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Klubbinformasjon 

Klubbnavn: Sandvollan idrettslag 
Stiftet: 1920 
Epostadresse: leder@sandvollan.no  
Internettadresse: www.sandvollan.no/idrettslaget 
Organisasjonsnummer: 983 804 047 
Bankforbindelse: Sparebank1 Midt-Norge 
Bankkonto: 4451 21 25082 
Vipps: #103239 
Medlem av: Norges Idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag 

idrettskrets  
Norges fotballforbund gjennom NFF Trøndelag 
fotballkrets 
Norges friidrettsforbund 
Inderøy idrettsråd 

 

Hensikt: 

Klubbhåndboka skal gi en oppdatert informasjon om all aktivitet i regi av Sandvollan idrettslag og 
spesielt fotballaktiviteten. Klubbhåndboka er et verktøy for tillitsvalgte og andre som er engasjert 
gjennom klubben. Klubbhåndboka skal være med å sikre at aktiviteten er klubbstyrt, at det er 
åpenhet omkring idrettslagets aktivitet og at nye person har et utgangspunkt for å starte sitt 
engasjement i klubben. 

Utarbeidet av: 

Arbeidet med klubbhåndboka startet i 2015 av styret i fotballgruppa. I 2018 søkte Sandvollan IL om å 
bli prosessklubb for å kvalifisere seg til kvalitetsklubb. Utviklingen av klubbhåndboka er basert på 
retningslinjer for kvalitetsklubb fra fotballforbundet. Klubbhåndboka er det sentrale dokumentet i 
arbeidet med kvalitetsklubb sammen med sportsplan. Klubbhåndboka beskriver aktiviteten på 
klubbnivå, mens sportsplan fokuserer på fotballaktiviteten. 

Utarbeidet for: 

Klubbhåndboka skal gi tillitsvalgte, trenere, lagledere, foreldre, spillere og andre interesserte innsikt i 
hvordan aktiviteten i Sandvollan idrettslag er organisert og fungerer. 

Bruksområder: 

Klubbhåndboka gir informasjon om idrettslagets aktivitet. Klubbhåndboka skal være et 
arbeidsredskap for styret, tillitsvalgte, andre engasjerte og medlemmer i idrettslaget. 

Tilgjengelighet: 

Klubbhåndboka skal være tilgjengelig på klubbens nettsted. Styret i idrettslaget har ansvar for 
oppdateringer. 
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Revidering: 

Klubbhåndboka oppdateres løpende med nye rolleinnehavere, gjennomførte kurs og utmerkelser. 
Andre endringer gjøres i forbindelse med idrettslagets årlige gjennomgang av kvalitetsklubb arbeidet 
og behandles i idrettslagets styre i august.  
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1 Klubbens visjon, mål og verdier 
 

Visjon 
Evig aktiv 

 

Verdier 
Glede 

Fellesskap 
Mestring 

 

Sandvollan idrettslag skal bygge opp under verdiene: 
 
Glede – Skape idrettsglede gjennom motiverende aktivitet og vennskap for alle 
 
Mestring – Alle skal få oppleve mestring og utvikling gjennom likeverdighet i aktivitet  
 
Fellesskap - Vi skal bygge fellesskap gjennom respekt for hverandre, inkludering, trygghet, samhold 
og raushet. 

 

 

 

 

 

Målsettinger for Sandvollan idrettslag  
● Vi skal være en foregangsklubb i klubbutvikling (for småklubber) med spesielt fokus på å 

skape livsvarig idrettsengasjement for våre barn. Barna er fremtiden i idrettsbevegelsen, 
reisen starter hos oss! 

● Vi skal jobbe med å utvikle klubbfølelsen slik at hver enkelt kjenner tilhørighet og eierskap til 
idrettslaget 

● Vi skal utvikle våre medlemmer til tillitsverv som dommere, trenere, lag-/ og klubbledere. 

● Vi skal utvikle idrettslaget til å være et sosialt fellesskap og en naturlig møteplass hvor alle 
kan medvirke og blir respektert og anerkjent  

  

R-relasjon og respekt 

A-anerkjennelse og ansvar 

U-utvikling 

S-smil og samhandling 
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2 Klubbens lover 
Lov for Sandvollan idrettslag er endret siste gang i ekstraordinært årsmøte 1. juni 2016. Lov for 
Sandvollan idrettslag finnes i vedlegg K1. 

 

3 Klubbens målgruppe 
Sandvollan idrettslag er for små og store i bygda og andre som deltar i idrettslagets aktiviteter. 
Idrettslagets aktiviteter består av fotball, barneidrett og trim. Fotballaktiviteten er den mest 
omfattende og er rettet mot barn fra 6 til 12 år, barnefotball. Klubbens sportsplan gir en nærmere 
beskrivelse av fotballaktiviteten for barn i alderen 6 til 12 år. På grunn av få barn i årskullene er det 
vanskelig å opprettholde lag i ungdomsfotballen og idrettslaget samarbeider med naboklubber for å 
gi barna et fotballtilbud i naboklubber. 

Barneidretten omfatter allidrett og terrengløp. Idrettslaget har en uformell, foreldrestyrt aktivitet 
med åpen gymsal for de som er fem år og yngre. Klubben har trimaktiviteter for alle aldre. 

 

4 Klubbens organisering 
Styrets årshjul 

Når Oppgave Når Oppgave 
Januar Styremøte 

Anleggsplan 
Arrangementsplan 
Ferdigstille regnskap og årsmelding  

Juli  

Februar Styremøte 
 

August Styremøte 
Kvalitetsklubb gjennomgang og 
revidering 
Informasjonsskriv 

Mars Informasjonsskriv 
Årsmøte  
Oppdatering nettside etter 
årsmøtet 

September  

April Styremøte 
Verdimøte (kick-off) 
Rapportering av aktivitet til NIF 

Oktober Feiring 

Mai  November Styremøte  
Forsikringsgjennomgang  
Budsjett neste år 
Sette i gang valgkomiteen 

Juni Styremøte Desember  
 

4.1 Årsmøte 
Idrettslagets årsmøte er klubbens øverste organ og er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet skal 
avvikles innen utgangen av mars. 
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4.2 Organisasjonskart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvollan IL har to revisorer som reviderer idrettslagets regnskap og en valgkomite. Revisorene og 
valgkomite rapporterer til årsmøtet. 

 

4.3 Rolleinnehavere i 2019 
Styret 

Rolle Navn Mobil Epost 
Leder Unn-Elisabeth Fjerstad 90 20 91 16 leder@sandvollan.no 
Nestleder Einar Nilsen 45 28 05 94 nestleder@sandvollan.no 
Kasserer Kari Skjellegrind 98 81 32 96  okonomi@sandvollan.no 
Arrangementsansvarlig Lill Theres Vist 90 41 97 51 lill_vist@hotmail.com 
Sportslig leder Gjøran Skjellegrind 99 44 44 39 sportslig@sandvollan.no 
Anleggsleder Odd Arne Lundring 41 24 52 32 lundring@gmail.com 

 

  

Årsmøte 

Styret 

Leder 
Nestleder/Kvalitetsklubbansvarlig 

Kasserer 
Sportslig leder 

Arrangementsleder  
Anleggsansvarlig  

Innkjøp 

Aktivitet 

Sportslig leder  
Rekrutteringsansvarlig 

Dommeransvarlig/Fair Play 
Trenerveileder 

Arrangement 

Arrangementsansvarlig 

Anlegg 

Anleggsansvarlig 
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Andre roller 

 Navn: Mobil Epost 
Trenerveileder Ole Jørgen Bragstad 40 22 71 06  
Dommeransvarlig Renate Roel 91 12 04 68 dommer@sandvollan.no 
Fair Play ansvarlig Renate Roel 91 12 04 68  
Innkjøpsansvarlig Odd Åge Skage 94 49 78 74 innkjop@sandvollan.no 
Rekrutteringsansvarlig Rannveig Tronhus 92 22 13 51 rekruttering@sandvollan.no 
Kvalitetsklubb ansvarlig Margrete Haugum 95 23 30 07  
FIKS ansvarlig Margrete Haugum 95 23 30 07  

 

5 Rutiner for klubbdrift 
5.1 Verdimøte 
Sandvollan IL gjennomfører verdimøtet i forbindelse med kick-off for fotballaktiviteten på våren. På 
kick-off står idrettslagets verdier sentralt og nye medlemmer får en introduksjon til klubbens verdier 
og hovedlinjer i sportsplan, mens de som har vært med tidligere får en oppfrisking. 
Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for kick-off. 

Klubbens verdier er også rammene for idrettslagets feiring på høsten. Feiringen er et åpent 
arrangement for alle. Dette er et arrangement hvor idrettslaget feirer seg selv. Arrangementet skal i 
tillegg til å løfte fram verdiene ha et faglig tema. Aktuelle faglige tema er kosthold, verdien av fysisk 
aktivitet, trafikk/ kjøring i forbindelse med idrettsaktiviteter, fair-play og idrettsglede. Styret har 
ansvaret for feiringen. 

Tema for verdimøtet 2019 er idrettslagets verdier sammen med Fair Play. Styret fastsetter tema for 
verdimøtet 2020 ved den årlige gjennomgangen av kvalitetsklubb i styremøte i august. 

5.2 Politiattest 
Styret i idrettslaget ved nestleder, har ansvaret for oppfølging av politiattest og fører oversikt over 
hvem som har forevist politiattest. Rekrutteringsansvarlig sender over lister over trenere og 
lagledere for lagene til nestleder, som følger opp de som ikke har levert politiattest. 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/  

5.3 Medlemskap, kontingenter, avgifter 
Alle som deltar i aktiviteter i regi av Sandvollan idrettslag skal betale kontingent til idrettslaget.  
Sandvollan idrettslag sin kontingent fastsettes på årsmøtet i idrettslaget.  

Sandvollan idrettslag sitt medlemsregister administreres av kasserer i idrettslaget. Alle bes om å 
registrere seg på www.minidrett.no som er idrettsforbundet sin portal og som vårt medlemsregister 
er koblet til. Det ligger en betalingsløsning for medlemskontingenten i minidrett, slik at medlemmene 
får tilsendt medlemskontingent på epost så lenge riktig epost er lagt inn i medlemsregisteret.  

Medlemsregisteret er viktig i forhold til idrettslagets rapportering av aktivitet og grunnlag for 
utbetaling av tilskuddsmidler. 

Kontingenten for 2019 er:  Enkeltmedlem:  kr 200,- 

Familie:  kr 500,- 

Ønsker du å bli registrert som medlem i idrettslaget så ta kontakt på epost: okonomi@sandvollan.no  
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Sandvollan idrettslag jobber for at det ikke skal være treningsavgift i barnefotball. Ønskes en 
kostnadskrevende satsing kan det bli aktuelt å ilegge en treningsavgift for de lagene det gjelder. 

Sandvollan idrettslag har avtale om klubbkolleksjon med Scantrade. Gjennom avtalen om 
klubbkolleksjon får medlemmene i Sandvollan idrettslag rabatt på kjøp av treningsutstyr hos Malmo 
Sport AS. 

5.4 Idrettslagets inntekter 
Idrettslagets inntekter består i hovedsak av tilskuddsmidler, sponsorer og dugnadsinntekter. 
Dugnadsinntekt kommer blant annet fra bingo som arrangeres på Sandvollan og har de siste årene 
gitt over kr 100 000 til drift av idrettslaget. Idrettslaget har ansvaret for bingodriften 1/3 av året og i 
denne perioden trengs det 12 dugnadsvakter hver søndag fra kl 17 til ca 21.30. Nestleder i 
idrettslaget har ansvar for å sette opp bingolister og bingovaktene fylles i hovedsak opp av foreldre 
og foresatt til barn som er med i organisert aktivitet. Hvis andre ønsker å bistå med et par 
bingovakter setter idrettslaget stor pris på det og det er mulig å melde fra til 
nestleder@sandvollan.no.  

Idrettslagets innkjøpsansvarlig har ansvar for sponsorer og administrerer ulike sponsorpakker. 
Interesserte sponsorer kan ta kontakt på samarbeidspartner@sandvollan.no.  

5.5 Forsikring 
Alle som har betalt medlemskapet i Sandvollan idrettslag er dekket av Norges idrettsforbunds 
forsikring. 

Alle spillere, trenere og lagledere som er registrert i FIKS er dekket av Norges Fotballforbunds 
forsikring.  

Ved skader i fotball og annen idrettsaktivitet i Sandvollan benyttes Idrettens skadetelefon: 98702033. 
Skader meldes på nettsiden www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon. Foreldre bør melde 
skaden. 

Sandvollan idrettslag har forsikret sine eiendeler i IF Skadeforsikring. Idrettslaget har også en 
styreansvarsforsikring her. 

5.6 Arbeidsgiveransvar 
Idrettslaget har ingen faste ansatte, men idrettslaget ved styret er arbeidsgiver for de som engasjeres 
av idrettslaget til å gjøre en jobb, blant annet kioskvakt på Stornesøra om sommeren. Klubbens leder 
har den daglige oppfølgingen og forestår ansettelsen. 

Kioskvaktjobben utlyses på klubbens hjemmeside, jobben godtgjøres etter avtale. Det skal skrives en 
arbeidsavtale som begge parter skal ha en kopi av. 

5.7 Klubbkolleksjon 
Klubben har en egen klubbkolleksjon. Den kan kjøpes hos Malmo Sport i Steinkjer. Klubbens farger er 
rød og svart. Klubbkolleksjonen profileres med klubbens logo og klubbens verdier. Sandvollan IL har 
en egen nettbutikk for supporter utstyr. https://supporter.no/sandvollanFotball  

5.8 Retningslinjer knyttet til materiell 
Klubben har en egen innkjøpsansvarlig som skal håndtere eller godkjenne alle innkjøp. 
Innkjøpsansvarlig har også ansvar for å sikre at klubbens eiendeler, med unntak av anleggene, blir 
tatt vare på.  
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6 Fotballaktivitet = sportsplan 
Fotballaktiviteten omfatter barnefotball 6-12 år og er i sin helhet beskrevet i sportsplan.  

Fotballens årshjul 

Måned Aktivitet Måned Aktivitet 
Januar Ny sesong starter  

Påmelding kretsserie  
Treninger en gang i uka 

Juli Sommertreninger 

Februar Treninger en gang i uka August Treninger  
Kamper 
Sandvollan cup 

Mars Treninger en til to ganger i uka 
Trenerforum 1 

September Kamper 
Avklaringer om neste sesong 
Trenerkurs 

April Treninger to ganger i uka 
Rekruttering av 6 åringer 
Kick-off  

Oktober Trening en gang i uka 
Trenerforum 2 

Mai Treninger 
Kamper 

November Trening en gang i uka 

Juni Treninger 
Kamper 

Desember Treningsfri 

 

7 Oversikt over arrangement 
Årshjul arrangement 

Når Oppgave Når Oppgave 
Januar Trimkasse 

Allidrett 
Juli Kiosk Stornesøra (sommerjobb) 

Trimkasse 
Inderøytur 

Februar Trimkasse 
Allidrett 

August Sandvollan cup 
Terrengløp 
Trimkasse 
Inderøytur 

Mars Turrenn 
Trimkasse 
Allidrett 

September Terrengløp 
Trimkasse 
Inderøytur 

April Sandvollan marsj 
Allidrett/Terrengløp 
Trimkasse 
Kick-off med kveldsmat 

Oktober Terrengløp 
Lerkendal-tur 
Avslutning allidrett 
Trimkasse 
Inderøytur 

Mai Terrengløp 
Trimkasse 
Inderøytur 

November Trimkasse 
Feiring 
Allidrett 

Juni Terrengløp 
Trimkasse 
Inderøytur 

Desember Trimkasse 
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8 Anlegg 
Sandvollan idrettslag sin anleggsplan ble sist revidert på årsmøtet i 2017. Anleggsplanen finnes som 
vedlegg K2. 

Idrettslaget har følgende anlegg som kan disponeres: 

 Stornesøra med 11’er gressbane, sandvolleyballbane, friområde, kiosk, garderober og 
materialrom. 

 Krogs skileikanlegg 
 Sandvollan skole/samfunnshus med gymsal, materialrom, klatrevegg, 7’er kunstgressbane, 

nærmiljøanlegg ballbinge/grusbane og ballbane på asfalt. 
 Turstier med trimkasser i bygda (Vedlegg K3 løypekart) 
 Skiløyper i bygda. Koordineringsmøter med andre idrettslag. Årlig godkjenning fra 

grunneierne. 
 Gapahuk Venåstjønna er tilrettelagt for rullestol.  
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9 Økonomi – plan for økonomistyring 
 

9.1 Årshjul økonomi 
 

Når Oppgave Når Oppgave 
Januar Ferdigstille regnskap og sende til 

revisor 
Juli  

Februar Godkjent regnskap fra revisor 
Regnskap legges ved 
årsmøteinnkallinga 
Søknadsfrist for spillemidler til utstyr 
er 6. februar 

August Søknad mva-kompensasjon 

Mars Oppdatere medlemsregister 
Utsending kontingent 
Årsmøte i SIL avholdes innen 31. 
mars 
Godkjenning av regnskap og budsjett 
på årsmøtet 

September Frist for søknad til 
Gjensidigestiftelsen 15. 
september 

April Rapportering til NIF innen 30. april Oktober  
Mai  November  
Juni  Desember Etablere budsjett for neste år 

 

9.2 Referanser 
- Lov for Sandvollan idrettslag; Se vedlegg K1. 
- Kapittel 5 Rutiner for klubbdrift 

 

9.3 Støtte- og tilskuddsordninger 
Det kan søkes om økonomisk støtte hos forskjellige aktører. Nedenfor er det listet et utvalg; 

- Norges idrettsforbund; https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ 
- Gjensidigestiftelsen; http://www.gjensidigestiftelsen.no/om-stiftelsen  
- Grasrotandelen; https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger  

 

9.4 Økonomiske prinsipper og ansvar 
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom 
inntektsbringende tiltak og egenandeler. 

Det er sterkt ønskelig at alle som tar del i aktiviteter i regi av SIL skal være betalende medlemmer. SIL 
har to former for medlemskap; familiemedlemskap og enkelt medlem. Medlemsavgifteten fastsettes 
hvert år i forbindelse med årsmøtet og avgiften går til drift av aktiviteter og vedlikehold av bygg, 
anlegg og utstyr. 

Medlemsavgiften for inneværende år er beskrevet i kapittel 5.3 Kontingenter, avgifter, medlemskap. 

En annen viktig inntektskilde for Sandvollan IL er deltagelsen i Sandvollan Bingo. Denne deltagelsen 
gir store inntekter til klubben som igjen går uavkortet til drift av aktiviteter og vedlikehold av bygg, 



14 
Klubbhåndbok Sandvollan IL 

anlegg og utstyr. Deltagelsen i Sandvollan bingo medfører dugnadsarbeid for medlemmer hvor 
familiemedlemmer tar del i aktiviteter i regi av Sandvollan IL, dvs barnefotball og allidrett.  

For at SIL ikke skal bli holdt økonomisk ansvarlig eller pådra seg heftelser som ikke er planlagt og 
godkjent, er det bare styret som kan inngå avtaler med økonomiske forpliktelser. Dette kan være 
midlertidige ansettelser i forbindelse med drift av kiosk på Stornesøra, trenere for all-idrett.  

Det vises også til kap. 5 Rutiner for idrettslaget. 

 

9.5 Budsjett 
Budsjettet for Sandvollan IL utarbeides og følges opp av kasserer. Budsjettet skal være utarbeidet 
innen utgangen av desember hvert år og forslag til budsjett godkjennes hvert år på årsmøtet i mars.  

Budsjettet baserer seg på foregående års aktiviteter og inntekter og kostnader. Budsjettets oppdeling 
er tilpasset regnskapets oppdeling.   

Kasserer er hovedansvarlig for budsjettet, mens arrangementsansvarlig, sportslig leder og 
anleggsansvarlig har ansvar for sine respektive budsjettposter og skal gi kasserer innspill til neste års 
budsjett.  

Forslag til budsjett behandles i styret hvert år i det første styremøtet.  

 

9.6 Regnskap 
Sandvollan IL fører sitt regnskap i/ved hjelp av Visma. Kasserer er ansvarlig for å føre og oppdatere 
regnskapet kontinuerlig slik at idrettslaget til enhver tid har en god oversikt og status på økonomien. 

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den 
regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas 
avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år». 

Regnskapsrapport legges fram i hvert styremøte. Regnskapsåret følger kalenderåret. 

Idrettslaget har valgt to revisorer til å revidere og godkjenne regnskapet. Revisorene velges hvert år 
på årsmøtet. 

 

9.7 Kontanthåndtering og bruk av vipps 
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema 
fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). 

Hvis innlevering til bank ikke er mulig, så kan kontantbeholdning beholdes av en person, men denne 
skal da vippse tilsvarende beløp til idrettslaget. Kvittering på at pengene er vippset skal vises den 
andre og kvittering/bilde av transaksjonen skal sendes kasserer. 

Sandvollan IL på VIPPS; #103239 
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9.8 Bruk av bankkonto 
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. i forbindelse med 
aktivitet knyttet til SIL. 

I henhold til NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, styreleder og 
kasserer. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker. 

Sandvollan IL benytter Sparebanken Midt-Norge som bankforbindelse. All innkreving skal gjøres til 
idrettslagets konto. 

 

9.9 Lagskasse 
Sandvollan IL følger disse retningslinjene når det gjelder lagskasse;  

 Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag 
 All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap 

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes økonomiansvarlig raskt. Det vises 
også til kapittel 9.7 Kontanthåndtering og bruk av vipps. 

 

9.10 Regningsbetaling, fakturaer og innkjøp 
Alle inngående fakturaer skal fortrinnsvis sendes til okonomi@sandvollan.no. Det er kun kasserer i 
idrettslaget som administrer denne e-postkontoen. 

For at idrettslaget skal ha oversikt over alle kreditorer er det opprettet en egen oversikt over disse. 
Oversikten viser navn, adresse, kontaktperson, adresse, samt andre kontaktopplysninger for hver 
kreditor. Oversikten administreres og vedlikeholdes av kasserer. Ved organisatoriske endringer i 
idrettslaget, dvs byttet av kasserer og styreleder etc, så er det kasserer som er ansvarlig for å varsle 
aktuelle kreditorer om endringene. Dette for å sikre at inngående fakturaer blir sendt til riktig 
adresse og kontaktperson. 

Idrettslagets inngående fakturaer skal attesteres av styreleder før levering til kasserer for anvisning 
og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av 
kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling. 

Det er kun innkjøpsansvarlig som har rett til å foreta innkjøp av materiell, det henvises til kapittel 5.8 
Retningslinjer knyttet til materiell. 

 

9.11 Bilgodtgjørelse / reiseregning 
Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til 
kjøring/reise i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere krav om refusjon innen 1 
måned. Krevet skal leveres styrets leder forgodkjenning og kasserer foretar utbetalingen. 
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10 Utdanning og kompetanse 
10.1 Lederkurs 

Navn Kurs Rolle 
Gjøran Skjellegrind LK1 2017, LK 2 2018, LK3 2019 Sportslig leder 
Kari Skjellegrind LK 1 2019 Kasserer 
Margrete Haugum LK1 2015, LK 2 2018, LK3 2019 Kvalitetsklubbansvarlig 
Unn-Elisabeth Fjerstad LK 1 2019 Styreleder 
Einar Nilsen LK 1 2019 Nestleder 
Gunnhild Grønnesby LK 1 2017  

 

10.2 Trenerkurs 
Trener Aktiv/ikke 

aktiv 
Trenerkurs 

Gjøran Skjellegrind Aktiv Grasrot 1-4 1999 
Anne Grete Storli Ikke aktive Grasrot 1 2006 
Margrete Haugum Ikke aktiv Grasrot 1 og 2 2011, 3 og 4 2012 
Stian Ferstad Ikke aktiv GR 1-4 2014, Keepertrener grasrot 2014 
Ole Jørgen Bragstad  GR 1-4 2014, Keepertrener grasrot 2014, 

Trenerveileder 2019 
Petter Skrove Ikke aktiv GR 1-4 2014, Keepertrener grasrot 2014 
Ingve Benjaminsen Aktiv GR1 2016, GR2 og keeper i 2017 
Tone Dammen Aktiv Grasrot 1 2016 
Theo Dretvik Aktiv Grasrot 1 2016 
Marcus Sivula Aktiv Grasrot 1 2016, Grasrot 2 2016 
Jan Olav Oppebøen Aktiv Grasrot 1,2 og keeper i 2017 
Anne-Siri Skjelvan Aktiv Grasrot 1 2017 
Kari Skjellegrind Aktiv Grasrot 1 2017 
Gunnhild Grønnesby Aktiv Grasrot 1 2017 
Sunniva Lorentsen Aktiv Grasrot1 2018 
Einar Nilsen Aktiv Grasrot 1 2018 
Knut Johan Monkan Aktiv Ikke registrert i FIKS 

 

10.3 Dommerkurs 
Dommer Dommerkurs 
Frida Trætli Ikke registrert i FIKS 
Magne By Flaten Ikke registrert i FIKS 
Hermine Pettersen Klubbdommer 2018 
Tevje Heggli Klubbdommer 2018 
Andrea Moldaunet Klubbdommer 2016 
Dina Agle Klubbdommer 2016 
Hedda Rennan Klubbdommer 2016 
Lasse Sivertsen Klubbdommer 2016 
Lotte Oppebøen Klubbdommer 2016 
Ivar Skogset Klubbdommer 2016 
Oline Storli Klubbdommer 2015 
Sigrid Ferstad Klubbdommer 2015 
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10.4 Sikringskurs klatrevegg 
Sikringskurs År 
Ragnhild Haugan 2013 
Arne Rannem 2013 
Line Våset 2013 
Marie Skogvold 2013 
Håvard Skage 2013 
Eli Våset 2013 
Gunnhild Grønnesby 2013 
Einar Nilsen 2013 
Marius Skaugen 2019 
Odd Arne Lundring 2019 

 

 

11 Klubbinformasjon 
11.1 Klubbens web side 
Sandvollan idrettslag har nettsiden www.sandvollan.no/idrettslaget. Styret er ansvarlig for innholdet 
på nettsida. Styreleder skal godkjenne det som legges ut på nettsida. Nettsida er den offisielle 
informasjonskanalen for idrettslaget. 

11.2 Sosiale medier 
Sandvollan IL har en egen facebook gruppe hvor det legges ut informasjon. Styret er ansvarlig for det 
som legges ut og kan som administrator slette upassende innlegg som publiseres der.  

11.3 Informasjonsskriv 
Styret er ansvarlig for to informasjonsskriv som sendes ut i mars og august. Her samles aktuell 
informasjon fra idrettslaget til innbyggerne på Sandvollan. Informasjonsskrivet deles ut i postkassene 
i bygda. 
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12 Utmerkelser 
Sandvollan idrettslag har utmerkelsene hedersmerke og æresmedlemskap.  

Hedersmerke Sandvollan IL 
Navn År Navn År 
Ingvald Grønnesby  Jan Erik Løkke  
Steinar Grønn  Bjørn Aasheim  
Ove Grubbmo  Kjell Aasebø  
Jostein Berg 1995 Rolf Harry Dullum 1995 
Toril Gustavsen 1995 Bjørn Kyrre Tronhus 1995 
Harald Kvam 1997 Gunnar Storli 1997 
Odd Brovold 1997 Torbjørn Waagan 1997 
Oddvar Lidbom 1997 Per Odd Gustavsen 1999 
Johan Moberg 1999 Asgeir Kluken 2000 
Kjell Aas 2000 Arna Agle 2000 
Arne Aasheim 2000 Øyvind Skogvold 2014 
Margrete Haugum 2019 Tore Fjerstad 2019 
Ole Jørgen Bragstad 2019   

 

Æresmedlemmer Sandvollan IL 
Navn År Navn År 
Ingvald Grønnesby 1995 Jostein Berg 1995 
Harald Kvam 2001 Jan Erik Løkke 2001 
Kjell Aasebø  Bjørn Kyrre Tronhus  
Øyvind Skogvold 2014 Margrete Haugum 2019 
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Vedlegg  
Vedlegg K1 Lov for Sandvollan IL 

Vedlegg K2 Anleggsplan 

Vedlegg K3 Løypekart 


