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10.Arrangementer
Hvert år arrangerer klubben flere arrangementer som både er inntektsbringende og fotball
utviklende for våre medlemmer og andre.

Klubbarrangementer
1. Årsmøter
Borgen IL arrangerer ordinært to årsmøter pr år. Det avholdes ordinært årsmøte i februar/mars og
ekstraordinært årsmøte i november. På ekstraordinært årsmøte velges det sportslige apparatet for
neste sesong.
2. KICK OFF – tillitsvalgte
Hvert år i januar/februar arrangerer vi KICK OFF for alle vårt tillitsvalgte. Her presenterer vi nyttig
informasjon og god mat og drikke.

10.1 Kioskdrift under seriekamper barn/senior
Alle aldersbestemte lag sørger selv for bemanning av kiosk under egne kamper. Klubben har kiosk på
Mobakken Idrettsplass og Sandbakken Kunstgress. Vaktlister blir utarbeidet av hvert lag. Lagene har
egne lagkasser med veksel som tas fra lagkontoene.
To aldersgrupper er hvert år ansvarlig for kioskene på Mobakken og Sandbakken. Ansvaret
innebærer åpning og stenging av kioskene før/etter sesong med tømming av varer og vask.
Under sesongen skal kiosken sjekkes for beholdning og påfyll av varer fra lager. I tillegg skal kioskene
renholdes. Oppgavene bør utføres ukentlig.
Ansvarlige:
Sandbakken – 12 års lagene
Mobakken – 8 års lagene
Instrukser for bruk og stenging av kiosken








Kaffemaskinen tømmes for vann. Slå av knappen på siden. IKKE dra ut ledningen til
kaffemaskinen. Den skal stå i hele tiden. Kaffen får dårlig smak hvis ledningen dras ut.
Alt benyttet kjøkkenredskap skal vaskes opp.
Tørk av benker, fei og vask gulv. Tøm søpla. Vask vaffeljern, og annet småelektrisk.
Sett ketchup, sennep, syltetøy og eventuelt sjokolade i kjøleskapet. Etterfyll brus.
Pølser, rundstykker og lomper legges i fryseboksen. Ikke la noe ligge på benker.
Husk å slå av kokeplate. Dra ut kontakten.
Dra ned gitteret og lås med hengelås. Lås dør. Forlat kiosken som du selv ønsker å finne den.

Dersom kamper spilles fortløpende, må kiosksalget stoppe ved kampslutt.
Neste lag som skal spille, kan ta over kiosksalget.
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Hvis ulike lag (årskull) spiller kamper samtidig (på likt tidspunkt), må det på forhånd gjøres avtale
om hvilket lag som skal ha kiosksalget, eventuelt deles.
Instrukser for oppgjør i kiosken







Etter kioskvakt skal oppgjørsskjema fylles ut i 2 eksemplarer og signeres av de som har
kioskvakt
Dersom dommerutgifter er brukt av kassa, er det viktig at dette føres inn i skjemaet.
Det enes kioskoppgjørsskjemaet settes inn i perm i kiosken.
Det andre oppgjørsskjemaet legges i en pose sammen med pengene fra kiosksalget og
leveres til daglig leder på klubbhuset.
Leveres på klubbhuset snarest mulig etter kioskvakten og senest etter en uke.
Overførsel av inntekter til lagkontoene utføres 2 ganger i hver sesong.

Vedr. spørsmål om oppgjør - ta kontakt med Beatrice Hammerstad tlf.91587815

10.2 Tine Fotballskole
Borgen IL arrangerer Tine fotballskole for 6 – 12 åringer i skolens første sommerferieuke og
er en viktig inntektskilde for klubben. Det er plass til ca 100 barn og fotballskolen holder hus
på anlegget på Mobakken Idrettsplass. Skolen varer i 4 dager og inkluderer Tine artikler samt
lunsj/drikke og frukt hver dag.
Under skolen er vi avhengig av frivillige krefter til følgende oppgaver:






Instruktører fra JR lagene
Mat og fruktservering
Kioskbetjening
Opprydning
Sekretariat og innsjekk/utlevering av utstyr
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10.3 Barnefotballavslutningen

Borgen IL har i mange år vært arrangør av Barnefotballavslutningens helgen for G 8-10 fra Sarpsborg,
Halden og Indre Østfold hvor serien siste kamper blir arrangert som en turnering. Arrangementet går
av stabelen nest siste helg i september hvert år og krever mye ressurser fra klubben. Det spilles ca
130 kamper fordelt på rundt 90 lag hele lørdag og halve søndag.
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Dugnadsmannskaps behov:







Parkeringsvakter
Kioskpersonale til grilltelt og kiosk – ca 12 stk
Dommere
Sekretariat
Baneansvarlige
Speaker

Det er foreldre/foresatte på 8 – 9 og 10 årslagene samt Old Boys som fyller dugnadspostene.

10.4 Minifestivaler for 6 åringene

I 2016 ble det for første gang arrangert Minifestivaler for 6-åringene med 3’er fotball.
3’er lagene spiller på baner med nettvant og små mål uten keeper. Det arrangeres flere festivaler vår
og høst. I 2017 var det ca 35 lag i aksjon på hver festival på Sandbakken KG.
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Dugnadsmannskaps behov:







Parkeringsvakter
Kioskpersonale til grilltelt og kiosk – ca 5 stk
Dommere
Sekretariat
Baneansvarlige
Speaker

Det er foreldre/foresatte på 6 årslagene samt Old Boys som fyller dugnadspostene.

10.5 Fotball Etter Skoletid

Borgen IL startet vinteren 2016 opp med fritidsordningen Fotball Etter Skoletid som er en del av
Telenor Xtra konseptet til Norges Fotballforbund.
Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp og breddefotball.
Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor Xtra som er en landsomfattende
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fotballfritidsordning (fotball SFO) med utdannede trenere som vektlegger et godt og kvalitetssikret
tilbud til barna etter skoletid. Det er hovedfokus på fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp.
F.E.S.T (Fotball Etter skoletid) har åpent to dager pr uke – tirsdager og torsdager på Mobakken
Idrettsplass/klubbhus. Aktiviteten passer for barn født mellom 2005 – 2009.
På F.E.S.T får barna leksehjelp, et måltid mat og trening. Vi har dyktige instruktører med kompetanse
i både pedagogikk, fotball og andre aktiviteter. Vi sørger for henting på Borgen/Sandbakken
barneskole for de som ønsker det.
Leder for Borgen IL sin Fotball Etter Skoletid er Tommy Grønn.
Jentenes fotball lørdag
I 2017 ble det arrangert Jentenes fotball lørdag for første gang. Dette vi nå bli et årlig arrangement.
Arrangementet er gratis og varer ca 4-5 timer inkl lunsj/pause. Jentene får enkel servering/drikke og
tøffe T-skjorter. Vi har også åpen kiosk for foreldre.
Instruktører er våre eldre jentespillere.
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