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Innledning 
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om IHK Sparta Sarpsborg og gjøre det enkelt å 
finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes 
og gjøres. 
 
Klubbhåndboka er ferdigstilt av styret etter innspill fra ledere i klubben og er et arbeidsverktøy for 
alle medlemmer, spillere, dommere, foresatte, trenere, ledere, utvalg, ansatte og styret i IHK Sparta 
Sarpsborg. Den kan revideres fortløpende av styret og eventuelle innspill sendes til administrativ 
leder. 
 
Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hva slags 
klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting. 
 

Klubbens historie 
Sparta ble stiftet 23. november 1928 som Arbeideridrettslaget Sparta. I starten var det hovedsakelig 
menn fra byens arbeiderklasse som spilte fotball på en hard grusbane laget av slam fra Borregaard. 
Banen lå på samme område hvor Sparta Amfi står i dag. I tillegg har klubben hatt boksing, bandy, ski 
og friidrett på programmet. 
 
28. oktober 1958 inviterte klubben byens befolkning til et informasjonsmøte, på Festiviteten, for å 
overbevise innbyggerne om at det var tid for å starte et ishockeylag i byen. Begeistringen sto ikke i 
taket, og kommunen sa nei til å bygge en utendørs isflate ved Sarpsborg Stadion. 
 
Sparta ga ikke opp, og på klubbens årsmøte i 1959 ble det vedtatt at ishockey skulle være på 
programmet. I starten ble ishockeykampene spilt på en håndballbane ved Albert Moeskaus vei, og 
bilistene fortvilte fordi vannet som ble sprøytet på banen rant ut og frøs på veien. Allerede samme 
år ble den første utendørsbanen, Grisebingen, bygget på det samme området hvor Sparta Amfi 
ligger i dag. Det var en stor utfordring å holde naturisen i god nok stand, så klubbens driftige og 
modige menn jobbet kontinuerlig med planer om å lage en kunstisbane. 
 
Optimismen, pågangsmotet og innsatsen stoppet ikke med det. Medlemmene i klubben gikk 
sammen og bygde Sparta Amfi på dugnad. Arenaen stod klar i 1963, og var ikke bare Norges, men en 
av Nord-Europas første ishaller. Sparta Amfi står i dag som en bauta over hva et idrettslag kan få til 
av store løft når medlemmene løfter sammen. 

 
«Har det vært noen større visjonærer i Sarpsborgs idrettshistorie enn Arne W. Jansen, Carsten S. 
Pettersen, Gunnar M. Hansen og Carsten Stensrud? Jeg tviler på det.» 
Petter Kalnes, Sarpsborg Arbeiderblad, om byens modige og visjonære menn som prosjekterte og 
gjennomførte byggingen av Sparta Amfi. 
 
IHK Sparta Sarpsborg skal i dag være et bra sted for barn og ungdom. I tillegg til å utvikle spillere fra 
barn til eliteutøvere, skal klubben være et godt sted å vokse opp. De fleste vil ikke ende opp som 
profesjonelle spillere, men alle skal bli tilbudt en meningsfull og utviklende barne- og ungdomstid i 
klubben. Alle skal bli tilbudt god fysisk fostring og en god oppdragelse, med sunne krav og verdier. 
 
Vårt samarbeid med Sparta Sarpsborg Elite er utbredt og eliteidretten gjør Sarpsborg til en attraktiv 
by å bo i. Byens næringsliv, blant dem våre samarbeidspartnere, trenger god arbeidskraft og positiv 
omtale. Vi skal være med på å gjøre byen til et attraktivt sted å etablere seg. Vi skal være med på å 
markedsføre byen ved å støtte ishockeylaget hvor våre egne unge talenter får en mulighet til å bli 
toppidrettsutøvere. 
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Verdier 
IHK Sparta Sarpsborg baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett: «Ærlig, leken, 
ambisiøs og inkluderende» og Norges Ishockeyforbund sine felles vedtatte verdier for Norsk 
ishockey «Raus, engasjert og ekte». 
 
Ut fra disse fellesverdiene har IHK Sparta Sarpsborg tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben 
vår. IHK Sparta Sarpsborg sine verdier: «Stolt, engasjert og inkluderende». 
 
Verdiene skal hjelpe oss til 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 
 

Visjon 
Klubbens visjon er: «IHK Sparta Sarpsborg skal tilby det beste idrettsmiljøet for barn og ungdom i 
Norge». 
 
Det er summen av alles prestasjoner, både på og utenfor isen, som kan virkeliggjøre visjonen vår. Vi 
tror på en konstant samhandling mellom individet og laget. Alle våre medlemmer, spillere og ledere 
skal ha en åpenbar plass i virksomheten og skal kjenne sin tilhørighet, samt være med å bidra og få 
oppleve å utvikles i IHK Sparta Sarpsborg. 

• Tilhørighet innebærer at alle skal kjenne sin verdi i og for virksomheten 

• Å bidra innebærer at alle, uavhengig av kompetanse, aktivt skal være med å bidra positivt 
for virksomheten og individenes utvikling 

• Alle i virksomheten skal kjenne seg verdsatt for det som de er med på og bidrar til 
 

Vi har også Norges Ishockeyforbund sin visjon «Ishockeyglede for alle» med oss i klubbhverdagen. 
 

Virksomhetsidé 
Klubben sin virksomhetsidé: «IHK Sparta Sarpsborg skal være en ledende aktør for utvikling av 
ishockey til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i Sarpsborg, både i egen regi og i samarbeid 
med IL Sparta Ishockey Elite». 
 
Denne idéen forteller hva klubben vår i all hovedsak skal drive på med. Virksomhetsidéen definerer 
hva som er det unike med IHK Sparta Sarpsborg og den aktiviteten vi tilbyr. Den forteller hva vi tilbyr 
som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber. 
 
Verdiene, visjonen og virksomhetsidéen er rettledende for alle involvert i IHK Sparta Sarpsborg. 
Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive 
på med og ha fokus på av oppgaver. 

Hovedmål 
Hovedmålet til IHK Sparta Sarpsborg er «Flest mulig, lengst mulig».  
Målet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene, og ikke 
minst hvordan vi skal kunne være den aktøren virksomhetsidéen beskriver. Det er et overordnet mål 
som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av ulike delmål – og 
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innenfor hvilke fokusområder man ønsker å oppnå målene. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det 
kan revideres etter behov. 
 

Fokusområder 
For å kunne strekke oss mot hovedmålet vårt har vi valgt ut fire fokusområder. 
 
Trenerkompetanse 
IHK Sparta Sarpsborg skal først og fremst være en arena der barn og unge opplever trivsel, trygghet, 
tilhørighet, respekt og toleranse. Det skal være aksept for at det å spille ishockey har en verdi i seg 
selv, uavhengig av nivå̊. 
Deltakelse i ishockey skal skape varig interesse for aktivitet og stimulere til positive sosiale 
opplevelser, slik at utøverne får et livslangt forhold til idretten vår. Samtidig skal de stimuleres på 
basisferdigheter og mestring, der trenerne skal ha et langsiktig utviklingsperspektiv. I dette arbeidet 
er trenerens faglige kompetanse og evne til å se hele mennesket sentralt.  
 
Verdiarbeid, holdninger og mangfold 
IHK Sparta Sarpsborg skal ha rom for mangfold og stor toleranse for deltakelse. Vi bør gjenspeile det 
norske samfunnets mangfoldighet og sammensetning, og jobbe for at norsk ishockey skal oppleves 
som en god arena å komme til. Lagene er viktige bidragsytere til at de rette holdninger blir 
gjenspeilet blant spillere, dommere og foresatte. Holdningsarbeidet skal være godt representert i 
trenerutdanningen, og fokus på utvikling av hele mennesket skal stå sentralt i klubbens arbeid. 
 
Klubbutvikling 
IHK Sparta Sarpsborg skal styrkes som styrende enhet for å være rustet for å møte de 
samfunnsmessige krav og utfordringer som kommer. I tillegg skal vi sikre kontinuitet og åpenhet for 
alle involvert i vår klubb. Organisasjonsmessig skal vi bli en bedre klubb som møter medlemmene 
våre på best mulig måte. 
 
Økonomi som barriere 
Vi må alle bidra til at vi får mest mulig ishockeyglede for minst mulig ressurser. Vi ønsker ikke at 
ressursbruk skal utgjøre et hinder for deltakelse, og vil arbeide for at man ikke skal bli ekskludert fra 
idretten vår på grunn av manglende ressurser.  
 
Les mer:  Klubbens strategiplan (under arbeid) 

Organisasjon 
I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan klubben er organisert, hvem som gjør hva og 
hvordan ulike deler av organisasjonen fungerer. 
 

Organisasjonsplan 
Styret har utarbeidet en organisasjonsplan med organisasjonskart og beskrivelser av ansvaret og de 
viktigste oppgavene som gjelder for de ulike funksjonene i klubben. 
 
Les mer:  Klubbens organisasjonsplan 
 

Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er 
nærmere beskrevet i klubbens lov. 

https://www.ihksparta.no/media/2685/organisasjonsplan-ihk-sparta-sarpsborg-pr-240421.pdf
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For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én 
måned og ha betalt kontingent. 
 
Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør 
delta på årsmøtet. 
 
Les mer:  Klubbens årsmøtedokumenter og -protokoller 

  IHK Sparta Sarpsborg sin lov 
 

Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Lovpålagte oppgaver for styret: 

• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

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

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere idrettslaget utad 

• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

• Oppnevne en ansvarlig for barneidretten 

• Oppnevne en som er ansvarlig for jente-/damehockey (NIHF) 
 
Andre viktige oppgaver: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

• Stå for idrettslagets daglige ledelse 

• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

• Oppnevne personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er 
dekket av underslagsforsikring 

• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

• Oppdateringer i klubbhåndboka 
 

Styrets arbeid 
Styret i IHK Sparta Sarpsborg gjennomfører ett styremøte pr kalendermåned, flere ved behov. 
Møtene avholdes på kontoret til administrasjonen. Alle styrets medlemmer har signert en 
taushetserklæring. 
 
Styremøtene gjennomføres etter en planlagt agenda, hvor hastesaker tas opp under eventuelt. 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene 
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende sin egen stemme. 

https://www.ihksparta.no/om-ihk/styremoete-aarsmoeteprotokoller/
https://www.ihksparta.no/media/2686/lov-for-ihk-sparta-sarpsborg-pr-240421.pdf
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Referatene fra styremøtene publiseres fortløpende på klubbens nettside. Signerte referater 
oppbevares på administrasjonskontoret. Vedtak og orienteringssaker unntatt offentligheten føres i 
en B-protokoll. I så tilfelle gjøres det et notat i det offentlige referatet. 
 
Styremøter kan avholdes skriftlig (for eksempel pr e-post) eller i fjernmøte (for eksempel pr 
telefon/videokonferanse) dersom et flertall av styremedlemmene gir sin tilslutning til dette. 
 
Ved behov for et hastevedtak vil innstilling og forslag til vedtak sendes til styremedlemmene pr e-
post, og styremedlemmene svarer på samme e-post. Både den originale e-posten og 
styremedlemmets svar lagres. Vedtaket protokollføres ved neste styremøte og e-
postkorrespondansen vedlegges referatet. 
 
Les mer: Styremøtereferater, vedtak og årsmøteprotokoller 

  Velkommen som styremedlem 

 

Ansatte 
Styret har valgt å profesjonalisere deler av IHK Sparta Sarpsborg. Vi har to ansatte i 100% stilling: 

• Administrativ leder 

• Utviklingsansvarlig U18-U15 og trener St. Olav Toppidrett 
 
Les mer: Retningslinjer for ansvar- rolle- og arbeidsfordeling styret og administrasjon 
 

Utvalg/komiteer 
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, fremgår av klubbens lov. Dette gjelder 
valgkomite, valgt revisor og kontrollkomité. Styret har lagd en egen folder til valgkomiteen. 
 
De styreoppnevnte utvalgene har ansvar og hovedoppgaver for utvalgene som beskrives av styret 
selv, når det vedtar å opprette utvalgene. Beskrivelsen skal inneholde hvordan utvalget/komitéen er 
bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komitéen har. 
 
Styreoppnevnte utvalg i IHK Sparta Sarpsborg er: 

• Sportsrådet (U16-U21) 

• Dommerutvalget 

• Ungdomsutvalget 
 
Les mer: Informasjon til valgkomiteen 
 

Lagledelsene 
IHK Sparta Sarpsborg har en lagledelse for hvert av lagene i klubben. Det er disse personene som 
gjør at laget fungerer best mulig. Aktive og engasjerte foresatte er med på å gi spillerne et godt 
organisert opplegg der man får den ønskede sportslige og sosiale utviklingen. 
 
Les mer: Laghåndbok IHK Sparta Sarpsborg 

https://www.ihksparta.no/om-ihk/styremoete-aarsmoeteprotokoller/
https://www.ihksparta.no/media/2712/velkommen-som-styremedlem-i-ihk-sparta-sarpsborg.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2687/retningslinjer-for-ansvars-rolle-og-arbeidsfordeling-mellom-styret-og-administrasjon.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2671/velkommen-som-valgkomitemedlem-i-ihk-sparta-sarpsborg.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2684/lagha-ndbok-ihk-sparta-sarpsborg-pr-240421.pdf
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Klubbens lov 
IHK Sparta Sarpsborg sin lov er en kopi av lovnormen for idrettslag. Lovnormen er ufravikelig og 
inneholder et minimum av det klubben må ha i sin lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men 
tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og fremgå 
av protokollen. Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret å gjøre eventuelle nødvendige endringer 
i eget regelverk. Slike lovendringer skal ikke vedtas av årsmøtet. Endringer skal gjøres kjent i 
organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.  
 
Styret i IHK Sparta Sarpsborg har valgt å ikke ha noen tillegg i loven, men heller å lage denne 
klubbhåndboken som detaljert beskriver vår klubb. 
 
Les mer:  IHK Sparta Sarpsborg sin lov 

Medlemskap 

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, e-postadresse og 
telefonnummer i Rubic – Medlem, som er et medlemssystem som tilbys av integrasjonspartner med 
avtale med NIF.  Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 
15 år.  

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til 
idrettslaget eller andre organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund. Alle som har betalt 
medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er 
betalt. Mer om medlemskap finnes i klubbens lov. 
 

Medlemskontingent og treningsavgift 
Alle spillere og dommere må være medlem i IHK Sparta Sarpsborg for å kunne delta i aktiviteter i 
klubbens regi, både treninger og kamper. Man må også være medlem for å ha stemmerett på 
årsmøtet og derfor ønsker vi flere medlemmer blant foresatte og andre. Til disse tilbyr klubben 
familie- og støttemedlemskap. Medlemskapet betales for en sesong av gangen og vedtas på 
årsmøtet.  
 
IHK Sparta Sarpsborg leverer, både i sesong og i halesesong, et rikt og godt tilbud til sine spillende 
medlemmer. For å opprettholde og videreutvikle dette tilbudet, må hver enkelt spiller betale 
treningsavgift til klubben. Avgiften er differensiert ut fra alder og er med på å finansiere det totale 
sportslige tilbudet klubben har. 
 
Les mer:  Priser medlemskap og treningsavgift 

Tilskudd/støtteordninger til treningsavgift for barn og unge 

 
Klubbens aktivitetstilbud 
IHK Sparta Sarpsborg har en skøyte- og hockeyskole, en dommergruppe, seks aldersbestemte lag i 
barneidretten (U8-U13), tre aldersbestemte ungdomslag (U14-U16) og en elitedel med U18, U21 og 
damelaget. 
 

https://www.ihksparta.no/media/2686/lov-for-ihk-sparta-sarpsborg-pr-240421.pdf
https://www.ihksparta.no/om-ihk/medlemskaptreningsavgift/
https://drive.google.com/file/d/1SPjE5429NWxjSWJIym0NW5X3TGTndocI/view
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Barne- og ungdomshockey 
Vi skal fokusere på utvikling av hockeyspillere uansett nivå av suksess de oppnår. Alle skal gis 
mulighet til å delta, lære ferdigheter og gis mulighet til å oppnå en følelse av mestring og suksess. Vi 
vil gi barn og ungdom en meningsfull og god opplevelse. I tillegg skal vi legge til rette for at gutter og 
jenter skal kunne nå et høyest mulig nivå. 
 
 
Skøyte- og hockeyskolen 
Dette er gruppen med barn som legger fundamentet for hele vår virksomhet - og dermed vårt 
viktigste innsatsområde. 
 
Les mer:  Håndbok for skøyte- og hockeyskolen (under arbeid) 
 
Barneidrett 
All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i idrettens barnerettigheter 
og bestemmelsene om barneidrett. Klubben skal til enhver tid ha en oppnevnt barneidrettsansvarlig. 
 
Dette innebærer at 

• aktiviteten skjer på barnas premisser 

• barna har det trygt 

• barna har venner og trives 

• barna opplever mestring 

• barna får påvirke egen aktivitet 

• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 
 

Les mer:  Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett 

Den Blå Veien 

 
Ungdomsidrett 
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben 
og trenerne skal sørge for 

• at ungdom kan bli så gode som de selv vil 

• å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere 

• at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet 

• at ungdom får bidra med det de kan 

• at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg 

• at treningsavgiften er overkommelig for ungdom 
 

Les mer:  Retningslinjer for ungdomsidrett  

Den Blå Veien 

 
Eliteidrett 
IHK Sparta Sarpsborg og IL Sparta Ishockey Elite har inngått et tett samarbeid for å få flere lokale 
spillere til å lykkes på Sparta Sarpsborg sitt A-lag. Det sportslige samarbeidet er avtalefestet. IHK 
Sparta Sarpsborg gjør det daglige arbeidet, mens Elite bidrar med kompetanse og ressurser til å 
tydeliggjøre hva som faktisk skal til for å lykkes på toppnivå. Vi har et felles mål om å alltid få se og 
oppleve et A-lag hvor sentrale spillere har hjertet på utsiden av drakta – fordi de har gått hele Den 
Blå Veien fra skøyte- og hockeyskolen opp til Elite. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.ihksparta.no/media/2648/2-2021-den-bla-veien.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
https://www.ihksparta.no/media/2648/2-2021-den-bla-veien.pdf
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Les mer:  Den Blå Veien 

 
Kamper på de ulike alderstrinnene 
Kampaktivitetene varierer ut ifra alder, både i oppstarttidspunkt hver sesong, reiseavstand og antall 
kamper. 
 
Hockeyskolen: Kan delta i en avsluttende cup sammen med andre lag i gamle Østfold 
U8-U10:  Deltar i regionsserien til NIHF Region Oslo og Viken Øst  
U11-U13:  Deltar i serie for barneidrett approbert av Norges Ishockeyforbund 
U14-U16:   Deltar i serie for ungdomsidrett approbert av Norges Ishockeyforbund 
  Kvalifisering og ev deltagelse i Forbundscup U15 og U16 
U18-U21:  Deltar i serie og sluttspill for eliteidrett approbert av Norges Ishockeyforbund 
 
Alle lagene deltar også i en eller flere aktuelle turneringer og cuper i løpet av sesongen, avhengig av 
alderstrinn. 
 
Fra U15 kan enkelte spillere bli tatt ut av overliggende organisasjonsledd til regionslag, landslag og  
landslagssamlinger. 
 
Les mer:  Serieoppsett U8-U10 

Serieoppsett resterende lag 

Kvinner Elite 
Elitesatsing for kvinner senior må ses separat fra herresatsningen da det ikke er noe annet tilbud i 
nærliggende kommuner og byer enn IHK Sparta Sarpsborg for kvinner elite. Andre momenter som 
spiller inn er at utbredelse av kvinnehockey, og antall spillere, er totalt forskjellige fra herresiden 
også på landsbasis. Klubben har en grunnleggende målsetning om å gi samme muligheter for kvinner 
som for herrer.  
 
Damelaget deltar i Elite og det er viktig å ha den rette balansen i satsingen. Det er ofte stor 
aldersforskjell og ulik sivil status. Dette gjør at det er viktig å finne frem til et sportslig tilbud som 
favner flest mulig, dog med et elitepreg. 
 
Kamper 
IHK Sparta Sarpsborg deltar i eliteserien for kvinner approbert av Norges Ishockeyforbund, og 
kvalifisering og ev deltagelse i NM for kvinner. Laget kan delta i aktuelle turneringer og cuper i løpet 
av sesongen. 
 
Fra 14-årsalderen kan enkelte spillere bli tatt ut av overliggende organisasjonsledd til regionslag, 
landslag og landslagssamlinger. 
 
Les mer:  Serieoppsett Kvinner Elite 
 

Dommerutvikling 
IHK Sparta Sarpsborg startet sesongen 2020/2021 en viktig snuoperasjon som skal implementere 
dommerne som en likeverdig del av klubben vår, på lik linje som spillere, trenere, ledere og 
foresatte. Gjennom å endre holdninger mot dommere, forbedre fasilitetene og sørge for nødvendig 

https://www.ihksparta.no/media/2648/2-2021-den-bla-veien.pdf
http://www.oihk.no/serierunder-u9-10/
https://www.hockey.no/live
https://www.hockey.no/live/Schedule?date=17.11.2020&tournamentid=397978&teamid=190529
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utstyr skal vi utvikle en dommergruppe som er stor nok, stabil nok og dyktig nok til at IHK Sparta 
Sarpsborg imøtekommer NIHF sine regler om klubbenes utvikling av dommere. 
 

• Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket kampaktivitet  

• Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper 

• Klubben skal utvikle aktiviteter og treninger som vi skal tilby våre dommere 

• Alle våre dommere skal inneha medlemskap i klubben 

• Dommerutvalget skal utarbeide retningslinjer og forventninger både til klubb og til 
dommere 

• Vi skal ha klare retningslinjer for hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs, 
utvikling) 

 
Les mer:  Aktuelle dokumenter og linker fra klubbens arbeid med dommerutvikling. 
 
Aktiviteter for dommerne 
IHK Sparta Sarpsborg skal opprette aktivitet og utvikle denne, som både egne dommere og dommere 
fra andre klubber kan delta på. Disse vil ligne på spillernes tilbud, men forekommer ikke like hyppig. 
 

• Dommersamlinger 
o Istreninger 
o Fystreninger 
o Teoritimer 
o Sosialt/Teambuilding 

 

Ressurs 
Vi tilbyr våre spillere og dommere istid hver ukedag etter skolen. Denne tiden er satt av til frilek og 
er ikke organisert på noen måte. Når man f.eks spiller fotball er det enkelt å gjøre det også hjemme i 
hagen eller gata. Spiller man hockey har man som regel ikke samme mulighet til frilek. 
Erfaringsmessig er disse treningene, som er betonet med lek og spill, meget effektive for de 
grunnleggende ferdighetene. Denne ekstra aktiviteten former kroppens motoriske og koordinative 
egenskaper. IHK Sparta Sarpsborg oppfordrer derfor flest mulig til å delta mest mulig på dette. 
 

Les mer:  Retningslinjer og regler for ressurstrening 
 

Klubbens camper og cuper 
IHK Sparta Sarpsborg har flere arrangementer, som egne spillere så vel som spillere fra andre 
klubber kan delta på.  
 

• Warriors Camper 
o Høstcamp 
o Romjulscamp 
o Vintercamp 
o Sommercamp 
o Keepercamp 
o Elitecamp 
o Skillscamp 

• IHKs Hockeyakademi 

• Warriors Cup 
o U9 

https://www.ihksparta.no/dommere/aktuelle-dokumenter-og-linker/
https://www.ihksparta.no/media/2690/retningslinjer-for-ressurstreninger.pdf


14 

 

o U10 
o U14 

 
Les mer:  Warriors Camp 
 

Sportsplanen Den Blå Veien  
Klubben har utarbeidet en egen sportsplan som inneholder all informasjon om den sportslige delen 
av klubbdriften.  
 
Les mer:  Den Blå Veien 

Klubbdrift  
I denne delen av klubbhåndboka beskriver vi hvordan vi arbeider for å oppnå en velfungerende drift 
av IHK Sparta Sarpsborg. 
 

Årshjul 
IHK Sparta Sarpsborg sin administrasjon har et omfattende årshjul som brukes i den daglige driften. 
For våre medlemmer har vi forenklet dette og satt inn aktuelle hendelser for medlemmer og 
foresatte. 
 

Januar:   Medlemsmøte 

Februar:  Vintercamp  Lotteri    Treningsavgift del 2 

Mars:   Årsmøte 

August:  Sommercamp   1. istrening (arr. A-lag) 

September:  Høstcamp  Medlemskontingent  Treningsavgift del 1 

Oktober:  Lotteri 

Desember:  Ev. romjulscamp 

 

Medlemshåndtering 
Klubben benytter Rubic - Medlem, som er et elektronisk medlemssystem med full integrasjon med 
NIF. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over 
utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter og påmeldingsavgifter. Rubic er gratis å bruke 
for klubbens medlemmer. 
 
GDPR – Global Data Protection Regulation 
Ved innmelding i IHK Sparta Sarpsborg skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, e-
postadresse og telefonnummer i Rubic – Medlem. Navn og kontaktinformasjon til foresatte må 
oppgis dersom medlemmet er under 15 år. IHK Sparta Sarpsborg benytter idrettens veileder for 
behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet. 
 
Les mer:   Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten 
 

Kurs og utdanning 
Deltakelse i ishockey skal skape varig interesse for aktivitet og stimulere til positive sosiale 
opplevelser, slik at alle involverte får et livslangt forhold til idretten vår. Samtidig skal utøverne 

https://www.ihksparta.no/warriors-camp/
https://www.ihksparta.no/media/2648/2-2021-den-bla-veien.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b76bdf5aeef347cca131ff8c304ce40c/veileder-for-informasjonssikkerhet-i-idretten20.12.2017_s.pdf
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stimuleres på basisferdigheter og mestring, der trenerne og ledere skal ha et langsiktig 
utviklingsperspektiv. I dette arbeidet er trenerens og lederens faglige kompetanse og evne til å se 
hele mennesket sentralt. 
 
Vi skal arrangere egne temadager/-kvelder og grunnleggende kurs for både trenere, ledere og 
foresatte, samtidig som vi tilbyr trenerne utdanning gjennom regionen og forbundet, og lederne 
ekstra kompetanse gjennom Viken Idrettskrets og andre aktører. 
 
Trenere, ledere og foresatte i IHK Sparta Sarpsborg kan alltid ta kontakt med klubbledelsen for 
veiledning og støtte. 
 
IHK Sparta Sarpsborg 

• Temamøter/-kvelder 
o Velkommen til klubben (ved sesongstart for lagledelse U8 hver sesong) 
o Velkommen til klubben (ved sesongstart for foreldregruppen til U8 hver sesong) 
o Materialforvalters oppgaver 
o Førstehjelp 
o Andre aktuelle temadager for både ledere, trenere, spillere og foresatte 

 

• Kurs og opplæring 
o Sekretariat 
o Klokka 
o HockeyLive 
o Fair play-vert 
o Webansvarlig 
o Slipekurs 
o Gjennomgang av klubbens styrearbeid i praksis (nye styremedlemmer) 
o Klubbdommerkurs 
o Regel-/holdnings-/fair play-kurs 

 
NIHF Region Oslo og Viken Øst 

• Instruktørkurs ishockey: 4-6 år (skøyte- og hockeyskolen)  

• Trener I – Del 1: 7-9 år  

• Trener I – Del 2: 10-12 år 

• Målvakttrenerkurs I 

• Regiondommerkurs 
 
Norges Ishockeyforbund 

• Trener II: 13-15 år  

• Trener III: 16-19 år 

• Målvakttrenerkurs II 

• Forbundsdommerkurs 

• Webinarer med ulike temaer 
 
Viken Idrettskrets 

• Lederkurs for ungdom 

• Møteledelse 

• Årsmøtegjennomføring (styre-/nestleder) 

• Økonomi- og budsjetteringskurs (klubbens økonomiansvarlig) 

• Sunn idrett: Ernæring og kosthold (for utøvere 13+ og deres foresatte) 

• Valgkomitéens oppgaver og arbeid 
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• Kontrollkomitéens oppgaver 

• Kurs for barneidrettsansvarlig 

• Kurs om barneidrett 
 
Les mer:  Trenerutdanning NIHF 

Kurs Viken Idrettskrets 

 
Klubben tilbyr ofte kurs direkte til trener og leder, imidlertid kan disse også henvende seg til 
administrativ leder ved ønske om et kurs. 
 

Dugnad og frivillig arbeid 
Klubben vår drives i hovedsak av frivillige. De eneste som får lønn får sitt arbeid er administrativ 
leder og utviklingsansvarlig for U8-U15. Alle andre ledere og funksjoner jobber frivillig. Det vil si at 
spillere, medlemmer, foresatte, familie og andre stiller opp uten å motta lønn. Dugnad sparer 
idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Denne ubetalte innsatsen er 
en avgjørende ressurs og helt nødvendig for at IHK Sparta Sarpsborg fortsatt skal ha gode 
aktivitetstilbud, bli et godt sted å være og for at vi skal kunne utvikle klubben videre.  
 
Vi håper at dugnadsarbeidet oppleves som sosialt, gøy og frivillig – det vil da kunne bidra til å styrke 
fellesskapet i klubben. Det er mange oppgaver som skal løses og din innsats blir satt stor pris på, 
både på lag- og klubbnivå. 
 
Laget har følgende arbeidsoppgaver til foresatte: 

• Arbeid i forbindelse med lagets kamper 

• Rolle i lagledelsen, f.eks lagleder, materialforvalter eller kasserer 

• Dugnader i regi av laget til lagkassen 
 
Klubben har følgende arbeidsoppgaver til foresatte og/eller spillere (ungdom): 

• Lagarbeid i sammenheng med A-lagets kamper: Loddsalg, feiing og rydding 

• Café Pucken + kioskene i Sparta amfi under A-lagskamper: Opptil 25 timer pr sesong 
 
Andre klubbrelaterte forpliktelser: 

• Delta i salgsfremmende tiltak to til tre ganger per sesong (fra og med U9). 

• Stordugnad med rydding og vasking i arenaen ved behov. 
 
Annet aktuelt frivillig arbeid: 

• Café Pucken 

• Hockeyshopen 

• Websiden ihksparta.no 

• Velges av årsmøtet: 
o Klubbstyret 
o Valgkomitéen 
o Kontrollutvalget 

 
Klubben vil alltid ha behov for frivillige! Hvor vi trenger deg mest kan du gjerne spørre eget lag eller 
administrativ leder om. 
 

https://www.hockey.no/utvikling/trenerutdanning/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/kurs/
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Et idrettslag kan ikke pålegge eller tvinge noen til dugnad, men Norges Idrettsforbund oppfordrer 
alle til å stille opp. Skulle du derimot ha utfordringer med å bidra, så ta kontakt med administrativ 
leder. Da kan vi legge en plan sammen – nøkkelen er god kommunikasjon. 
 

Politiattester 
IHK Sparta Sarpsborg skal kreve politiattest av alle ansatte, trenere, ledere og andre frivillige som 
skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
eller mennesker med utviklingshemming.  
 
Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest: 
 

• Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag 

• Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine 
barn 

 
IHK Sparta Sarpsborg skal ikke motta/lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn. Vi 
følger Norges Idrettsforbund sine retningslinjer på hvor ofte vi krever ny politiattest, som pr nå er 
hvert tredje år. Ved fremvisning blir dato for utstedelse og dato for fremvisning lagret på aktuell 
person i Rubic – Medlem. 
 
Les mer:  Bekreftelse på formål fra IHK Sparta Sarpsborg og søknadsprosess 
 

Klubbens antidopingarbeid 
Klubben og alle våre medlemmer er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. IHK Sparta 
Sarpsborg tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler og er sertifisert som «Rent idrettslag». Våre 
eldste spillere på U18, U21 og damelaget skal ta e-kurset «Ren Utøver». 
 
Les mer:  Informasjon om Rent Idrettslag fra Antidoping Norge 
  Sertifiseringsbevis IHK Sparta Sarpsborg 
 

Kommunikasjon 
Kommunikasjon er vanskelig - og god kommunikasjon er en kunst. IHK Sparta Sarpsborg ønsker å bli 
oppfattet som enkel å kommunisere med og vi har derfor sett på hva vi mener kan fremme god 
kommunikasjon i klubben vår. 
 
Kommunikasjonsstrategi 
IHK Sparta Sarpsborg skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi ved hjelp av en mal utviklet av 
Norges Idrettsforbund. Vi ønsker å bruke tid på dette, for best resultat. Dokumentet vil bli publisert 
her når det er ferdigstilt. 
 
Les mer:  IHK Sparta Sarpsborg sin kommunikasjonsstrategi (under arbeid) 
 
Klubbens nettside 
IHK Sparta Sarpsborg har en hjemmeside som inneholder informasjon og opplysninger om klubben, 
samt nyheter fra både klubb og lag. Ofte vil hjemmesiden være potensielle nye medlemmer sitt 
første møte med klubben, samtidig som andre klubber og lag søker kontakt, så det er viktig at 
kontaktinfo og våre aktiviteter er oppdatert og godt synlig. For våre medlemmer skal nettsiden 
oppdateres jevnlig, slik at aktuell informasjon og nyheter blir kjent i klubben.  
 

https://www.ihksparta.no/media/2697/politiattestordningen.pdf
https://www.rentidrettslag.no/
https://www.ihksparta.no/media/2606/signert-sertifisering.pdf
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Klubben har en webansvarlig, samtidig som lagene har hver sin webansvarlig som administrerer 
lagsidene. Administrativ leder er redaktør. Et webutvalg er planlagt opprettet for å levere bedre, 
flere og bredere saker. 
 
Les mer:  Klubbens nettside 
 
Sosiale medier 
Klubben har utarbeidet retningslinjer for vår egen bruk av sosiale medier, og vi har også en holdning 
til medlemmers bruk. Vi ønsker å være tilstede på arenaer der brukerne og interessentene våre er. 
For å yte service, informere, reklamere, komme i dialog og gi muligheter for deling av opplevelser 
knyttet til klubben vår. Riktig bruk av sosiale medier, i sammenheng med vår hjemmeside, vil også 
øke synligheten vår og gjøre flere klar over hva vi som klubb tilbyr. Sosiale medier kjennetegnes av 
deltagelse, dialog, fellesskap, åpenhet og frihet. Ved aktivt å delta i sosiale medier, kan vi komme 
nærmere medlemmene våre.  
 
Les mer:  IHK Sparta Sarpsborg i sosiale medier 

IHK Sparta Sarpsborg på Facebook 

IHK Sparta Sarpsborg på YouTube 

IHK Sparta Sarpsborg på Instagram 

 
Lagledermøter 
Det er viktig for klubben å få vite hva som rører seg i lagene, og derfor har klubbledelsen og 
laglederne jevnlig kontakt i hverdagen. Samtidig er det viktig å ha noen faste møtepunkter, og 
lagledere skal føle at de blir fulgt opp og satt pris på. Klubben avholder to lagledermøter hver sesong 
- et ved sesongstart og et etter nyttår. Flere ved behov. Møtet holdes av klubbens administrative 
leder og styret skal være representert. 
 
Materialforvaltermøter 
Lagenes matriser har en viktig jobb i forhold til både klubbens, lagets og spillernes utstyr. Hver 
sesong gås det igjennom trenings- og kampdrakter for bestillinger, og en generell sjekk av klubbens 
utstyr for eventuelt vedlikehold. Vi avholder to materialforvaltermøter hver sesong - et ved 
sesongstart og et ved sesongslutt. Flere ved behov. Møtet holdes av klubbens 
hovedmaterialforvalter og klubbens ledelse kan være representert. 
 
Medlemsmøter 
IHK Sparta Sarpsborg er avhengig av god kontakt med sine medlemmer og foresatte, og vi er en åpen 
klubb. Vi skal avholde minst ett medlemsmøte hver sesong, hvor små og store ting kan tas opp, og 
innspill og ønsker kan framlegges klubben på en konstruktiv måte. I tillegg har personer med ulike 
ansvarsområder i klubben innlegg om arbeidet sitt så langt i sesongen. Møtet kan ev gjennomføres 
samtidig som en temakveld. Møtet ledes av styreleder, og styret og administrasjonen skal være 
tilstede. 
 

Logo og profil 
I forkant av sesongen 2020/2021 gikk A-laget tilbake til røttene med ny logo og profil. IHK Sparta 
Sarpsborg fulgte etter fra sesongen 2021/2022. 
 
All bruk av logo skal i forkant godkjennes av administrativ leder i IHK Sparta Sarpsborg. 
 
Les mer:  Grafisk profil Sparta Sarpsborg 

https://www.ihksparta.no/
https://www.ihksparta.no/media/2691/retningslinjer-for-sosiale-medier.pdf
https://www.facebook.com/ihksparta
https://www.youtube.com/channel/UCxIECzaFszy4ysTUytnbezA/playlists?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/ihkspartasarpsborg/
https://www.ihksparta.no/media/2698/grafisk_profil-web.pdf
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Tilbake til røttene 

 

Drakt- og utstyrsfarge 
Styret i IHK Sparta Sarpsborg har vedtatt følgende drakt og utstyrsfarger for klubben. Vedtaket sikrer 
et gjennomført utseende for hele klubben med en klar gjenkjennelseseffekt. 
 
 
Hjemme 

• Blå drakt 

• Blå hjelm 

• Blå bukse 

• Blå strømper 
 
 
Borte 

• Hvit drakt 

• Blå hjelm 

• Blå bukse 

• Blå strømper 

IHK Sparta Sarpsborg bytter draktfarge fra og med sesongen 2021/2022. Vi vil dermed fremstå som 
én samlet klubb selv om IHK og Elite er to juridiske enheter. 

Spillere gis to sesonger på å bytte utstyrsfarge og vi oppfordrer ikke til å bytte nytt og helt brukbart 
utstyr. Det er ikke styrets hensikt å pålegge spillere og foresatte en merkostnad, men at dere skal 
bytte til ny utstyrsfarge når behovet for nytt utstyr er tilstede - dog innen forkant av sesongen 
2023/2024. 
 

Café Pucken 
Café Pucken ligger i 2. etasje i Sparta amfi og er heleid av IHK Sparta Sarpsborg. Pucken drives med 
stor frivillig innsats fra klubbens ildsjeler og på dugnad av klubbens spillere og foresatte. Pucken er 
klubbens største inntektskilde. 
 
Les mer:  Café Pucken - spis og kos deg i klubbens egen café 
 

Hockeyshopen 
Siden 2007 har IHK Sparta Sarpsborg tilbudt hockeyutstyr til meget konkurransedyktige priser 
gjennom Hockeyshopen, som har lokaler i Sparta amfi. Aksjeselskapet er heleid av klubben og drives 
med stor frivillig innsats. Butikken har kunder fra både fjern og nær, i tillegg til å være et godt tilbud 
for egen klubb. 
 
Les mer:  Hockeyshopen - din lokale leverandør av hockeyutstyr 
 

Kompensasjon for verv 
Vi setter stor pris på at personer tar på seg et verv i klubben vår og har en kompensasjonsordning for 
disse. 
 

https://www.ihksparta.no/forsiden/tilbake-til-roettene/
https://www.ihksparta.no/arena/cafe-pucken/
https://www.ihksparta.no/hockeyshopen/
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Hver lagledelse får til fordeling 

• 35 timer fritak for kioskdugnad 

• 5 sesongkort til A-lagets kamper 
 
Styremedlemmer, Hockeyshopen og andre tidkrevende verv 

• Fritak for kioskdugnad 
 
Etter hver sesong arrangeres en sesongavslutning for alle trenere og ledere i IHK Sparta Sarpsborg. 
 

Retningslinjer for verv 
Her beskrives IHK Sparta Sarpsborg sin forvaltning av verv i klubben, uavhengig om det er et 
kompensert verv eller ikke. Har man et frivillig verv i klubben er man pålagt å følge de til enhver tid 
gjeldende regler og retningslinjer som settes av Norges Idrettsforbund, Norges Ishockeyforbund, 
NIHF Region Oslo og Viken Øst og IHK Sparta Sarpsborg. 
 
Lagledelse 
Lagledere blir valgt av foreldregruppen, i samråd med hovedtrener. Materialforvaltere og annen 
lagledelse blir valgt av foreldregruppen, i samråd med lagleder og trener. 
 
Andre verv nedsatt av klubben 
Andre verv som for eksempel trenere, kioskansvarlig eller materialforvalter for klubben blir utnevnt 
av administrativ leder og/eller styret i klubben.  
 
Støtte og opplæring 
IHK Sparta Sarpsborg skal sørge for at nye frivillige har tilgang til opplæring og støtte i henhold til 
klubbhåndboken, slik at de vet hva klubben forventer og på best mulig måte kan skjøtte sitt verv. 
 
Kvalitet på utført verv 
Verv som ikke utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer i idretten generelt og i 
IHK Sparta Sarpsborg skal meldes inn til administrativ leder. Alle kan melde ifra.  
 
Tiltak etter avviksmelding 
Saken blir gjennomgått på en ordentlig måte og alle som det viser seg at ikke utfører sitt verv i 
henhold til gjeldende retningslinjer vil først få en muntlig advarsel om hva som er i strid med 
gjeldende retningslinjer. Ved andre gangs varsel skal det sendes en skriftlig advarsel pr e-post til 
vedkommende, med kopi til styreleder. Hvis ikke vedkommende etterlever skriftlig advarsel vil 
vedkommende miste sitt verv i klubben.  
 
Myndighet i forhold til frivillige verv 
Administrativ leder er ansvarlig for at muntlig og skriftlig advarsel blir gitt, og ansvarlig for å fristille 
vedkommende fra sitt verv når man ikke etterkommer skriftlig klage.  
Vedkommende som blir fristilt kan påklage beslutningen om fristillelse til styret som tar den endelige  
avgjørelsen. Avgjørelsen kan ikke påklages etter at styret har tatt en beslutning. Vedkommende skal  
midlertidig fristilles fra sitt verv inntil saken er behandlet. 
 

Idretten som arbeidsgiver 
IHK Sparta Sarpsborg har to ansatte og det er styret som har arbeidsgiveransvar. Oppfølgingen av 
ansatte er delegert til styreleder. 
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• Personalansvar for administrative ansatte er styreleders ansvar. 

• Personalansvar for sportslig ansatte er sportslig leder og styreleder sitt ansvar. 
 
Dersom det er avdekket et behov for arbeidskraft er ansettelsesrutinen som følger: 

• Framtidige kostnader knyttet til stillingen må være budsjettert. 

• Hvilket behov og arbeidsoppgaver klubben har må være spesifisert og klargjort. 

• Stillingen utlyses offentlig. 

• Søknader gjennomgås fortløpende av styreleder og eventuelt sportslig leder. 

• Ved utgang av søknadsfrist innkalles aktuelle personer til intervju med styreleder og 
eventuelt sportslig leder. 

• Styreleder og eventuelt sportslig leder presenterer sin kandidat for styret. 

• Personen ansettes eller søket fortsetter. 
 
Arbeidsavtalene for våre ansatte følger reglementet til Arbeidstilsynet om ansettelser generelt. 
 
IHK Sparta Sarpsborg har tjenestepensjonsordning for våre ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon 
(OTP) inneholder alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. 
 

HMS - Helse, miljø og sikkerhet 
IHK Sparta Sarpsborg er i gang med å utarbeide rutiner for HMS i klubben vår og vi oppdaterer dette 
avsnittet når arbeidet er klart. Under finnes ulike dokumenter forbundet med HMS. For 
smittevernstiltak under koronapandemien, se punktet «Smittevern» i innholdsfortegnelsen. 
 
Les mer: Hjelpemiddel ved mistanke om hjernerystelse - CRT5 

Prosedyre ved skade under trening/kamp 

Generell branninstruks Sparta amfi 

Ordensregler i Sparta amfi 

Reglement for bruk av fysrom 

 

Økonomi  
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer 
at styret har ansvar for at 
 

• klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte. 

• klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen. 

• klubben har en forsvarlig økonomistyring. 
 
Styret har delegert oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens 
administrative leder. Administrativ leder har delegert arbeidsoppgaver knyttet til den løpende 
bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren. 
 
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 
 

• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. 

• Det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring. 

• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 

https://www.ihksparta.no/media/2558/concussion-recognition-tool-5_full.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2699/prosedyre-ved-skader.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2700/branninstruks-sparta-amfi.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2701/ordensreglement-sparta-amfi.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2702/retningslinjer-for-bruk-av-fysrom.pdf
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• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 

• Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 

• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 

• Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 

• Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité. 
 
Økonomihåndbok 
IHK Sparta Sarpsborg er i gang med å utarbeide en egen økonomihåndbok som skal være et 
arbeidsverktøy for administrativ leder og økonomiansvarlig i styret, samt gi informasjon til 
medlemmene våre i forhold til klubbens økonomistyring. Dette avsnittet oppdateres når arbeidet er 
klart. 
 
Les mer:  Økonomihåndbok for IHK Sparta Sarpsborg (under arbeid) 
 

Forsikringer 
Nedenfor følger en oversikt over ulike typer forsikringer klubbens medlemmer har og hvilke klubben 
generelt har. 
 
Barn og ungdom 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske 
Komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret. Etter barneidretten er 
spillerne og dommerne forsikret gjennom lisensen som betales direkte til Norges Ishockeyforbund. 
 
Les mer:  Alt om barneforsikringen (skøyte- og hockeyskolen til og med U13) 

Spillerlisens U14-U21, Kvinner Elite og dommere  

 
Yrkesskadeforsikring  
Vi er pålagt å forsikre våre ansatte og dette er ivaretatt gjennom yrkesskadeforsikringen. Det er en 
forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, 
påført i arbeidssammenheng. 
 
Forsikringen gjelder for eksempel skade eller sykdom som er 

• forårsaket av en arbeidsulykke (yrkesskade) 

• likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven 

• forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser 

• belastningsskader regnes ikke som yrkesskader 
 
Klubbforsikring 
IHK Sparta Sarpsborg har startet med kartleggingen over hvilke typer forsikringer klubben er best 
tjent med å inneha i forhold til våre eiendeler, og ikke minst i forhold til vårt ansvar for klubbens 
medlemmer og andre som deltar på aktiviteter i klubbens regi, f.eks dugnad. Dette avsnittet 
oppdateres når arbeidet er klart. 
 
Underslagsforsikring 
Klubben er pålagt å tegne en underslagsforsikring for de personene som disponerer klubbens konto. 
 

Idrettsavtaler 
Her informerer vi om ulike typer avtaler som medlemmer, lag og klubb kan eller skal benytte. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
https://www.hockey.no/forbundet/reglement-lisens-overganger/spillerlisens/
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Idretten generelt 
Norges Idrettsforbund har mange avtaler som kommer forbund, særforbund, region, klubb og lag til 
gode. 
 
Les mer:  Idrettsavtaler 
 
Hockey-Norge generelt 
Norges Ishockeyforbund har flere avtaler som kommer særforbund, region, klubb og lag til gode. 
 
Les mer:  Avtaler NIHF 

Avtale overnatting 

 
For vår klubb 
IHK Sparta Sarpsborg har flere avtaler som kommer klubb og lag til gode - og som vi skal benytte. 
 
Les mer:  Moss Turbusser 

Bekledning 

 

Anlegg og utstyr 
IHK Sparta Sarpsborg holder til i ærverdige Sparta amfi og disponerer blant annet to isflater, fysrom, 
café, butikklokale og kontorlokaler. Anlegget eies i sin helhet av Sarpsborg kommune. Som 
hovedleietaker har vi det daglige ansvaret for alt som skjer i arenaen, mens renhold, drift og 
vedlikehold av begge isflater er kommunens ansvar. 
 
Klubbens utstyr 
IHK Sparta Sarpsborg eier utstyr til store verdier, som kommer medlemmene våre til gode. Riktig 
bruk og vedlikehold av dette er både brukerne selv og klubbens ansvar. 
 
Les mer: Oversikt over klubbens utstyr (under arbeid) 
 
Utstyr til låns 
For deltagere ved skøyte- og hockeyskolen har vi et utvalg hjelmer og skøyter som kan lånes pr gang. 
Klubben låner også bort keeperutstyr (loffer, snap- og spakhanske) til lagene U8-U10. 
 

Les mer:  IHK Sparta Sarpsborg holder til i Norges eldste ishall - Sparta amfi 

 

Utmerkelser og æresbevisninger 
For å hedre våre medlemmer deles prisene årets spiller, årets dommer og årets frivillig ut på 
årsmøtet hvert år. Forslag til nevnte priser kan sendes inn i forkant av årsmøtet av alle involverte i 
IHK Sparta Sarpsborg. Her er kriteriene: 
 
Årets spiller 

• Utmerket seg sportslig 
• Har stor treningsiver 
• Er en god medspiller 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/
https://www.hockey.no/partnere/samarbeidspartnere/
https://www.nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/norges-ishockeyforbund/
https://www.ihksparta.no/media/1643/info-om-buss-ihk.pdf
https://www.ihksparta.no/media/1620/retningslinjer-ved-kjoep-av-off-ice-toey-2019.pdf
https://www.ihksparta.no/arena/
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• Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen 
• Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig 
• Er en bra kamerat for alle 

Årets dommer 

• Har hatt god utvikling 
• Har vilje til å trene 
• Kommunisert bra med alle involverte i kampene 
• Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen 
• Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig 
• Er en bra kamerat for alle 

 
Årets frivillige 

• Utmerket seg med positivitet og lyst til å bidra for klubben 
• Vært lojal mot klubben 
• Stilt opp for klubben, bydd på seg selv og oppmuntret andre 
• Skapt trivsel og glede 

Æresmedlem 
Årsmøtet kan med 4/5 flertall og etter forutgående enstemmig innstilling fra klubbstyret utnevne 
æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har ytt en helt ekstraordinær 
innsats for IHK Sparta Sarpsborg over særlig lang tid. 

Retningslinjer og veiledere 
Det er vedtatt felles retningslinjer og veiledere i idretten som gjelder for alle klubber. I tillegg har IHK 
Sparta Sarpsborg valgt å presisere noen av disse, samt utarbeidet egne som er aktuelle for vår drift. 
 

I klubben vår 
 
Les mer:  Retningslinjer mot mobbing 

  Retningslinjer mot rasisme og diskriminering 

  Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep 

  Retningslinjer mot alkohol 

Retningslinjer for lagleder/reiseleder ved reiser og representasjon 

Retningslinjer for sosiale medier 

Retningslinjer for bruk av e-post 

Retningslinjer for ressurstreninger 

Retningslinjer for kostander ved hospitering 

Retningslinjer ved kjøp av off ice-tøy 

 

https://www.ihksparta.no/media/2693/retningslinjer-mot-mobbing.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2694/retningslinjer-mot-rasisme-og-diskriminering.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2695/retningslinjer-mot-seksuell-trakassering-og-overgrep.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2692/retningslinjer-mot-alkohol.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2689/retningslinjer-for-reiseleder.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2691/retningslinjer-for-sosiale-medier.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2696/retningslinjer-ved-bruk-av-e-post.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2587/retningslinjer-for-ressurstreninger.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2688/retningslinjer-for-kostnader-ved-hospitering.pdf
https://www.ihksparta.no/media/1620/retningslinjer-ved-kjoep-av-off-ice-toey-2019.pdf
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I all idrett 
 

Les mer:  Videoer om seksuell trakassering og overgrep i idretten – hva er ok? 

Informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten 

  Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering eller overgrep 

Veileder for håndtering av rasisme og diskriminering 

  Veileder for håndtering av vold og trusler i idretten  

Retningslinjer mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, 

databehandling, lege og sanitet 

Aktuell informasjon 
Her vil du finne informasjon, ulike vedtak og bestemmelser fra administrasjonen og styret i IHK 
Sparta Sarpsborg. 

Kioskdugnad 

Cafe Pucken ligger i 2. etasje i ungdomshallen og er heleid av IHK Sparta Sarpsborg. Kiosken drives 
med stor frivillig innsats fra klubbens ildsjeler og på dugnad utført av klubbens spillere/foresatte. 
Pucken er klubbens største og viktigste inntektskilde.  

Sparta Elite får 50% av overskuddet fra hver elitekamp, det er tross alt deres arrangement, utover 
det går all inntekt til IHK Sparta Sarpsborg. 

Det forventes at spillere/foresatte gjennomfører opptil 25 timer kioskdugnad pr sesong, og klubben 
benytter seg av Rubic for organisering av vakter. Her kan du selv sette opp når det passer for deg. 
Om du ikke gjør det vil du bli satt opp der vi mangler vakter og da får du ansvaret med å bytte selv 
om ikke vakten passer.  

Les mer:  Meld deg til kioskvakt her 

 

Støtte til keeperutstyr 
Det er en kjensgjerning at utstyret til keeperne medfører en stor kostnad for de aktuelle familiene. 
IHK Sparta Sarpsborg ønsker å hjelpe til økonomisk med bevilgninger, slik at byrden lettes noe og at 
vi sammen kan fortsette vår satsning på keeperne i klubben. 

Les mer:  Rutiner ved investering i keeperutstyr 
 

Melde skade 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske 
Komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. 

Etter barneidretten er spillerne forsikret gjennom lisensen som betales direkte til Norges 
Ishockeyforbund. 

Barneidretten 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/filmer-til-opplaring/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d12648265cf24a559dd3cf8230c4241d/rettleiar-for-handtering-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep-pdf.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/vold-og-trusler/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
https://app.rubic.no/Public/Projects/437
https://www.ihksparta.no/media/2703/stoette-til-keeperutstyr.pdf
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Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro! Sammen med venner får de 
opplevelser og læring for livet. Det er dette fundamentet alle trenere, ledere og foreldre skal ta vare 
på og videreutvikle. Alle barn har godt av å drive organisert idrett. Det bygger opp kroppen, samtidig 
som det dyrker opplevelsen av samhold, mestring, seier og tap. Men aktive barn er også mer utsatt 
for idrettsskader. Derfor er alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund og 
Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) forsikret. Idrettens Skadetelefon kan kontaktes om 
ønskelig, tlf. 02033. 
 
Les mer:  Alt om barneforsikringen 

Meld skade digitalt 

 
Lisensierte spillere 
Spillere som blir skadet bør for egen helses skyld melde inn skaden til Gjensidige. Selv om ikke 
skaden er alvorlig nå, kan det føre til senskader som kan relateres til en hendelse tilbake i tid. Derfor 
er det viktig at skader meldes inn når den inntreffer. 
 
Les mer:  Se ditt forsikringsbevis her 

Meld skade digitalt 

Smittevern under koronapandemien 
13. mars 2020 satte Covid-19 en stopper for videre aktivitet for det meste av idretten i Norge. Da 
smitten gikk ned i løpet av sommeren ble det bestemt at idretten sakte men sikkert kunne starte 
opp igjen, da med store restriksjoner og retningslinjer for gjennomføringer av treninger og kamper. 
 
IHK Sparta Sarpsborg er stolte av den måten våre spillere, trenere og ledere har håndtert 
utfordringene og retningslinjene rundt smittevern på. 
 
Vi har dessverre i løpet av pandemien opplevd smittetilfeller, samtidig som det har vært lokale 
utbrudd flere steder i landet. Dette kan igjen skje her hos oss og det vil gå ut over vår aktivitet. 
Derfor er det viktig at vi fortsetter å ha fokus på håndvask og avstand, og følger retningslinjene i 
klubbens smittevernplan. 
 

Klubbens smittevernplan 
Vi har utarbeidet en smittevernplan som oppdateres fortløpende ved endringer. 
 
Les mer:  IHK Sparta Sarpsborg sin smittevernplan 
 

Andre smittevernstiltak 
Under følger en oversikt over andre smittevernstiltak i Sparta amfi og under aktiviteter i klubbens 
regi. 
 

Les mer:  Smittevernstiltak for bruk av styrkerom 

  Retningslinjer for bruk av kommunale innendørs idrettsanlegg 

  Sanksjoner ved brudd på smitteverntiltak og gjennomføringen av sesongen 

  Gjennomføring av kamp og arrangementer under Covid-19 – Topphockey 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring
https://www.hockey.no/forbundet/reglement-lisens-overganger/spillerlisens/
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring
https://www.ihksparta.no/om-ihk/smittevernplan/
https://www.ihksparta.no/media/2704/smitteverntiltak-fysrom.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2564/retningslinjer-for-bruk-av-kommunale-innendoers-idrettsanlegg-14082020.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2565/nettsak-retningslinjer-gjennomfoering-av-sesongen-2021.pdf
https://www.ihksparta.no/media/2566/protokoll-kamper-topphockey-sesongen-20-21-180820.pdf
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  Gjennomføring av kamp og arrangementer under Covid-19 – Bredde 

  Oppdatert info fra Norges Ishockeyforbund 

  Oppdatert info fra Norges Idrettsforbund 

  Oppdatert info fra Sarpsborg kommune 

Revisjonslogg 
Hver gang noe endres, oppdateres eller tilføyes i klubbhåndboken vil det bli oppført under dette 
avsnittet, sammen med saksnummeret for vedtaket. Dato for siste revisjon står oppført på forsiden. 
 
 
B10-21 Styret vedtar at klubbens rutine på behandling av personalsaker for kompenserte 

verv er den samme som for ikke betalte-verv, jamf. klubbhåndboken side 19; 
«Retningslinjer for verv». Kompenserte verv som trenere mfl. vil komme inn under 
avsnittet «Andre verv nedsatt av klubben». 

 
B11-21 Styret vedtar at avsnittet «ansatte» flyttes over «utvalg/komitéer» i klubbhåndboken 

på side 9. Vedtatte retningslinjer for ansvar- rolle- og arbeidsfordeling mellom styret 
og administrasjon linkes deretter til etter avsnittene «styrets arbeid» og «ansatte».  

 

B12-21  Styret vedtar revidert utgave av Den Blå Veien. Klubbhåndboken oppdateres. 

 
12.04.21 Styreleder oppdaterer klubbhåndboken med link til folder for valgkomiteen under 

avsnittet «Utvalg/komiteer». Styrevedtak ikke funnet nødvendig. 
 
B18-21 Styret vedtar å bytte draktfarge til navy fra kommende sesong. Spillere gis to 

sesonger på å bytteutstyrsfarge(inkl. hjelm) og vi oppfordrer ikke til å bytte nytt og 
helt brukbart utstyr allerede kommende sesong. Det er ikke styrets hensikt å pålegge 
spillere og foresatte en merkostnad, men at det skal byttestil ny utstyrsfarge når 
behovet for nytt utstyr er tilstede -dog innen forkant av sesongen 2023/2024. 
Klubbhåndboken oppdateres. 

 
24.04.21 Styreleder oppdaterer forsiden til klubbhåndboken, samt alle dokumenter det linkes 

til, med ny logo. Styrevedtak ikke funnet nødvendig. 
 
29.04.21 Styreleder oppdaterer avsnittet «styrets arbeid» med link til folder for nye 

styremeldemmer. Styrevedtak ikke funnet nødvendig. 
 
 
 
 

https://www.ihksparta.no/media/2567/protokoll-barne-og-ungdomsishockey-endelig.pdf
https://www.hockey.no/tema/Koronavirus/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/
https://www.sarpsborg.com/aktuelt/korona/
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