
 Retningslinjer dugnader i Storhamar IL Fotball fra og med 2022 
 

Storhamar fotball har en målsetning om å være en profesjonell aktør med ettertraktede 

turneringer som gir klubben gode inntekter og sikrer grunnlag for klubbens økonomi til 

sportslig satsning. Dette gjør at treningsavgiften i klubben kan holdes på et lavt nivå 

sammenlignet med andre klubber. Overskudd av turneringene bidrar blant annet til gode 

banefasiliteter, oppgradering av klubbhus og videreutvikling av klubben. En forutsetning for å 

sikre målsetningene er at spillere og foresatte stiller opp og tar dugnadsvakter, slik at 

klubben ikke bruker unødvendige penger på å leie inn personell. Vi er derfor helt avhengig av 

at ALLE stiller på dugnad. 

 

Omfang av dugnad 

• Alle spillere/foresatte i barnefotballen har 15 timer dugnad i løpet av året fordelt på 3 

forskjellige dugnader. Gjelder pr. spiller. 

• Alle spillere/foresatte i ungdomsfotballen (Det året spilleren fyller 13 år) har 18 timer 

dugnad i løpet av året fordelt på 3 forskjellige dugnader. Gjelder pr. spiller. 

• Maxiturneringen teller som 1 av årets dugnader og er obligatorisk for alle 

spillere/foresatte i klubben. 

• De to resterende vaktene velges ut fra årgangens tildelte dugnader på turneringer, 

kiosken på klubbhuset eller rakedugnad (sistnevnte kun aktuell for 

ungdomsfotballen). 

• Egne kontraktsfestede dugnadsavtaler med seniorspillere på a-lag for herrer og 

damer. 

• Gjeldende for trener-/støtteapparatene: 

o trenere er fritatt fra dugnad.  

o lagledere i ungdomsfotballen er fritatt fra dugnad.  

o lagledere i barnefotballen er ikke fritatt fra dugnad. 

o foreldrekontakter er ikke fritatt fra dugnad. 

 

Organisering/påmelding 

• Dugnad gjennomføres ikke lenger automatisk der laget selv deltar. 

• Foreldre på de aller yngste årgangene har dugnad på turneringer barna selv er med 

på, mens de som er litt eldre har blitt tildelt turneringer etter klubbens behov. 

• Dersom det ikke skulle passe på noen av de oppsatte dugnadene SKAL vi ha 

tilbakemelding slik at du kan melde deg på andre dugnader gjennom året. 

• Påmelding skjer via Rubic der alle dugnadene for året ligger tilgjengelig.  

• Dersom en ikke melder seg på dugnader vil en bli satt opp på dugnadsvakter i 

henhold til dugnadsoversikten. Det er da eget ansvar å bytte dugnadsvakten dersom 

det ikke skulle passe.  

• Antall dugnadstimer gjelder pr. spiller.  

 

 

 



Mulighet for større oppgaver 
 

Klubben har imidlertid behov for å bemanne flere litt større roller under Maxiturneringen 

spesielt, men også på noen av de andre turneringene. I stedet for flere dugnadsoppgaver gis 

du muligheten til å fylle én av følgende roller og dermed få fritak fra andre dugnadsoppgaver 

gjennom året. Dermed kan en bruke én helg på å jobbe inn hele årets dugnader for en 

spiller. Dette kan være spesielt relevant for familier med flere barn i klubben.  

Disse rollene innebærer å ha ansvaret gjennom hele helgen for følgende: 

Skoleansvarlig; Du har ansvar for en av skolene med oversikt over og oppfølging av 

dugnads vakter som er satt opp, samt kontakt mot skolen og legge til rette for overnattende 

lag 

Transport; Kjøring med innleide biler av varer til og fra Ankerskogen og skoler 

Førerkort for Minibuss; Transport under turneringen av spillere til de respektive 

baneanlegg. 

Førstehjelp; Utdannet lege eller sykepleier som er til stede på Prestrud eller Ankerskogen 

under våre turneringer. 

Parkeringsansvarlig; Ankerskogen eller Prestrud, med ansvar for å organisere og følge opp 

under helgen. 

Matservering; Ansvar for tilrettelegging for bespisning sammen med de som er satt opp til 

nevnte dugnad. 

Speaker; Være speaker i Ankerskogen under Maxiturneringen. 

Kioskansvar; Kioskansvar for tilrettelegging for de som er satt opp til dugnad i 

Ankerskogen/Prestrud. 

 

Kan du tenke deg en av disse rollene for en helg så ber vi deg ta kontakt med Sindre 

Mæland på epost 

 

Se vedlagt dugnadsoversikt. 

 

mailto:%20sindre@storhamarfotball.no

