treninger må registreres som utøvere og 

meldes inn i klubben. Det er laget eget skjema for dette, se vedlegg. Dette 

ligger også på hjemmesiden. Sportslig leder har hovedansvaret for at klubbens 

utøvere blir registrert i KlubbAdmin. Trenere og oppmenn kan bistå i arbeidet 

med registreringen. Utøverregisteret bør oppdateres minst tre ganger i året, 

eksempelvis i november, februar og mai.  
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Trenere – godtgjøring og kursing 

SFIK er en frivillig, lokal organisasjon hvor den arbeidsmessige innsatsen blant 

klubbens ulike tillitsvalgte og andre tilknyttede personer ikke godtgjøres. M.h.t. 

trenere kan unntak gjøres når treneren av ulike grunner legger ned 

uforholdsmessig mye arbeid i klubben. Form og omfang av godtgjøring i slike 

tilfeller avgjøres av styret. 

 

Klubben skal legge til rette for at klubbens trenere får opplæring og 

oppdatering. Reise og opphold ved deltakelse på aktuelle kurs og trenersamlinger 

utenfor Trøndelag dekkes av klubben. 

 

 

Retningslinjer for deltakelse på mesterskap, stevner og 

treningssamlinger 

SFIK har som mål å kunne tilby et godt sportslig tilbud for alle utøvere. Dette 

innebærer at klubben vil kunne tilby utgiftsdekning til stevner og samlinger som 

ikke er planlagt av klubben. Videre vil SFIK tilby kontrakter som et ledd i at 

utøveren skal kunne forbedre prestasjonene sine ved å gjennomføre et sportslig 

opplegg i forhold til de målsetninger denne har. Ordningen vil bli fordelt etter en 

differensieringsmodell.  

 

Hovedregel 

Utøvere som skal konkurrere i klasser hvor det kreves lisens (p.t. 13-80 år) må 

sørge for å være registrert som utøver i SFIK og at lisens er betalt til Norges 

Friidrettsforbund (kan gjøres via https://minidrett.nif.no/). Registrering i 

klubben skjer på eget skjema (se vedlegg) til vedkommendes trener eller 

oppmann.  

 

Stjørdal FIK sine utøvere skal for øvrig opptre i samsvar med alminnelig 

folkeskikk. Stjørdal FIK kan på bakgrunn av disiplinære saker avstå fra å 

https://minidrett.nif.no/
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innstille utøvere til trenings-, stevne- og mesterskapsdeltakelse.  Utøvere har 

krav på begrunnelse for evt. utelukkelse. 

 

Påmelding til stevner 

Påmelding til mesterskap og store stevner utenom Trøndelag skal skje til 

oppmannen som er ansvarlig for den aktuelle aldersgruppen. Påmelding til øvrige 

stevner som krever forhåndspåmelding gjør den enkelte utøver online på ”Min 

idrett”, https://minidrett.nif.no/. 

 

Retningslinjer - deltakelse i offisielle norske mesterskap 

Ungdomsmesterskapet 

For å kunne delta i Ungdomsmesterskapet MÅ eventuelle kvalifiseringskrav være 

oppnådd. 

 

Stjørdal FIK`s styre vedtar egenandeler for reise og overnatting til de ulike 

Ungdomsmesterskapene etter innstilling fra Sportslig leder. Kost må utøveren 

påregne å betale selv. 

 

Junior-NM 

For at en utøver skal kunne delta i Junior-NM må eventuelle kvalifiseringskrav 

være oppnådd. 

 

Stjørdal FIK`s styre vedtar egenandeler for reise og overnatting til de ulike 

juniormesterskapene etter innstilling fra Sportslig leder. Kost må utøveren 

påregne å betale selv. 

 

Hovedmesterskapet (NM) 

For at en utøver skal kunne delta i Hovedmesterskapet er prinsippet at 

eventuelle kvalifiseringskrav skal være oppnådd. Utøvere i aldersgruppen 15-18 

år SKAL ha klart evt. kvalifiseringskrav til Hovedmesterskapet samme året. 

 

https://minidrett.nif.no/
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Stjørdal FIK betaler reise og overnatting for deltakere i Hovedmesterskapet. 

Kost må utøveren påregne å betale selv. 

 

Deltakelse i hovedmesterskapet kommer som et tillegg til utøverkontraktene 

som eventuelt foreligger. 

 

Avvik fra de nevnte prinsippene kan bli vurdert av Sportslig leder og 

aktuell(e) trener(e), hvor Sportslig leder tar den endelige avgjørelsen.  

 

Reise- og overnattingsstøtte til stevner og treningssamlinger 

Hensikten med reise- og overnattingstøtten er at utøvere skal få mulighet til å 

forbedre prestasjonene sine, og dette bør være planlagt i samarbeid med 

trener. SFIK betaler reise og overnatting for utøvere som er innkalt av NFIF på 

elite- og/eller landslagsnivå, men det er ingen automatikk i at utøvere har krav 

på økonomiske bidrag til deltakelse på stevner og samlinger. 

 

Følgende arrangement vil bli vurdert støttet i prioritert rekkefølge; 

 

1. ”Andre” mesterskap enn de som er nevnt tidligere 

2. Grand Prix stevner (innenlands)/ internasjonale stevner 

3. ”Større” stevner (innenlands – f. eks. Veidekkelekene og 

Tyrvinglekene) 

4. ”Andre” stevner 

 

Følgende retningslinjer er gjeldende; 

 

 Generelt vises det til bestemmelser om egenandeler som styret vedtar 

hvert år og som legges ut på hjemmesiden. 

 I øvrige saker om reise-/overnattingsstøtte innstiller Sportslig leder 

overfor styret i SFIK som gjør vedtak i saken. 

 Utøveren må i slike saker søke om refusjon/støtte ”i god tid” til Sportslig 

leder. 

 Alle reiser/overnattingsutgifter skal dokumenteres før refusjon. 

 

Refusjonsbeløp 

 Utøvere som har klart Hovedmesterskapskrav i foregående eller samme 

konkurranseår kan få refundert inntil 2,00 kr. pr km 
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 Utøvere som har klart juniormesterskapskrav i foregående eller samme 

konkurranseår kan få refundert inntil 1,50 kr. pr km 

 Utøvere som har klart Ungdomsmesterskapskrav i samme konkurranseår 

kan få refundert inntil 1,50 kr. pr km 

 Overnatting: inntil 300,- kr. pr. døgn 

 

Klubbdeltakelse på større nasjonalt stevne 

SFIK har i flere år hatt tradisjon for å organisere deltakelse for klubbens 

utøvere i alle aldersklasser på et større nasjonalt stevne i Norge. SFIK vil 

fortsatt prioritere Veidekke-lekene på Lillehammer i juni som dette stevnet.  

 

Retningslinjer for deltakelse på treningssamling i Syden 

SFIK har siden 2002 gjennomført en 14 dagers treningssamling i ”varmere” 

strøk for utøvere i klubben, vanligvis i forbindelse med påsken. SFIK har vedtatt 

følgende kriterier for å kunne delta på denne treningssamlingen 

 

 delta i konkurranseklasse 17 år eller eldre i kommende sesong 

 utøvere som konkurrerer i 15- eller 16 årsklassen kommende sesong og som 

har klart Jr-NM krav utendørs kan delta hvis de har med en foresatt 

 ut over dette kan utøvere som konkurrerer i 16-årsklassen kommende sesong 

delta dersom Hovedtrener støtter en slik deltakelse, utøveren oppfyller alle 

kravene nedenfor og de har med en foresatt  

 helårs friidrettsutøver (unntak ved deltakelse på høyt nivå i annen idrett) 

 stort oppmøte og god treningsinnsats i grunn- og ressursperioden  

 deltakelse på treningssamlingen med det mål å forbedre prestasjonene på 

friidrettsbanen for kommende sesong 

 ha et ”godkjent” treningsopplegg før avreise 

 delta på stevner (kretsnivå) i hele konkurranseperioden 

 levere en rapport/evaluering innen 14 dager etter hjemkomst til SU 

 underskrive en avtale med SFIK for eventuelt tilbakebetaling av utgifter ved 

eventuelle brudd på ett eller flere av kriteriene 

 

Styret i SFIK avgjør ved vedtak hvor mye klubben dekker av utgifter. SFIK har 

dekket ca 30 % (+/- kr 2500) av utgiftene i forbindelse med treningssamlingen. 

Samlingen kan omfatte utøvere fra andre klubber så sant det er kapasitet og 
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interesse på trenersiden og det kan gagne utbyttet av samlingen for utøvere fra 

SFIK. Eksterne klubber må i så fall betale sin forholdsmessige del av alle 

kostnader forbundet med samlingen.  
 

Retningslinjer for deltakelse på treningssamling i november 

SFIK har i flere år hatt tilbud om treningssamling en helg i november i 

Østersund (Jämtkrafthallen) like etter oppstart av innetreningssesongen. Denne 

samlingen er for utøvere som fyller 13 år eller mer det kommende året. 

 

Utøverkontrakter  

Utøverkontrakter kommer ”på toppen av” de øvrige sportslige tilbud og 

tilrettelegginger som er nevnt foran. Utøverkontrakter kan inngås med utøvere 

f.o.m. sesongen de fyller 18 år så fremt visse vilkår er oppfylt, slik som 

seriøsitet i treningsarbeidet og mål om å delta jevnlig i konkurranser. Det lages 

en kontrakt som angir hvilke ytelser klubben gir og hvilke krav som stilles til 

utøveren (se eksempel i vedlegg). Kontrakten signeres av utøver, styreleder og 

Sportslig leder. Utøverkontraktene differensieres i fire nivåer: 

 
NIVÅ REFERANSE KRAV 

Nivå 1 Internasjonalt nivå Oppnådd nasjonalt B-krav til deltakelse 
i EM senior. 
Oppnådd kvalifiseringskrav til EM U23, 
VM U20, evt. EM U20 

Nivå 2 
 

Noe under internasjonalt nivå Oppnådd resultat tilsvarende 50 poeng 
under kravene for nivå 1 ut fra nasjonal 
serietabell 

Nivå 3 Nasjonalt nivå Oppnådd kvalifiseringskrav til Hoved-
NM  

Nivå 4 Noe under nasjonalt nivå Noe under krav til Hoved-NM 

 

Utøverne tilbys kontrakt på høsten etter sesongen de evt. oppnår kravet i. 

Sportslig leder innstiller utøvere til kontrakter i løpet av oktober før 

sesongavslutningen. Styret i SFIK fastsetter hvert år kontraktbeløpets 

størrelse for påfølgende sesong for de enkelte kontraktsnivåene. Kontraktene 

skal godkjennes av styret og være basert på en sportslig plan og 

kostnadsbudsjett utarbeidet av trener og utøver. Kontrakter skal undertegnes 
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av utøver, styreleder og sportslig leder, helst på sesongavslutningen og senest 

innen utgangen av november. For utøvere som oppnår kravet tidlig i sesongen og 

dermed blir aktuelle for uttak til mesterskap, må det brukes skjønn når det 

vurderes støtte til kvalifiseringsstevner og evt. andre behov. Dersom klubben 

skulle få utøvere som klarer internasjonale krav til senior-EM, senior-VM eller 

OL foretar klubben en spesiell behandling. Slike utøvere vil også få mye støtte 

fra forbund og Olympiatoppen. 

 

Da kravene kan svinge noe fra år til år, bør klubbens resultatkrav vurderes årlig. 

Utøvere som er under kontrakt, men får konkurransesesongen spolert av for 

eksempel skade vil få tilbud om kontrakt på samme nivå den påfølgende sesongen. 

Utøveren kan ved god sportslig utvikling få tildelt ressurser ut over det 

gjeldende beløp. 

 

Utøvere som har kontrakt forplikter seg til klubbrepresentasjon i stevner som 

KM, UM, Jr.-NM, Hoved-NM, SFIKs eget hovedstevne (i skrivende stund BDO-

lekene) og andre prioriterte konkurranser. Uteblivelse fra disse stevnene vil 

kunne få innvirkning på kontraktbeløpets størrelse. Kontraktsutøvere må også 

påregne å bidra i en del dugnadsinnsats for klubben.  

 

Innsatspris 

Styret i SFIK vedtar hvert år etter endt sesong innsatspris til en kvinnelig og en 

mannlig utøver. Kriterier for innsatsprisen er god innsats og oppmøte på trening, 

god deltakelse i konkurranser eller på andre måter opptreden som gagner 

klubben og klubbmiljøet. Størrelse og form på prisen avgjøres av styret. Prisen 

kan gis i form av sko/treningsdress/genser/t-skjorte.  

 

Sesongavslutning 

SFIK arrangerer sesongavslutning for utøvere, trenere, foreldre og andre i 

klubben etter endt utesesong så snart resultatstatistikken er utarbeidet, 

fortrinnsvis i løpet av oktober. På sesongavslutningen foretas diverse utdeling av 

premier og priser, informasjon om årets sesong og planer for kommende år.  
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Kval.krav og poeng etter nasjonal serietabell, menn 

 VM U20  EM U23  EM sen  Hoved-NM 

Øvelse Resultat Poeng Resultat Poeng Resultat Poeng Resultat Poeng 

100 10,64 937 10.55 963 10.53 968 11.25 779 

200 21,55 915 21.35 940 21.20 959 22.65 787 

400 47,95 894 47.30 932 47.10 944 49.75 797 

800 1:51.00 890 1:49.00 944 1:48.70 952 1:54.99 793 

1500 3:48.00 887 3:46.00 910 3:43.50 940 3:55.99 800 

5000 14:15.00 880 14:10.00 893 14:00.00 920 14:59.99 772 

10000 30:45.00 816 30:05.00 860 29:35.00 895 31:59.99 738 

3000 h 9:10.00 827 9:00.00 865 8:45.00 924 9:29.99 755 

110 h 14.64 (1,067) 867 14.35 910 14.10 950 15.99 702 

 14.24 (0,99)        

400 h 53.34 841 52.30 887 51.70 914 57.49 692 

Høyde 2.15 944 2.17 960 2.21 993 1.95 780 

Stav 5.00 908 5.20 948 5.35 980 4.20 759 

Lengde 7.55 942 7.60 952 7.75 982 6.75 773 

Tresteg 15.60 938 15.70 948 16.15 991 14.00 776 

Kule 16.30 (7,26 kg) 873 17.40 933 18.70 1000 14.25 750 

 18.00 (6 kg)        

Diskos 51.50 (2kg) 882 54.00 921 58.45 988 44.00 756 

 55.00 (1,75 kg)        

Slegge 60,20 (7,26 kg) 882 64.00 928 70.00 1000 50.00 752 

 66,20 (6 kg)        

Spyd 66,50 850 71.00 916 75.00 973 58.00 732 

10-kamp 6875 (sen.utstyr  7300      

 7090 (jun.utstyr)       

         

VM U20 Barcelona 2012, internasjonalt krav     

EM U23 Ostrava 2011, internasjonalt krav     

EM sen Barcelona 2010, nasjonalt B-krav     
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Kval.krav og poeng etter nasjonal serietabell, kvinner 

 VM U20  EM U23 EM sen Hoved-NM 

Øvelse Resultat Poeng Resultat Poeng Resultat Poeng Resultat Poeng 

100 11.96 862 11.80 894 11.73 908 12.75 779 

200 24.56 844 24.25 872 24.00 894 26.10 718 

400 55.25 846 54.50 875 5420 886 58.99 712 

800 2:09.10 815 2:06.50 858 2:05.00 885 2:14.99 731 

1500 4:28.00 804 4:23.00 840 4:18.00 880 4:44.99 695 

3000/5000 9:35.00 817 16:35.00 826 16:20.00 853 17:59.99 690 

5000/10000 16:40.00 817 36:00.00 776 34:30.00 847   

3000 h 10:35.00 811 10:35.00 811 10:15.00 864   

100 h 14.20 848 13.85 889 13.70 907 15.49 677 

400 h 60.75 820 60.50 827 59.00 875 65.99 650 

Høyde 1.80 862 1.80 862 1.85 910 1.65 732 

Stav 3,95 888 3.85 864 4.10 923 3.20 673 

Lengde 6.10 865 6.18 883 6.35 921 5.35 694 

Tresteg 12.90 863 12.95 869 13.40 916 11.25 687 

Kule 14.50 834 14.50 834 15.60 884 11.25 672 

Diskos 47.50 828 49.00 848 53.00 903 36.00 670 

Slegge 56.00 879 59.00 914 64.00 970 44.00 684 

Spyd 49.00 840 49.00 901 53,75 913 40.00 701 

7-kamp 5150  5300  5700    

         

         

VM U20 Barcelona 2012, internasjonalt krav     

EM U23 Ostrava 2011, internasjonalt krav     

EM sen Barcelona 2010, nasjonalt B-krav     

 



 

Sportslig Hovedbok Side 20 av 25 

  

Revidert dato: 1.2.2018 

 

DRAKTREKLAME 

 

J. NASJONALE REGLER FOR REKLAME PÅ DRAKTER.   
1. Drakter. I internasjonale mesterskap, cuper og landskamper skal utøvere 

konkurrere i landslagsdrakter. I andre internasjonale stevner skal utøverne 

konkurrere i landslagsdrakter eller i godkjent klubbdrakt. Seiersseremonien og 

en eventuell æresrunde betraktes i denne forbindelse som en del av 

konkurransen.  

2. Definisjoner. Draktreklame i.h.t. disse regler gjelder for alle reklame og 

produktmerking på konkurransedrakt og trenings-/overtrekksdrakt.  

3. Rettigheter. Norges Fri-idrettsforbund forvalter rettighetene internasjonalt 

og klubbene nasjonalt. Med internasjonalt menes i denne sammenheng 

internasjonale konkurranser i inn-og utland. Forvaltningen utøves i henhold til 

sponsorstrategi og avtale inngått mellom eliteklubbene og forbundet. Kretser 

har anledning til å inngå avtale om draktreklame på kretsens 

konkurranseantrekk.  

4. Hvem kan inngå avtale om draktreklame? Avtaler kan kun inngås av 

organisasjonsledd som har rettigheter. Avtaler kan ikke inngås av 

enkeltpersoner.  

5. Reklameavtale. Avtale om draktreklame skal inngås for en bestemt 

tidsperiode, maksimalt 4 år.  

6. Reservasjonsrett for utøvere. Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet 

i reklame - eller annen markedsføringsmessig sammenheng dersom medvirkning 

vil stride mot dennes etiske eller moralske overbevisning, eller gjelder reklame 

for konkurrenter til eget eller arbeidsgivers virksomhet. Se for øvrig NIFs lov § 

13-5.  

7. Kontroll. Norges Fri-idrettsforbund har plikt til å påse at utøvere benytter 

reglementert og godkjent drakt. Lag skal påse at deres utøvere benytter 

reglementert og godkjent klubbdrakt nasjonalt. Stevnearrangør har plikt til å 

påse at utøvere, dommer og funksjonærer ikke benytter reklame som er i strid 

med disse bestemmelser.  

8. Brudd på reklamereglene. Idrettsutøvere som bryter disse reglene skal 

nektes å starte, eller nektes å fortsette konkurransen. Oppnådde resultater 

annulleres. Dersom lag tegner avtale i strid med disse regler, eller lar sine 

utøvere, dommer eller funksjonærer bære reklame som ikke er godkjent av 

Norges Fri-idrettsforbund, kan dette medføre straff for laget i.h.t. NIFs 



 

Sportslig Hovedbok Side 21 av 25 

  

Revidert dato: 1.2.2018 

 

straffebestemmelser. Overtredelse av disse bestemmelser skal meldes til og 

behandles av forbundets organer. 

 9. Ansvarsforhold. Det organisasjonsledd (lag/krets/forbund) som inngår avtale 

i.h.t. disse regler, står ansvarlig for alle økonomiske forhold som er en følge av 

avtalen. Norges Friidrettsforbund er ikke avtalepartner og har intet økonomisk 

ansvar overfor noen parter for andre avtaler enn de som er inngått for egne 

drakter.  

10. Reklamens utførelse og plassering. Styret fastsetter nasjonale 

bestemmelser for reklamens utførelse, størrelse og plassering. 

 

Friidrettsforbundet v/sentralstyret vedtok på styremøte nr. 

8/2017 nye regler for draktreklame som lyder slik: 

 

Konkurransedrakt klubb, spesifisert til overdel front, kan nå ha maksimalt seks 

sponsorlogoer pluss NFIF’s generalsponsor for de utøvere som har avtale med NFIF. I 

tillegg kommer produktlogo.  

Det er ikke restriksjoner på noe annet enn overdel. Med hensyn til størrelse er alt som før, det 

vil si ingen begrensing. 

Det er viktig å være klar over at reglementet gjelder alt tøy som bringes inn på banen. 

      ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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Stjørdal FIK har hittil satset på profileringsavtaler ved logoer på 

klubbjakka, ikke på andre klubbklær. Det skal inngås nye 3-årsavtaler fra 

2019 – 2021, og i styret er det enighet om at man skal forsøke å øke 

antallet avtaler fra 3 til 5. Det er tidligere vedtatt følgende regler for 

draktreklame i klubben: 

1. Draktreklame på Stjørdal FIK sine konkurransedrakter, 

overtrekksdrakter og klubbgensere skal etableres av klubben i henhold 

til Friidrettsforbundet sine retningslinjer for draktreklame. Klubbens 

prislister for dette skal benyttes. 

2. Inntektene for draktreklame inngår i klubbens budsjett og skal 

disponeres til beste for klubbens aktiviteter for utøverne generelt.  

3. Avtalene kan inngås for en periode på inntil 4 år. SFIK satser på 

minst 3 år. 

4. Klubben kan i spesielle tilfeller gi enkeltutøvere anledning til å 

etablere draktreklame. Slike avtaler skal godkjennes av klubben, og 

konkurrerende logoer til klubbens logoavtaler må unngås. Avtalen skal 

underskrives av sponsorbedriften og klubbens styremedlem for 

marked. Enkeltutøveren kan også skrive under avtalen.  

5. Avtalt beløp betales inn til klubben og settes inn på vedkommende 

utøver sitt fond. Utøveren kan få refundert ekstraordinære 

dokumenterte utgifter til trening/konkurranser fra dette fondet. 

6. Sponsorbedriften må anskaffe og bekoste passende logoer for påsying 

eller påstryking. 

7. Klubben har anledning til å inngå kontrakter med sine beste utøvere 

som er kvalifiserte til NM i henhold til representasjonsbestemmelsene 

§21 i NFIF’s lover. 
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STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB 
 

REGISTRERINGSSKJEMA 

Utøver   Trener   Leder   
 

Evt. gjesteutøver  Klubb: ……………………………………………………………………… 

 

Dato registrering: ……………… 20……… 

 

Navn: ……………………………………………………………………. Fødselsdato:…………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………… 

Postnr.: ……………………… Poststed: ………………………………………………………………… 

Telefonnr.: ……………………… Mobil nr.:…………………………………………………………… 

E-post: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Foresatte 1: ………………………………………………………… Fødselsdato: ……………….. 

Foresatte 2: …………………………………………………..…… Fødselsdato: ……………….. 

Andre idretter du driver med: …………………………………………………………………… 

Evt. tidligere klubb (jfr. regler om representasjonsovergang) …………………………………………… 

Har du sykdommer eller andre plager (for eksempel allergier) som 

trenerne bør være oppmerksomme på (det er frivillig å svare)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UTØVERKONTRAKT FOR 20xx 

 
Følgende kontrakt er inngått mellom Stjørdal Friidrettsklubb (SFIK) og 
 
……………………………………………………………………………………………………………… (utøveren) 
 
1. Formål 
Formålet med avtalen er å fremme begge parters interesse, dvs. at utøveren får et spisset sportslig tilbud og at 
SFIK blir profilert på flere arenaer. Utøverkontrakt tilbys utøvere som fyller 18 år eller mer i den aktuelle 
sesongen og som har prestert på et visst nivå. 

 
2. Avtaleperiode 
Denne avtalen gjelder for – ett – år av gangen, og er gyldig fra 1.1.20xx til 31.12.20xx. Det er mulighet for 
overgangskompensasjon i henhold til NFIF’s lover og regler. 
 
3. Økonomisk bidrag 
Utøveren oppfyller kravene til nivå …… for utøverkontrakt, jfr. Sportslig Hovedbok og styrevedtak i SFIK. Utøveren 
kan ut fra dette få dekning av faktiske utgifter på inntil ………………. kr til friidrettsrelevant aktivitet eller utstyr 
knyttet til utøverens sportslige satsing. Innenfor disse rammene avgjør utøver evt. i samråd med trener eller 
sportslig leder disponeringen av beløpet. Plikter som nevnt i pkt. 4 b) skal være overholdt med mindre det 
foreligger saklige grunner til at utøveren ikke har klart dette, for eksempel skade eller sykdom. Hvis en slik 
situasjon oppstår skal Sportslig leder varsles om dette.  
 
4. Partenes plikter 
a) SFIK’s plikter: 
1. SFIK gir tilbud om treningsfasiliteter i henhold til gjeldende avtaler og Sportslig Hovedbok. 
2. SFIK stiller sin trenerkompetanse til disposisjon. 
3. SFIK gir tilbud om kjøp av trenings- og konkurranseutstyr til reduserte priser fra samarbeidspartnere, p.t. 
Intersport og Craft. 
4. Sørge for at utøveren har mottatt reklame til benyttelse på klubbutstyr i henhold til SFIK’s avtale med sine 
sponsorer. 
 
b) Utøverens plikter: 
1. Delta aktivt på konkurranser og SFIK’s treninger gjennom hele avtaleperioden. 
2. Benytte SFIK’s klubbdrakter under konkurranser og så vidt mulig når det blir tatt foto. 
3. I samarbeid med sportslig leder /personlig trener utarbeide en konkurranseplan for året. 
4. Være registrert som utøver i SFIK og betale medlemskontingent og treningsavgift til SFIK. 
5. Ikke inngå personlige sponsoravtaler uten godkjenning av SFIK’s styre. 
6. Stille seg til disposisjon for SFIK for utenomsportslige aktiviteter.  
 
5. Doping 
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Ved bruk, eller påvist bruk av dopingmidler bortfaller den økonomiske støtten fra klubben, og utøveren må 
betale tilbake beløpet i sin helhet. 
 
6. Utbetaling 
For utbetaling må utøveren ta vare på originalkvitteringer og sende faktura med kopi av kvitteringer og opplysning 
om kontonummer til klubbens kasserer som holder oversikt over utbetalinger til utøveren i forhold til 
kontraktsbeløpet. Som hovedregel skal utøveren samle utgiftene i en samlefaktura 2-4 ganger gjennom året, men 
større beløp kan utbetales med en gang. Ved tvil angående utgiften konfererer kasserer med Sportslig leder. 
Utøveren må senest anmode om utbetaling innen utgangen av 10. januar året etter. 
 
7. Andre forhold 
For avklaring av evt. andre forhold vises det til NFIF’s lover, bl.a. bestemmelser om representasjon, og 
gjeldende Sportslig Hovedbok for SFIK. SFIK’s styre skal godkjenne avtalen, og den skal underskrives av 
styreleder, sportslig leder og utøver. Klubb og utøver skal hver ha en kopi av avtalen. 
 
Stjørdal den, ………dd.mm………..…………., 20xx 
 
..………………………………………………..………………………         ………….………………………………………………………………… 

Utøver       Styreleder 
 

……………….………………………………………………………… 
Styremedlem idrett (sportslig leder) 

 

 

 


