
Velkommen til Blindheim fotball! 

Sammen med flere hundre andre tillitsvalgte er du nå med på 

å forme hverdagen til barn og unge i indre bydel av Ålesund. 

Klubben har nesten 1100 aktive og flere hundre tillitsvalgte, 

og vi håper denne brosjyren vil gi deg en kjapp oversikt over 

den store ”bedriften” vår. 

Fotballen har jevnlige klubbkvelder hvor lagene er 

representert med både trenere, oppmenn og ressurspersoner. 

Dette er en viktig arena for informasjon og korte work –shops. 

Navn i fotballen sesongen 2013: 

Leder: 

Hans Willy Flisnes   Tlf:900 37 424 

hwf@hdd.no 

Nestleder (Oppmannsleder, Kvalitetsklubb prosess ansv): 

Runar Aasen   Tlf: 909 79 052 

runar@bas.no 

Sekretær og Legater osv: 

Øyvind Tørlen   Tlf: 971 11 979 

oyvind.torlen@gmail.com 

Kasserer: 

Botholf Stolt-Nielsen  Tlf: 932 08 900 

botholf@ocean-supreme.com 

Sponsorutvalget: 

Erik Espeset   Tlf: 905 20 033 

erik.espeset@tafjord.no 

Arrangementansvarlig/kiosk: 

Hans Willy Flisnes   Tlf: 900 37 424 

hwf@hdd.no 

Anleggsutvalg (vedlikehold): 

Stein Moe   Tlf: 480 12 682 

stein.moe@unit4.com 

Anleggsutvalg (prosjekt): 

Karl Gustav Karlsson  Tlf: 916 84 668 

karl@sveiseverkstedet.no 

 

 

Sportslig leder (leder av sportslige utvalg): 

Hans Willy Flisnes   Tlf:900 37 424 

hwf@hdd.no 

Sportsjef og Trenerkoordinator (medlem i sportslig utvalg): 

Rune Johan Skodje Olsen  Tlf: 473 13 759 

fotball@blindheim.idrett.no 

Materialforvalter: 

Bengt Kvalsvik   Tlf: 909 13 871 

bengkval@online.no 

web-ansvarlig: 

Kjell Myklebust  Tlf: 970 90 780 

kjellemy@gmail.com 

 

 

www.blindheim.idrett.no 

… er både klubbens hjemmeside og et nyttig arbeidsverktøy 

for ulike verv i klubben. 

Oppmann oppgave: 

*Send mail til administrasjonen post@blindheim.idrett.no 

med personinfo og rolle på alle lagets tillitsvalgte, og få 

brukernavn og passord tilbake. (Husk politiattest for 

tillitsvalgte!) 

*Legg inn alle spillerne med personinfo: navn, f.dato, adresse, 

mobil, e-post, + foreldreinfo.  

All denne info brukes bl.a til: 

*Sende mail og SMS 

*Forsikring av alle 

*NFF og FIKS-systemet  

*Fakturering (BILadm) 

*Idrettsregistrering (NIF) 

*Oppmann ser hvem har betalt og er forsikret og dermed 

berettiget trening og kamp. 

På - og av – melding sendes til: 

regnskap@blindheim.idrett.no  

Klubbadministrator kxWEB for BIL fotball er: 

Kjell Myklebust (kjellemy@gmail.com)  

Kursing i hjemmeside: Kontakt post@blindheim.idrett.no  

Dugnad: Spillernes spillerkonto nedbetales i tråd med aktiv 

vilkår satt av årsmøtet i fotballgruppa. Hvert lag utfører lags 

dugnad som tildeles av Styret i fotball. ved dugnadsarbeid, og 

oppmann fører lister over dette. Ny web-registrering klar. 

  
http://fiks.fotball.no 

… er Fotballens Info og Komm. System,eies av NFF.  

”Klubbadministrator” for dette systemet tildeler brukerkonto, 

kontakt: hwf@hdd.no 

Oppmann oppgave: 

*Utføre lagpåmelding  

Kursing i FIKS:  

Kontakt Hans W. Flisnes (hwf@hdd.no) 

Alle aktive i har gyldig forsikring gjennom NFF når spillerne er 

korrekt registrert i KxWEB (klubb), FIKS, og klubben betalt 

forsikringen. Klubb betaler forsikring foritsatt at aktive har 

betalt BIL medlemsskapsavgift og aktivavgift o.a. til BIL Fotball 

Oppmann må derfor påse at alle aktive er behørlig registrert i 

FIKS i tillegg til klubbens hjemmeside - KxWEB. 

 

Diverse fotball info: 

www.fotball.no/sunnmore Sunnmøre Fotballkrets 

Når uhellet skjer: 

http://www.fotball.no/nff/Idrettens-Helsesenter/Idrettens-

Skadetelefon/ 

Samle alle kvitteringer, Ring 04420 skadetelefonen, fyll ut på 

skadestedet og send inn Skademeldingskjema snarest 

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/ 

Husk å beholde kopi av alt til oppfølging! 
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Sykebåre er i skuret på sørsiden av gressbanen og i hallen. 

Hjertestarter er Dommergarderoba i Klubbhuset, og i 

Blindheimshallen, tilsynsvaktkontoret 

 
 

Trening og banebooking 

Treningskalenderen på hjemmesiden viser sportslig utvalg`s 

fastsatte trening (lys blå) og kamp (mørk blå). 

Ubenyttet treningstid skal fjernes fra nett i god tid, da andre 

kan dra nytte av denne. 

Booking av ledig treningstid, miniturneringer og cuper sendes 

til fotball@blindheim.idrett.no  

Garderober: Vi har kun ett sett med garderober. Ved  behov 

kan adm. kontaktes for spm. om lån i hallen. Husk rengjøring! 

Kiosken: Åpen alle hverdager sesongen i gjennom. Kontakt  

arrangementansvarlig Arild Taklo ved helgearrangement. 

Førstehjelpskrin med innhold og sett av 

skademeldingsskjema til all trening og kamp! 

 

Diverse: 

Klubbklær: For klubbfordeler hos Intersport Rongve AS, 

kontakt administrasjonen for ”Rongvekortet” til dine spillere. 

Kontakt materialforvalter for spillertrøye og andre klær. 

Trykksaker, eks. programblad: kontakt adm.! 

Miljørommet i klubbhuset kan benyttes både til møter og 

sosiale sammenkomster. Bookes hos adm 

Bank-konto Fotballgruppa: 3900.32.83805 

 
Kamp og turnering 

For lag under 13 år: 

*Booking av bane: sportslig utvalg ved sesongstart.   

*Omberamming: Sjekk kalenderen på nett om ledig bane, 

sjekk hva passer de to trenerne og dommer. Book bane hos  

fotball@blindheim.idrett.no 

*Klubbdommere – ved behov: se klubbens web. 

*Honorar utbetales via kontering gitt at dommerregning er 

korrekt utfylt og signert, eget skjema, gjenlegges hos 

tilsynsvakt. Signeres av både dommer og oppmann. Husk 

personnummer til dommer. 

For lag over 15 år: 

*Kretsen setter opp kamper m/bane og dommer 

*Omberamming: Sjekk kalenderen på nett om ledig bane, 

sjekk hva passer de to trenerne og om dommer stiller. Hvis 

nei, kontakt krets som finner ny dommer. 

”Omberammingsskjema” på  

http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/krets/Lov/Ombera

mming-av-kamper/ 

og sendes sfk@fotball.no  

*Honorar utbetales via kontering og signert skjema som 

dommer har tatt med. Signeres av dommer og oppmann. 

Husk personnummer til dommer. 

*Resultat m/kampnr. Sendes krets via SMS fra og med 

13årslag i serie. 

BILfot-kasserer betaler inntil to lokale cup/turnering per lag i 

sesong. Kontakt botholf@ocean-supreme.com 

 

Ferjekort (for SFK-kamper) bestilles i administrasjonen innen 

torsdag kl. 14.00. 

 

Blindheim IL 

V E L K O M M E N 

som ny tillitsvalgt i Blindheim fotball 

 

 

 

Blindheim Idrettslag 

Blindheimshallen 

6012 Ålesund 

Tlf.: 70 15 10 75 

e-post: post@blindheim.idrett.no 

www.blindheim.idrett.no 
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