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ÅRSBERETNING 2020
STYRET
STJØRDALS BLINK FOTBALL (SBF)
Styrets sammensetning ved årsmøtet:
Bente Ertsgaard
Stig Håvar Eidem
Mette Iren Hole
Ove Halsan
Hanne Haugnes
Kjell Erik Hammer
Ingvar Rolstad
Alf-Erik Albrechtsen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Virksomhetens art
Driver fotballklubben Stjørdals-Blink Fotball, i Stjørdal kommune.
Styrets arbeid
Styret har gjennomført 17 styremøter og 88 saker er behandlet i tillegg til mange info-saker. I
tillegg er enkeltsaker fulgt opp via e-post. De fleste møtene er gjennomført på teams.
Arrangement/Dugnad
Se årsberetning fra Arrangement og Arrangement A-kamper
Kontrollkomite har bestått av Tor Vikan, Hugo Rinnan og Kåre Beistad.
Valgkomiteen har bestått av Carl Petter Sakshaug og Steinar Einvik.
Kontor/administrasjon
Kontoret har vært bemannet av Knut Erlend Jegersen og Steinar Vordal (klubbhusansvarlig), begge
i en frivillig rolle.
Kontoradresse har vært klubbhuset i Stokkanvegen 18 D, der vi disponerer kontorer og sosiale rom.
Kvalitetsklubb
Utviklingen i klubben er god, og vi jobber med å profesjonalisere alle deler av klubben, og er
sertifisert som kvalitetsklubb.
Økonomi
Omsetning: kr 10.327.540
Årsresultat: kr 260.343
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Bane/Anlegg
Styret har vedtatt at vår egen bane skulle være stengt i vinter, og at klubben derfor leier Øverlands
Minde kunstgress og Abrahallen med de kostnadene det medfører.
Baneutvalg har i 2020 bestått av Webjørn Berg og Ola Hammerhaug. De sørger for at banen er klar
til alle seriekampene og i god stand til enhver tid.
I løpet av 2 måneder ble ny stadion bygger på rekordkort tid. Det ble bygget en bane med
bioflex/miljøvennlig dekke med undervarme og vanning. Det ble også investert i lys som dekker
NFF sine krav. Nytt klubbhus med flere møterom, godkjente Obos-garderober og breddegarderober
ble bygget på samme tid. Dette er en veldig stor investering for klubben, kr 30.000.000 eks mva.
Det er allerede søkt om mva-kompensasjon og spillemidler på stadion.
Nye Blinkbanen
En av betingelsene fra Stjørdal Kommune for godkjenning av ny stadion var at de skulle kjøpe Nye
Blinkbanen.
COVID-19
Da landet ble stengt ned 12. mars 2020 pga Covid-19, ble det store utfordringer for fotballaktiviteten. Det gikk lang tid før noen kom i gang med trening. Obos-ligaen ble gjennomført med
dobbel serie fra 3. juli. Spillerne over 20 år på rekruttlaget har ikke fått trent i 2020. De andre
lagene i ungdomsfotballen fikk spille enkel serie etter sommerferien. Det har vært en sesong med
mye endringer og store utfordringer.
Aktive/Aktivitet
Stjørdals Blink Fotball har hatt ca 300 aktive i løpet av sesongen 2020.
I medlemsregistret til hovedlaget I.L. Stjørdals Blink er fotball registrert med 720 medlemmer og
Stjørdals-Blink Fotball har ca 300 aktive spillere.
Styret ønsker å takke alle frivillige for meget god innsats i 2020-sesongen. Det er gjennomført et
arbeid vi kan være stolte av. Det er arbeid vi gjør med glede. Styret ønsker å bedre
internkommunikasjon og ønsker flere bidragsytere i utvalgsarbeid velkommen. Sportslig opplever
vi at hele klubben fortsatt er i framgang med godt arbeid i barne –og ungdom samt målsetting om å
opprettholde plassen i OBOS. Vi ser at når klubben er drevet av frivillig arbeid er vi avhengig av
engasjerte og arbeidsvillige foreldre. Det er viktig for klubben å oppmuntre og bygge opp under alle
som bidrar, slik at vi kan opprettholde det høye sportslige tilbudet og at all aktivitet skal være
positiv for alle frivillige. Styret vil oppfordre til å bidra videre til å bygge en god kultur og et godt
omdømme for klubben.
Ytre miljø
Stjørdals Blink Fotball driver ingen aktivitet som er negativ for det ytre miljø.

5

Stjørdals-Blink Fotball

Arbeidsmiljø
Styret mener at arbeidsmiljøet til ansatte er godt, både til trenere og spillere, og det er lite
sykemeldinger.

Likestilling
Styret består av 4 menn og 3 kvinner.
Styret ser at økonomien i klubben er langt bedre i 2020 enn de siste årene. Og styret oppfordrer til
videre nøktern drift.
Styret i Stjørdals Blink Fotball 15.02.2020
Bente Ertsgaard

Stig Håvard Eidem

Ove Halsan

Mette Iren Hole

Hanne Haugnes

Kjell Erik Hammer

Ingvar Rolstad
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Rapport: avvikling av kampene i Obos-ligaen.

Hjemmekampene i Obos-ligaen er gjennomført i tett samarbeid mellom frivillige verter fra
foreldre, veterangruppen og den nyopprettede frivillighetsbanken. Dette har ført til en kraftig
kvalitetshevning av arrangementet og sikkerheten i forhold til tidligere sesonger.
I gjennomsnitt har det vært engasjert 30-35 frivillige verter/vakter pr. kamp, samt ca 15 frivillige til
kiosk/bevertning. Ballhentere har vært voksne. Dette pga. Covid 19 og bestemmelsene om at
ballene måtte vaskes hver gang de hadde vært ut av spill.
Tilbakemeldinger fra kamp- og sikkerhetsdelegater har vært meget positive. Hvor trivelig og
vennlighet var gjennomgangsord for beskrivelsen av det å komme til kamp på M.U.S Stadion
Sandskogan. Forbedringspunkter er blitt knyttet til at det er en ny stadion, som for eksmpel
pressetribune, teknisk sone, samt diverse sikkerhetsforhold. Det har ikke vært kritiske
sikkerhetssituasjoner på noen kamp. I kamper som ble vurdert som risikokamper, er politiet og
NFF-delegat kontaktet til forberedelse og gjennomføring av arrangementene. Klubben er glad for
at vi har fått inn Tommy Bratås som sikkerhets-sjef ved våre kamper.
Det er gjennomført kampforberedelsesmøte i arrangementsutvalget noen dager før alle
hjemmekamper. Det er avholdt infomøte med vakter/verter før hver kamp.
Vi har hatt følgende organisering kampdag:
•

Arrangementsansvarlig: Steinar Vordal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ass. arrangementsansvarlig: Alf-Erik Albrechtsen
Sikkerhetssjef: Tommy Bratås
Banemester: Webjørn Berg
Leder verter/vakter: Alf-Erik Albrechtsen
Presseansvarlig: Terje Craig Furunes
Speaker: Viggo Valle/Nils Nordbotn
Leder kiosk: Astrid Hastadklev
Leder bill.salg: Stig Eidem/Oda Ertsgaard Holø/Kari Bakken Aas
VIP arrangement: Markedsgruppen.
Leder forberedelse arrangement: Steinar Vordal

Kamper i Obos-ligaen stiller høye krav til sikkerhet og service i kampavviklingen. I sesongen 2020
ble det spilt 15 obligatoriske hjemmekamper, 1 kvalifiserings kamp for Obos-ligaen og 2 treningskamper før sesongstart, mot Rosenborg og Ranheim. Kampene ble brukt til «trimming» av
arrangørstaben.
•
•

Hver kamp har i gjennomsnitt hatt 62 funksjonærer.
Sum dugnadstimer: 4464 timer. Det frivillige dugnadsarbeidet av vertene utgjør en
besparelse på driftsbudsjettet med flere hundre tusen kroner.

I tillegg er det utført diverse dugnadsarbeid i forbindelse med klargjøring av kamparena,
oppsetting/flytting av reklameskilt, rydding av snø/is på tribunen m.m. Her bør nevnes
samarbeidet vi har med FIDES. De har gjort en utmerket jobb med rydding av tribuner, rundt
stadion-området og på klubbhuset. Dette samarbeidet har også generert noen fra FIDES inn i
frivillig-gruppen i klubben. Den store økningen i antall kampverter har lyktes bl.a. gjennom et godt
samarbeid med breddeavdelinga, kamerat-henvendelser m.m.
Det rettes en takke alle som har deltatt under dette spesielle året. Et år som har vært preget at Covid
19 som har satt oss på mange prøvelser som vi har taklet på en god måte. Dette kan dokumenteres
ved alle de positive delegat-rapportene som er sendt til NFF, med kopi til klubbens styre-leder.
Stjørdal 24.januar 2021
Alf-Erik og Steinar.
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Årsmelding Markedsutvalget 2020
Følgende personer har vært delaktig i Markedsutvalget i 2020:
Johnny Stensdal
Geir Kristian Skille
Kjell E Myran
Ola Augdal
Jan Erik Svendsen
Petter J Salberg
Kristian Ulvik
Bente Ertsgaard
Kjell Erik Hammer
Stig H Eidem
Knut Erlend Jegersen
Markedsutvalget har avholdt ca 10 møter i 2020
Budsjett kontanter;

3 735 000 ( inkl Liga Sponsor OBOS)

Tjenesteytende avtaler

2 950 000

Budsjett totalt inkl tjenester;

6 685 000

Oppgaver for markedsgruppa
Salg og oppfølging av samarbeidsavtaler
Arrangere nettverkstreff
Salg av årskort
Scoringsklubb
Grasrot andelen
Arrangerer treff før hjemmekamper m.m.

Bemanning/Ressurser
Markedsarbeidet foregår kun på dagtid og på dugnadsbasis og det er i all hovedsak
MU sin begrensing. De som bidrar gjør en kjempestorstor jobb og vi må takke
mange ‘snille’ arbeidsgivere som gir mange i klubben muligheten til å bidra også på
dagtid. For å utvikle økonomien må klubben allikevel i fremtiden se etter personer
som kan følge opp på heltid dag, og derfor har MU presentert en rapport for styret
som redegjør for potensiale for en 100 % stilling som markedskoordinator i SBF.
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Markedsarbeid: Etter opprykket til OBOS så har MU utviklet bedre verktøy for å
kunne selge avtaler på dette nivået. Vi har utviklet nye matriser med oversikt over
hva vi kan selge og hva de forskjellige ‘flatene’ koster. Vi har laga ny presentasjon av
SBF som våre partnere har gitt oss gode tilbakemeldinger og sier at dette er
oversiktlig og fint.
Vi takker for hjelpa fra Gunn I Berg Svendsen og Berit Tromsdal som overførte sine
erfaringer som partnere i RBK-nettverket og Levanger Håndballklubb. I tillegg så
har vi hatt 4-5 møter med Norsk Toppfotball v/ Kenneth Karlsen, hvor han har bidratt
til utvikling av Markedsarbeidet i Stj. Blink Fotball. Møtene har gitt oss innsikt i
hvordan vi kan utvikle nye inntekter samt innsikt i hvordan andre klubber gjør ting.
Vi kan med sikkerhet si at vi har fått mye ny lærdom i året 2020som jeg håper vi kan
benytte oss av i årene som kommer.
-HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE 2020;
Gjensidige Stjørdal
MaskinUteleie Stjørdal
+ GULLPARTNERE og SØLVPARTNERE 2020;
Sparebank 1 SMN, Umbro, COOP Extra, TrøndelagKraft, Tveraas Maskin &
Transport, Brdr Hofstad, Børstad Transport gir SBF en omsetning på
Ca kr . 1 450 000
-LIGAPARTNER
Obos; gir klubben ei omsetning på
Ca kr. 1 600 000
-NETTVERKSPARTNERE ( Ca 20 stk),
Gir klubben ei omsetning på
Ca kr 600 000
-PLAKATPARTNERE
( Ca 10 stk)
Ca kr 100 000
I tillegg har i 2020 hatt avtaler med ca 20 firma som har ytet tjenester for SBF og dette er
eksempelvis
MUS;
lån av utstyr, toalett, o.l.
Umbro/Scantrade
Spillerutstyr og treningstøy
Meråker Kjøtt;
Kjøttvarer til arrangement
Hell Catering;
Servering/mat
Skeidar;
Møbler til Stjørdals Stua
Aasen & Five
Materialer til nytt stadion
3T
Kort på treningsstudio
Ragnsells
Avfallshåndtering
Bladet
Markedsføring av arrangement
m.flere til en verdi på
Ca kr 3 000 000

-
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Scoringsklubb
o I 2020 ble det ikke solgt andeler i scoringsklubb
- Sesongkort
o 1 2020 ble det solgt 249 sesongkort
(mot 114 i 2019)
Grasrotandel
o Total utbetaling i 2020,
kr 325 368 ,
o Antall grasrotandeler økte
fra 511 til 553 ved utgangen av -2020
Kronekampen
o Omsetningen
ca kr 85 000

--

-Sofakampen
o Det ble forsøkt å selge kampbilletter til folk som kunne sitte hjemme i
sofaen å se kampen, men med litt for lite salgsressurser og (kanskje for
mange aktiviteter for øvrig i 2020) så ble det kun solgt ca 70 billetter à
+/- 50 kr pr billett Resultat ca 35 000
- I tillegg ble det gjennomført andre småsalg som bidrar med gode beløp, som
f.eks supporterutstyr, kickback avtaler m.m.
Øvrige aktiviteter 2020
o Det ble igangsatt et nettverksforum som fikk navn ‘Blinkbusiness’ som
skal ha som hovedmål å sørge for at alle våre partnere gjør butikk med
hverandre via 4 årlige treff. Korona stoppet igangsetting
o Treff for samarbeidspartnere ble arrangert på Stjørdals Stua før alle
hjemmekamper, men med sterke restriksjoner i forbindelse med korona.
o
Vi retter en stor takk for innsatsen til alle som har vært med og bidratt i 2020.
Markedsutvalget 2020 sign
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Veterangruppen i SBF.

Veterangruppen teller ca 40 personer. Gruppa har avholdt sine medlemsmøter/frokoster i januar, februar og deler av
mars. Men da Covid 19 kom med sine restriksjonene måtte møter/frokoster stenges ned. Gruppen ble da en aktiv
gjeng med dugnader i forbindelse med bygging av nytt stadion, selvsagt med de smitteverns- restriksjoner som
klubbens ledelse påla gruppen. De ble etterfulgt så godt det lot seg gjøre. Oppstarten av gruppens
medlemsmøter/frokoster i nye lokaler (Stjørdals-Stua) ble i mnd. skifte mai/juni.
En del av gruppens medlemmer er faste frivillige på̊ stadion ifbm hjemmekampene. Gruppen bekler mange forskjellige
roller, i restauranten, inngangskontroll, parkeringsvakter og andre arrangement ved behov. Håper gruppens bidrag er
positivt for de gode kamparrangement klubben er blitt kjent for å ha i flere år.
Gruppen har i tidsrommet januar til juli utført ca 4200 dugnadstimer i forbindelse med bygginga av stadion. I løpet av
året har det kommet inn nye «voksne» medlemmer som gjør en flott jobb både sosialt og som bidrar med mange
dugnadstimer. Det er også tatt initiativ til en «yngres» veterangruppe, men på grunn av Covid 19 ligger
sammenkoplinga med «eldres» litt på is. «Yngres» har opprette ei egen FB-gruope.
Gruppen takker klubbens styre for god info på̊ våre medlemsmøter og for godt samarbeid. Takk rettes også̊ til trener
Roar Vikvang og andre i tilknytning til SBF som gir gruppen god informasjon og gode diskusjoner rundt klubbens
sportslige satsninger. Dette skaper, engasjement og eierskap til vår kjære klubb.
I august ble gruppa invitert til Jorulf Rolfseng på By gård hvor det ble servert mat og drikke. Dette var en takk fra Jorulf
for det frivillige arbeidet veteranene gjør for i Stj.-Blink Fotball.
Årets julebord måtte dessverre utgå på grunn av Covid 19.
Gruppen gratulerer Stjørdals-Blink Fotball med et nytt år i Obos-ligaen, etter en spennende avslutning mot Asker FK
midt i julestria for mange.
Vi ser frem til ny sesong med nye sportslige utfordringer og muligheter og har stor tro ny fremgang og suksess.

Stjørdal 24.januar 2021. Alf Erik og Steinar.
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Årsmelding arrangement Stjørdals Blink Fotball
Boligmessedugnad i Stjørdalshallen 11.-17.februar 2020:
Ansvarlig fra SBF: Alf-Erik Albrechtsen, Berit Mehus og Morten Almli.
SBF sine oppgaver under messen var montering og demontering av stand. Vakthold underveis og
oppgaver som billettsalg, magasin utdeler, barnepass og loungevert under messens åpningstid. De
som var involvert fra SBF var veteraner som hadde vakthold på dagtid. Mix8 montering og A lag
demontering av messen. G14 vakt og forberedelse før åpning. G11, G12 og G13 var ansvarlig for
hver sin dag under selve messen. Messen var åpen for publikum fredag, lørdag og søndag. Det ble
utført rundt 650 dugnadstimer fra over 120 foreldre/foresatte, spiller og veteraner. Vi får gode
tilbakemeldinger fra arrangør som ønsker videre samarbeid med oss. Dette blir jo dessverre ikke
aktuelt i 2021 på grunn av koronasituasjonen.
OBOS fotballskole -15-16 august 2020:
Ansvarlig: Kari Løkholm, Christian Sakshaug, Mette Iren Hole
Utstyr; T-skjorte, ball, flaske og gym bag sponset av OBOS, samt en kontantsum på 20 000,Primært påmeldte på RBK-fotballskole fikk muligheten til å delta/videreføre påmeldingen. 54 stk
deltok- fra 2011-2008 deltakeravgift 800,-. Pga smittevern hadde deltagere med lunsj selv, fikk
frukt sponset av Coop. G16+G19 instruktører, fikk betalt pr.dag.
Stjørdal Fotballcup 21.-23.august 2020:
Ansvarlig for arrangementet fra SBF: Berit Mehus (prosjektleder), Jomar Ertsgaard (logistikk),
Steinar Einvik (smittevern), Kari Løkholm (økonomi), Børge Kjesbu (dommer), Mona Stokke
(kiosk), Kristin Haave (kiosk), Lars Ove Skogseth (sportslig), Per Joar Spjøtvoll (sportslig), Sigrid
Nyvik Prestmo (bane) Lena Solberg (bane) og Camilla Stamnes (vakt).
Stjørdal Fotballcup ble arrangert for første gang. Det ble et vellykket arrangement gjennomført med
strenge koronarestriksjoner. Arrangement var en 3 dagers utendørs forballcup i klassene G/J10 til
G16/J17. Den ble arrangert på MUS stadion Sandskogan, Nye Blinkbanen og Øverlands Minde
Gressbane. Det var 78 lag påmeldt og 142 kamper som ble avviklet. Det ble i forbindelse med
cupen utført rundt 850 dugnadstimer. Over 80 foreldre/foresatte fra G/J 10, G/J 11, G12, G13, G14
og G16 var engasjert som verter under cuphelgen. Det var 33 dommer i sving, mange fra SBF. Flere
av G14 og G16 spillerne stilte som dommere under cupen. Det var klubb, rekrutt og kretsdommere.
Frode Andersen fra Tangmoen IL. bidro sterkt på dommer siden. Stig Eidem og Bente Ertsgaard
med i planlegging fra styret og Kjell Myran med grafisk design. Markedsutvalget bidro med
sponsorarbeid.
Annet: Flere av de planlagte arrangementene ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Dette
gjelder blant annet SjampionsLig og RBK fotballskole. RBK fotballskole ble erstattet av OBOS
fotballskole.
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Årsmelding fra Kontrollkomiteen i Stjørdals-Blink Fotball
– gjelder perioden fra og med årsmøtene i Februar 2020 og til avsluttet redaksjon 15-02-2021
Medlemmer i perioden: Kåre Beistad, Hugo Reinan , Tor Vikan – ref
Saker / oppgaver for KK – Fra forslag til Strategiplan for Stjørdals-Blink Fotball 2021-2025:
KKs oppdrag : Kontrollkomiteen skal 1) kontrollere at klubbdriften er i tråd med årsmøtevedtak, 2)
bistå styret og utvalg etter behov
Saker: KK har hatt 10 møter (noen uten innkalling underveis i dugnaden) og behandlet 11 saker.
Som ved tidligere årsrapporter er det fra KK etterlyst evne til å lukke saker, det er blitt kommentert
at intern og ekstern kommunikasjon har vært svak – og KK hatt saklige grunner for å gi noen
negative kommentarer til drifting av klubben, hovedsida har likevel alltid vært lys (frivillig arbeid
må også motiveres ut ifra gode opplevelser og tilbakemeldinger ), og KKs rolle er derfor å følge
med på at årsmøtevedtak respekteres, at klubben styres etter vedtatte retningslinjer fra NFF, Norges
Idrettsforbund, Trøndelag Fotballkrets. KK har også etterlyst profesjonalisering av klubben, spesielt
med tiltagende økonomisk ansvar for egen eiendom – og gjeld!
KK er fornøyd med at attestproblematikken er løst, kontrakt spillere og trenere er i henhold til krav
til proff- og amatørkontrakter (gjelder for 2020 og 2021) , og ferdigstillelsen av SBF som
kvalitetsklubb viser at årelangt arbeid er avsluttet og godkjent av Trøndelag Fotballkrets / NFF.
Dette burde kvalitetssikre klubbdriften framover !
KK har opplevd den aktuelle perioden på innsida via dugnadsinnsats med banebygging og
arrangement. Klubbkunnskapen menes å være tung! Vi har ikke deltatt på styremøter, men via gode
referater har vi holdt oss oppdatert samt at møter med styreleder har gitt oversikt / innsyn i status
økonomi. KK er ikke en revisjonskomite, men noe klubberfaring har vel gitt oss innsikt.
Driftsresultatet for 2020 er positivt, og her avsløres intens aktivitet med hensyn på å skaffe klubben
midler fra Kulturdepartementet i pandemisk tid. Dersom KK ser utfordringer, gjelder dette å øke
antall samarbeidspartnere og ikke minst få avklaringer med Stjørdal kommune om et endelig
oppgjør for Nye Blinkbanen. Dette er svært viktig for å etablere forutsigbarhet for å utvikle dagens
stadion og også videreutvikle NBB for framtidig fotballbruk. Kanskje vil en fotballhall her
realiseres raskere enn fantasien kan ane? Styret har nedsatt en komite som skal besvare
høringsutkast fra Stjørdal Kommune om bruken av Sandskoganområdet generelt og fotballaktivitet
spesielt med frist i mars 2021. Uansett er et positivt samarbeid med Stjørdal kommune en absolutt
nødvendighet for å sikre klubbens interesser, sikkert også slik at dette blir en vinn-vinn situasjon for
begges interesser.
Kvantespranget: Som del av dugnadsstyrken har ( KK )sett energien og pågangsmotet for å løse
utfordringene, og etter et systemskifte i februar/ mars 2020 har det nye styret gjort en svært
respektabel innsats for å møte store utfordringer med Corona, sportslig utfordring med OBOS-spill
og ny kontrakt for 2021, organisering av kamper og trening med smittevern og selvfølgelig bygging
av ny stadion. Sistnevnte prosjekt ble en svært heftig prosess for klubbansvarlige – og medlemmer,
men man må risse inn denne innsatsen som klubbens hittil største bragd!
For KK , Stjørdal 03-02-2021
Tor Vikan - ref
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A-lag menn
Lagledere: Knut Erlend Jegersen, Jan H. Hastadklev, Roger Finanger
Trenere: Roar Vikvang (til 8.12), Ole P.Meland, Johannes Stokke (målvaktstrener), Snorre Lillebo.
Med.ansvarlig: Espen Linaker. Lege: Imad Hamadeh.
Antall spillere: Benyttet i OBOS: Nicklas Frenderup, Jonatan Johansson, Lars Ramstad, Vebjørn
Vinje, Sondre Klingen Langås, Anders Nygaard, Fredrik Vinje, Marius Augdal, Sander Kartum, Mats
Lillebo, Sondre Stokke, Joachim Olufsen, Morten Strand, Vegard Fiske ©, Franklin Daddys Boy
Nyenetue, Arne Holter, Andreas Pettersen, Håvard Kleven Lorentsen, Tobias Hestad, Simen Raaen
Sandmæl, Patrik Hjelmseth, Sander Halgusnet, Lasse Bransdal, Adan Hussein, Ask T. Skau, Robin
Jatta Bjørnholm, Jakob Rømo Skille, Ole Kristian Rødahl, Karl Martin Rolstad. På B-lista: Iver
Westerlund & Isak L. Valberg.
Ferdighetsmål/utviklingstrekk: Utvikle enkeltspillere og laget til å etablere seg i OBOS-ligaen.
Sosiale mål og tiltak: God garderobekultur. Noen sosiale tiltak både (damenes aften f.eks. samt en uke på
Marbella treningsleir). Sterkt begrenset handlingsrom for slike ting etter hvert pg.a. Covid19.

Treninger (antall per uke): 4-6.
Treningsforhold (kommentar): Gode, i Abrahallen, Ø.M kgb, noe på Ø.M gress samt M.U.S
Stadion Sandskogan etter denne ble åpnet. Også to gjestetreninger (Selbu og Meråker).
Cup-deltakelser: NM ble avlyst.
Serie-resultater:

14.plass i OBOS-liga – seier 6-1 sammenlagt over Asker i kvalik for OBOS 2021.

Spesielle resultater serie/cup: Stjørdals-Blink Fotball vs Tromsø 4-2, Ranheim - Stjørdals-Blink
Fotball 2-2, Stjørdals-Blink Fotball-Sogndal 2-2, Lillestrøm- Stjørdals-Blink Fotball 0-1, StjørdalsBlink Fotball-KFUM 4-1, Stjørdals-Blink Fotball-Sandnes/Ulf 5-4 i historiens første flomlyskamp på
nystadion. Høydepunktene, øyeblikkene er mange.
Statistikk (alle kamper):
Dato
03.07.2020
06.07.2020
13.07.2020

Hjemmelag
Stjørdals-Blink
Raufoss
Stjørdals-Blink

Resultat
2-3
3-1
5-2

Bortelag
Ranheim TF
Stjørdals-Blink
Kongsvinger

Bane
M.U.S Stadion Sandskogan
Jessheim Stadion
M.U.S Stadion Sandskogan
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Dato
20.07.2020
27.07.2020
31.07.2020
03.08.2020
10.08.2020
14.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
27.08.2020
30.08.2020
08.09.2020
14.09.2020
21.09.2020
25.09.2020
28.09.2020
03.10.2020
11.10.2020
18.10.2020
24.10.2020
28.10.2020
01.11.2020
15.11.2020
18.11.2020
21.11.2020
07.12.2020
10.12.2020
13.12.2020
17.12.2020
20.12.2020

Hjemmelag
Lillestrøm SK
Stjørdals-Blink
Tromsø
Stjørdals-Blink
Øygarden FK
Stjørdals-Blink
Ullensaker/Kisa
Stjørdals-Blink
KFUM
Stjørdals-Blink
Grorud
Stjørdals-Blink
Sogndal
Stjørdals-Blink
HamKam
Stjørdals-Blink
Åsane
Stjørdals-Blink
Stjørdals-Blink
Ranheim TF
Stjørdals-Blink
Stjørdals-Blink
Sandnes Ulf
Kongsvinger
Stjørdals-Blink
Strømmen
Jerv
Stjørdals-Blink
Asker

Resultat
0-1
2-1
4-2
2-2
0-1
2-2
2-1
2-2
0-1
0-1
1-1
5-4
3-2
4-1
2-2
1-4
2-1
1-2
4-2
2-2
2-3
0-0
4-1
3-2
0-2
1-1
1-1
3-0
1-3

Bortelag
Stjørdals-Blink
Strømmen
Stjørdals-Blink
Jerv
Stjørdals-Blink
Sogndal
Stjørdals-Blink
Åsane
Stjørdals-Blink
HamKam
Stjørdals-Blink
Sandnes Ulf
Stjørdals-Blink
KFUM
Stjørdals-Blink
Lillestrøm SK
Stjørdals-Blink
Ullensaker/Kisa
Tromsø
Stjørdals-Blink
Grorud
Øygarden FK
Stjørdals-Blink
Stjørdals-Blink
Raufoss
Stjørdals-Blink
Stjørdals-Blink
Asker
Stjørdals-Blink

Bane
Åråsen stadion
M.U.S Stadion Sandskogan
Alfheim stadion
M.U.S Stadion Sandskogan
Ågotnes gress
M.U.S Stadion Sandskogan
Jessheim Stadion
M.U.S Stadion Sandskogan
KFUM-Arena
M.U.S Stadion Sandskogan
Grorud match kunstgress
M.U.S Stadion Sandskogan
Fosshaugane Campus
M.U.S Stadion Sandskogan
Briskeby
M.U.S Stadion Sandskogan
Myrdal stadion
M.U.S Stadion Sandskogan
M.U.S Stadion Sandskogan
EXTRA Arena
M.U.S Stadion Sandskogan
M.U.S Stadion Sandskogan
Øster Hus Arena
Gjemselund 1 kunstgress
M.U.S Stadion Sandskogan
Strømmen stadion kg
Sparebanken Sør Arena
M.U.S Stadion Sandskogan
Føyka kunstgress

Generell sluttkommentar: Vi scora mål på alle lagene i serien og erobret poeng fra alle unntatt
Raufoss og Ull/Kisa. For første gang siden 1978 & 1979 gyver Stjørdals-Blink Fotball i 2021 løs
på sin andre strake sesong på nest øverste nivå i norsk fotball. Både i 1983, 1992 og 1994 ble
det nedrykk etter en sesong. Men ikke denne gang. Robin Bjørnholm Jatta har vært på to
samlinger med Gambias A-landslag.

16

Stjørdals-Blink Fotball

G19/Rekrutt
Lagledere: Kristin Balstad
Trenere:

Wiggo Bakken, Ronny Hell, Bjarne Kristoffersen og Einar Arne Holm

Antall spillere: 1/1-20 28 stk inkl 6 overårige. 1/12-20 13 stk
Sosiale mål og tiltak: Holde sammen.
Treninger (antall per uke): Frem til mars 4 ball økter og 1 styrke/kondisjonstrening. Mars-Juni
Korona treninger 2 ganger i uka. Aug-Des. 2-3 økter pluss 1 kamp
Treningsforhold (kommentar): Gode på MUS og ØMkgb
Cup-deltakelser:
Serie-resultater:

Nei
Enkel serie på høsten i G19 0.div. Endte på 10 plass

Spesielle resultater serie/cup: Nei
Statistikk (alle kamper): 4 seire 1 uavgjort 7 tap, mål 29-39
Generell sluttkommentar: Covid 19 har preget oss sterkt. Ingen 4.div. Gode resultater og utvikling
i treningskamper før 12 mars. Deretter ble det pauser og rolige økter. Skole, jobb, militæret og at
de overårige ikke fikk spilt kamper gjorde at troppen ble tynnere utover høsten Plaget også en del
med skader. Har måttet låne flere spillere fra G16. Disse har vært med å holde oss oppe slik at vi
har kunnet stille lag og gjennomføre sesongen. Tross ungt lag og mye skader har vi klart oss bra.
Ser vi bak resultater er prestasjonene veldig bra.
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G14
Lagleder: Berit Mehus
Trenere: Bjørn Morten Mathisen, Carl P.Sakshaug og Karl M. Kringen.
Antall spillere: 27
Ferdighetsmål/utviklingstrekk: G14 har stilt med 11er lag i 1. og 2.divisjon høsten 2020.
Sosiale mål og tiltak: Blink 06 og Remyra 06 ble offisielt slått sammen januar 2020. Det er en fin
gjeng som trives god sammen. Vi har hatt pizzakvelder for spillerne og sosiale treff med grilling på
stranden for spillerne med familie.
Treninger (antall per uke): 4-5
Treningsforhold (kommentar): Fine treningsforhold på Nye Blink banen og MUS Stadion
Sandskogan. Innetreninger i januar og februar i Langseth Arena i Selbu og Indergaard på Skatval.
Cup-deltakelser: Malvikcup, Stjørdal Fotballcup
Serie-resultater: Vi ble kretsmester i 2019 og hadde store forventninger, resultatet ble midt på
tabellen i begge divisjonene.
Spesielle resultater serie/cup: Vinner av Stjørdal Fotballcup2020
Generell sluttkommentar: Et annerledes fotballår der korona dominerer våren og en kommer ikke
i gang med kamper før høsten 2020. Flere av spillerne har deltatt på dommerkurs og fikk erfaring
som dommere under SBF egen cup i august. Vi ser tilbake på et spesielt år der en fantastisk gjeng
med spillere som har holdt motivasjon oppe tross for korona restriksjoner og nedstenging. Det er
en fin foreldregruppe som er ivrig, engasjerte og stiller på cuper og kamper og dugnader.
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G 13
Lagleder:
Mona Skrogstad Stokke, Kristin Haave (kasserer)
Trenere:
Espen Strømberg, Lars Ove Skogseth, Michael Skei, Bjørn Raymond Laugen.
Kenneth Kildal frem til sommer 2020
Spillere:
20
Ferdighetsmål/Utviklingstrekk: Har hatt fokus på teknikk, taktikk og god matching. Forberedelse
til 11’ fotball. Det har vært en del basistrening og hurtighetstrening, tening med vekt på både leik
og alvor. På trening har det vært vektlagt positivitet og gode holdninger, samt intensitet og innsats.
Sosiale mål og tiltak: Det har også i år vært jobbet med språkbruk og holdninger, og det å være
grei med hverandre. På grunn av Covid-19 har det ikke vært arrangert sosiale arrangementer rundt
laget. En meget spesiell sesong både sosialt og sportslig. Trenerapparatet opprettet gruppe på Snap
under første runde med nedstenging. Der har det blitt arrangert flere Fifa-turneringer på nett,
spillerne har lagt ut bilder av egentrening og ellers hatt litt dagligdags kommunikasjon med
hverandre.
Treninger: 3 pr. uke
Treningsforhold: Trenerapparatet er meget fornøyd med treningsforholdene. Det har vært bra med
to treningsbaner, og tidspunktene for trening har vært gode for vårt lag. Ryddig opplegg.
Cup-deltagelser: Det ble ingen Storsjøcup i år. Vi har deltatt på Stjørdalscup’en, hvor ett lag kom
til semifinale, og det andre kom til kvartfinale. Deltok også i Obos-cup. Det ene laget ble slått ut i
innledende runde, mens det andre gikk videre.
Serie-resultater: Vi hadde to lag. Et i 1.divisjon og et i 2. divisjon. Det ble 2.plass i 2.divisjon, og
midt på tabellen i 1. divisjon. Sluttkommentar: Det virker å være ei stabil gruppe som trives godt
sammen. Det er lite frafall, og det har vært godt oppmøte på hver trening. Det har for alle vært et
rart år. Det har til tider vært utfordrende å gjennomføre treninger under de til enhver tids gjeldende
smittevernregler. Treningsmessig har det ikke vært fullt utbytte på grunn av dette, og at det i lengre
perioder har vært forbud mot å drive organisert trening. Covid-19 har også satt begrensninger for
samarbeid på tvers av aldersgrupper. Det har vært noe hospitering, men veldig lite i forhold til det
som var tenkt. Dette er noe vi håper å få på plass i 2021.
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Gutter 12 år (Født 2008)
Lagledere: Per Joar Spjøtvoll
Trenere: Lars Valstad, Marius Røstad, Snorre Harham, Bjørn Erik Rolseth, Tommy Sørensen,
Arkhom Saokham, Per Joar Spjøtvoll og Christian Sakshaug
Antall spillere: 25
Ferdighetsmål/utviklingstrekk: Jobbet med overgang fra 7`er til 9`er spill. Generelt
Sosiale mål og tiltak: Jobber med å skape en god garderobekultur og et godt samhold i gruppa.
Treninger (antall per uke): 3 utenom sesong. 2 + kamp i sesong.
Treningsforhold (kommentar): Gode treningsforhold. Veldig bra for klubben at A-laget tar den
tidlige økta på banen!
Cup-deltakelser: Ingen pga Covid-19
Serie-resultater: Ikke noe fokus på resultater eller tabell på dette årstrinnet.
Generell sluttkommentar: Det har vært en spesiell sesong pga covid-19. Det har vært jobbet godt i
klubben med å legge til rette for god aktivitet på tross av dette.
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Lag: J11 (2009)
Lagledere: Sigrid Nyvik Prestmo og Lena Solberg
Trenere: Robert Øyan og Terje Aasland
Antall spillere: 12
Treninger (antall per uke): 2
Cup-deltakelser: 1
Generell sluttkommentar: Godt lag med gode prestasjoner tross Covid-19. Godt samhold og ei fin
gruppe jenter som viser fremgang og fotballglede.
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Jenter 10
Lagledere: Camilla Stamnes Trenere: Eline Myrmo og Roar Geving
Antall spillere: 7-9
Ferdighetsmål/utviklingstrekk: Fokus på grunnleggende ferdigheter, øving på å spille oss ut fra
eget mål. Fokus på F1 og A1.
Sosiale mål og tiltak:

Vi hadde en sesongavslutning med pizza og sosiale aktiviteter

Treninger (antall per uke):

1-2

Treningsforhold (kommentar): Vi har trent 1-2 dager hver uke sammen med J9 og J11. Det har
fungert fint. Vårt ønske om treningsdager er imøtekommet, slik at det passer med andre
aktiviteter spillerne er med på. Dette kanskje særlig viktig for jentene ettersom fotball ikke er
aktiviteten de kanskje prioriterer dersom treningstider kollidere med andre aktiviteter.
Serie-resultater: Laget spilte første gang denne sesongen seriespill og 7`er. Nytt denne sesongen
var at NFF Trøndelag hadde satt opp seriespill for denne årsklassen. Vi spilte mot lokale lag med
fine resultat og mange gode minner for spillerne. Både seire, uavgjort og tap. Det er ikke
resultatrapportering på kampene inn til kretsen for denne årsklassen.
Generell sluttkommentar: Det var en spesiell sesong preget av covid-19, men laget startet med
treninger når det ble åpnet for. Høstsesongen ble gjennomført som planlagt. Det er en stabil
gruppe spillere. I løpet av sesongen har noen nye kommet som vi håper fortsetter. Vi skulle ønsket
at vi var flere spillere, men de som er med ser ut til og trives. I serien har vi lånt 3-4 spillere fra J9
for å få stilt lag. J10 er en del av klubbens jentesatsning og avhengig av samarbeid med J9 og J11
for å lag samt gode treninger.
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Jenter 09 (2011)
Lagledere: Ove Halsan
Trenere:Lars Ove Skogseth, Ove Halsan
Antall spillere: 17
Ferdighetsmål/utviklingstrekk: Kontroll på ball og system/formasjon. Forståelse for spillet.
Sosiale mål og tiltak: Fokus på godt humør og positive tilbakemeldinger mellom spillere og
trenere.
Treninger (antall per uke): 2
Treningsforhold (kommentar): Tilstrekkelig
Cup-deltakelser: Dalførecup
Serie-resultater: Ikke relevant
Spesielle resultater serie/cup: Ikke relevant
Generell sluttkommentar: Vi har denne sesongen hatt tett samarbeid med Nybrott, 12 SBF og 5 Nybrott
jenter. Vi har gjennomført felles treninger og dalførecuper der vi har stilt med et SBF lag og ett Nybrottlag.
Jentene fra Nybrott har meldt overgang til SBF, foran 2021 sesongen. Vi har behov for en trener og en
lagleder/ kasserer, men har pr nå ikke fått på plass dette.
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G9
Lagledere: Kristoffer Moen-Thomas Bekkavik
Trenere: Thomas Bekkavik, Per joar Spjøtvold, Vegar Wold, Svein olav Ulstad, Marius Røstad
Antall spillere:25
Ferdighetsmål/utviklingstrekk: ok
Sosiale mål og tiltak: Pizza kveld.
Treninger (antall per uke): 2
Treningsforhold (kommentar): Bra tatt i betraktning Covid-19.
Cup-deltakelser: 5
Generell sluttkommentar: Vi splittet konto mellom gutter/jenter i 2020. Gutter-60918kr Jenter
47073kr Regnet i prosent. 43,6% jenter 56,4% gutter. Tross covid-19 så gikk 2020 meget
bra,mindre aktivitet,men vi har klart å holde på nesten alle spillere.
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Mix-8 (Spillere født 2012)
Lagledere: Sigrid Nyvik. (Trude Nytrø tok over rollen som lagleder på slutten av året.)

Trenere: Morten Almli, Michael Skei, Christian Sakshaug, Ingri Støversten, Lene Tronseth
Antall spillere: 26. ( 7 jenter og 19 gutter)
Ferdighetsmål/utviklingstrekk: Mye grunnleggende jobbing med teknikk. Begynner å forstå at
fotball er et lagspill.
Sosiale mål og tiltak: Skape trygge treninger. Se alle. Sørge for at alle opplever mestring. Få til aktivitet
utenom fotballtreningene også.

Treninger (antall per uke):

2

Treningsforhold (kommentar): Greie forhold.
Cup-deltakelser: Deltok i Dalførecuper
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I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
(1) Idrettslaget Stjørdals–Blink Fotball (SBF) sitt formål er å drive idrett organisert i Norges
idrettsforbund (NIF) / Norges Fotballforbund (NFF).
(2) SBFs aktiviteter skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
bygger på grunnverdier som ærlighet, ydmykhet og lojalitet. Gjennom dette bidra til «fotbaill for
aill, flest mulig -lengst mulig».

§ 2 Organisasjon
(1) SBF er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) SBF hører hjemme i Stjørdal kommune og er medlem av Idrettsrådet i Stjørdal kommune.
(3) SBF er medlem av NFF, Trøndelag fotballkrets og medlem av NIF gjennom Trøndelag
idrettskrets.
(5) SBF skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder
for SBF uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egne vedtekter.

§ 2 B Idrettslaget Stjørdals-Blink (allianseidrettslaget)

(1) SBF inngår i allianseidrettslaget. SBF må ikke foreta seg noe som er egnet til å skade
allianseidrettslagets navn eller rykte.
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(2) SBF plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av
idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i SBF
blir automatisk medlem av allianseidrettslaget og plikter å opprettholde medlemskap i
allianseidrettslaget. Medlemskontingent til allianseidrettslaget betales direkte. Mens
treningsavgift til SBF blir innkrevd av SBF.
(3) SBF har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med
idrettslag utenfor idrettslagsalliansen, med mindre idrettsalliansens lov åpner for dette.
§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i SBF må vedkommende:
a) Forplikte seg å overholde SBFs vedtekter og vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til SBF, allianseidrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.
2) Styret i SBF kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet, samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til Trøndelag
idrettskrets innen tre uker etter at den er mottatt. Klagen skal sendes til Trøndelag idrettskrets
styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. SBF vedtak trer ikke i kraft før klagesaken er utløpt,
eventuelt når klagesaken er avgjort.
(3) Medlemskap i SBF er først gyldig når medlemskontingenten til IL Stjørdals-Blink er betalt og
treningsavgift til SBF betalt.
(4) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når slik melding er mottatt. Utmelding får ingen
betydning for innbetalt medlemskontingent/treningsavgift.
(5) Et medlem som etter 2. gangs purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent/treningsavgift
taper automatisk medlemskapet i SBF.
(6) Styret i SBF kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
Saksbehandlingen se pt. 2.for saksbehandling.
(7) SBF skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.
§ 4 Treningsavgift og avgifter
a) Treningsavgift fastsettes av årsmøtet i SBF og betales forskuddsvis. Andre avgifter kan kreves for
deltakelse i SBF sitt aktivitetstilbud.
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av styre og utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, skal en tilstrebe at begge kjønn er representert.
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært
medlem av SBF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme
gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med SBF, har ikke stemmerett på
årsmøte. Dette gjelder ikke for spillere/trenere med kontrakt og medlemskap i SBF.
(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende tillitsverv i SBF: medlem av styret,
valgkomité, utvalg og kontrollkomité.
(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.
(5) En arbeidstaker i SBF er ikke valgbar til styre, utvalg og kontrollkomité mv. eller overordnede
organisasjonsledd. Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstakere eller oppdragsgivere som er
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i SBF.
§ 7 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i SBF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget
for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som
vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
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(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i SBF.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes/oppdragsgivers tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommende standpunkt og idrettslige interesser.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styre, komite og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller
kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever
det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i SBF.
(9) Ellers gjelder NIFs inhabilitetsregler jfr. NIFs Lov §2-7
§ 8 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart komme frem av vedtatt budsjett og regnskap.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, utvalg og komiteer i SBF vedtaksfør når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling via f.eks. ved fjernmøte som telefon eller
videokonferanse. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til
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alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for klubbens
medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

III. ØKONOMI
§ 10 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) SBF er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
(2) Dersom SBF har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge
regnskapsloven. Dersom SBF har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge
regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor
uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal
velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov
§ 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til SBF og skal disponeres av to personer i fellesskap.
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med
mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør komme frem i en egen
kolonne når årsregnskapet fremlegges.
(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom SBF har
daglig leder, skal også vedkommende signere.
(6) SBF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal
opplyses i note til årsoppgjøret.
(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold
til SBFs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 11 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er SBFs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februars måned
jfr. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på SBF internettside.
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på SBFs internettside eller på
annen forsvarlig måte. I så fall skal det komme frem at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige
senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret
senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag
til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling
og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.
(4) Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst
tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. SBFs vedtekter. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan
det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser som ikke er
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når
2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. Slik beslutning
kan vare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
(7) I særlig tilfeller kan årsmøte gjennomførtes som fjernmøte / digitalt.

§ 12 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt møteleder.
§ 13 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og ved behov forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle SBFs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle SBFs regnskap i revidert stand.
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6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent / treningsavgift.
8. Vedta SBF budsjett.
9. Behandle SBFs strategiplan/organisasjonsplan som regulerer SBF interne organisering og
aktivitet.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder.
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Velges for 2 år.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt strategiplan/organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem (1 år).
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem (1 år).
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Leder velges ved eget valg.
Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av
årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for
årsmøtet.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere vedtektene i samsvar med fremtidige endringer i NIFs
regelverk og lov norm for idrettslag.
§ 14 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne forskrift, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
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(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§ 15 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i Stjørdals-Blink Fotballs innkalles av styret med minst 14 dagers varsel
etter:
a) Vedtak av årsmøtet i SBF.
b) Vedtak av styret i SBF.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av SBFs stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,
herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på SBF internettside. Saklisten og andre nødvendige
dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på SBFs internettside
eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det komme frem av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort
tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i SBF skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet
om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 16 Styret i Stjørdals-Blink Fotball
(1) Styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede strategiplan/organisasjonsledds regelverk og vedtak.
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b) Påse at SBF midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er
fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at SBF har en forsvarlig
økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne utvalg, komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
d) Representere SBF utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styrets medlemmer
forlanger det.
(4) SBF tegnes av styrets leder eller hele styret i felleskap. Styret kan meddele prokura.

§ 17 Utvalg og komiteer
(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
(2) SBFs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge utvalg, og hvordan disse skal organiseres og
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av SBFs strategiplan/organisasjonsplan, jf. §
13 pkt. 9.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 18 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker
og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 19 Vedtektsendring
(1) Styret skal oppdatere vedtektene i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lov norm, og
gjøre endringene kjent for SBFs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
(2) Øvrige vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i SBF etter
å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(3) Vedtektsendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Vedtektsendringer
vedtatt av SBF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
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(4) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.
(5) Endringer i §§ 19 og 20 kan ikke vedtas av SBF selv, med mindre endringene følger av NIFs
regelverk eller lov norm.

§ 20 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(1) Forslag om oppløsning av SBF må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning
skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre SBF anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 19.
(3) Underretning om at SBF skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.
(4) Ved oppløsning eller annet opphør av SBF tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et
formål godkjent av idrettskretsen.
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STRATEGIPLAN 2021-2025

«Fotbaill for aill»
Flest mulig – Lengst mulig.

44

Stjørdals-Blink Fotball

Innhold
Forord ........................................................................... 46
0.

Organisasjonsdata ..................................... 47

1.

Innledning ................................................. 48

2.

Klubbens formål ........................................ 49

2.1 Visjon: ..................................................................... 49
2.2 Verdigrunnlag: ........................................................ 49
3.

Strategi og hovedmålsetninger ................. 50

3.1 Klubben som samfunnsaktør .................................. 51
3.2 Økonomi ................................................................. 52
3.3 Sportslig .................................................................. 53
3.3.1 Breddefotball barn og unge ................................. 53
3.3.2 Jentefotball .......................................................... 53
3.3.3 Seniorfotball menn og damer .............................. 54
3.3.4 Toppfotball .......................................................... 54
3.4 Markedsarbeid........................................................ 54
3.5 Arrangement........................................................... 55
3.6 Anlegg ..................................................................... 55
3.7 Organisasjonsutvikling ............................................ 56
3.7.1 Kompetanse ......................................................... 56
3.8 Kontrollkomiteen .................................................... 57
3.9 Frivillige................................................................... 57

45

Stjørdals-Blink Fotball

Forord
Styret i Stjørdals-Blink fotball (SBF) har utarbeidet en strategiplan for perioden 2021-2025.
Strategiplanen omfatter hele klubbens drift, både som organisasjon og sportslig. Målet med denne
planen er å tydeliggjøre overfor alle som har en eller annen tilknytning til klubben om forventninger
og mål det må arbeides mot for å oppnå «Fotbaill for aill», Flest mulig- lengst mulig.
SBF har gjennom 2020 tatt et stort steg ved å ha bygd nytt anlegg og etablert oss i nest høyeste nivå
for herrer. Samtidig skal vi som klubb ha et sterkt søkelys på tilrettelegging og utvikling for alle
aldersgrupper, jenter som gutter. Strategiplanen inneholder klare mål som muliggjør en slik
satsning. Dette utfordrer oss som klubb.
Som klubb har vi store verdier som skal ivaretas på en best mulig måte, slik at dagens og
morgendagens medlemmer i lang tid framover kan nyte godt av den innsatsen som til nå er lagt ned.
Også i årene som kommer vil vi som klubb være helt avhengig av frivillig innstas. Alle som har en
tilknytning til klubben, skal føle seg velkommen. For å lykkes med dette må alle bidra så godt de
kan. Vi er alle like viktige.
Med denne planen har vi satt oss noen «hårete» mål. Mål som skal gjøre oss enda bedre på alle
områder. Alle som har roller i klubben, det være seg trenere, lagledere, utvalgsmedlemmer,
styremedlemmer mv, skal være kjent med de målene vi som klubb jobber etter, og hva dette betyr.
Med denne strategiplanen starter nå arbeidet med å bli bedre på de fleste områdene. Det betyr at
strategiplanen skal være et levende dokument. Når vi i på tampen av 2024 ser tilbake, skal vi ha
oppnådde det meste av det vi hadde satt oss som mål.
Vi begynner nå!
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0. Organisasjonsdata
Klubbens offisielle navn

Stjørdals-Blink Fotball

Postadresse

Stokkanveien 18 D, 7507 Stjørdal

Besøksadresse

Stokkanveien 18 D

Stiftet

1910

Organisasjonsnummer

NO 980367886 MVA

Klubbnummer

17140052

Bankkonto

4435.06.86069

Telefonnummer

+ 47 74822292

E-postadresse

post@blinkfotball.no

Webside

www.blinkfotball.no

Klubbfarger

Rød trøye, sort bukse og sorte strømper

Klubbhus

Klubbhuset, Stokkanveien 18 D, 7507 Stjørdal

Hjemmearena

Sandskogan Stadion

Kommersielt navn

M.U.S Stadion Sandskogan
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1. Innledning
SBF ble etablert i 1910 og inngår i Allianseidrettslaget Stjørdals-Blink. SBF er en bredde- og
toppfotballklubb, hvor tilbud og aktiviteter, med noen få unntak, er basert på frivillig innsats.
Klubben er kvalitetsklubb på nivå 1 etter NFF`S kriterier, med aktivitetsnivå i aldersspenn fra de
yngste på 6 år og til klubbens A-lag som tilhører Norsk Toppfotball.
Denne strategiplanen utvikles i et 5-årsperspektiv – 2021-2025 og er et styringsdokument på alle
nivå og for alle aktører i klubben. I forkant av årsmøte gjennomføres et strategiseminar for
evaluering og utarbeidelse av forslag til milepæler for kommende år. Strategiplanen evalueres for å
sikre en positiv utvikling i egen organisasjon i takt med klubbens vekst, endrede behov og utvikling.
Strategidokumentet skal være kjent for alle i klubben og for samarbeidspartnere. Planen skal bidra
til at SBF er en inkluderende og god klubb å være i. Som kvalitetsklubb er målet at klubbhverdagen
forenkles ved å sikre kontinuitet, øke rekrutteringen, hindre frafall, utdanne flere ledere og
tilrettelegge for begge kjønn, uansett funksjon og nivå.
SBF strategiplan er et rammeverktøy for klubbens organer og et operativt verktøy for å ta riktige
beslutninger på alle nivå. Den øvrige klubbvirksomheten til SBF blir omtalt i klubbhåndboka og
sportsplan, som er å finne på klubbens hjemmeside: WWW.BLINKFOTBALL.NO
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Ajourføres etter årsmøte 25.2.2021.

2. Klubbens formål
Formålet med SBF er å tilby/drive organisert fotball i Norges idrettsforbund/fotballforbund regi.
Vår misjon eller virksomhetside «fotbaill for aill» innebærer at:
✓ SBF skal stå for et mangfold som fenger et bredt spekter av aktører, både aktive og frivillige.
✓ SBF skal ha et tilbud for så vel barn, ungdom og voksne, funksjonsfriske som funksjonshemmede,
innvandrere, og alle deres foresatte.

✓ SBF skal være en inkluderende arbeidsplass og eksistere i harmoni og i gjensidig samarbeid med
privat og offentlig næringsliv.

SBF skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud til alle, uavhengig av bakgrunn, forutsetninger,
ambisjoner og ferdigheter. Bredden og den frivillige innsatsen er grunnmuren for virksomheten i
klubben. Alle aktører uansett nivå og alder skal være stolte over å delta og klubben skal sørge for at
frivillig innsats blir betydelig satt pris på og bemerket.
All aktivitet i klubben skal ha et utviklingsperspektiv som leder til individuell sosial og sportslig
utvikling og bidrar til at SBF tilhører toppfotballen i Norge. SBF skal framstå som en økonomisk og
sportslig veldrevet klubb og være 1 av de 3 ledende fotballklubbene i Trøndelag.
SBF skal være en betydelig lokal samfunnsaktør på en slik måte at våre samarbeidspartnere er stolte
over samarbeidet. Klubbaktørene skal når det er ønskelig, bidra aktivt og stilles til rådighet overfor
våre samarbeidspartnere.

2.1 Visjon:
«Stjørdals-Blink Fotball, en trøndersk utviklingsarena»
Vår visjon er ambisiøs og setter retning. Sammen med virksomhetsideen, «fotbaill for aill», skal
visjonen være grunnlaget for våre strategiske valg.
2.2 Verdigrunnlag:
SBF er en klubb hvor alle uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet, skal ha tilhørighet
og føle seg trygge. Som klubb har vi nulltoleranse for all type rasisme, diskriminering, seksuell
trakassering, mobbing og forsøk på utestengning.
Klubben skal være arenaen i dalføret hvor alle føler tilhørighet og hvor den beste spiller- trener- og
dommerutviklingen skjer, uansett aldersklasse. De frivillige er klubbens viktigste ressurser.
Ærlig, ydmyk og lojal er de tre ordene som skal være grunnleggende for all vår opptreden og for
alle som representerer klubben.
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Det betyr at vi som frivillige; tillitsvalgte, trenere, lagledere, foresatte og de som innehar verv er:
ÆRLIG
o
o

Varsler om en vet/føler ting ikke fungerer, eller kan etterleves. Har man som rolleinnehaver ikke
kompetanse og/eller tid for øyeblikket, varsle tidlig fra internt i laget eller klubben.
Opptrer ærlig og ryddig ovenfor alle aktører i klubben, dens samarbeidspartnere, publikum og
konkurrenter.

YDMYK
o
o

Framstår ydmyk over egne begrensninger. Å innrømme feil er nøkkelen for individuell utvikling.
Være ydmyk i fh.t at vi kan lære av andre og nyttiggjøre seg av andres erfaring og kompetanse.

LOJAL
o
o

o
o
o

Klubben skal kontinuerlig ha diskusjoner om mål, strategier og beslutninger. Når beslutninger er
tatt er det viktig at alle er lojale mot disse.
Som spiller er det viktig at du er lojal mot din trener/lagleder og dine medspillere. Vi hilser på- og
tar vare på hverandre, slik at flest mulig trives best mulig. Vi skal alltid være preget av en god og
høflig adferd innad, både i klubbens regi og på fritiden.
I SBF representerer vi klubben på en positiv måte både på og utenfor banen.
I SBF viser vi respekt for motstanders spillere, trenere, ledere, dommere og andre besøkende.
I SBF utvikler vi gode holdninger gjennom bevisstgjøring og ansvar for egen utvikling.

3. Strategi og hovedmålsetninger
Stjørdals-Blink fotball har som mål å skape resultater gjennom å sette søkelys på sunn økonomi,
utvikle spillere, dedikerte trenere, engasjerte frivillige og en framtidsretta organisasjon.
Strategiplanen skal være styrets overordna dokument og tydeliggjør de lange linjene. I tillegg til
strategiplan har vi ei Klubbhåndbok som viser hvordan klubben som organisasjon drives, ulike
roller og rutiner. Mens Sportsplan gir informasjon om sportslige aktiviteter og regler. Disse
gjennomgås og om nødvendig oppdateres årlig.
Vedtatte dokumenter forplikter alle som på en eller annen måte innehar en rolle, er utøver eller på
annen måte er tilknyttet klubben.
Strategiplanen er inndelt i følgende hovedområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klubben som samfunnsaktør.
Økonomi.
Sportslig.
Arrangement.
Anlegg.
Organisasjonsutvikling.
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7. Kontrollkomite.
8. Frivillige.

For å sikre riktig drift og utvikling skal hovedområdene, styres etter milepæler i et årshjul, som
sikrer en rød tråd fra styremøtene som beslutningsarena, de ulike tiltak og aktiviteter innenfor
utvalgenes ansvarsområde og rapportering til styret på gjennomføring av tiltakene. Intensjonen
er å sikre tilstrekkelig skriftlighet og rapportering til styret, sørge for optimal/ best mulig
beslutningsgrunnlag til styret og påfølgende tiltakssetting.

Vedlagte møtefrekvens i årshjulet er veiledende. Gjøres endelig etter årsmøtes beslutninger.
Det anbefales at hvert utvalg etablerer sine egne årshjul som regulerer utvalgets aktiviteter.
3.1 Klubben som samfunnsaktør
SBF skal i strategiperioden:
•
•
•
•
•
•

Ta vare på flest mulig lengst mulig og på en best mulig måte, gjennom å skape trygghet,
mestring, trivsel og gi utfordringer og utvikling til alle.
Tilrettelegge for et likeverdig tilbud til begge kjønn.
Styrke klubben ved å videreutvikle konseptet kvalitetsklubb.
Bidra til idrettsglede, forebyggende arbeid, gode holdninger, sosiale ferdigheter, integrering og
verdiskapning i lokalsamfunnet.
SBF skal være et regionalt sentrum for spiller, trener og dommerutvikling samtidig som klubben
tar vare på bredden.
SBF skal etablere og iverksette tydelige spillerstilprinsipper gjennom vedtatt sportsskoleringsplan for alderstrinnene 13-19 år. Dette for å kvalitetssikre treningsprosessene. Disse
må tilpasses utviklingen hos enkeltspillere.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt være en del av norsk toppfotball og med en lokal profil.
Fortsatt ta vare frivilligheten og dugnadsinnsatsen.
Fortsatt ha søkelys på bærekraftige og miljøvennlige tiltak.
Drifte klubben etter sunne bærekraftige økonomiske prinsipper og legge til rette for å få best
mulig vilkår for klubbens aktiviteter.
Forvalte og utvikle egen infrastruktur og anlegg som tilfredsstiller krav til norsk toppfotball, og
gir et godt tilbud til klubbens medlemmer og gjester.
Utvikle og profesjonalisere bredden i egne arrangementer som sikrer økonomisk utvikling, godt
omdømme og positive opplevelser.
SBF skal delta aktivt å være en aktiv pådriver i de idrettspolitiske organer der klubben er
representert.
SBF har nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering, mobbing og forsøk på
utestenging.
På en aktiv og positiv måte, utvikle kommunikasjon internt og eksternt for å skape entusiasme,
tillit og engasjement som bidrar til at klubbens overordna målsettinger nås.
Ha søkelys på kompetanseutvikling hos styre, utvalg, trenere, dommere og spillere som gir best
mulig forutsetning for at SBF skal lykkes i å nå overordnede målsettinger.
Videreutvikle samarbeidet med klubbens samarbeidspartnere og støttespillere.
Være en god omdømmebygger for Stjørdal kommune.
SBF arbeider aktivt for å få etablert et fotballfaglig samarbeid med Meråker Videregående skole
/ Ole Vig videregående skole.

For sportslige og organisatoriske mål, se sportsplan og klubbhåndbok.
3.2 Økonomi
Strategi og hovedmålsetting
SBF skal i strategiperioden drifte klubben etter sunne bærekraftige økonomiske prinsipper og legge
til rette for nedbetaling av anleggskostnader og for best mulig vilkår for klubbens aktiviteter.
Hovedmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drift og investeringer i SBF skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak, cuper,
turnering, fotballskole mv. og egenandeler.
Skal ha sikker og proaktiv økonomistyring.
Det skal budsjetteres med en plussmargin i omsetningen og på sikt minimum 5 %.
SBF skal ha en årlig økonomisk vekst på minimum 10 %.
Alle utvalg har budsjettansvar innen sitt respektive område.
SBF har en transparent/gjennomsiktig økonomi som er gjelder alle årsklasser/lag.
SBF har utarbeidet retningslinjer for disponering av lagsøkonomien. Dette gjelder også når
årsklasser slås sammen.
SBF har som mål å kunne tilsette og lønne en spillerkoordinator/utvikler og daglig leder.
SBF skal arbeide for en differensiert avlønning av trenere.
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3.3 Sportslig
3.3.1 Breddefotball barn og unge

Strategi og hovedmålsetting
SBF har som mål å ta vare på flest mulig – lengst mulig – på en best mulig måte, gjennom å skape
trygghet, mestring, trivsel og gi utfordringer og utvikling til alle. Videre skal vi som klubb bidra til
at alle som møter opp for å overvære kamper, treninger og andre arrangement får en god opplevelse.
Hovedmål
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

SBF skal ha et godt utviklet klubbtilbud for både jenter og gutter i aldersgruppen 6 – 12 år (se
sportsplan).
Etablere og utvikle sportslig ledelse for sesongplanlegging og kampavvikling.
SBF skal sammen med andre lokale klubber bidra til utvikling ved å gi et best mulig fotballtilbud til
alle.
SBF skal tilby individuell oppfølging gjennom å se hver enkelt spiller, gi tilpassede utfordringer og
skape en fotballopplevelse bestående av trygghet, trivsel og mestring.
SBF skal ha en tydelig breddeprofil, med tilbud for både for jenter og gutter i aldersgruppen 13 – 19
år. Og med et spisset/tilrettelagt tilbud far 15 – 19 år.
SBF skal aktivt jobbe for å utvikle samarbeidet med klubber i dalføret og med andre idretter der
dette er ønskelig. Dette for å sikre aldersgruppenes mulighet til å drive med flere aktiviteter om
dette er ønskelig.
Foresatte skal stimuleres til og verdsettes som bidragsytere i SBF og gjennom bygging av en «vikultur», og oppfordres til å følge Foreldrevettreglene (NFF).
SBF skal aktivt kommunisere vår visjon og påse at medlemmer, foresatte og samarbeidspartnere
forstår forholdet mellom «topp, bredde og miljø».
Etablere fair-play ansvarlig.
SBF har som mål at minimum 2 egne spillere skal hospitere til A-lag herrer.

3.3.2 Jentefotball

Strategi og hovedmålsetting
Jentefotball i SBF skal være et prioritert satsningsområde. Det betyr at klubben skal arbeide aktivt
for å utvikle og styrke gode bærekraftige miljøer og sportslig utvikling i klubbhverdagen.
Hovedmål
•
•
•
•
•

SBF skal arbeide aktivt for å skape trivsel og utvikling innen jentefotballen.
SBF skal aktivt arbeide for å øke rekruttering til jentefotballen og beholde de lengst mulig.
SBF skal arbeide aktivt for å rekruttere og utvikle flere kvinnelige trenere.
SBF skal aktivt arbeide for å øke kompetansen hos jentetrenere.
SBF skal sørge for at jenter- og gutter sidestilles når det gjelder trenings- og garderobefasiliteter.
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3.3.3 Seniorfotball menn og damer

Strategi og hovedmålsetting
SBF skal som konsekvens av satsing på jentefotballen arbeide aktivt for å etablere et seniorlag for
damer. Videre skal klubben arbeide aktivt for å heve nivået for de som har ambisjoner og
forutsetninger for toppfotball herrer.
Hovedmål
•
•

SBF skal arbeide aktivt for å etablere seniorlag for damer innen 20xx.
SBF skal arbeide aktivt for et 2. lag herrer som spiller i 3. divisjon.

3.3.4 Toppfotball

Strategi og hovedmålsetting
SBF skal i strategiperioden fortsatt være en del av norsk toppfotball, samtidig ha en klar lokal
profil. For å lykkes skal klubben ha en trenings- og kamparena for øvrige seniorspillere.
Hovedmål
A-lag herrer
•
•
•
•
•

SBF har et langsiktig mål om fortsatt være et etablert og stabilt lag i 1. divisjon/OBOS-ligaen.
A-laget skal ha en tydelig lokal, regional og trøndersk profil.
A-laget skal være forbilde å bidra til å utvikle yngre spillere.
SBF har et klart mål om at flere av spillerne skal være klubbutviklede eller utviklet i klubber i
regionen
«Egenproduserte» spillere skal sikres spilletid slik at de får mulighet til å utvikle seg ytterligere.

3.4 Markedsarbeid
Strategi og hovedmålsetting
SBF skal i strategiperioden utvikle klubbens økonomi og merkevare basert på markedsføring av
klubbens verdier og engasjement. Markedsutvalget har ansvar for all markedsmessig aktivitet. Dette
innebærer i tillegg ansvar for at avtalt profilering når ut til klubbaktørene.
Hovedmål
•
•
•
•

SBF skal sammen med samarbeidspartnerne utvikle tiltak som bidrar til merverdi for klubben og
samarbeidspartnere.
Sponsorinntektene skal årlig økes med minimum 10 % for å oppnå den økonomiske og sportslige
hovedmålsetting gjennom nedbetaling av anleggskostnader, utvikling av breddefotballen og å sikre
fortsatt spill i 1. divisjon/OBOS-ligaen.
Intern og ekstern omdømmebygging er et viktig premiss for markedsutvikling. Dette forutsetter et
tett samarbeide mellom styre og markedsutvalg og utvalgene seg imellom.
Vi stiller oss LOJALT overfor de kontrakter klubben har inngått med samarbeidspartnere, hvor
profilering inngår som et viktig element.
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•

Trenere, spillere og andre som representerer klubben i ulike sammenhenger, skal sørge for å være
riktig profilert ved bruk av overtrekkstøy, treningsklær eller annet tøy hvor klubbemblem kommer
frem. Reise til/fra trening eller annet opphold på stadion, er innbefattet i dette.

3.5 Arrangement
Strategi og hovedmålsetting
En viktig arena for utvikling av SBF er gjennom dugnadsarbeid i forbindelse med planlegging av og
gjennomføring av ulike arrangement og andre inntektsbringende oppgaver. Arrangement bidrar til å
sikre klubbøkonomien, samtidig som det er en sosial og trygg arena for identitetsbygging.
For å sikre utvikling av klubben, er vi avhengig av et tett og godt samarbeid med næringslivet som
ser merverdien av å bidra med sponsorinntekter og annen kompetanse.
Hovedmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SBF skal årlig gjennomføre dalførecup, sjampions liege og sinkbøtte cup.
SBF skal årlig arrangere fotballskole for aldersklassene 7-11. Enten i egen regi eller i samarbeid med
andre, eks. OBOS, RBK.
SBF skal arbeide for å arrangere en årlig cup for aldersgruppa 13-19 år.
SBF skal arbeide med å videreutvikle gjennomføringen av 1. divisjon/OBOS kampene.
SBF gjennomfører 2 årlige arrangement for sponsorer / sponsortreff.
SBF gjennomfører årlig arrangement for frivillige.
SBF har utarbeidet dreiebøker for de ulike arrangementene.
SBF har system for evaluering av gjennomførte arrangement.
Planlegge og organisere inntektsbringende oppgaver.

3.6 Anlegg
Strategi og hovedmålsetting
SBF skal i strategiperioden forvalte og utvikle egen infrastruktur og anlegg som tilfredsstiller krav
til norsk toppfotball og breddefotballen og som gir et godt tilbud til klubbens medlemmer og
gjester. Funksjonen som prosjektleder vil bli videreført i 2021.
Hovedmål
•
•
•
•
•
•

SBF skal utarbeide årlige vedlikeholdsplaner, samt langsiktige planverk for vedlikehold og
eventuelle behov for investeringer.
SBF skal sikre et miljøvennlig anlegg.
SBF skal sammen med Stjørdal kommune arbeide for at området rundt stadion skal tilfredsstille
gode parkeringsløsninger og for å bringe/hente barn og ungdom på trening.
SBF kan stille anlegget til rådighet for miljøvennlige arrangement.
Klubbhuset/anlegget kan leies ut til ulike arrangement etter avtale.
Det utarbeides en kort- og langsiktig plan for utvikling av anlegget. Det vil si små justeringer til
sesong 2021. Langsiktig se på mulighetene for utbygging av klubbhus med flere garderober,
administrasjonsrom, treningsrom og økt tribunekapasitet.
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3.7 Organisasjonsutvikling
Strategi og hovedmålsetting
SBF skal evaluere og utvikle egen organisasjon i takt med klubbens vekst, endrede behov og
utvikling ellers. Klubben skal bygge sterke og velfungerende organisasjonselementer som bidrar til
kontinuitet, ryddige ansvarslinjer, godt klubbmiljø og bredt samarbeid i stjørdalsregionen.
Hovedmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SBF styret og utvalg skal bestå av medlemmer fra begge kjønn.
SBF skal arbeide aktivt for å utvikle klubben organisatorisk og sportslig.
SBF har som mål å bidra til inkludering av ulike nasjonaliteter i ulike verv.
SBF skal ved valg så langt som mulig forsøke å unngå doble verv.
Sikre kontinuitet og rekruttering på alle områder.
Opparbeid kunnskap om å iverksette tiltak for å øke rekruttering og hindre frafall.
Opprettholde tydelig strukturer i klubben, å sørge for å ha en kommunikasjonsplan.
SBF skal sikre og utvikle trenerkompetansen.
SBF skal i strategiperioden søke fotballkretsen om å bli en Kvalitetsklubb på nivå 2 og ha en egen
kvalitetsklubbansvarlig.
SBF har egen dommerkoordinator.
SBF har gode og kjente rutiner for varsling i tråd med NIF sine retningslinjer.
SBF har et absolutt krav om at alle trenere og lagledere har levert politiattest før «tiltredelse».
SBF skal arbeide aktivt for å gjøre det mulig å tilsette en daglig leder.
SBF har innført årlig medarbeidersamtaler der dette er ønskelig.
SBF har innført kvartalsvise møter mellom styret/arbeidsutvalget og ledere av utvalgene. Videre
forutsettes en god dialog mellom utvalgene.
Klubbens styringsdokumenter skal revideres etter følgende sykluser:
o Strategiplan utvikles for en periode på 5 år, og skal evalueres årlig og justeres etter årsmøtet.
o Sportsplan og klubbhåndbok utvikles for en periode på 5 år, og skal gjennomgås årlig og
justeres ved behov.
o Styret og utvalgene utarbeider årlige handlingsplaner/årshjul, med utgangspunkt i klubbens
strategiplan.

3.7.1 Kompetanse

Strategi og hovedmålsetting
•

SBF skal i strategiperioden ha søkelys på kompetanseutvikling hos alle som representerer klubben i
styre, utvalg, trenere og spillere som gir best mulig forutsetning for at klubben skal lykkes i å nå
overordnede målsettinger. SBF skal tilrettelegge for og videreutvikle lederopplæring/lederkurs som
sikrer rekruttering og kontinuitet på ledersida.

Hovedmål
•

I SBF skal et flertall/alle i styret ha gjennomført NFFs fotballederkurs 1. Og så langt som mulig
ledere av utvalg og øvrige utvalgsmedlemmer.
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•
•
•
•
•
•
•

SBF har mål om at en eller flere i styre skal ha NFFs fotballeder kurs 2.
SBF har økt andelen kvinnelige trenere gjennom målrettet rekruttering, tilrettelagte trenerkurs og
aktiv oppfølging.
SBF skal satse på spillerutvikling gjennom kompetanseheving av trenere som underbygger klubbens
målsettinger om utvikling av egne spillere. Alle trenere bør som minimum ha gjennomført
grasrottrener kurset.
Spillere skal møte tilpassede utfordringer og gis muligheter for utvikling med sikte på å hevde seg
både i klubben og på høyere nivå.
SBF skal legge til rette for rekruttering og utvikling av gode dommere til dømming for klubb og
krets.
Kompetanseutvikling skal være en bærebjelke for klubbens trenere og spillere.
Klubben skal legge til rette for kompetanseutvikling også innenfor andre strategiske
innsatsområder enn de sportslige. Dette gjelder først og fremst hos ansatte og personer med
verv/roller i klubben av en viss størrelse/betydning.

3.8 Kontrollkomiteen
Strategi og hovedmålsetting
SBF skal ha en valgt kontrollkomite. Kontrollkomiteens rolle er todelt; 1) kunne kontrollere at
klubbdriften er i tråd med årsmøtevedtak og 2) bistå styret og utvalg etter behov.
Hovedmål
•
•
•
•
•

Påse at styret og klubben arbeider etter klubbens vedtekter.
Påse at styret og klubben etterlever klubbens verdier.
Påse at styret og klubben arbeider etter vedtak på årsmøtet.
Påse at styret og klubben disponerer ressurser iht. budsjett vedtatt på årsmøtet.
Påse at styret og klubben arbeider etter NFF sine retningslinjer.

Ved behov innkalles ett av komiteens medlemmer på styremøter med uttalerett. Leder av
kontrollkomiteen skal ha tilsendt saksliste til styremøtene og referat fra disse. Det gjennomføres
minimum ett årlig møte mellom styret og kontrollkomiteen.

3.9 Frivillige
Strategi og hovedmålsetting
SBF er en dugnadsdrevet klubb. Gjelder alle funksjoner/verv og andre nødvendige aktiviteter. Den
økonomiske driften av SBF skal være transparent/gjennomsiktig så alle vet hva som trengs av
innsats. Og derved legge til rette for frivillighet/ildsjelene. Gjennom dette skape en forståelse for
dugnadsjobbingens nødvendighet.
SBF skal i strategiperioden utarbeide en egen plan for frivillig arbeid. Målet med en slik plan er å
legge til rette for at frivillige (trenere, lagledere, foresatte, veteraner og de som innehar verv),
opplever tilhørighet og dermed identitet til klubben. God klubbfølelse vil være en viktig drivkraft
for all frivillig innsats. Et godt eksempel er dugnadsarbeidet som enkeltpersoner og veterangruppa
legger ned.
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SBF har et sportslig mål om Flest mulig – Lengst mulig. Det samme gjelder frivillige.
Hovedmål
•
•
•
•

SBF skal i løpet av 2021 utarbeide en plan for frivillig arbeid, hvor målet er å tydeliggjøre roller og
ansvarsområder for å sørge for større forutsigbarhet.
SBF skal legge til rette for opplæring/kursing der dette er ønskelig og eller nødvendig.
SBF skal årlig arrangere minimum en sosial sammenkomst.
Flest mulig - Lengst mulig.
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VALG:(VALGKOMITEENS INNSTILLING)
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Takk for oppmøtet –

Lykke til med fotballsesongen 2021!
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