Vilkår og betingelser for medlemskap i Stabæk Fotball
Ved å melde inn/registrere deg selv eller ditt barn som spiller i Stabæk Fotball, aksepterer og
godkjenner du å være bundet av de generelle vilkårene og betingelsene herunder. Du godkjenner
samtidig klubbens til enhver tid gjeldende vedtekter og retningslinjer, beskrevet i klubbhåndboka,
«BlaaTraad». Det ovenstående er en forutsetning for å kunne benytte seg av Stabæk Fotball sine
tjenester.
Ditt person- og datavern er svært viktig for oss. Det er vårt ansvar å sikre dine personopplysninger,
som er i vår besittelse. Vi har innført administrative og organisatoriske rutiner for å sikre
personopplysninger som lagres på våre servere mot urettmessig tilgang og tilfeldig tap, endring eller
utlevering. Vi kan imidlertid ikke garantere at urettmessige tredjeparter under enhver omstendighet
ikke vil kunne klare å forsere de tiltakene eller å bruke slike opplysninger til utilbørlige formål.
Du samtykker med dette til at klubben kan bruke opplysningene som har blitt registrert ifm.
innmelding til klubben, til å registrere spilleren i Fotballforbundets elektroniske medlemsregister.
FORESATT/VERGE
Punktene som er beskrevet under gjelder også spillere/medlemmer som har fylt 18 år. I dette tilfellet
overtar spilleren/medlemmet forpliktelsene som er beskrevet som foresatt.
1. Som foresatt forplikter jeg meg til å holde meg informert om klubben og årgangen/laget
spilleren er tilknyttet. Dette gjør jeg ved å lese aktuell informasjon på klubbens nettside og i
klubbens øvrige informasjonskanaler. Jeg leser e-post og meldinger som blir distribuert
gjennom klubbens kommunikasjonsplattform (Spond eller lignende), og tar til meg den
informasjonen årgangsansvarlig/lagleder gir meg, møter opp på lagets foreldremøter, og
deltar aktivt i disse møtene.
2. Som foresatt forplikter jeg meg til å betale klubbens medlemskontingent og treningsavgifter
innen angitte betalingsfrister. Dette gjelder også når disse kontingentene og avgiftene er
utstedt på spillerens navn. Videre forplikter jeg meg til å betale alle avgifter/egenandeler
som vedtas på foreldremøter eller i forbindelse med cuper og reiser, innen avtalt
betalingsfrist. Jeg er innforstått med at spiller mister all rett på å trene/spille kamp i Stabæk
Fotball sin regi, hvis disse kontingentene/avgiftene ikke blir betalt innen angitt betalingsfrist.
Som foresatt er jeg klar over at alle krav som ikke blir betalt vil bli purret, og eventuelt bli
oversendt til vår inkassopartner for inndrivelse. Alle gebyrer og avgifter som påløper i denne
forbindelse står jeg som foresatt ansvarlig for. Jeg er også innforstått med at Stabæk ikke kan
tillate overgang til ny klubb før alle forpliktelser er gjort opp.
3. Som foresatt er jeg innforstått med at så lenge spilleren er registrert som medlem i klubben,
selv om spilleren ikke møter på trening og kamper, er jeg forpliktet til å betale de
kontingenter og avgifter som klubben/laget krever.
4. Som foresatt forplikter jeg meg og/eller spiller til å delta på dugnader eller andre aktiviteter i
klubbens regi.
5. Som foresatt har jeg satt meg inn i klubbens regler/retningslinjer, vedtekter og
klubbhåndbok, samt respekterer foreldrevettreglene som Norges Fotballforbund har
utarbeidet. Informasjon om disse reglene og vedtektene finner du på klubbens hjemmeside.
6. Som foresatt vet jeg at medlemskapet løper inntil skriftlig utmelding er sendt til og bekreftet
mottatt av klubbens administrasjon. Ved utmelding påløper likevel bindingstid for
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medlemskapet ut inneværende sesong og betalingstermin. Det betyr med andre ord at
innbetalte krav ikke vil bli refundert, og utestående fordringer vil bli krevet inn. Opptjente
dugnadspenger vil ikke bli tilbakebetalt, men tilfaller klubben eller lagkassen. Ved utmelding
skal kampdrakt leveres tilbake til årgangsansvarlig/lagleder. Medlemmer som ikke leverer
tilbake lånt kampdrakt, kan bli fakturert av klubben for erstatning av tapet.
Som foresatt er jeg en viktig del av Stabæk Fotball sitt ansikt utad og er bevisst på at positiv
omtale og konstruktiv kritikk er viktig for å ivareta et godt miljø blant spillere, foreldre og
klubbens ansatte eller tillitsvalgte. Jeg skal være positiv til å hjelpe klubben, årgangen og
laget så langt det lar seg gjøre. Jeg er klar over at Stabæk Fotball først og fremst er en
foreldredrevet klubb, og at foreldre må bidra på forskjellige nivåer og i ulike roller for at
klubben skal kunne driftes på en god måte.
Som foresatt skal jeg respektere lagledelsen sin disposisjon av spillere i trening og kamp,
samt ikke snakke nedsettende eller på annen måte negativt om spillere, andre foresatte,
klubbens ansatte eller tillitsvalgte. Hvis jeg har kritikk eller saker jeg ønsker å drøfte, tar jeg
det opp med årgangsansvarlig eller lagets trener på en konstruktiv måte, fordi i Stabæk
Fotball så snakker vi med hverandre – ikke om hverandre.
Som foresatt samtykker jeg til at klubben kan publisere film eller bilder av mitt barn, på
klubbens hjemmeside eller sosiale medier. Hvis jeg som foresatt motsetter at mitt barn
eksponeres i klubbens mediekanaler, gir jeg straks klubbens administrasjon beskjed om det.
Som foresatt er jeg ansvarlig for at barnet mitt er innforstått med følgende retningslinjer og
felles forventninger til alle utøvere i klubben:
1. Jeg skal lytte til og følge de instrukser som gis av klubbens ansatte og tillitsvalgte.
2. Jeg skal være konsentrert, og gjøre mitt beste på treninger og kamper.
3. Jeg skal vise gode holdninger, være positiv og bidra til et godt miljø og samhold.
4. Jeg skal stille på treninger, kamper og andre aktiviteter jeg har forpliktet meg til – Gi
beskjed i god tid hvis du ikke kan møte opp.
5. Jeg skal ikke drive hærverk og forsøple Stabæk Fotball sine anlegg, samt rydder opp
etter meg i garderober, baner og lignende. Dette gjelder også på anlegg tilhørende
bortelag.
6. Jeg skal følge de regler som til enhver tid gjelder på Stabæk Fotball sine anlegg. Dette
gjelder også på anlegg tilhørende bortelag.
7. Jeg skal respektere medspillere, trenere, tillitsvalgte, ansatte, dommere og
motstandere. Fair Play og respekt er fotballens internasjonale kjerneverdier og
grunnleggende for all aktivitet – også i Stabæk Fotball. All fotballaktivitet skal foregå i
trygge rammer slik at alle får gode opplevelser.
8. Jeg skal ikke akseptere mobbing eller annen atferd som ikke er i tråd med klubbens
verdier – Si ifra til en voksen om du ser eller opplever mobbing.
9. Jeg skal ikke bruke, nyte eller kjøpe rusmidler på Stabæk Fotball sine anlegg eller
hvor jeg representerer Stabæk Fotball.
Som foresatt er jeg innforstått med at brudd på en eller flere av overstående punkter i disse
betingelsene kan medføre erstatningskrav, utmeldelse og utestengelse fra Stabæk Fotball.
Som foresatt har jeg informert mitt barn om disse betingelsene.

De generelle vilkårene og betingelsene for medlemskap, som det her vises til, utgjør en juridisk
bindende avtale mellom Stabæk Fotball, org. nr. 968135600 og dens medlemmer (heretter kalt
«Spiller»). Hvis spiller er under 18 år, gjelder disse vilkårene spillerens foresatt/verge, på vegne av
spilleren.

