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1 Forord 
 
 
 
 
Retningslinjene for Ranheim Friidrett skal være et verktøy for den administrative aktiviteten i 
friidrettsavdelingen. Retningslinjene skal ikke være statiske, men leve i takt med utviklingen og 
aktiviteten i avdelingen. Siste versjon av retningslinjene vil alltid finnes på avdelingens 
hjemmeside: http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=187&setSportId=3 
 
 
Retningslinjene skal gi visjon og retning for drift og utvikling av Ranheim Friidrett, samtidig som 
organisering av avdelingen er beskrevet.  
 
Denne utgaven av retningslinjene er utarbeidet av det gamle styret for sesongen 2018:  
 

Gamle styret (2017): 
Torgrim Jacobsen 
Martin Gjertsen 
Morten Fredriksen 
Marianne Aune 
Pål Reppe 
Steinar Bernersen 
Odrun Gederaas 
Frank Antonsen 
Torbjørg Slette 
Marie-Laure Olivier 
 
Nye styret (2018): 
Torgrim Jacobsen 
Fredrik Weiseth 
Morten Fredriksen 
Marianne Aune 
Pål Reppe 
Steinar Bernersen 
Odrun Gederaas 
Frank Antonsen 
Torbjørg Slette 
Marianne Lorentzen 
Jon Morud 
 

2 Sportslige hovedmål 
Ranheim Friidrett skal ha et tilbud til alle barn og unge fra 8 år og eldre som vil trene hurtighet, 
utholdenhet, spenst og styrke.  
 

http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=187&setSportId=3
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Utøvere som er 13 år og eldre og som ønsker å satse på friidrett, skal finne et treningsmiljø i 
Ranheim Friidrett. 
 
Ranheim Friidrett vil ha fokus på øvelser innen løp, hopp og kast. 
 
 

3  Administrative Mål 
Det administrative støtteapparatet skal legge forholdene til rette for både bredde og toppidrett. 
Breddeidrett omfatter aktivitets- og treningstilbud for barn, ungdom og voksne.  
Toppidrett defineres som nasjonalt nivå, både for senior og aldersbestemte klasser.  
Ranheim Friidrett skal være en ledende friidrettsklubb i Trondheim. Det er et mål at utøvere kan 
forbli i klubben ved overgangen fra aldersbestemte klasser til junior og seniornivå. Ranheim 
Friidrett skal også kunne gi et tilbud til tilreisende ungdom/ studenter som ønsker å satse på 
friidrett. 
 
Ranheim Friidrett skal være en åpen og inkluderende klubb med godt miljø som bidrar til å holde på 
eksisterende utøvere og tiltrekke nye utøvere 
 
For å sikre utvikling og kontinuitet i klubben skal det arbeides aktivt med å rekruttere og utvikle 
nye styremedlemmer, oppmenn og medlemmer til arrangementskomiteen.  
 
Trenerteamet er viktig for klubben. Dyktige trenere skal ivaretas og utvikles. Nye trenere skal 
rekrutteres, gjerne gjennom intern rekruttering.   
 
God drift, høy aktivitet og gode resultater krever god økonomi. Styret skal bidra til at Ranheim 
Friidrett er en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter som vil støtte idrett og profilere seg gjennom 
verdiene som representeres av Ranheim Friidrett.  
 
Styret har et felles ansvar for at driften av friidrettsavdelingen styres etter NFIF’s og NIF’s lover og 
regler. Styret skal også bidra til et konstruktivt og godt samarbeid med øvrige avdelinger i Ranheim 
Idrettslag og med andre friidrettsklubber i kretsen.  

 

4 Planer for 2018 
Prioriterte stevner: Egne arrangementer Medarrangør Annet 

Innendørs NM 
Innendørs UM 
NM Terrengløp 
kort/vår 
Olav-stafetten 
NM Stafetter 

Kruska-løpet, 
Ranheimsfjæra 
AF-stevnet, vår  
Ranheimsstevnet, høst 
Klubbmesterskap 
Adventsstevnet 

 
 

Jobbe med  
skadeforebygging, 
trivsel, og ”Ren 
klubb” 
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Veidekkelekene  
Tyrvinglekene 
VU-spelen 
Windsprint 
Tjalvelekene 
Junior NM bane, ute 
Senior NM bane, ute 
UM bane, ute 
 
Ungdomslekene 
Midt-Norsk mesterskap 
15+ 
Lokale stevner 

Diverse kveldsstevner 
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5 Organisasjonskart 
Ranheim Friidrett er organisert etter følgende modell: 

 
 

5.1 Organisasjon 2018 
Rolle Navn 
Leder: Torgrim Jacobsen, valgt 2017 
Nestleder Marianne Lorentzen; 2018 
Økonomi/Regnskap: På Reppe, valgt 2017 
Sekretær - hallvakter Frank Antonsen, valgt 2017 
Leder sportslig utvalg: Morten Fredriksen, valgt 2017 
Styremedlem I – medlemsregister Steinar Bernersen, valgt 2017 
Styremedlem II - Arrangementsansvarlig Marianne Aune, valgt 2016, 2018 
Styremedlem III Odrun Gederaas, valgt 2016, 2018 
Styremedlem IV  Jon Morud 
Styremedlem V Torbjørg Slette, valgt 2017 
Utøver-representant Fredrik Weiseth; 2018 

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen om ikke annet er presisert. 
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5.2 Lederoppgaver 
Strategi, sportslige, økonomiske og administrative mål 
Samordne driften, ha overoppsyn med aktivitetene i styret 
Innkalle til og lede styremøter  
Innkalle til og forberede årsmøte 
Sammen med sportslig leder og sekretær ansvarlig for å utarbeide årsberetning til årsmøte 
Kontakt med offentlige myndigheter vedr. søknader om offentlig støtte i samarbeid med sportslig 
utvalg 
Ajourhold og innhold i retningslinjer for avdelingen, i samarbeid med leder for sportslig utvalg. 
Fordele innkommende post 
Delta i møter, eks. hovedstyremøter og møter i STFIK, sammen med leder i sportslig utvalg 
Utarbeide budsjett i samarbeid med kasserer og leder sportslig utvalg. 
Godkjenne utbetaling av regninger 
Ansette og avskjedige trenere i samarbeid med sportslig utvalg. 
Sørge for at forvaltning av avdelingens sparekonto/ fonds er ivaretatt på en optimal måte 
Skal jobbe med inntektsbringende tiltak 
Legge inn søknader på løp/stevner for Ranheim friidrett på SportsAdmin, etter innspill fra Sportslig 
utvalg. 
Sammen med sportslig leder ansvar for trenerkontrakter, utøverkontrakter, politiattester trenere. 
Oversikt over avdelingens nøkler til klubbrom, redskapsbu, Øya etc. 
 
 

5.3 Nestlederoppgaver 
Bistår leder med oppgaver  
Stedfortreder for leder på styremøter i RIL friidrett og RIL hovedlag.  
 

5.4 Regnskap/ Økonomi-ansvarlig 
Ansvar for bilag til inn- og utbetalinger 
[Ved opptelling av ukjent beløp skal to personer telle og signere] 
Følge opp og sørge for nødvendig underlag til eksternt regnskapsfirma 
Informere styret månedlig om den økonomiske situasjonen – statusrapport 
Innkreving av treningsavgift 
Betaling av regninger  
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Ordne med reiseforskudd (bare i helt spesielle tilfeller – dette er ikke standard) 
I samråd med leder og sportslig leder sette opp budsjettforslag.  
Sørge for at forsikring er i orden. 
Sørge for opplæring av ny regnskaps-/ økonomiansvarlig ved overtakelse 
 

5.5 Sekretær 
Føre referat fra styremøter og årsmøter 
Stå til disposisjon for andre skriveoppgaver, for eksempel utsending av innbydelser og andre 
utgående brev 
Ajourføre medlemslister, i samarbeid med oppgaveansvarlig styremedlem og økonomiansvarlig. 
Statistikkføring 
Sammen med sportslig leder og leder ansvarlig for å utarbeide årsberetning til årsmøter 
 

5.6 Leder sportslig utvalg  
Lede Sportslig utvalg. 
Påmelding til stafetter og individuelle stevner 
Sammen med leder, arrangementsutvalg og trenerkorps hovedansvar for å sette opp terminliste for 
egne stevner.  
Sammen med trenerkorpset sette opp øvelser på våre egne stevner. Dette må skje i samarbeid med 
arrangementsutvalg.  
Hovedansvar for organisering og samordning av reiser i samarbeid med  styremedlem V. 
Koordinator for trenerteamet - påse at teamet arbeider til beste for de aktive 
Bindeledd mellom styret og trenerteam 
Søknad om offentlig støtteordninger i samarbeid med sekretær og leder 
Gjennomføring av årlige (eller ved behov) personlige samtaler med trenere 
Hovedansvar for trenerkontrakter, utøverkontrakter, politiattester trenere – i nært samarbeid med 
leder. Ansvarlig for at aksjoner blir tatt i rett tid hvert år for å få på plass dette (se bl.a.Kap.8 – 
‘Eliteutøvere’ under).Utkast til trenerkontrakter og utøverkontrakter må være på plass tidlig i 
budsjettprosessen for det påfølgende år. 
Påse at evt. reklame blir festet på draktene 
Bestille treningshall, og sammen med trenerteam og beslutte treningstider 
Utdeling av nødvendig informasjon til utøvere og trenere 
Drive utadrettet virksomhet – representasjon på vegne av avdelingen. 
Utarbeide forslag til, og gjennomføre samlinger og sosiale aktiviteter 



 
Ranheim Friidrett 

Retningslinjer for Ranheim Friidrett 2018  

 

 
 

Side 9 av 14 
 

Sammen med sekretær og leder ansvarlig for å utarbeide årsberetning til årsmøte 
Sørger for, sammen med leder, å holde à jour retningslinjer for avdelingen. 
 

5.7 Styremedlem I Medlemsregister 
Hovedansvar for kontinuerlig ajourføring av medlemsregister, sammen med sekretær og 
økonomiansvarlig. 
Sammen med økonomiansvarlig ansvarlig for å sende ut giroer for innbetaling av treningsavgift 
 

5.8 Styrememedlem II Arrangementansvarlig 
Lede arrangementsutvalget.  
Rekruttere medlemmer til arrangementsutvalget 
Koordinator for egne arrangementer 
Sørge for oppretting av komiteer for hvert arrangement og være pådriver for at arrangementene blir 
gjennomført i henhold til mål 
Sørge for at det lages dokumentasjon og utarbeides evalueringsrapporter for alle arrangementer 
Ha oversikt over avdelingens premiebeholdning samt innkjøp av nye premier (sammen med 
sportslig leder) 
Medlemmer i arrangementsutvalget rekrutteres for et år ad gangen og rapporterer til leder for 
arrangementsutvalget. Oppgaver delegeres blant medlemmene i arrangementsutvalget. 
 

5.9 Styremedlem III 
Ansvarlig for temakvelder og informasjonsmøter for foreldre på treningsgruppe 1 og 2, samt sosiale 
arrangementer og samlinger for barna på de samme gruppene. 
Ansvarlig for oppmerksomheter til medlemmer og tidligere medlemmer ved div anledninger 
 

5.10  Styremedlem IV 
Ansvarlig for å organisere og følge opp vakter i Ranheimshallen. Koordineres mot Ranheim sin 
hovedansvarlige for vaktordningen i hallen (Pr.dags dato Torgrim Jacobsen, 48213892) 
Oppgaver definert av styret 

 

5.11 Styremedlem V 
Samarbeide med sportslig leder om organisering og samordning av reiser.   
Arbeide med forskjellige tiltak for rettet mot miljø og trivsel i klubben (se Kap. 3).  
Oppgaver defineres av styret 
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5.12 Arrangementer 
Medlemmer i arrangementsutvalget rekrutteres for et år ad gangen og rapporterer til leder for 
arrangementsutvalget. 
Våre arrangementer defineres som prosjekter. For hvert arrangement utpekes en arrangementsleder. 
Arrangementsleder rapporterer til arrangementsansvarlig i styret. Arrangementsleder har som 
oppgave: 
Skaffe funksjonærer til egne stevner 
Lage innbydelse og sende denne ut til krets og lag 
Lage tidsskjema i samarbeid med arrangementsgruppa 
Ordne med teknisk utstyr 
Bestemme premier 
Skrive nødvendige søknader 
Skrive evalueringsrapport for arrangementet 
 

5.13 Oppmann 8-10, oppmann 11-13 og oppmann 14+ 
(sjekk ut alder/overgang gr.2 til gr.3) 
Oppmann 8-10, oppmann 11-13 og oppmann 14+ rapporterer til leder sportslig utvalg.  
Arbeidsoppgaver: 
Påmelding til stevner og stafetter 
Utøverkontakt sammen med trenere 
Utdeling av nødvendig informasjon til utøvere, trenere og foreldre 
Utarbeide forslag til og gjennomføre samlinger og sosiale aktiviteter 

5.14 Web/FB – ansvarlig 
Ansvarlig for innhold på Ranheim Friidretts webside og FB. Web/FB – ansvarlig rapporterer til 
styrets leder. 
Arbeidsoppgaver: 
Legge ut og vedlikeholde informasjon om: 
- Treningsgrupper og treningstider 
- Arrangementer, stevner, terminlister, dugnader og annet 
- Organisasjonsforhold (styre, trenere, oppmenn, eliteutøvere, osv.) 
- Administrative forhold (Årsberetninger, retningslinjer, klubbrekorder osv.) 
- Oversikt over samarbeidspartnere 
- Annen informasjon (bildearkiv, dokumentarkiv, linker)  
Rapporter fra stevner 
- Skrive eller videreformidle rapporter fra stevner eller andre arrangementer 
Andre oppgaver etter avtale fra styret 
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6 Retningslinjer for Reiser og Reisegodtgjørelse 
6.1 Reiser til utenbys stevner 
 
Deltakelse som utløser økonomisk støtte fra klubben må i hovedsak være hjemlet i årets 
reisebudsjett (se tabell under), og være godkjent av trener og sportslig leder. 
Økonomisk støtte kan også gis i forbindelse med deltakelse i andre utenbys stevner, men da etter 
avtale på forhånd mellom utøver, trener og sportslig leder. Støtte kan ikke påregnes om ikke slik 
avtale er på plass i forkant. 
Alle utøvere som deltar for Ranheim friidrett i approberte stevner må ha betalt treningsavgift i RIL 
friidrett for inneværende år (2018), om denne er utstedt. Alle utøvere 13 år og eldre må ha betalt 
lisens.  
 
Følgende arrangementer ligger i reisebudsjettet for 2018 
 
Arrangementer 
NM Innendørs, Bærum 
UM Innendørs, Steinkjer 
Veidekkelekene, Lillehammer 
VU-spelen, Gøteborg 
Junior NM, Bislett Oslo 
Senior NM, Byrkjelo  
UM, Overhalla 
NM Terreng kort vår, Osterøy 

 
I 2018 benytter vi oss stort sett ikke av egenandeler i forbindelse med reiser, utenom i helt spesielle 
tilfeller, og for de aktuelle tilfeller vil utøverne få konkret informasjon god tid i forveien. 
 
I stedet for egenandel er rutinen nå slik at klubben står for reservasjon og betaling av overnatting, 
mens utøverne selv må ordne med reisen (både booking og betaling) 
 
Når det gjelder div. NM dekker klubben både reise og opphold, innenfor de gitte budsjettrammer. 
Dette gjelder alle. Med div. NM menes: NM sr. innendørs; Jr.NM utendørs; NM sr. utendørs. 
I forbindelse med div. NM bli reiseutgiftene refundert ved innlevering av reiseregning, så lenge de 
er innfor budsjett. Det som evt. går utover budsjettert må den enkelte utøver betale selv. 
Den enkelte utøver må dekke mat og drikke selv. 
Hovedregel for alle bestillinger er at billigste alternativ ved reise og opphold benyttes. 
De fleste større arrangementer med deltakelse fra RIL vil ha en ‘reiseansvarlig’ oppnevnt av 
klubben, som har ansvar for nødvendig informasjon og etterlevelse av retningslinjene.  
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!Spørsmål angående regler/rutiner for reise og opphold rettes kun til leder eller sportslig leder! 
 
 

6.2 Kjøring til stevner 
Dekning av utgifter for kjøring med bil til og fra stevner og andre arrangementer må være ihht. til 
de enkelte budsjetter (dvs. der hvor reiseutgifter dekkes). For utøvere kan bare reelle utgifter 
(drivstoff og bommer) påregne å bli refundert. Trenere kan be om standard kilometergodtgjørelse så 
lenge de ikke overskrider kompensasjonsbeløpet angitt i deres trenerkontrakt. Utøvere som er 
passasjerer avtaler betaling med sjåfør.  
 

6.3 Reiseregninger 
Ranheim Friidretts MAL for reiseregning skal benyttes for alle reisekostnader som skal dekkes av 
klubben. Det skal utarbeides en reiseregning pr stevne. Alle påførte kostnader på reiseregningen 
skal dokumenteres med kvitteringer.  Reiseregning med kvitteringer vedlagt (limes på et A4 ark og 
scannes) sendes pr mail til ansvarlig for regnskap/økonomi, med kopi til leder og sportslig leder 
innen 14 dager atter at arrangementet har funnet sted.  
 
 

6.4 Egenandeler kretslag/landslag 
Laget dekker egenandeler for deltakelse på kretslag og landslag. 
 

6.5 Startkontingent 
Laget dekker startkontingent og deltakeravgift for alle terminfestede stevner for treningsgruppe I-
III. (se definisjon av treningsgrupper, kap. 7.2) 
Klubben betaler ikke startkontingent og stevneavgift for deltakere i treningsgruppe IV. For gruppe 
denne gruppen kan det dog gjøres unntak for stafetter der klubben velger å stille lag. 
 Hvis utøvere unnlater å møte opp uten gyldig grunn (sykdom etc.), vil utøveren bli fakturert 
startkontingenten.  
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7 Kontingenter og treningsavgifter 
7.1 Medlemskontingent RIL 2018 
Alle som ønsker å være medlemmer i Ranheim Friidrett skal være medlem i Ranheim Idrettslag. 
(Kr 350,- for enkeltmedlemskap og støttemedlemskap; Kr 600,- for familiemedlemsskap) 
Utøver blir automatisk registrert i Ranheim IL når de registreres i Ranheim friidrett. 
 

7.2 Treningsavgift 2018 
Man kan ikke delta i trening eller stevner for Ranheim Friidrett uten å ha betalt treningsavgift. En 
vil heller ikke bli registrert som utøver, og står derved uten forsikring om treningsavgiften ikke 
betales. Husk å merke innbetalingsgiro med utøverens navn.  
 
 
Satser for treningsavgift 2018: 

Treningsgruppe/Alder (år)  Treningsavgift per år (kr)  

Treningsgruppe I 8-10  1800,-  

Treningsgruppe II 11-13  2500,-  

Treningsgruppe III 14+  4000,-  

Treningsgruppe IV  550,-  

 
Det er stor fleksibilitet når det gjelder overgang fra treningsgruppe II til treningsgruppe III. Dette på 
grunn av ambisjonsnivået til utøverne. Utøvere i treningsgruppe II vil derfor få treningsavgift etter 
treningsgruppen de tilhører og ikke nødvendigvis aldersbestemt. 
Barneforsikring gjelder opp til og med 12 år. 

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra det året de fyller 13 år. 
https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/  Det anbefales å betale for utvidet lisens da denne har en 
bedre forsikringsdel. 
 
Gruppe IV er for: 

- Støttemedlemmer 
- Utøvere som kun er med på sporadiske treninger og ikke benytter trenerkreftene for egne 

opplegg 
- Utøvere som trener utenbys men allikevel ønsker å være medlem av Ranheim friidrett. 

(Disse må huske å betale friidrettskortet om de ønsker å delta på stevner som medlem av 
Ranheim friidrett. Veteraner trenger ikke å betale friidrettskortet.) 

https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/
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- Mosjonister: Det planlegges å starte en treningsgruppe for mosjonister. Tilbudet er for 
foreldre/ foresatte til utøvere og til andre interesserte i alle aldre. Deltakere må være 
medlemmer i Ranheim Idrettslag.  

 
Det gis 50 % søskenmoderasjon for alle yngre søsken. 
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