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Vi arbeider for glede, samhold og utvikling for 

både store og små i lokalmiljøet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om Greipstad idrettslag: 

 

Navn: Greipstad Idrettslag 

Stiftet: 1916 

Idretter: Håndball, Fotball, Barneidrett 

Postadresse: Postboks 2, 4685 NODELAND 

Internettadresse: www.greipstadil.no  

Organisasjonsnummer: 974 254 050 

Bankforbindelse: Søgne og Greipstad sparebank 

Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité 

Tilknyttet: Norges Fotballforbund, Norges 

Håndballforbund, Agder idrettskrets, 

Kristiansand idrettsråd. 

 

http://www.greipstadil.no/
http://www.greipstadil.no/
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Innledning  

Klubbhåndboka skal være et oppslagsverk som beskriver hva som er de viktigste bestemmelsene og 

rutinene som styrer driften av Greipstad IL. Den skal gjøre det enkelt for undergruppene og -styrene, 

medlemmer, foresatte, trenere, styremedlemmer og andre med oppgaver i klubben å finne ut hva som 

er gjeldende praksis innenfor ulike områder og hvilke retningslinjer vi styrer etter.   

Klubbhåndboka er vedtatt av og revidert av hovedstyret i Greipstad IL i 2023.  

Om Greipstad IL  
Idrettslaget ble stiftet i 1916 med ski og friidrett som aktivitet. Sverre Skår fra Brennåsen var 

initiativtaker og første formann. Laget har «opplevd» to verdenskriger, og det sies at før freden var en 

måned gammel var aktiviteten tilbake. Idrettsplassen på Hortemo ble åpnet i 1946. Avisene – i første 

rekke Fædrelandsvennen – har gjennom hele 1900-tallet fyldige reportasjer, resultatlister og bilder fra 

aktiviteten i laget  

Laget har gjennom årene hatt disse idrettene, Hopp, Langrenn, Friidrett, Fotball, Håndball, 

Allidrett/Barneidrett, Badminton, Vektløfting, Step, Volleyball. I 2023 er det barneidrett, håndball og 

fotball som har aktivitet. 

Laget feiret 100 årsjubileum med markering for alle medlemmer og med jubileumsbok skrevet av Ole 

Kurt Ugland, utgitt av Greipstad historielag. 
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Verdisett  
Greipstad Idrettslag sine verdier er basert på respekt, inkludering, engasjement, trygghet og 

Fairplay. Undergruppene har sine verdisett spesifisert i sine respektive klubbhåndbøker. 

 

Visjon  
Vi arbeider for glede, samhold og utvikling for både store og små i lokalmiljøet. 

 

Mål  
Klubben skal ha fokus på breddeidrett, med tilretteleggelse for deltakelse i flere idretter 

samtidig.  

• Flest mulig 

• Lengst mulig 

• Best mulig 

 

Retningslinjer for barneidrett  
Barneidrett er all idrettsaktivitet for barn til de starter på skolen. Alle i Greipstad IL som har 

ansvar for barn i klubbens regi, skal kjenne til og følge Idrettens barnerettigheter og 

Bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik, at idrettslaget følger 

intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene.   

For mer informasjon om barneidrett og bestemmelsene som gjelder, sjekk ut idrettsforbundets 

temasider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/.    

 

Retningslinjer for ungdomsidrett  
Alle som er trenere eller ledere for ungdom i regi av Greipstad IL, skal kjenne til og følge 

retningslinjene for ungdomsidrett.   

For mer informasjon om ungdomsidrett og bestemmelsene som gjelder, sjekk ut 

idrettsforbundets temasider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/.   

 

Organisasjon  
 

Lov for Greipstad idrettslag  
Greipstad idrettslag følger til enhver tid gjeldende lovnorm fra Norges idrettsforbund.  

NIFs lov (idrettsforbundet.no) 

 

Organisering   
Se Organisasjonsplan for Greipstad IL for mer detaljert informasjon om hvordan idrettslaget 

har valgt å organisere seg. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/
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Idrettslagets aktivitetstilbud  
Greipstad idrettslags aktivitetstilbud er pr.2023: Barneidrett, Fotball og Håndball. 

For Informasjon om de ulike aktivitetstilbud se - Nettsiden (greipstadil.no) 

 

Økonomi  
Det er (hoved)styret som har det overordnede ansvaret for økonomien i Greipstad IL. Det 

innebærer at styret har ansvar for 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.» (§20 (2) b)).  

  
 

Økonomiplan 
Økonomiske prinsipp:  

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom 

inntektsbringende tiltak og egenandeler.   

  

1. Budsjett: Idrettslaget skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år.  

Undergruppene har egne kasserere, og det utarbeides egne budsjett og regnskap for 

undergruppene i Greipstad IL. De enkelte lag tillates å ha egne midler under forutsetning 

av at disse står på klubbens/undergruppens konto. Midlene inngår i undergruppens 

årsregnskap.  

 

2. Regnskap og økonomistyring: Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, 

det vil si at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har 

oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering.  

 

3. Kontanthåndtering: Dersom idrettslaget avholder egne arrangement, skal 

kontantinntekter fra kiosksalg, billettsalg og lignende alltid telles opp av to personer, 

oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer. 

 

4. Regningsbetaling: Idrettslagets sine inngående fakturaer skal signeres av to personer 

for betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før 

betaling. De ulike undergrupper utarbeider egne rutiner for utbetaling av 

dommerhonorar.   

 

5. Innkreving: Innkreving skal alltid gjøres til idrettslagets/undergruppenes bankkonti.  

 

 

https://www.greipstadil.no/
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Medlemskap  
Alle medlemmer må betale en medlemskontingent til Greipstad IL, også de som har et verv i 

idrettslaget må være medlemmer.   

Alle utøvere må være medlem i GIL og registrere seg i Min idrett, husk å velge undergruppe. 

Treningsavgifter  
I tillegg til medlemskontingent, betaler det enkelte medlem en treningsavgift til den aktiviteten 

medlemmet er aktiv i.  Treningsavgiften blir sendt ut sammen med kontingenten. Treningsavgiften 

blir benyttet til å betale leie haller/baner, kampavvikling/dommere, avgifter til krets, utstyr, 

deltakelse i cup, etc.  

  

Grasrotandelen  
Grasrotandelen til Norsk Tipping er en viktig inntektskilde for 

Greipstad IL og er en fin mulighet for de som tipper, til å gi 

noen ekstra midler til sitt lokale idrettslag. Vi håper derfor at 

du registrerer Greipstad Idrettslag mot ditt spillekort. Send en 

sms med "Grasrotandelen 974254050" til 60000 eller registrer 

deg på Norsk Tipping sine nettsider:  

https://www.norsktipping.no/grasrotandelen.  

  

Forsikringer  
  

Barneidrettsforsikringen  
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi, er 

forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.  

Hva barneidrettsforsikringen gjelder:   

- Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer 

i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.   

 

- Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - 

ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med 

organisert idrettsutøvelse.  

Hvor/når forsikringen gjelder:   

- Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som 

forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen 

med denne i regi av klubben.  

Mer informasjon om barneidrettsforsikringen finner du idrettsforbundets nettside:  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/.  

https://www.norsk/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
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Forsikring for ungdom og voksne  
 

Spiller du fotball i Greipstad er du forsikret.  

For mer informasjon se link - Forsikring - Nettsiden (greipstadil.no) 

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det 

kalenderåret de fyller 13 år. 

For mer informasjon se link - Lisens og forsikring - Nettsiden (greipstadil.no) 

 

Melde skade  
Ved behov for akutt medisinsk hjelp, må du ta kontakt med legevakta eller nødtelefonen 

(113). Når akuttbehandlingen er utført, må skaden rapporteres.  

Uansett idrett skal skaden meldes til Gjensidiges idrettsforsikring  

 https://www.idrettshelse.no/page/Idrettens-skadetelefon  

 

Husk:  

• Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten.  

• Ved tannskader tar du kontakt med tannlegen din.  

• All annen behandling må godkjennes på forhånd. 

  

Underslagsforsikring  
Alle idrettslag skal ha underslagsforsikring (jf. §11 (3)) 

Idrettskretsen har i 2023 tegnet felles underslagsforsikring for alle klubbene 

 

Klubbforsikring  
Greipstad IL har klubbforsikring gjennom Gjensidige 

 

Dugnad og frivillig arbeid  
Driften av Greipstad IL er basert på frivillighet og dugnadsinnsats. Denne innsatsen bidrar til 

alle våre aktivitetstilbud. Det er mange oppgaver som skal løses, idrettslaget og 

undergruppene må ha styremedlemmer, lag skal trenes og organiseres, kiosker skal 

bemannes, vedlikehold må utføres og inntektsgivende arbeid skal utføres. Det er dette som 

er dugnad! Dugnadsarbeidet gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til 

fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!  

I idretten har vi ikke lov til å pålegge ikke-medlemmer til å bidra med dugnadsarbeid. 

Dugnadsarbeid skal være frivillig.   

  

https://greipstadil.no/fotball/praktisk-informasjon/forsikring
https://greipstadil.no/handball/praktisk-informasjon/lisens-og-forsikring
https://www.idrettshelse.no/page/Idrettens-skadetelefon
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Politiattester  
I Greipstad IL som i resten av Idretts-Norge kreves det politiattest av alle som skal utføre 

oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 

med utviklingshemming. Det skal være trygt å sende sine barn på aktiviteter i Greipstad IL.  

 

Prosedyre for politiattest:  

 Har du fått attest tidligere må du be politiet om en kopi. Det vil normalt ikke bli utstedt ny for 

samme formål/stilling. 

Styret er pålagt å oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen (§20 (2) d)). Den ansvarlige 

utformer en bekreftelse på vegne av Greipstad IL, som den som skal søke om politiattest skal 

vedlegge sin søknad. For søkere over 18 år, søkes det elektronisk på http://attest.politiet.no. 

Politiattesten skal så fremvises for den ansvarlige for ordningen i Greipstad IL. Den 

ansvarlige fører oversikt over hvem i Greipstad IL som er avkrevd politiattest, at attesten er 

fremvist og dato for framvisningen.   

Søkere under atten år må søke per post og få søknaden attestert av foreldre/foresatte.  

For mer informasjon: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/.   

 

Idrettslagets antidopingarbeid  
Greipstad IL og våre medlemmer er omfattet av idrettens bestemmelser om 

doping og tar selvfølgelig avstand fra all bruk av dopingmidler. Kristiansand 

kommune krever at idrettslag må være sertifiserte som Rent Idrettslag for å få 

tildelt treningstid i kommunens anlegg. Det er undergruppenes ansvar å 

sertifisere seg som Rent Idrettslag.  

For mer informasjon: https://www.rentidrettslag.no/   
 

Anlegg og utstyr  
Anlegg  
Dette er anleggene som Greipstad IL disponerer/bruker:  

• Hortemo idrettspark  

• Nodelandshallen  

• Idrettshuset på Hortemo  

• Gymsaler i Songdalen 

  

Det er kommunen som eier og drifter Hortemo idrettspark, Nodelandshallen og gymsalene. 

Idrettshuset på Hortemo eier Greipstad IL selv. 

  

Idrettshuset leies kun ut til (styre)medlemmer. Ta kontakt med styret i fotballgruppa for mer 

informasjon.  

  

http://attest.politiet.no/
http://attest.politiet.no/
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
https://www.rentidrettslag.no/
https://www.rentidrettslag.no/
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Utstyr  
Personlig utstyr:  

Fra 1.1.2020 er Macron Greipstad ILs utstyrsleverandør, felles for hele klubben sine 

særidretter (barneidrett, fotball og håndball). 

Fotballen dekker for hver enkelt spiller: 

• Drakter 

• Sokker 

• Shorts 
 
Trenere får utstyrspakke (hva inneholder den?). Forplikter seg til å stille i klubbtøy når man 
representerer klubben. 
 
Håndballen dekker for hver enkelt spiller: 

• Drakter  

• Shorts 
 

Trener får overtrekkstress. Forplikter seg til å stille i klubbtøy når man representerer klubben. 
 

Idrettslagets utstyr:  

Særidrettene sørger for at alle lag har nødvendig utstyr.  

Anbefalt at lagene har:  

• Baller  

• Overtrekks vester  

• Kjegler  

• Nødvendig førstehjelpsutstyr  

 

Rutiner og retningslinjer  
I tillegg til de rutinene og retningslinjene som finnes her i klubbhåndboka, er det i tillegg 

utarbeidet en del instrukser for forskjellige verv og liknende. Disse finner du i 

Organisasjonsplan for Greipstad IL (link).  

Undergruppene har også utarbeidet egne retningslinjer og instrukser. Disse finnes på 

undergruppenes nettsider, http://www.greipstadil.no/handball og greipstadfotball.no.   

Idrettens felles retningslinjer  
Idrettsforbundet har laget noen felles retningslinjer som er retningsgivende for alle 

medlemmer i norsk idrett. Her følger disse retningslinjene i alfabetisk rekkefølge:  

Alkohol   
Idrettsstyret vedtok 16.3.2004 idrettens holdning til alkohol. Dette forholder vi i Greipstad IL 

oss til:  

Les mer her:  

 https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/Alkohol 

http://www.greipstadil.no/handball
http://www.greipstadil.no/handball
http://greipstadfotball.no/
http://greipstadfotball.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/Alkohol
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Dugnadsvett  
Idrettsforbundet har laget noen enkle kjøreregler for dugnadsarbeid som vi forholder oss til i 

Greipstad IL.  

 

Les mer her:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/Dugnad 

  

Publisering av bilder og film  
Norges idrettsforbund har laget noen enkle retningslinjer som vi forholder oss til i Greipstad 

IL 

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan 

ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få 

uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en 

god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas 

Les mer her:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-

film-av-barn/ 

    

Tobakk  
Idrettsstyret har også vedtatt idrettens holdning til røyk og snus som vi forholder oss til i 

Greipstad IL 

Les mer her:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/tobakk 

  

Seksuell trakassering og overgrep  
Idrettsstyret vedtok i september 2010 Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i 

idretten som vi i Greipstad IL forholder oss til:  

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er 

nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 

seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle 

toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå 

diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og 

en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes 

personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.  

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 

oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet 

menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt 

samtykke til.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/Dugnad
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/tobakk
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Les mer her:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/ 

 

Retningslinjer for Greipstad IL  
Greipstad IL har også utarbeidet noen egne retningslinjer. Noen har vi laget selv, mens andre 

er basert på maler fra Norges idrettsforbund.  

Retningslinjer for reiser med idrettslaget  

Alle som representerer Greipstad IL må opptre i tråd med det idrettslaget skal stå for. Styret 

har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes 

ved alle treningssamlinger og konkurranser der vårt idrettslag er representert.  

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i idrettslagets regi at alle utøverne og trenere 

kommer hjem med en positiv totalopplevelse.  

Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og 

trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må hen dekkes opp med støtte på oppgaver 

som er utenomsportslige.   

1. På alle reiser i regi av idrettslaget, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har 

overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret i den respektive gruppen 

bestemmer i samarbeid med trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til 

stevner, treningsleirer og konkurranser.   

2. På reiser i regi av idrettslaget må ansvarlig lagledelse ha tilgjengelig oversikt over alle 

reisende med laget med tilhørende kontaktopplysninger 

3. Foreldre til barn med utfordringer eller spesielle behov må selv ta kontakt med 

styret for å avklare deltagelse på turer.   

4. Alle foreldre som deltar på reisen, skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.   

5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de 

retningslinjer idrettslaget har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til 

trivsel for alle deltakerne.  

6. Reiseleder rapporterer til styreleder i den respektive gruppen i følgende saker: 

Overgrepssaker. Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. 

Økonomisk utroskap. Klare brudd på det idrettslaget ønsker å stå for. Andre saker 

som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.   

7. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.  

8. Reiseleder i samarbeid med styret koordinerer reiserapport med bilder og tekst 

som kan legges ut på nettsiden og/eller Facebook.  

9. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til styret.  

 

 

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/
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Retningslinjer for trenere i Greipstad IL  

Vedtatt av Årsmøtet i Greipstad IL 2023  

Disse Retningslinjene er felles forventninger til hvordan trenere skal oppføre seg overfor 

utøvere, foreldre og når de representerer Greipstad IL.  

Som trener i Greipstad IL bidrar du til: 

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren  

• Positive erfaringer med trening og konkurranse  

• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap  

• At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger  

• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre  

• Vær et godt forbilde  

• Møt presis og godt forberedt til hver trening  

• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen  

• Vis god sportsånd og respekt for andre   

  

Innholdet i treninger i Greipstad IL skal være preget av:  

• En målrettet plan  

• Mestring i opplevelse og ferdigheter  

• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser  

• Effektiv organisering  

• Saklig og presis informasjon  

• Kreative løsninger  

• Fleksibilitet ved problemløsning  

• Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon  

  

Retningslinjer for foreldre/foresatte i Greipstad IL 

Vedtatt av Årsmøtet i Greipstad IL 2023  

Til deg som er forelder/foresatt i Greipstad IL:  

• Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er 

du med følger du idrettslagets regler  

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du  

• Respekter treneren sitt arbeid og anerkjenn treneren overfor barna dine  

• Gå foran som et godt eksempel  

• Motiver barna til å være positive på trening  

• Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i 

arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger 

eller er uenig  

• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om  
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• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy 

• Du kan bidra best ved samarbeid og støtte til det idrettsmiljøet barnet ditt er med i. 

 

Retningslinjer for utøvere i Greipstad IL  

Vedtatt av Årsmøtet i Greipstad IL 2023  

Utøvere i Greipstad IL skal:  

• Vise gode holdninger  

• Respektere og stille opp for hverandre  

• Vise lojalitet mot idrettslag og trenere  

• Følge idrettslagets regler  

• Ta ansvar for godt samhold  

• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til  

• Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med idrettslagets verdier  

  

Retningslinjer mot mobbing i Greipstad IL  

Vedtatt av Årsmøtet i Greipstad IL 2023  

Idretten skal være et trygt sted å være. Vårt idrettslag har nulltoleranse for mobbing, 

trakassering og hets. Trenere og ledere i Greipstad IL skal alltid reagere på slik oppførsel.  

Slik gjør du dersom du oppdager mobbing:  

1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.  

2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som 

blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.  

3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget.  

4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om 

gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp 

med en ny samtale etter en stund.  

5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.  

 

Les mer på Idrettsforbundets temasider:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/ 

 

  

Retningslinjer for bruk av alkohol i Greipstad IL 

Vedtatt av Årsmøtet i Greipstad IL 2023  

Alle tillitsvalgte, medlemmer og representanter for Greipstad IL skal følge idrettslagets 

retningslinjer for alkohol.  

 

 

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/
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• Ingen ledere eller trenere skal komme påvirket til trening, konkurranser eller møter.  

Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol 

i samvær med barn og unge.  

• Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det 

derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.  

  

Idrettslaget og medlemmene i Greipstad IL skal ha klare holdninger til alkohol. Idrettslaget er 

klare på at barn og unge som deltar i organisert aktivitet i regi av Greipstad IL skal møte et 

trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.   

  

 Idrettslagets retningslinjer er i tråd med idrettens felles holdning til alkohol.  
 


