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VELKOMMEN TIL ET NYTT FRIIDRETTSÅR!  
 
Med denne guiden vil styret informere om planene for året. Målgrupper er utøvere, trenere og 
tillitsvalgte, samt foreldre og pårørende.  
 

Moss IL er en tradisjonsrik klubb, som ble etablert allerede i 1929. I 1983 fikk vi som Østfolds første 
klubb tartandekke. Klubben har historisk levert veldig gode resultater nasjonalt og internasjonalt. 
Navn som Geir Moen og Are Nakkim er skrevet inn i friidrettshistorien, og Moss ILs stafettlag, som ble 
norske mestere flere sesonger, har fortsatt norgesrekorden på 4x100 meter stafett. 
 
Friidrett spenner vidt. I friidretten finnes det derfor muligheter for de aller fleste til å finne en øvelse 

man mestrer. Individuell idrett gir gode erfaringer å ha med seg videre i livet. Samtidig gir friidrett 
også lagfølelse og samarbeidsmuligheter. Begge deler er viktige. 
 

MÅL              
 
Det grunnleggende målet i Moss IL er at alle klubbens utøvere og trenere skal ha det gøy med 
friidrett, både på trening og i konkurranser. For å få til dette skal vi arbeide for å: 
 

• gjøre friidrett til en attraktiv idrett gjennom god tilrettelegging av trening og aktiviteter 
• skape sunn idrettsglede på alle nivåer, og sikre at hver og en kan utvikle seg i samsvar med 

egne forutsetninger og ambisjoner 
• skape en sunn vinnerkultur og tilrettelegge best mulig innenfor friidrettsforbundets 

retningslinjer og klubbens samlede ressurser for utøvere som ønsker å satse på friidrett 
• til enhver tid ha trenere med god kompetanse 

 

I vårt mestringsorienterte treningsmiljø har vi en felles forståelse av at: 
 

• Tålmodighet, innsats og anstrengelser nytter 
• Suksess er å oppleve idrettsglede, klare å gjøre sitt beste og beherske nye aktiviteter 
• Innsats, fremgang og feiling gir grunnlag for læring og evaluering 

• De voksne i miljøet er opptatt av utvikling og læring 

• Konkurranser brukes som en læringssituasjon for utøvere som er i utvikling 
• Våre utøvere følger en fornuftig konkurranseprogresjon og konkurranseplan 
• Medbestemmelse skal være en viktig faktor i trenerarbeidet 

 
Allsidig og variert trening med gradvis mer spesialisering gir færre skader, mindre frafall og bedre 
resultater enn om treningen er spesifikk og ensidig fra barn til voksen. For tidlig spesialisering kan ha 
en direkte hemmende effekt på den langsiktige utviklingen. Treningen skal av den grunn ikke 

maksimeres på kort sikt, men optimaliseres slik at utøveren når et høyest mulig prestasjonsnivå på 
lang sikt. 
 

HANDLINGSPLAN 2022-24         

 

Moss IL skal fortsatt være både en bredde- og en toppklubb. Denne perioden vil vi derfor 

prioritere følgende: 
 
1 Vi skal sørge for at alle trenere gjennomfører friidrettens kurs 
2 Vi skal arrangere treningsleir 
3 Vi skal etablere en dugnadsordning for foreldre 
4 Vi skal søke om å arrangere UM/NM mangekamp i 2023 
5 Vi skal arbeide for bygging av flerbrukshall på Ørejordet 

6 Vi skal arbeide for å få flere sponsorer. 
7 Vi skal gjøre klubbhuset til et møtested i aktiv bruk  
8 Vi skal etablere en samholdskomite for sosiale tiltak 
9 Vi skal arbeide for å få flere dommere og funksjonærer 
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Sammen kan vi gjøre Moss IL til en klubb der barn og ungdom blomstrer og opplever mestring! 

 

RETTIGHETER OG BESTEMMELSER        
 
Barneidrett: Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn i alderen 6-12 år. Alle våre trenere og 

tillitsvalgte som har med denne aldersgruppen å gjøre er godt kjent med de bestemmelser som 
omfatter aldersgruppen og som til enhver tid er vedtatt av Norges Idrettsforbund.1 
 
Politiattest: Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, avkreves politiattest. 
 

Utøvernes ambisjonsnivå: Utøveren bestemmer selv sitt eget ambisjonsnivå og hvor mye han/hun 
vil trene. Vi ønsker imidlertid at man følger fellestreningene i størst mulig grad, både for egen del og 
for treningsgruppens del. Godt oppmøte har en positiv effekt på gruppen som helhet, og man gjør 
derved både seg selv, treneren og gruppen en tjeneste ved å stille på trening. 
 

Det stilles ingen krav om deltakelse på friidrettsstevner. Erfaringsvis vil imidlertid mange oppleve 
konkurransedeltakelse som sosialt, utfordrende og morsomt, og vi oppfordrer derfor våre utøvere til å 

prøve seg på stevner. 
 
Trenere: Med friidrettens mange forskjellige øvelser er det utfordrende å dekke det totale 
trenerbehovet for alle grupper til enhver tid. Moss IL arbeider aktivt både med å rekruttere nye 
trenere, samt utvikle vårt eksisterende trenerteam. Alle trenere oppfordres til å holde seg faglig 
oppdatert og søke nye kunnskaper. For å sikre et helhetlig opplegg, god dialog mellom trenere og 
mulighet for erfaringsutveksling, avholdes det regelmessige trenermøter. 

 
Trenerne på Friidrettsskolen er klubbens egne aktive ungdomsutøvere (15 år+). De skal ha 
gjennomført, eller ha forpliktet seg til å gjennomføre, kurset «Friidrett for barn» eller tilsvarende. 
Trenerne på Gruppe 1 og 2 har «Aktivitetslederkurs»/kurset «Friidrett for barn» eller tilsvarende, samt 
erfaring fra friidrett som utøver eller forelder. Vi forsøker her å rekruttere assistenttrenere fra 
foreldregruppa. Disse får tilbud om kurs. Trenere på Gruppe 3 og sprint/hopp har meget god 

friidrettskompetanse og har som minimum gjennomført Trener 1-kurset. 

 
Påmelding til stevner: Innbydelse til aktuelle stevner blir publisert på gruppens Spond. Man melder 
seg på til stevner ved å følge instruksene som blir gitt på Spond. Hvert stevne vil få sin påmeldingslink 
i Spond hvor man skriver navn, alder og øvelser. Man skal ikke melde seg på selv. Moss IL tar en 
felles påmelding av utøvere, og man må melde seg på innen fristen. 
 

På stevner der det legges opp til 3-kamp for de yngste (5-9 år) og 10-12 år på Karusellstevneserien i 
Østfold, meldes det på i ett hopp, ett løp og ett kast.  
 
Nasjonale stevner der det meldes på i enkeltøvelser kan utøverne melde seg på i inntil to øvelser som 
Moss IL betaler for. Ønsker utøveren å delta i flere enn to øvelser, må de resterende øvelsene betales 
selv. Foresatte blir da fakturert i etterkant av stevnet. Det er sjelden hensiktsmessig å delta i for 
mange øvelser.  

 
I stevner som går over flere dager kan det meldes på i to øvelser hver dag som Moss IL betaler for. 

Eller for eksempel tre øvelser en dag og en øvelse den andre dagen. 
 
Forpliktelser: Moss IL vil tilrettelegge for klubbens utøvere ved å: 
 

• Organisere treningsgrupper med kompetente trenere og støtteapparat. 
• Sørge for hensiktsmessige treningsfasiliteter. 
• Sørge for felles samlinger og treningsleirer ut fra utøvers nivå, med mål om god trening, 

oppfølging og/eller lagbygging. 
• Dekke utgifter forbundet med mesterskap (se egne retningslinjer). 

 
1 Norges Idrettsforbund: Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett. 
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• Dekke startkontingenter for banestevner. Startkontingenter for andre arrangementer avtales 

med idrettslig leder. 
• Tilby konkurransetøy. 
• Organisere sosiale aktiviteter. 

• Medlemmer har følgende fordeler: Egen avtale for trening på Toppform Fitness, redusert pris 
på Flügger Tigerplassen, rabatt på Crafts nettside og rabatt på Oslo Sportslager. 

 
Utøverne forplikter seg til å: 
 

• Som alle andre idrettslag er Moss IL helt avhengig av at foreldre og andre stiller opp. Uten 
frivillighet er det ikke mulig å gi våre utøvere det tilbudet de fortjener. Det forventes derfor at 

foreldre stiller opp. Mulighetene er flere: Vi trenger foreldre som er med på treningene. Dette 
forutsetter ingen forhåndskunnskaper om friidrett, men tilstedeværelse og praktisk hjelp. På 
egne stevner trenger vi dessuten funksjonærer og medhjelpere på øvelser og til annen 
praktisk hjelp. Sammen kan vi gjøre Moss IL til en klubb der barn og ungdom blomstrer og 
kjenner mestring. 

• Foreldre til utøvere i Friidrettsskolen og Gruppe 1 og 2 vil bli satt opp som medhjelpere på 

treninger. Det er da ønskelig at man kommer i treningstøy og trenerne vil sette foreldre til 
oppgaver som å hjelpe til med å bære ut og inn utstyr, organisere køer o.l. 

• Det er ingen krav om klubbtøy for utøvere på friidrettskolen, men om ønskelig selges klubbtøy 
på klubbhuset på Melløs stadion. Utøvere fra 10 år må bruke Moss ILs konkurransetøy i 
stevner. Det er ønskelig at utøvere har klubbovertrekkstøy. Utøvere fra 13 år må bruke Moss 
ILs konkurransetøy og overtrekkstøy i stevner. 

• Etiske retningslinjer: Vi forventer at våre utøvere, trenere og ledere, samt foresatte er kjent 

med – og følger – de etiske retningslinjene fastsatt av Norges Idrettsforbund, herunder 
idrettens antidopingreglement. 

• Utøvere fra 13 år må betale friidrettsforbundets lisens for å delta på stevner og for å være 
forsikret på trening. Påminnelse blir sendt ut i desember for ny lisens, samt sendes til nye 
utøvere. 
 

Kommunikasjon: Moss IL og de forskjellige gruppene kommuniserer hovedsakelig via Spond, e-post, 

hjemmesiden og Facebook. For de eldre utøverne er det ellers viktig med jevn og god dialog mellom 

utøver/forelder og aktuelle trenere slik at man sikrer god individuell oppfølging. Det vil bli arrangert to 
foreldremøter hvert år for alle gruppene. 
 

TRENING             
 
Moss ILs utøvere blir fordelt på treningsgrupper basert på alder og fysisk og psykisk modenhet. Som 

nevnt tidligere ønsker vi å ha en langsiktig strategi for arbeidet med alle våre utøvere. Det er derfor 
viktig med planlegging og tilrettelegging som er tilpasset de unges alder og utviklingsnivå. I tråd med 
faglige anbefalinger unngår vi på sportslig grunnlag å flytte unge utøvere til treningsgrupper med 
eldre utøvere for å få gode resultater på kort sikt, da dette kan ha uheldige virkninger for gruppen og 
for den unge utøveren selv.  
 

Friidrettsskolen (6-10 år) 

 
Trening: Treningen/aktiviteten på friidrettsskolen skal være med og utvikle grunnleggende motoriske 

og fysiske forutsetninger for senere å kunne utvikle idrettslige ferdigheter. Slike forutsetninger 
utvikles i stor grad gjennom lek og andre aktiviteter som stiller krav til koordinasjon og stabilitet. 

Eksempler på dette er gang, løping, hopping, hinking, balansering, rulling og rotasjon, samt aktiviteter 
med rytme. Det skal legges vekt på variasjon og aktivitet. Selv om idrettens hovedfokus i denne 
perioden skal ligge på utvikling av forutsetninger, kan barn i denne alderen også øve på spesifikke 
idrettslige ferdigheter tilpasset alderen. I denne grunnlagsperioden bør barn være i MYE fysisk 
aktivitet og minimum 60 minutter hver dag. Det betyr at det meste av barnas aktivitet må foregå 
utenom den organiserte idretten, i skole, SFO og fritid. For oversikt over treningstider, trenere og 
oppmann, se www.mossil.no  

 

http://www.mossil.no/
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Sportslig målsetting: Gi barna gode opplevelser og stimulere til aktivitet. Vi ser gjerne at barn som 

har lyst og som er i aldersgruppen for kretsens friidrettskarusell deltar på karusell-stevnene og 
eventuelle egne arrangement tilpasset aldersgruppen. 

 

Gruppe 1 (10-12 år) 

 
Trening: Det blir vektlagt allsidighet hvor barna utvikler basisferdigheter innen løp, hopp og kast. 
Dette er den såkalte ferdighetsperioden hvor det primære er å utvikle grunnleggende idrettslige 

ferdigheter. Barna har tilbud om to fellestreninger i uken. For oversikt over treningstider, trenere og 
oppmann, se www.mossil.no  
 
Sportslig målsetting: Vi ser gjerne at så mange som mulig deltar på kretsens friidrettskarusell samt 
klubbens egne arrangement. I tillegg oppfordres 11- og 12-åringer til å være med på 
kretsmesterskapet og andre stevner i kretsen. 
 

Gruppe 2 (13-14 år) 

 
Trening: Dette er en breddegruppe. Gruppen trener sammen med gruppe 1, og har samme trenere. 
Gruppen kan trene noe mer spesifikt enn nybegynnere i gruppe 1 og deltakerne kan ha nytte av 

egentrening. Det er et ønske at utøverne deltar på stevner. 
 

Gruppe 3 (13-17 år) 

 

Trening: Utøverne er nå i det som kan kalles en «begynnende spesialiseringsfase», hvor allsidighet 
fortsatt vil være en viktig faktor på trening, men hvor det også er anledning til å spisse treningen noe 
mot aktuelle øvelser. Utøverne har tilbud om tre fellestreninger i uken, enten som gruppe eller 
sammen med utøvere fra andre grupper/klubber. Vi tilbyr også egne treninger for mellomdistanse, 
høydehopp og kast. For oversikt over treningstider, trenere og oppmann, se www.mossil.no  
 
Sportslig målsetting: I tillegg til klubbens egne arrangement oppfordrer vi utøverne til å delta på 

lokale og regionale stevner. Et naturlig mål for mange i denne gruppen vil være å kvalifisere seg til 

Ungdomslekene, og gjerne bidra til å sanke poeng til Østfold i denne kretskampen.  
 

Eldre ungdom (16/17 år+) 

 
Trening: Utøverne er nå i den såkalte «investeringsfasen» med mer systematisk og strukturert 
trening. Vi skal kunne tilrettelegge for utøvere som har høye sportslige ambisjoner. Utøverne har 
tilbud om 3-4 fellestreninger i uken, i tillegg til tilpassede treningsprogram. Moss IL har for tiden et 
godt tilbud til utøvere som satser på hopp, kast og sprint, samt mellomdistanse. For denne 
aldersgruppen er det viktig med en tett og god dialog mellom utøver og trener for å tilpasse øvelse- 

og ambisjonsnivå. For oversikt over treningstider, trenere og oppmann, se www.mossil.no  
 
Sportslig målsetting: Utøvere som satser målbevisst på friidrett har mulighet til å kvalifisere seg til 
nasjonale mesterskap, i første rekke UM og Jr-NM.  
 

Senior langdistanse 
 
Trening: Dette er en treningsgruppe for seniorer som ønsker å løpe langt. Gruppe har felles 
intervalltrening en gang i uka og det er mulig for løpere med ulikt ambisjonsnivå å være med. For 
oversikt over treningstider og trenere, se www.mossil.no.  
 

Sportslig målsetting: Deltakelse i lokale løp som Mossekarusellen og Christian Frederik-løpet, samt 
andre løp. 
 
 

  

http://www.mossil.no/
http://www.mossil.no/
http://www.mossil.no/
http://www.mossil.no/
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TERMINLISTE 2023           
 

DATO ARRANGEMENT ARRANGØR/STED 

 
JANUAR 

  

7.1 Askimlekene   Askim 

10.1 HUT/LUT KM (Blir flyttet) Fredrikstad 

13.1 Sprintstevne og Januarspretten Tyrving 

14.1 Distriktskampen 12-17 år Koll 

21.1 Bassensprinten og stavhopp Tjalve 

28.-29.1 NM mangekamp  Sandnes 

 
FEBRUAR 

  

2.2 Karsten Warholm Internasjonal Dimna 

5.2 XL-Bygg-Lekene Fredrikstad  

4.-5.2 Norgeslekene Ullensaker/Kisa 

11.-12.2 Tyrvinglekene   Tyrving IL 

12.2 Nordenkampen Karlstad 

18.-19.2 NM innendørs + LUT/HUT Bærum 

 

MARS 
  

2.-4.3 UM innendørs   Dimna 

11.-12.3 Bamselekene Orion 

 

APRIL 
  

19.4 Langløpskarusell 3000m Moss 

22.-23.4 NM Terreng (korte dist+stafett)  

23.4 Monolittløpet/Stafetten? Idd 

26.4 Østfoldstafetten Fredrikstad 

 
MAI 

  

1.5 Åpningsstevne Ås 

1.5 Vibeke Skofterud Minneløp Slitu 

3.5 Treningsstevne Moss 

6.5 Bækkelagets maileker Bækkelaget 

7.5 Sparebanklekene? Askim 

7.5 Glommaløpet Fredrikstad 

8.5 Henning Olsen-løpet Fredrikstad 

9.5 Tine Stafetten Moss 

10.5 Craftkarusell 1 Moss 

12.5 Lambertsetersprinten Lambertseter 

13.5 Kristinalekene Tønsberg 

13.-14.5 Groruddalslekene? Groruddalen 

13.-14.5 Romerikslekene? Romerike 

20.-21.5 NM/UM Mangekamp Moss 

21.5 NM halvmaraton Skien 

21.5 Elitestevne Moelv 

23.5 Craftkarusell 2  Sarpsborg 

23.5 Nasjonalt stevne KFUM 

25.5 Bislettlekene Oslo 

27.-28.5 Nordisk mesterskap senior  København 

30.5 Craftkarusell 3 Fredrikstad  

 
JUNI 

  

3.6 Trond Mohn Games Bergen 

3.-4.6 Tjalvelekene Tjalve 
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3.-4.6 Lillehammersprinten Lillehammer 

9.6 Langløpskarusell 10000m Moss 

11.6  NM motbakke Treungen 

10.-11.6 Nordisk mangekamp Borås, Sverige 

9.-11.6 Askerlekene Asker 

14.6 Craftkarusell 4? Halden 

15.6 Bislett Games Bislett  

15.-18.6 Tyrvinglekene Bærum 

23.-25.6 European Team Championship Silesia  

22.-25.6 Veidekkelekene Lillehammer 

26.-30.6 Sommerfriidrettsskole Moss 

30.6 Boysen Memorial Bislett 

30.-2.7 NM veteran Modum 

30.-2.7 VU Gøteborg 

 
JULI 

  

6.-9.7 EM U20  

6.-8.7 Hoved-NM Jessheim 

6.7 Julistevne? Oslo FIK 

13.-16.7 U23 EM Espo 

13.7 Sommerstevne? Oslo 

 
AUGUST 

  

9.8 Sommerstevne Bislett 

11.-13.8 Norgeslekene Ull/Kisa 

12.-13.8 NM stafetter Stjørdalen 

19.8 Olavsløpet    5km Sarpsborg 

19.-20.8 Nittedalslekene Nittedal 

19.-20. 8 Olavslekene Sarpsborg 

23.8 Treningsstevne  Fredrikstad 

23.8 Langløpskarusell 5000m Moss 

30.8 Craftkarusell 5 Askim 

26.-28.8 NM Junior  Sandnes  

 
SEPTEMBER 

  

2.-3.9 Lerøylekene Rjukan 

4.9 Craftkarusell 6 Moss 

8.-9.9 UM Bergen 

11.9 Halden Byløp? Halden 

16.9 NM maraton SK Vidar 

16.-17.9 KM Østfold/Craftkarusell 7 Kalnes 

23.9 Sparebank1-lekene og klubbmesterskap Moss 

23.9 Kulåsløpet Sarpsborg 

25.9 Ørsjødilten? Idd 

25.9 Åpent klubbmesterskap  Fredrikstad 

 

OKTOBER 
  

1.10 NM Halvmaraton Sandane 

9.10 NM terrengløp Bergen 

8.10 Fredrikstadmarka rundt Fredrikstad 

21.10 Fredrikstad maraton Fredrikstad 
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DIVERSE RETNINGSLINJER         
 

For utøvere  
 
Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere i klubben. Retningslinjene er forventninger 
til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og i konkurranser, og når de representerer klubben i 
ulike sammenhenger for øvrig.  
 
Utøvere i klubben skal:  

 
• Følge klubbens regler  
• Vise gode holdninger og respektere hverandre  
• Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre  
• Ta ansvar for godt samhold, godt miljø og trivsel  
• Være ærlige overfor trenere og andre utøvere  

• Vise lojalitet mot klubb og trenere  

• Ha lov til å være stolt av egen innsats og anerkjenne andres innsats  
• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til  
• Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier og varsle 

trener/leder når det skjer noe som ikke er i samsvar med klubbens regler og verdier 
• Være spesielt varsomme med hva de legger ut på sosiale media både om seg selv og 

treningskamerater. Som medlemmer av klubben representerer de klubben og formidler dens 

(og idrettens) verdier også når de ikke er på trening og konkurranser.  
 
Atferd som ikke er i tråd med klubbens retningslinjer vil bli tatt opp med den enkelte utøver og kan få 
konsekvenser i forhold til deltakelse på trening og stevner. 
 

For trenere 

 
Disse retningslinjene er felles forventninger til alle trenere i klubben. Retningslinjene er forventninger 
til hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøvere, foreldre og når de representerer klubben.  

  
Som trener i idrettslaget skal du:  

 
• Vise god sportsånd og respekt for andre  
• Møte presis og så godt forberedt som mulig til hver trening  
• Være et godt forbilde  
• Være veileder, inspirator og motivator for utøverne  
• Fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap  
• Bidra til at utøverne føler trygghet i og tilhørighet til treningsgruppen  

• Være bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet  
• Bidra til at utøverne får positive erfaringer med trening og konkurranse  
• Bry deg litt ekstra og involvere deg i utøverne dine  
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen  
• Bidra til å utvikle selvstendighet og mestringsfølelse hos utøverne  
• Søke å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøverne  

• Tilrettelegge så langt mulig for at utøvere skal kunne drive med annen idrett parallelt med 

friidrett  
• Utfordre utøverne og treningsgruppen til å utvikle sine ferdigheter  
• Tilrettelegge for godt samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og 

foreldre.  
  
Innholdet i treningen skal, så langt som det er mulig, være preget av: 

 
• En målrettet plan  
• Progresjon i opplevelse og ferdigheter  
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser  
• Effektiv organisering  



9 

 

• Saklig og presis informasjon  

• Kreative løsninger  
• Fleksibilitet ved problemløsning  
• Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 

 

For foreldre/foresatte 
  
Foreldre er viktige forbilder for utøvere i holdningsarbeidet, også gjennom engasjementet i klubben.  

  
Foreldre skal respektere idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du 
med følger du idrettslagets regler: 
 

• Vis god sportsånd og respekt for andre  
• Respekter treneren og hans/hennes beslutninger, selv om du av og til er uenig. Anerkjenn 

hans/hennes arbeid overfor barna dine  

• Ikke overfør egne preferanser til barna. La de selv finne ut hva de synes er gøy  

• Motiver barna til å være positive på trening  
• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel  
• Lær barna å tåle både medgang og motgang  
• Ha forståelse for at utøvere er forskjellige og har forskjellige behov og dermed kan trenge 

løsninger tilpasset den enkelte. Klubbens mål er i størst mulig grad å gi like muligheter til 

utvikling i forhold til alder, modning, ferdigheter og personlighet  
• Ved uenighet tar du det opp med rette vedkommende eller styret i klubben  
• Klubben drives på frivillig basis. Vær takknemlig overfor alle de som bruker tid og krefter på at 

ditt barn skal få et best mulig tilbud.   
• Informer trenere om barnet ditt har spesielle utfordringer eller sykdommer som kan påvirke 

treningsinnsatsen ellers påvirkes av trening.  
• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du. Det viktigste av alt er at 

barna trives og har det gøy!  
  
Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god 
idrettsforelder.  

 
Moss IL arrangerer mange stevner i løpet av året. På disse er vi helt avhengige av hjelp fra foreldre, 
både som funksjonærer og i kiosk. I tillegg har vi noen faste dugnadsoppdrag som klubben er 

avhengig av for å gi det tilbudet den gir. Også her er det et krav at foreldre stiller opp. 
 

For deltakelse i nasjonale mesterskap 
 

Moss IL ønsker at flest mulig deltar i mesterskap. Samtidig ønsker vi at utøverne skal ha gode 
opplevelser og føle mestring der de deltar. Det betyr at de må være forberedt på hva som møter dem, 
både fysisk og mentalt. Det er derfor ikke gitt, ut fra alder og nivå, at vi vil anbefale en utøver å delta 
i mesterskap selv om han eller hun fyller de formelle kravene. Vi håper derfor at både utøvere og 
foreldre vil lytte til råd fra trenerne når det gjelder deltakelse og valg av øvelser i mesterskap.  
 

Så sant den enkelte utøver har kvalifisert seg til et mesterskap er han eller hun berettiget til å delta. 
Moss IL kan ikke nekte en kvalifisert utøver å delta, men klubben har satt visse krav som utøveren må 

ha oppfylt i tillegg til de formelle kvalifiseringskravene for å få støtte til reise og opphold som skissert 
under.   
 
For å få økonomisk støtte til reise og opphold ved mesterskap må utøver ha trent jevnt og ha deltatt 
på stevner forut for mesterskapet som bestemt i samråd med trener. I tillegg må utøveren i forkant 

av mesterskapet være skadefri og i god form (f.eks. være innenfor de formelle kravene til deltakelse).  
Deltakere som ønsker å delta på mesterskap uten kvalifiseringskrav eller i øvelser uten krav i 
mesterskap bør være på et godt nasjonalt nivå i øvelsen. Dette vurderes av trener i samråd med 
idrettslig leder/styret i hvert enkelt tilfelle.     
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Generelt dekkes reise og overnatting til senior og juniormesterskap uten egenandel, mens det til alle 

UM og UM-klasser i mesterskap vil være en egenandel den enkelte må betale.  
 
Mat og drikke dekkes av den enkelte utøver. Unntak her er når det arrangeres planlagt felles 

bespisning i forbindelse med «hovedmesterskapene» UM innen- og utendørs.   
 
Startkontingent dekkes alltid av klubben.  
 

For dekning av utgifter i forbindelse med trening og konkurranser 
 
For medlemmer (aktive) av Moss IL som har betalt medlemskontingent inkludert treningsavgift dekker 
klubben følgende kostnader for aktive utøvere under 35 år: 
 
Nasjonale mesterskap: Ved deltakelse i NM (junior og senior) og UM hvor det er satt 
kvalifiseringskrav dekkes utgifter til startkontingent, overnatting og reise. I nasjonale mesterskap hvor 

det ikke er kvalifiseringskrav, må utøveren søke om å få dekket utgifter til deltakelse i god tid før 

mesterskapet. Ved bruk av bil benyttes den skattefrie satsen for kilometergodtgjørelse. Ved deltakelse 
i UM/UM-klasser vil det vanligvis være en egenandel som den enkelte utøver må betale selv. Mat 
dekkes normalt av utøverne selv. Unntak fra dette kunngjøres før hvert enkelt mesterskap og vil som 
oftest gjelde fellesmåltider under UM.  
 

Øvrige konkurranser: Ved deltakelse i KM og øvrige konkurranser på bane dekkes all 
startkontingent. Utgifter til deltakelse i øvrige terrengløp og mosjonsløp dekkes normalt ikke, men kan 
dekkes etter forhåndsavtale med idrettslig leder med inntil kr 150 per løp.  
 
Felles for alle som skal få dekket utgifter i forbindelse med konkurranser er at man melder seg på i 
henhold til gitte retningslinjer og konkurrerer for Moss IL i klubbens konkurransetøy.  
 

Treningsleir/-samlinger: Det vil normalt ikke være aktuelt å gi støtte til treningsleir/-samlinger som 
ikke er i regi av klubben, eller som klubben ikke spesifikt oppfordrer utøverne til å delta på. Dersom 
klubben likevel vurderer å gi støtte, er det en forutsetning at utøveren har prestert på høyt nasjonalt 
nivå. Unntak fra dette gjøres for utøvere tilknyttet Norges Friidrettsforbunds rekrutterings- og 

seniorlandslag, hvor egenandeler til samlinger dekkes av klubben, og øvrig støtte vurderes særskilt i 
hvert enkelt tilfelle. Gis det betydelig støtte skal det inngås kontrakt med utøver.  
 

Ved vurdering av slike søknader vil foreldreengasjement i klubben bli tatt med i betraktningen. 
 
Trening: Utøvere kan søke om å få dekket deler av utgifter/egenandel til prosjekter i regi av egen 
eller andre kretser. Normalt vil dette bety 50 % av egenandelen. Det er ingen automatikk i at 
søknader innvilges, hvert tilfelle vil bli vurdert. Private trenere dekkes vanligvis ikke, men kan 
vurderes i spesielle tilfeller. Det skal da skrives kontrakt med utøveren.  

 
Veteraner: I utgangspunktet dekkes ikke utgifter ut over startkontingent i banestevner for veteraner. 
Det kan imidlertid tenkes tilfeller der det kan innvilges dekning av utgifter etter søknad, også for 
veteraner.  
 
Lisens: Alle utøvere over 12 år må løse lisens gjennom NFIF for å kunne trene og delta på stevner. 
Den betales av den enkelte utøver selv. 

 
 
Moss, 09.01.2023 
Styret i Moss IL 
 
Knut Refsdal (leder), Terje W. Jacobsen (nestleder), Kjersti Larsen (økonomi), Atcha Prommetta 
(ungdomsrepresentant), Jon-Willy Rydningen (materiell), Anne-Cecilie Rymoen (infrastruktur), Anne-

Britt Tollefsen (arrangement), Kåre Arthur Trobe (marked), Aina Kristiansen (vara), Linn Oppegaard 
(vara ungdomsrepresentant) 


