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Praktisk informasjon - sesong 2016! 
 
Mål – Fotball i Grue IL 
Fotballgruppas formål er gjennom aktivitet, samarbeid og frivillig innsats å fremme fotballaktivitet 
sportslig og sosialt for flest mulig – best mulig – lengst mulig. Fotballgruppa skal drive fotballaktivitet 
hele året for alle aldersgrupper, fra de yngste til de eldste og både gutter og jenter. Fotballen skal 
gjennom aktivitet og trening legge til rette for utvikling av den enkelt spiller og et godt miljø. 
 
Styrende dokumenter: 

- Grue IL Sportsplan 2014-2018, se http://www.gruefotball.no/ fane «Spillerutvikling». 
- Grue IL Fotball – se http://www.gruefotball.no/ fane «Klubb». 

 
For øvrig ligger det mye informasjon på hjemmesiden http://www.gruefotball.no/ og på Facebook 
under «Grue IL Fotball». 
 
Etikk: 
Alle foreldre plikter å sette seg inn i og følge Fair Play / Foreldrevettregler, se vedlegg. 
 
Varsel om brudd på disse reglene eller andre kritikkverdige forhold skal umiddelbart meldes styret 
ved styreleder – Brede Bredesen Opset, 99 59 69 61, brede@bredesenopset.no 
 
Medlemskap – KlubbAdmin og MinIdrett: 
Alle som spiller fotball i Grue IL må være medlem av Grue IL Fotballgruppe, og Grue IL hovedlag. 
 
Medlemsregisteret til Grue IL er i et system som heter KlubbAdmin. Fra dette systemet blir fakturaer 
sendt, og for å ha gyldig forsikring må medlemmer være registrert her. Det er derfor svært viktig at 
dette registeret oppdateres fortløpende.  
 
Det er to måter å bli registrert her: Registreringen blir gjort av FIKS-ansvarlig i styret, eller 
medlemmene registrerer seg selv i MinIdrett og søker medlemskap i Grue IL fotballgruppe, se 
vedlegg for bruksanvisning.  
 
NB: I registreringen skal det være selve barnet som registrerer – ikke en av foreldrene. Det er også 
barnet som skal registreres som regningsmottaker. Foresatte skal kun registreres med knytning 
«familie». 
 
Eventuelle endringer av adresse, telefonnummer eller e-post må snarest mulig oppdateres i 
MinIdrett, eventuelt meddeles styret ved fotball@grueil.no. 
 
Fakturering: 
En av foreldrene/foresatte må registreres som hovedansvarlig for betaling av fakturaer fra 
fotballgruppa, og fakturaer vil bli sendt registrert e-post adresse. Det er derfor viktig å oppgi korrekt 
e-post adresse, og at denne leses jevnlig, minst en gang i uken.  
 
Merk: Dersom foresatte er registrert med knytning til barnet i systemet, vil fakturaen også sendes til 
disse e-postadressene. Det betyr at noen kan oppleve å få både 2 og 3 kopier av samme faktura. Les 
på fakturanummeret dersom dere er usikre på om det er samme faktura eller ikke. 
 
Noen ganger vil fakturaen komme som link til MinIdrett. I så tilfelle må man logge seg på systemet og 
finne fakturaen der. 
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Aktivitetsgebyr: 
Aktivitetsgebyr fastsettes av gruppens årsmøte og faktureres to ganger årlig. Satsene 
for 2016 er som følge: 
 

Alder/lag Kr/år 
J6/G6 200 
J7-9/G7-9 1.000 
J10/G10 1.200 
J12/G12 1.400 
J14/G14 1.500 
J16 1.600 
G16 + Junior 2.200 

 
Medlemskap i Grue IL (hovedlaget): 

Alder/lag Kr/år 
Enkeltmedlem under 16 år 100 
Enkeltmedlem over 16 år 200 
Familiemedlemskap 400 

 
Medlemmer som skylder kontingent eller aktivitetsgebyr for mer enn ett år har ingen rettigheter 
eller forsikringer, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen 
før skyldig kontingent/aktivitetsgebyr og evt. andre forpliktelser er ordnet. 
 
Dugnader: 
Fotballgruppa prøver å holde dugnadsnivået til et absolutt minimum, men for å kunne opprettholde 
ønsket aktivitetsnivå er gruppa helt avhengig av dette. Grue IL fotballgruppe gjennomfører i 
utgangspunktet følgende årlige dugnader: 

• Pengeaksjoner: 1-2 stk årlig (salg av varer, lodd mm) – se info under  
• Grueturneringen (26-28 AUGUST 2016.) 
• Kioskvakt feltet. 
• Dugnad A-laget (ballhentere/ billetter) 
• Kioskvakt under Plazaen (for G/J-16) 
• Eventuelle ekstradugnader (f.eks varetelling, spesielle arrangement mm.) 

Alle medlemmer og foresatte plikter å møte på dugnader. Alle med barn i Gruefotballen skal stille til 
dugnad under Grueturneringen den siste helgen i august. 

Man kan kjøpe seg fri fra pengeaksjoner ved å betale kr 400 pr. pengeaksjon.  

PENGEAKSJONER 2016 

• Del 1: Salg av UMBRO sport-sokker (vårsesong) 
• Del 2: Lodd fra Fotballotteriet i (høstsesong) 

Utstyr: 
Grue IL holder spillertrøyer. Disse leveres ut ved sesongstart, og leveres inn etter endt sesong. Man 
er selv ansvarlig for å vaske trøya (NB: Følg vaskeanvisning). 

I tillegg til spillertrøyer er følgende utstyr nødvendig: Fotballsko/joggesko, leggskinn, strømper 
(grønne) og shorts (hvit). Grue IL har rabattavtale med Sport 1 Kirkenær, men utstyret kan også 
handles andre steder. Sport 1 Kirkenær har også andre klær i Grue fargene (f.eks overtrekksklær). 


