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Grunnlagsopplysninger for Svalbard Turn
Navn: Svalbard Turn
Stiftet: 6. september 1930
Idrett: Fleridrett
Postadresse: Postboks 485, 9171 Longyearbyen
E-postadresse: post@svalbardturn.no
Bankkonto: 4778.55.51741
Bankforbindelse: Sparebank 1 Nord Norge
Internettadresse: www.svalbardturn.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:893 864 792
Anleggsadresse: Svalbardhallen
Telefon: 79021333
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Troms idrettskrets
Registrert tilknytning til Svalbard og Jan Mayen idrettsråd
Registrert tilknytning til Norges Badmintonforbund, Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund,
Norges Basketballforbund, Norges Bandyforbund, Norges Klatreforbund, Norges Gymnastikk- og
Turnforbund, Norges Padleforbund, Norges Skiforbund, Norges Skytterforbund, Norges
Svømmeforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Kickboxingforbund, Norges bordtennisforbund,
Norges Sjakkforbund (ikke tilknyttet NIF)
Årsmøtemåned: mars

Formål
Svalbard Turn skal være en åpen og demokratisk organisasjon, der formålet er å drive idrett organisert
i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Jfr. Lov for Svalbard Turn, vedtatt 28.02.2013

Visjon
Idrettsglede for alle – en ansvarlig samfunnsaktør
” Idrettsglede for alle – en ansvarlig samfunnsaktør” skal prege all innsats og arbeid i laget. Vår visjon
skal bidra til at flest mulig mennesker i Longyearbyen gis mulighet til å utøve idrett ut ifra sine ønsker
og behov.
Idrettsgleden skal være den viktigste drivkraften i laget, enten man er trener, utøver, foreldre eller
andre frivillige. Svalbard Turn skal kunne tilby lek, spenning, utfordringer og opplevelser. Gleden ved å
mestre er viktig for alle.
” Idrettsglede for alle” utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Alle skal føle seg velkomne i
idrettlaget.
Svalbard Turn skal være en” hjørnestein” i utviklingen av Longyearsamfunnet. Vi skal være en
ansvarlig samfunnsaktør og forutsigbar organisasjon. Svalbard Turn vil samarbeide med øvrige lag og
foreninger og Lokalstyrets administrasjon om sentrale oppgaver, som omhandler idrett og fysisk
aktivitet. Svalbard Turn skal fremme idrett og fysisk aktivitet som en viktig del av Longyearsamfunnets
kultur og fritidstilbud.
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Verdigrunnlaget
•

Svalbard Turn skal preges av engasjement, frivillighet og likeverd.

•

Aktivitetene vi skaper skal bygges på glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Engasjement – er når gode opplevelser gjennom idrettsaktiviteten gir ønske om å delta.
Engasjementet skal komme til uttrykk gjennom trygghet, trivsel og en god lagånd.
Frivillighet - er den viktigste ressursen på alle nivåer i laget. Arbeidet gir mening, trivsel og skaper
gode sosiale nettverk. Frivillig arbeid skaper ringvirkninger både for Svalbard Turn og samfunnet
ellers.
Likeverd - er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres egenart og
særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene imellom.
Verdigrunnlaget forteller om levereglene i organisasjonen

Handlingsplan
Se eget dokument
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Organisasjon
ÅRSMØTET

Hovedstyret
Leder
Nestleder
4 stk Styremedlem
Ungdomsrepresentant
2 stk Varamedlemmer

Valgkomité
Leder
2 stk Medlemmer
Varamedlem

Revisor
1. revisor
2. revisor

Ordenstegnkomitè
Leder
2 stk Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem

Arrangementskomiteer
Svalbard Skimaraton
Spitsbergen Marathon
Topptrimmen
Hver komité har leder og minst 2
medlemmer

Administrasjon
Daglig leder 100%
Adm.medarbeider 30%
Prosjektleder Aktiv i Friluft
Regnskap

Grupper
Leder

Grupper
Leder

Grupper
Leder

Grupper
Leder

Grupper
Leder

Medlemmer
Alle undergrupper skal kontinuerlig følge opp registrering av gruppemedlemmer via minidrett (NIF).
Registrering skal foretas innen 30.09 og 31.01, jfr. kontingentsinnkreving av halv- og helsesong
medlemskap. Alle trenere/gruppeledere må betale medlemskontingent i idrettslaget på kr 100, og de
får gratis treningsavgift i Svalbard Turn. I tillegg kan det gis gratis tilgang til LL`s
styrkerom/svømmehall eller treningsdress/profilklær. Gruppeleder er ansvarlig for rapportering av
trenere til daglig leder.
Passive/støttemedlemmer: Passive/støttemedlemmer gis ingen tilgang til deltakelse på faste
treninger i regi av Svalbard Turn.
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Ordenstegnmottakere/æresmedlem: se egne vedtekter for Svalbard Turns ordenstegn og merker.
Mottakere av Ekekransen har livsvarig medlemskap i Svalbard Turn.

Forsikring
Idrettsforsikring for barn
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 til de blir 13 år. Se link for
mer informasjon: https://svalbardturn.no/forsikring/

Klubbforsikring
Svalbard Turn har en egen klubbforsikring gjennom IF som er tilpasset klubbens forsikringsbehov.
Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene Svalbard Turn trenger.
I tillegg vil alle medlemmer over 13 år, som deltar på aktivitet med medlemskap i særforbund, ha egen
forbundsforsikring.

Aktivitet
Laget er organisert med grupper. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner.
Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper og hvordan de skal organiseres og ledes.
Gruppas regnskap inngår i lagets totale årsregnskap. Gruppeledelsen skal sørge for at idrettens lover
og etiske normer overholdes. Gruppeledere er ansvarlig for at årsmelding sendes inn senest 14 dager
før annonsert årsmøte. I tillegg skal gruppeledere kjenne til innhold i organisasjonsplanen for Svalbard
Turn. Overtredelse skal rapporteres til hovedstyret.

Badminton
Barneidrett
Basketball
Alpingruppe
Bordtennis
Fotball
Håndball
Innebandy

Ungdom styrke
Sjakk
Ski
Spinning
Svømming
Topptrimmen
Turn
Volleyball

Pistol
Svalbard Skimaraton
Spitsbergen Maraton
Polarpuls
Miniatyrskyting
Klatring
Kajakkpolo
Joggegruppa

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Svalbard Turn følger NIF`s
bestemmelser om barneidrett. Alle barn under 6 år skal ha med seg en voksen person på trening.

Regler for reiser
REISEINSTRUKS FOR GRUPPELEDERE
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

Formål
Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik
opplevelse for aktive og ledere.
Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem.
Omfang og forutsetninger.
Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med
overnatting, der aktive under myndighetsalder deltar.
Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere, fra
avreise til hjemkomst.
På alle reiser i regi av Svalbard Turn skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har
overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
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2.4

Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder. Min. 1
av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt
lag eller gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes av gruppa.

3.
3.1

Hovedleder
Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på
annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.
Sørger for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne finnes på
Svalbard Turn kontoret ved avreise.
Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og sørge
for at lederne er kjent med denne instruks.
Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal
sammen med de øvrige ledere bidra til trivsel for alle deltakerne.
Sørge for at det etter reisen blir levert regnskap/reiseregning med kvitteringer for turen til
daglig leder. Herunder også billettstammer for refundering av utgifter gjennom Svalbards
Miljøvernfond.
Hovedleder for turen rapporterer evt. til gruppeleder, men i saker av følgende karakter skal det
rapporteres til styreleder eller daglig leder i Svalbard Turn:
✓ · Overgrepssaker.
✓ · Ulykke med personskader, eks. sykehusinnleggelser
✓ · Dødsfall blant klubbens medlemmer.
✓ · Økonomisk utroskap.
✓ · Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
✓ · Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det
offentlige.

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

Arrangement
Nedenfor nevnes arrangement og fordeling av ansvar uavhengig gruppeaktivitet:
Idrettsutvekslinger:
Gruppeledere skal rapportere inn deltakere til idrettsutvekslingen minst en uke i forveien. Gruppeleder
er ansvarlig for at spilledrakter hentes ut og legges tilbake i Svalbard Turn sitt materialrom (gamle
kiosken).
Under idrettsutvekslinger i Longyearbyen har gruppeledere ansvar for å skaffe dommer og personell i
sekretariat. Gruppeleder/medlemmer deltar også i det øvrige praktiske arbeidet rundt arrangementet.
Det skal til enhver tid være et styremedlem og/eller daglig leder til stede på idrettsutvekslingene.
Styremedlem/daglig leder rapporterer til lokal media etter endt konkurranse.
TV-aksjonsstafetten:
Daglig leder er ansvarlig.
Aktivitetsmesse:
Gruppeledere ansvarlig for at deres aktivitet blir presentert under messa.
Nissemarsjen:
Ansvarlig styret
Følgende arrangement har egne komitéer og/eller ledelse:
Telenorkarusellen, Svalbard Skimaraton, Barnas Skifestival, Spitsbergen marathon, Spitsbergen Mini
Marathon Topptrimmen, Aktivitets Uka

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via www.svalbardturn.no og min idrett. I tillegg informerer
gruppene til sine medlemmer gjennom egne facebook sider og Spond. Øvrig informasjon blir gitt via epost/min idrett til gruppeledere. Svalbard Skimaraton, Spitsbergen Marathon, Svalbard Spacerun,
Aktiv i friluft og Topptrimmen har egne hjemmesider.

Organisasjonsplan for Svalbard Turn 2022

6

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Økonomi
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
Gruppene søker hovedlaget om tildeling av korkpenger. Hovedlaget sender en samlet søknad
til Longyearbyen Lokalstyre.
Alle innkjøp i gruppene over kr. 25.000, - skal godkjennes av daglig leder. Innkjøp utover kr.
25.000, - skal vurderes godkjent av styret gjennom søknad.
Hver gruppeleder bør kjenne til lagets og gruppas økonomi
Korkpenger utbetales gruppene mot at frister for oppdatering av medlemslister i minidrett er
gjennomført
Hvert år overføres overskuddet fra Spitsbergen Marathon og Svalbard Skimaraton til
hovedlaget. Overskuddet fordeles ut ifra Svalbard Turns handlingsprogram, og styret vedtar
den årlige rammen for midlene. Tildeling av midler gjøres uavhengig av korkpengeordningen.
Det er kun daglig leder og styreleder som disponerer lagets konti. Det er tegnet
underslagforsikring gjennom If forsikring.
Egenandeler til deltakelse på arrangement, eller reise til arrangementer på fastlandet for barn
skal ikke overstige kr 1500,-. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben.
Lisens betales gjennom minidrett av den enkelte utøver.
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder. Vedkommende skal da levere
inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger, innen 14 dager etter foretatt reise.
Det skal leveres reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut,
innenfor regnskapsåret kravet viser.
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Reklame/sponsoravtaler
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret og daglig leder. En gruppe kan ikke inngå egne
avtaler fra hver enkelt sponsorgiver uten godkjennelse fra hovedstyret. Spørsmål om alle
sponsoravtaler med gjøres gjennom daglig leder.

Representasjoner og kostpenger
Representasjonsmiddager må søkes om og godkjennes av daglig leder på forhånd. Svalbard Turn
følger statens satser for kostpenger. Billigste transportmulighet benyttes.

Alkoholreglement
Arrangement med barn til stede: ingen alkohol
Alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer: Ingen alkohol. Dette gjelder aktive
trenere, ledere og alle voksne i reisefølge fra avreise til hjemkomst.
Arrangement: avslutninger/julebord etc. maks 2 enheter per person dekkes av Svalbard Turn.
For idrettsutveksling i Barentsburg gjelder følgende unntak fra alkoholreglementet: Ungdom under 18
år kan delta sammen med en voksen person som er ansvarlig og følger vedkommende. Den
ansvarlige skal være edru. Foreldre til ungdommen må gi et samtykke på at personen kan være med
på arrangementet.

Egenandeler og støtte i forbindelse med reiser og
turneringer
Det er en klar forventning fra Svalbard Turn at gruppene gjør en stor innsats for å dekke mesteparten
av kostnadene selv gjennom dugnadsinnsats (bør utgjøre 30% av totalkostnaden).
Egenandel er Max 1500,- per person (gjelder som tidligere).
Ved deltakelse på samme tur/stevne i regi av Svalbard Turn gis det 30% søskenmoderasjon for barn
f.o.m. nr. 2.

Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige
menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.
Hvem trenger attest i Svalbard Turn:
Styremedlemmer, gruppeledere, trenere for barn under 18 år, foreldre/voksne som deltar på reiser i
regi av Svalbard Turn.
Daglig leder er ansvarlig for administrasjon av politiattester. Gruppeleder er ansvarlig for at
informasjon om politiattest tilkommer aktuelle trenere og foreldre.

Hytter
Grøndalshytta
Leies ut til fastboende medlemmer av Svalbard Turn.
Longyearbyen Jeger og fisk foretar alt det praktisk med søknad, trekning og utlevering av nøkkel.
Svalbard Turn har en egen hytteansvarlig. Hytta har 6 sengeplasser for voksne. Ca. posisjon
UTM33X: E498855, N865614
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Nordenskioldhytta
Lånes ut til fastboende medlemmer av Svalbard Turn.
Svalbard Turn ivaretar det praktiske med kode sammen med frivillige Svalbard Turn har en egen
hytteansvarlig.

Sneheim
Disponeres av Svalbard Turn etter avtale med Sysselmannen på Svalbard. Hytta er pr 2021 ikke for
utleie eller overnatting, men benyttes primært som turmål i regi av Topptrimmen.

Organisasjonsplan for Svalbard Turn 2022

9

