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RINGEBU-FÅVANG FOTBALLKLUBB 

ønsker velkommen til ny fotballsesong! 
 

Ringebu-Fåvang Fotballklubb (RFFK) ønsker alle nåværende og nye medlemmer velkommen 

til en ny fotballsesong. Vi gleder oss til å igjen dele gode idrettsøyeblikk med dere, og sender 

dere litt generell informasjon.  

 

Klubbens målsetting og verdier 

RFFK har som hovedmål å gi barn, unge og voksne i Ringebu og Fåvang et godt og 

meningsfullt fritidstilbud gjennom fotballaktivitet. Klubben skal bidra med gode øyeblikk 

både på og utenfor banen, og legge til rette for «flest mulig, lengst mulig, best mulig».  

Fotballen i RFFK skal være en arena som legger opp til læring og utvikling. Alle klubbens 

aktiviteter skal bygge på idrettens grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.  

 

Kommunikasjon og kontaktpersoner 

Klubben har egen hjemmeside (www.rffk.no) og facebookside der det jevnlig deles nyheter 

og informasjon om klubbens aktivitet. Trenere og lagledere har i tillegg en egen 

facebookgruppe. Sentrale styringsdokumenter ligger også tilgjengelig på hjemmesiden. 

Rubic er klubbens medlemssystem. Ønsker du å bli medlem av klubben kan du registrere deg 

på denne siden: https://www.rffk.no/bli-medlem/  

Kontaktpersoner til det enkelte laget kan mottas av: 

➢ Sissel Brandstand, Leder yngres (barn og unge under 13 år):  

tlf. 99641660, mail: s.brandstad@hotmail.com  

➢ Anders Amrud, Sportslig leder (ungdom og senior):  

tlf. 91691894 mail: anders.amrud@gmail.com  

 

Bidragsytere  

Arbeidet skal bygges på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. RFFK er veldig 

takknemlig for alle som bidrar med både smått og stort. Ønsker du å bidra, nøl ikke med å ta 

kontakt: post@rffk.no   
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Forventinger til klubbens medlemmer  

RFFK skal være en Fair Play klubb der alle ledere, trenere, spillere, foreldre og øvrige 

medlemmer har ansvar med å etterleve klubbens verdier og målsettinger.  

 

Trenere har en høy stjerne blant spillerne. Det trenerne sier, og ikke minst gjør, påvirker både 

hodet og beina hos spillerne. Men også foreldrene ledes av treneren, som derfor bør tenke 

gjennom og etterlev disse tre punktene: 

• Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør. 

• Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre. 

• Er vi godt forberedt, øker sannsynligheten for at øktene blir godt gjennomført. 

• Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme. 

 

Spillerne i RFFK skal lære og vise gode holdninger i henhold til: 

• Å møte i god tid til trening og kamp. 

• Å gi beskjed i god tid når man er forhindret fra å komme. 

• Å alltid ha med seg alt nødvendig utstyr. 

• Å vise respekt for trenere, lagkamerater, motstandere og dommere. 

• Å vise respekt for andres treninger/kamper. 

• Å takke for kampen på en høflig måte.  

 

Foreldre er forbilder og aktive representanter for klubben, hvor det forventes at de:  

• Aktivt stiller opp for sine barn/ungdommer, og viser interesse.  

• Sørger for at medlemskontingent og treningsavgifter betales i tide. 

• Stiller opp på dugnadsarbeid. 

• Bidrar til god trivsel i nærmiljøet. 

• Deltar aktivt på foreldremøter. 

• Viser forståelse og respekterer trenernes valg og oppgaver under kamp og treninger. 

• Unngår å bidra til «klubb i klubben» tankegang. 


