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Klubbinformasjon 
 

Klubbnavn:   Tønsberg Volleyballklubb 

Stiftet:    25. juni 2014 

Idrett(er):   Volleyball, Sandvolleyball 

Postadresse:   Planetveien 6, 3113Tønsberg 

E-postadresse:   tonsbergvbk@gmail.com 

Internettadresse:  http://www.tonsbergvbk.no/ 

Organisasjonsnummer:  913 870 433 

Bankforbindelse:  DNB 

Bankkonto:   1506.57.28432 

Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Tilknyttet:   Norges Volleyballforbund, Vestfold og Telemark idrettskrets, 

Tønsberg Idrettsråd 
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Om klubbhåndboka 
Klubbhåndboka skal svare på viktige spørsmål om hva Tønsberg volleyballklubb er og hvordan vi 

ønsker å utvikle oss. Du vil også finne en oversikt over hvordan klubben er organisert og hvilke 

oppgaver og ansvar som følger de ulike rollene. Klubbhåndboka skal bidra til kontinuitet i det som 

bestemmes og gjøres i klubben. 

Klubbhåndboka eies og oppdateres av styret i Tønsberg volleyballklubb.  Siste versjon skal være 

tilgjengelig på klubbens hjemmeside. 

 

 

Klubbens historie 
Klubben startet opp i 2014, med utspring fra volleyballgruppa i Flint Tønsberg AIL. Fint om noen med 

oversikt over historien og sportslige bragder kan legge til noen linjer her. 

 

 

Klubbens virksomhetside og målsetninger 

Virksomhetside: 

Tønsberg Volleyballklubb er volleyballklubben for Tønsberg og omegn. Vi har et bredt tilbud til barn, 

unge og voksne i hele Tønsberg-området, og ønsker å få flest mulig i aktivitet med volleyball og 

sandvolleyball.  

Tønsberg volleyballklubb har et inkluderende miljø, med fokus på trivsel og sportslig utvikling. 

Kombinasjonen av motiverte barn og ungdom, gode trenere og engasjerte og positive foreldre gir oss 

et godt miljø. 

Målsetninger: 

• Resultatmål: TVBK ønsker å kvalifisere våre lag i ungdomsklassene (JU19, GU19, JU17, GU17, 

JU15 og GU15) til nasjonale mesterskap hvert år. På lengre sikt skal vi være i posisjon til å kunne 

ta minst én medalje hvert år. 

• Vekstmål: Vi ønsker å øke rekrutteringen til mini-partiet med 20 nye spillere i løpet av sesongen 

for å sikre fremtidig rekruttering. 

• Kvalitetsmål: For å nå langsiktige resultatmål ønsker vi å øke kvaliteten på treningsarbeidet i 

yngre årsklasser slik at våre unge spillere har ferdigheter i henhold til NVBF’s utviklingstrapp i alle 

alderstrinn. Vi ønsker at TVBK’s spillere skal ha best basisferdigheter i landet. 

• Sosiale mål: TVBK skal være en åpen klubb og sørge for trygge rammer for våre barn og unge i 

henhold til NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsidrett. Hvert barn og ungdom skal få 

oppleve gleden av å bli sett av sin trener, og oppleve mestring og vekst. 
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Kommunikasjon 
Klubbens hjemmeside http://www.tonsbergvbk.no/ gir generell informasjon om klubben både for 

medlemmer og andre interesserte. Alle medlemmer i klubben bør gjøre seg kjent med innholdet på 

hjemmesidene. 

Verktøyet Spond brukes til å gi informasjon om treninger og turneringer, avtale kjøring osv. Hvert 

lag/treningsgruppe skal ha sin egen gruppe der alle som er tilknyttet laget er medlemmer. Følg med 

på Spond for oppdatert informasjon om treninger og kamper og bruk Spond til å melde fra dersom 

du ikke kan møte på treninger/kamper. 

Klubbens facebook-side https://www.facebook.com/tonsbergvbk/ brukes til generell informasjon om 

kommende arrangementer og høydepunkter fra klubbens aktiviteter. Denne sida er åpen for alle. I 

tillegg har flere av laga egne lukkede facebook-grupper. For de tillitsvalgte finnes gruppen "Ledelse, 

trenere og lagledere i Tønsberg volleyballklubb". 

 

 

Et typisk volleyballår i TVBK 
Ny sesong starter rundt skolestart i august. Gamle og nye volleyballspillere er velkomne til trening i 

Slagenhallen, følg med på hjemmesiden og facebook for oppstartsdato og treningstider. Antallet 

treninger øker typisk fra en i uka for de yngste til tre-fire treninger per uke for de eldste 

juniorspillerne. I løpet av september arrangeres det foreldremøter for de ulike lagene. 

I innevolleyball-sesongen deltar vi i ungdomsserien (US) der det cirka en gang i måneden arrangeres 

en turnering. Disse er lagt opp som en hel dag med kamper mot jevnaldrende lag fra region øst, noen 

ganger på hjemmebane i Slagenhallen, andre ganger reiser vi til for eksempel Oslo eller Østfold for å 

spille. I januar er det regionsmesterskap (RM) som også teller som kvalifisering til NM. NM avholdes 

over en langhelg, vanligvis i mars-april. For lag i barneskolealder er det egne minivolleyball-

turneringer. 

Utesesongen med sandvolleyballtrening på klubbens anlegg i Flint idrettspark starter gjerne i 

månedsskiftet april-mai. Organiserte treninger varer vanligvis fram mot skoleslutt, deretter er det 

muligheter for egentrening i regi av spillerne selv. Klubben pleier å arrangere sandvolleyballskole for 

nye og gamle spillere, vanligvis en uke i starten eller slutten av sommerferien. For de som vil prøve 

seg i turneringer arrangerer klubben lokale turneringer (LT) på ettermiddagstid. I helgene er det 

mulig å melde seg på regionale (RT) eller nasjonale (NT) turneringer for de som har lyst. 

 

 

http://www.tonsbergvbk.no/
https://www.facebook.com/tonsbergvbk/
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Medlemskap og kostnader 
Nye spillere som har lyst til å prøve volleyball og bli litt kjent med spillet og miljøet kan ta kontakt 

med trener eller lagkoordinator for å bli med på et par treninger. De som vil bli med videre må melde 

seg inn i klubben og betale medlemskontingent og treningsavgift.  

Medlemskontingent betales per kalenderår. Alle som betaler medlemskontingent, regnes som 

medlemmer av klubben, og regnes med i grunnlaget for hvor mye offentlig støtte klubben får. For 

ikke-spillende medlemmer/støttemedlemmer gjelder en redusert medlemskontingent. 

Treningsavgift betales pr halvår og varierer avhengig av hvilket nivå en spiller på. Treningsavgiften 

skal være med på å dekke utgifter til halleie, deltakelse i seriespill og turneringer, drakter, baller, nett 

og annet utstyr, regnskapsfører med mer.  

Lisens må betales for å kunne være med på turneringer. Lisensinntektene går ikke til klubben, men til 

Norges Volleyballforbund (NVBF). Betalt lisens gir også forsikringsdekning for skader i forbindelse 

med trening eller kamp. Inntektene fra ordningen gir NVBF mulighet til å prioritere prosjekter 

som utvikler aktivitetstilbudet vårt, blant annet til trener- og spillerutvikling, samt å skape gode 

møteplasser for volleyballfamilien. For å delta på sandvolleyballturneringer må en løse en egen lisens 

for dette. 

Ved deltagelse i NM dekker klubben påmeldingsavgifter samt dokumenterte utgifter til reise og 

opphold for trener og dommer. Spillerne dekker egen reise og opphold. 

Satser for medlemskontingent og treningsavgift bestemmes av årsmøtet. Oppdaterte satser finner du 

på klubbens nettside. Informasjon om betaling får du på epost. Klubben ønsker ikke at noen skal 

vegre seg for å delta på volleyball på grunn av dårlig økonomi. Dersom du har behov for fritak eller 

redusert betaling tar du kontakt med lagkoordinator eller direkte med medlemsansvarlig i klubben. 
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Organisering av klubben 
Tønsberg volleyballklubb organiserer i hovedsak barne- og ungdomsidrett og er en foreldredrevet 

klubb. All drift av klubben foregår på frivillig basis, og vi er avhengig av foreldrenes støtte og innsats. 

 

Organisasjonsplan 
 

 

 

 

Den viktigste enheten i klubben er våre lag/treningsgrupper. Disse består av spillere valgt utfra 

ferdighetsnivå, alder og kjønn, en trener utnevnt av klubbens sportslige leder, samt en 

foreldregruppe som bistår med praktisk hjelp rundt treninger og andre arrangementer.  

• Vi ønsker å ha tilbud for alle fra barneskolealder (minivolleyball) og ut videregående 

(teens/U15/U17/U19). Dersom du er god nok kan du få tilbud om å trene med et lag med 

eldre spillere for å utvikle deg videre, men klubben vil at du samtidig fortsetter å trene 

sammen med dine jevnaldrende for å bidra til positiv utvikling for alle 

• Vi har et lag som trener sittevolleyball (paravolley) hvor alle som kan sitte og bevege seg uten 

støtte samt å løfte armene kan bli med. Alder fra cirka tretten år og oppover 

• Dersom vi har halltid og interesserte ønsker vi å tilby muligheter for volleyballspill på 

mosjonsnivå for voksne 

Klubbens hjemmesider gir oppdatert informasjon om hvilke treningsgrupper som finnes og når og 

hvor de trener. 
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Resten av klubben utgjør støtteapparatet for de ulike treningsgruppene. Klubben er organisert med 

et styre og tillitsvalgte som illustrert over.  

 

Årsmøte 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars i henhold til 

klubbens lov. Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, medlemskontingent/treningsavgift og 

budsjett, samt andre saker som er viktige for klubben. Årsmøtet velger styre som tar seg av 

klubbdriften frem til neste årsmøte. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Vi oppfordrer alle 

medlemmer og foresatte til å møte opp. Innkalling til årsmøte og referat fra tidligere møter finnes på 

klubbens hjemmeside. 

Klubbens lov 
Tønsberg volleyballklubb sin lov bygger på NIF sin lovnorm for idrettslag og ligger på klubbens 

hjemmeside. Styret skal oppdatere loven ved endringer i lovnormen. Øvrige endringer i loven kan 

kun vedtas av årsmøtet.  

 

 

Rollebeskrivelser 
På de neste sidene finner du en oversikt over ansvarsområder og de viktigste oppgavene for ulike 

grupper og verv i klubben. I noen tilfeller kan en person ha flere verv i klubben. Andre ganger kan 

noen av vervene være delt mellom flere personer.  
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Spiller 
Som spiller i Tønsberg volleyballklubb er du den viktigste i klubben. For at vi sammen skal nå målene 

våre om å være en klubb med et inkluderende miljø, med fokus på trivsel og sportslig utvikling er det 

viktig at du: 

• Er en god venn og reagerer på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens 

verdier  

• Tar imot nye spillere på en positiv måte og hjelper dem med å bli en del av laget 

• Møter opp på avtalte treninger og turneringer. Uten deg blir ikke treningen like god for resten av 

laget. Husk å gi beskjed til treneren i god tid dersom du ikke kan komme 

• Lytter til trenerens instruksjoner og råd og bruker treningene aktivt til å utvikle deg som 

volleyballspiller 

• Er ærlig og raus med ros overfor medspillere og trener 

 

Forelder/Foresatt 
TVBK er drevet av frivillige. For at klubben skal kunne gi et godt sportslig og sosialt tilbud til alle barn 

og ungdommer som vil spille volleyball er vi avhengig av din støtte og innsats. Som forelder/foresatt 

forventer klubben at du: 

• Møter opp på foreldremøte for ditt barns lag 

• Gjør deg kjent med klubbens organisasjon og nettsider og følger med på lagets facebook-side 

• Stiller deg positiv til å bidra som lagkoordinator, hjelpetrener eller i et annet verv i klubben ved 

behov 

• Stiller opp på dugnad når ditt lag arrangerer turnering i Slagenhallen 

• Er med å dele på kjøring til turneringer på bortebane 

• Hjelper spillerne å håndtere både medgang og motgang 

• Respekterer trenerens arbeid og anerkjenner dette overfor barna dine 

• Hjelper til å skape et godt miljø i laget så spillerne trives og har det gøy 

 

Lagkoordinator  
Lagkoordinator (gammel: lagleder/oppmann) velges på foreldremøtet ved oppstart av ny sesong. 

Lagkoordinator er lagets administrative leder og samarbeider med lagets trener som har det 

sportslige ansvaret. Lagkoordinator deltar også i klubbens barne- og ungdomsutvalg (B&U). De 

viktigste oppgavene er: 

• Føre medlemsliste for laget (navn, fødselsdato, foresatte, kontaktinfo) og informere 

medlemsansvarlig i klubben ved endringer. Sammen med medlemsansvarlig holde oversikt over 

at alle spillerne har gyldig lisens i god tid før turneringer 

• Informere spillere og foreldre om kommende treninger, turneringer og andre arrangementer i 

god tid. Oppdatere lagets facebook- og spond-sider med nødvendig informasjon 

• Før borteturneringer: finne ut hvilke spillere som kan være med, melde på laget og organisere 

kjøring 

• Før hjemmeturneringer: delta i planlegging av turneringen i B&U-utvalget, melde på laget og 

fordele dugnadsoppgaver mellom foreldrene 

• Påmelding og koordinering av reise dersom laget kvalifiserer seg til NM 

• Dele ut drakter til spillerne ved sesongstart, holde oversikt over hva som er delt ut, og samle dem 

inn etter siste turnering 

• Informere om treningsmuligheter og turneringsspill i sandvolleyball i sommersesongen 

• Arrangere foreldremøter for laget sammen med trener ved oppstart av ny sesong og ved behov 

• Arrangere (eller delegere til sosialt ansvarlig) sosiale aktiviteter for å øke trivselen i spillergruppa 
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Utfyllende informasjon om rollen og mange gode råd finner du i «LAGLEDERPERMEN». 

 

 

 

Sosialt ansvarlig 
I noen tilfeller kan det være ønskelig at foreldregruppa på foreldremøtet også velger en sosialt 

ansvarlig for å avlaste lagkoordinatoren. Sosialt ansvarlig jobber tett sammen med trener og 

lagkoordinator. Aktuelle oppgaver kan være: 

• Gjennomføre sosiale aktiviteter for å øke trivselen i treningsgruppa og hjelpe spillere å bli bedre 

kjent med hverandre. For eksempel pizzakveld, bowling, høyt&lavt … 

• Ta initiativ til å samle foreldregruppa så de kan bli bedre kjent  

• Sammen med B&U-utvalget arrangere sommeravslutning og juleavslutning for hele klubben 
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Trener 
Trenere i TVBK utnevnes av sportslig leder og deltar i klubbens sportslige utvalg. Trener har ansvaret 

for den sportslige utviklingen av enkeltspillere og for utvikling av godt samspill som lag. Trener 

samarbeider med lagkoordinator om arrangementer og kommunikasjon. Treners oppgaver er: 

• Planlegge og gjennomføre treninger i samsvar med klubbens sportslige plan og NVBFs 

utviklingstrapp 

• Møte til trening i god tid og kontrollere at det er ryddet opp etter trening 

• Se, veilede og motivere hver enkelt spiller 

• Bidra til å skape trivsel og samhold i laget 

• Lede og støtte laget på turneringer og fordele spilletid mellom spillerne 

• Forsøke å finne en vikar som kan lede laget i treninger eller kamper ved eventuelt fravær 

• Huske på lekbetont trening for de yngste og skadeforebyggende trening for de eldre spillerne 

• Passe på at førstehjelpsutstyr alltid er til stede på treninger og turneringer 

• Delta på foreldremøte for laget og presentere mål for sportslig utvikling av spillere og lag 

• Melde fra til materialforvalter ved behov for reparasjon eller nyanskaffelser av utstyr og baller 

• Motivere spillerne til å trene sandvolleyball og delta på lokale og regionale turneringer i 

sommersesongen  

• Klubben oppfordrer til å delta på og dekker utgiftene til trenerkurs for å utvikle seg videre som 

volleyballtrener 

 

Hjelpetrener 
I noen tilfeller, spesielt for de yngste treningsgruppene og dersom det er mange spillere i gruppa, kan 

treneren ha behov for ekstra hjelp på treninger eller turneringer. Da kan foreldremøtet velge en 

hjelpetrener, eller eventuelt flere som deler på vervet. Hjelpetreneren hjelper til så alle barna blir 

sett og ivaretatt. Aktuelle oppgaver kan være: 

• Hjelpe til å samle barna, skape ro og få dem til å følge med på trenerens instruksjoner 

• Hjelpe til med instruksjon og sette i gang øvelser 

• Sette opp og ta ned nett, samle sammen baller 

• Å trøste og plastre skrubbsår ved behov 

 

Styret 
Styret velges av årsmøtet og består av leder, nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder månedlige styremøter. 

Møteplan og referat fra styremøter legges ut på klubbens hjemmesider. Ved behov inviteres andre 

tillitsvalgte til styremøter for å sikre god intern kommunikasjon og samarbeide i klubben. 

 

Styrets lovpålagte oppgaver omfatter: 

• Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 
samt en forsvarlig økonomistyring. 

• Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

• Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

• Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter. 

• Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 
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Øvrige styreoppgaver i TVBK omfatter: 

 

Styreleders oppgaver: 

• Stå for klubbens daglige ledelse og representerer klubben utad 

• Innkalle til styremøter, forberede saker og leder møtene  

• Motta og arkivere post og e-post adressert til klubben 

• Har arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 
 

Øvrige styreoppgaver (fordeles blant styrets medlemmer): 

• Være stedfortreder for styreleder (=nestleder) 

• Skrive referat fra styremøter og medlemsmøter 

• Lede mål- og strategiarbeidet i klubben 

• Sørge for nødvendig oppnevninger av komiteer, utvalg og verv i henhold til organisasjonsplanen 

• Skrive klubbens årsberetning til årsmøtet  

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité  

• Oppdatere organisasjonsplan og klubbhåndbok 

• Gjennomføre samordnet søknad og rapportering i april hvert år, og se til at idrettslaget har 

oppgitt korrekt informasjon til Brønnøysundregisteret 

• Ha ansvar for klubbens forebyggende arbeid mot doping 

• Være kontaktperson mot B&U-utvalg (evt. representere styret i B&U-utvalget) 

• Være kontaktperson mot Sportslig utvalg (evt. representere styret i Sportslig utvalg) 

• Være kontaktperson mot Sponsorgruppa (evt. representere styret i Sponsorgruppa) 

• Være kontaktperson mot Prosjektgruppe nytt sandvolleyanlegg 

• Være styrets kontaktperson mot Paravolley-laget 

• Vurdere om klubben skal søke om å få arrangere junior-NM 

• Bestemme hvem i klubben som skal avkreves politiattest 

• Ha løpende kontakt med regnskapsfører 

• Kontrollere og signere alle regninger som skal betales av regnskapsfører 

• Utarbeide underlag til regnskapsfører for fakturering av sponsorer, volleyballregion (hall-leie) … 

• Utarbeide og følge opp klubbens avtaler/kontrakter (sponsorer, Flint, lån …)  

• Gå gjennom årsregnskap or utarbeide styrets økonomiberetning. Sørge for at dette behandles av 

kontrollkomiteen før årsmøtet 

• Utarbeide styrets forslag til medlemskontingent, treningsavgifter og budsjett før årsmøtet 

• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti 

• Se til at idrettslaget har nødvendige forsikringer, inkludert underslagsforsikring 
 

Regnskapsfører 
Styret utnevner regnskapsfører og betaler for tjenesten ved behov for ekstern hjelp. Regnskapsfører 

har følgende oppgaver: 

• Motta, kontrollere, få styrets signatur på, betale og arkivere alle klubbens regninger 

• Sende ut og følge opp at utgående fakturaer blir betalt 

• Betale lønn til eventuelle ansatte i klubben 

• Føre løpende regnskap og informere styret om økonomistatus ved behov 

• Utarbeide årsregnskap og presentere dette for styret 

• Utarbeide forslag til budsjett i samarbeid med styret 
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Sponsorgruppe 
Sponsorgruppa utnevnes av styret og jobber for å øke klubbens inntekter. Sponsorgruppa bør ha nær 

kontakt med styret, B&U-utvalget og prosjektgruppa for nytt sandvolleyanlegg. Eksempler på 

oppgaver kan omfatte: 

• Samle/utarbeide informasjon om klubben og sandvolleyanlegget til bruk ovenfor sponsorer 

• Finne og kontakte gamle og nye sponsorer til klubben generelt og det nye sandvolleyanlegget 

spesielt (lokale butikker, bedrifter og banker). Kanskje noen av foreldrene kjenner en butikksjef 

eller bedriftseier? 

• Finne og søke ulike støtte- og tilskuddsordninger klubben kan kvalifisere for (kommune, idrett, 

LAM, momsrefusjon ...) 

• Finne og søke stiftelser o.l. om midler til drift/aktivitet/anlegg (DnB, Gjensidige, Sparebank ...) 

• Organisere salg til inntekt for klubben (lodd, dopapir ...) 

• Planlegge, selge og gjennomføre «events» som for eksempel sandvolleyarrangement for 

bedrifter 

• Finne og organisere dugnadsarbeid klubben kan tjene penger på (f.eks. vareopptelling ...) 
 

Valgkomite 
Valgkomiteen velges av årsmøtet og skal bestå av leder, ett medlem og ett varamedlem. 
Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til ledige verv i styre og kontrollutvalg. Viktige 
prinsipper for komiteens arbeid er å starte tidlig og at alle kandidater som foreslås er forespurt, 
kjenner til de oppgaver og forventninger vervet innebærer, og har sagt ja til vervet. Valgkomiteens 
oppgaver omfatter: 

• Ha oversikt over hvilke roller/verv som skal velges på neste årsmøte 
• Gjøre det kjent i klubben at valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker innspill til kandidater 
• Snakk gjerne med styret, B&U-utvalget og andre med bred kontaktflate i klubben for å få forslag 

til kandidater 
• Ha dialog med mulige kandidater til ulike verv. I dialogen er det en fordel om man får avklart 

kandidatens motivasjon, kompetanse og hvor mye tid den enkelte vil bruke på vervet 
• Utarbeide en innstilling med foreslåtte kandidater og presentere denne på årsmøtet 

Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget velges av årsmøtet og skal bestå av leder, ett medlem og ett varamedlem. 
Kontrollutvalgets oppgave er å kontrollere om styret utfører sine lovpålagte oppgaver. 
Kontrollutvalget skal også revidere klubbens regnskap og legge fram sin beretning for årsmøtet. 
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Barne- og ungdomsutvalg (B&U) 
B&U-leder utnevnes av styret og utgjør sammen med alle lagkoordinatorene B&U-utvalget. Arbeidet 

med å planlegge sesongen (søke og fordele treningstider, søke om arrangementer) og definere 

treningsgrupper gjøres i nært samarbeide med sportslig utvalg. 

 

B&U-leders oppgaver: 

• Forberede saker, kalle inn til og lede møter i B&U-utvalget 

• Holde styret orientert om status, planer og utfordringer knyttet til utvalgets arbeid 

 

Barneidrettsansvarlig (skal oppnevnes i klubber som organiserer barn ≤ 12 år):  

• B&U-leder er barneidrettsansvarlig i klubben, og skal sikre gode rutiner for å spre informasjon 

om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle deler av klubben 

• Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett skal være lavest 

mulig 

 

Øvrige oppgaver for B&U-utvalget: 

• Søke kommunen om treningstider i Slagenhallen 

• Søke NVBF region øst om arrangementer (mini/US/Galla/RM) 

• Definere treningsgrupper og fordele treningstider 

• Sette opp terminliste for klubben og gi denne til informasjonsansvarlig for publisering 

• Være kontaktpunkt med Slagenhallen og ha oversikt over nøkler og branninstruks 

• Bestille Slagenhallen til arrangementer 

• Har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av turneringer i Slagenhallen. Utfyllende 

informasjon og gode råd finnes i «LAGLEDERPERMEN» 

• Planlegge og gjennomføre rekrutteringstiltak for å øke antall volleyballspillere. For eksempel ved 

å arrangere sandvolleyballskole i starten og/eller slutten av sommerferien 

• Sammen med sportslig utvalg planlegge sandvolleyball-sesongen med treninger og lokale 

turneringer 

• Arrangere felles sosiale aktiviteter for hele klubben, for eksempel nissetrening og 

sommeravslutning 

 

Kioskansvarlig 
Kioskansvarlig utnevnes av styret og har hovedansvaret for kioskdrift i forbindelse med turneringer i 

Slagenhallen. Kioskansvarlig jobber tett sammen med B&U-utvalget. De viktigste oppgavene er: 

• Ha oversikt over lagerbeholdning av kioskvarer 

• Planlegge vareutvalg og bestille/handle inn nødvendige mat- og kioskvarer før turnering 

• Lage prisliste og organisere betaling i kiosken (kasse + vipps?).  

• Gjøre opp kassa og sørger for at riktig info kommer til regnskapsfører 

• Lære opp frivillige som skal betjene kiosken 

• Organisere opprydding i kioskområdet 

Utfyllende informasjon og råd om kioskdrift finnes i kapittelet "Kiosken" i «LAGLEDERPERMEN» 
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Sportslig utvalg 
Sportslig leder har det øverste sportslige ansvaret i klubben. Sportslig leder utnevnes av styret og 

utgjør sammen med klubbens trenere sportslig utvalg. 

Sportslig leders oppgaver: 

• Lede arbeidet i sportslig utvalg og kalle inn til nødvendige møter 

• Rekruttere trenere og følge opp disse i faglige og praktiske spørsmål 

• Holde styret orientert om status og utfordringer knyttet til utvalgets arbeid 

 
Øvrige oppgaver for sportslig utvalg: 

• Utarbeide TVBKs sportslige plan med 
o Sportslige mål for alle lag 
o Prinsipper for sportslig utvikling, basert på NVBFs utviklingstrapp 
o Plan for utvikling av talenter 

• Sørge for opplæring av nye trenere gjennom samarbeid og erfaringsdeling i klubben 

• Legge til rette for utvikling av trenerkompetanse gjennom deltagelse på trenerkurs i NVBF-regi 

• Samarbeide med B&U-utvalget om inndeling av treningsgrupper og fordeling av treningstider i 

Slagenhallen 

• I samarbeid med B&U-utvalget planlegge treninger og lokale turneringer i sandvolleyball  

• Ha oversikt over og følge opp klubbens dommere i faglige og praktiske spørsmål 

• Rekruttere nye dommere og legge til rette for deltagelse på dommerkurs i NVBF-regi  

 

Informasjonsansvarlig 
Informasjonsansvarlig utnevnes av styret og har ansvaret for ekstern og intern kommunikasjon i 

klubben. Viktige oppgaver er: 

• Utvikle og oppdatere klubben hjemmeside, inkludert oversikt over lag, treningstider og oversikt 

over klubbens tillitsvalgte 

• Publisere arrangementer og nyheter på klubbens facebook-side og følge med på andres innlegg 

og spørsmål 

• Profilere klubben på eventuelle andre sosiale medier 

• Promotere sandvolleyballskolen i samarbeid med sportslig leder, ta imot påmeldinger og sende 

ut informasjon til påmeldte 

• Arrangere stand og promotering før hver sesong 

• Tipse lokalmedia om arrangementer og aktiviteter i klubben på forhånd, sende bilder og tekst i 
etterkant der det er aktuelt. 

 

Medlemsansvarlig 
Medlemsansvarlig utnevnes av styret og holder styret oppdatert om utviklingen i medlemstall. Pr 

2022 er oppgaven delt mellom to som tar seg av henholdsvis registrering og fakturering. De viktigste 

oppgavene er: 

• Vedlikeholde klubbens medlemsregister i samarbeid med lagkoordinatorene 

• Legge alle medlemmer inn i klubbens overordnede Spond-system 

• Kontrollerer at alle medlemmer er registrert i "MinIdrett" og får informasjon om lisenskrav 

• I samarbeid med lagkoordinatorer kontrollere lisensstatus før turneringer 

• Sørger for fakturering av medlemskontingent (årlig) og treningsavgift (halvårlig) ihht 

årsmøtevedtak. Purre ved behov? 

• Ha ansvar for politiattestordningen  

o Informere de som skal søke om politiattest om formål og søknadsprosess 
o Registrere hvem som er avkrevd politiattest og dato for når denne er framvist 
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Materialforvalter 
Materialforvalter utnevnes av styret og har ansvaret for klubbens fellesutstyr. Ved behov for større 

innkjøp/investeringer skal styret informeres og godkjenne disse på forhånd. De viktigste oppgavene 

er: 

• Ha oversikt over klubbens utstyr (baller, nett ++) og sørge for at det er i god stand 

• Spesielt er det viktig at vi har nok og riktig utstyr før større turneringer i Slagenhallen 

• Foreslå, innhente tilbud og kjøpe inn nødvendig utstyr 

• Ha oversikt over drakter og annet utstyr som lagene låner  

• Inngå klubbavtale med sportsbutikk om medlemsrabatter på treningstøy og utstyr 

• Bestille drakter og profileringsklær til klubben 

• Sørge for at hvert lag har tilgang til nødvendig førstehjelpsutstyr 
 

Mentorgruppa 
Dette er stedet for de litt avdanka, men akk så erfarne og kunnskapsrike som har stått i det før. 

Kanskje ikke den mest velorganiserte og hyppigst møtende gruppa i klubben. Men er du i beit for 

hjelp til en oppgave eller kanskje har fått ansvaret for noe du ikke har prøvd før er det gode sjanser 

for at det finnes noen her som har gjort det før og kan hjelpe deg på veien. 

• Vikariere som trener ved sykdom eller annet fravær 

• Hjelpe til ved oppstart av nye lag, støtte til nye trenere og lagkoordinatorer 

• Støtte B&U-utvalget i planlegging og gjennomføring av sesongens første turnering 

• Hjelpe nytt styre i gang med sine oppgaver 

 

Prosjektgruppe nytt sandvolleyanlegg 
Tønsberg volleyballklubb eier og driver et anlegg med fire sandvolley-baner i Flint idrettspark. Det 

gamle tribuneanlegget ble revet i 2021, og klubben ønsker nå å etablere nytt tribuneanlegg og 

klubbhus i tilknytning til sandvolleybanene. Prosjektgruppas oppgaver er: 

• Planlegge og tegne nytt sandvolleyanlegg 

• Estimere kostnader for bygging og foreslå mulig finansiering av disse 

• Søke nødvendige kommunale tillatelser for bygging 

• Innhente årsmøtets og styrets godkjenning for planene 

• Engasjere håndverkere og følge opp byggingen av anlegget 
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Anlegg og utstyr 
Slagenhallen eies av Tønsberg kommune og B&U-utvalget har ansvaret for å søke treningstid og leie 

hallen i forbindelse med turneringer. TVBK har sin egen utstyrsgarasje med stenger, nett, baller, 

førstehjelpsutstyr og diverse utstyr til bruk i forbindelse med treninger og turneringer. 

Materialforvalter har ansvaret for utstyret, ønsker og spørsmål rettes hit. 

 Sandvolleyballanlegget i Flint idrettspark eies av klubben og består av fire baner med linjer, stenger 

og nett. Utstyret vinterlagres hos Flint. Banen klargjøres på dugnad i forkant av ny sandvolleyball-

sesong. Når det ikke pågår organisert trening er anlegget åpent for andre som vil spille volleyball så 

lenge de følger oppslåtte regler. Det er også mulig å leie sandvolleyanlegget, ta kontakt med 

materialforvalter via skjema på klubbens hjemmeside for mer info. 

 

Kurs og utdanning 
Volleyballforbundet (NVBF) tilbyr kurs på flere nivåer for trenere og dommere, samt egne kurs i 

styrearbeid for tillitsvalgte. Tønsberg volleyballklubb ønsker at våre trenere skal videreutvikle sin 

kompetanse ved å delta på kurs. Ungdomsspillere oppfordres til å delta på dommerkurs, dette gjør 

også at man kan tjene noen kroner på dommeroppdrag i forbindelse med turneringer. Dersom det er 

mange som er interessert vil klubben forsøke å få avholdt kurs i Tønsberg, eventuelt sammen med 

naboklubber. Klubben vil normalt dekke eventuelle kursutgifter. 

 

Politiattester 
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle 

medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som 

innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, 

fremvise politiattest. I TVBK gjelder kravet om politiattest for alle trenere, hjelpetrenere og 

lagkoordinatorer. Styret har utnevnt Medlemsansvarlig som klubbens ansvarlige for politiattester. 

Medlemsansvarlig vil veilede de som skal søke politiattest og deretter registrere når godkjent 

politiattest er fremvist. For detaljer om politiattest se NIF's nettsider: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/ 

 

Årshjul 
Hva er viktig å huske på? Måned for måned og pr ansvarsområde. Ikke utarbeidet enda 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/

