
Velkommen til LSK
Oppstart 2017 – 30.8.22



LSK Breddeutvalg
Hva 

• Administrativ Leder Bredde: Tina Veistle Skarpsno
• Nestleder: Henning Borgersen
• Turneringsutvalg: -
• Teknisk, bane og anlegg: Andre Myklebust
• Sportslig arbeidsutvalg: Vegar Frey
• Fairplay ansvarlig: Christopher Bone
• Økonomi og utstyr: Anett R. Richardsen
• Dommer: Eddie Dysterud
• Hovedstyret rep.: Raymond Gabrielsen
• Årgangsansvarlige 6-12 år



Medlemskap i Lillestrøm SK
Barn (til og med 15 år) kr 200,-
Voksne kr 500,-
Honnør(fra 67 år) kr 250,-

• Alle aktive i LSK må være medlem i klubben

• For spillere - gratis inngang på hjemmekamper

• Sesongkort Åråsen til kr 400,-/1000,- (RB-Tribunen)

• Sesongkort på KFL-Felt (aktive spillere) kr 500,-

• 20 % rabatt i LSK-shop og Comet sport (gjelder ikke supporterutstyr)



Treningsavgift for 2021

Kategori 1 (kr. 4.500,-) G13-1– G-14-1 

Kategori 2 (kr. 3.700,-) Fra G12 og oppover til Seniorlag 

Kategori 3 (kr. 3.000,-) J/G 10 - 11

Kategori 4 (kr. 2.700,-) J/G 7-9 år, Old Girls og Old Boys

Kategori 5 (kr. 1.800,-) J/G 6, Unified

Oppstart av lag født 2017 (Høsten 2022) kr. 500,-

Søskenmoderasjon kr 200,-



Treningsavgiften dekker
• Drakter

• Baller 

• Utstyr (medisinkoffert, kjegler, vester o.s.v.)

• Klær til lagleder/trener 

• Kamp- og treningsbaner ute og inne

• Påmeldingsavgift serie 

• Dommerutgifter seriekamper

• Lagsforsikring

• Gratis adgang til a-lagets kamper på Åråsen



Sportslig
• Sportslig opplegg 6-11 år, 12-19 år

• Første trening, årgangsansvarlig

• Vigernesjordet onsdager 17-18

• 1 organisert trening og 1 frivillig (søndag)

• LSK Hallen (vinter) – bane og tid

• Første år deles treningsgrupper inn med ca. like mange fra hver skolekrets. 
25-28 i hver gruppe.

• Disse trener sammen første vinter og spiller 6-års serie første sesong

• Differensiert trening etterhvert

• Serieorganisering

• 1 trener på 5 spillere, kompetansekrav, kurs 

• Politiattest

• Trenerrollen

• Ekstratilbud

• Sportsplan











Hva betyr verdiene for 
oss ?

Hva 



GenerøsGE

Med Generøs mener vi at:
Vi er en åpen og inkluderende klubb
Vi er rause med og mot hverandre og klubben. 
Vi respekterer klubbens verdier, lover og hverandre
Vi har godt humør, hilser på hverandre og prater sammen
Vi sprer idrettsglede 
Vi har et positivt syn på våre medmennesker
Vi er kollegaer

I LSK er det vi og ikke jeg. 



InnsatsGE

Med Innsats mener vi at vi uansett rolle i LSK skal legge ned en stor 
innsats i alt vi gjør

Vi ønsker det beste for de rundt oss.

Guts, vilje, råskap og idrettsglede er vårt fotavtrykk 

NB! Alvoret må ikke komme for tidlig.



Ambisiøs
GE

Med ambisiøs mener vi;
Vi skal tørre å satse for å få best mulig resultat i alle ledd i LSK, ikke bare 
på banen. 
Vi skal ha de beste treningsforholdene, gi de beste 
utviklingsmulighetene, ha de beste arrangementene uansett type 
arrangement, være de beste vertene på hjemmekamper når gjestende 
lag kommer på besøk hos oss, den beste fair play klubben og de beste 
forbildene på og utenfor banen. 
Vi skal alltid ha noe å strekke oss etter 

Flest mulig – best mulig – lengst mulig



Lojal
GE

Med Lojal mener vi at:
Vi, i alle ledd, skal ha være tro mot våre lover, retningslinjer, 
samarbeidspartnere og verdier. 
Vi skal ha respekt for hverandres roller og ansvar. 
Vi tar opp saker på en ryddig måte og går riktig tjenestevei.  
Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre. 
Vi følger klubbens retningslinjer og er tro mot dem. 
Vi er løsningsorienterte 

Dersom vi er uenige, klager vi ikke, men er ryddige 
og kommer med forslag til forbedringer. 



Troverdig
GE

Med Troverdigmener vi at:
Vi skal være åpen, ærlig og redelig
Vi skal lære av historien
Vi skal være offensive i møtet med fremtiden

Det er vår klubb, ikke mitt lag og mine spillere…



LSK Bredde’s økonomi



LSK Bredde utgifter:

•Leie Treningstid (LSK hall/kunstgress) ca 1.5 mill

•Pr mnd i LSK hallen – ca 130.000

•Pr mnd Kunstgress – ca 60.000

•Spilledrakter ca 800.000 pr skifte

•Utstyr (baller, trenere, kjegler, medisinkoffert mm) 650.000

•Avgift fotballkrets/NFF (påmelding, forsikring mm)  ca 300.000

•Dommerutgifter (alle seriekamper) ca 260 000

•Trenere, coerver, administrasjon mm ca 1,2 mill

•Trener- og lederutdanning (ønsker skal bli større..) ca 100.000

•Dugnadspersonell Inne km 140.000

•Verv (Gratis billetter til Cupfinalehelgen, lederkurs 2/3 og 4)  50.000,-



LSK Bredde (største) inntekter:

•Treningsavgift ca 1,6 mill

•Kiosksalg Åråsen  ca 850.000 (normal år)

•Turneringer LSK-hallen høst/vinter 

•(5’er, 7’er og inne km)

•Sponsorer 

•Tilskudd (LAM)

Omsetning totalt – ca 6 mill.



•UA betaler utstyr og seriepåmelding/forsikring (inkl. 6 års serie)

•Laget dekker selv cuper via egen «konto»/prosjektnr i LSK

Ikke lov med egen konto utenfor klubb

•Innbetalinger til konto 1286.20.10238 – merkes lagets prosjektnr.

•Muligheter for egne sponsorer på treningsdress – sjekk alltid med markedsavdeling. 

•Fakturering via LSK

•Lagleder får tilsendt oversikt fra økonomiansvarlig ved behov. 

•Fakturaer til «Lillestrøm Sportsklubb» - pdf formalt – rett i regnskap – godkjennes av 
ua leder før betaling.

•Momskompensasjon

•Spørsmål : ua@lsk.no

Muligheter for å gi lagene VIPPS

Lagenes økonomi



•Gratis inngang på hjemmekamper for spillere og støtteapparat. 

• Billetter hentes ut på nett før kampstart 

•Gode priser for foreldre/familie – på RB. 

•Sesongkort (slippe å stå i kø før kampstart)

•RB-tribune (400,-/1000,-)

•KFL-Felt (aktive spillere) kr 500,-

•Må kjøpes i LSK-Shop eller på Åråsen stadion, personlig.

•20 % rabatt i LSK-shop (gjelder ikke supporterutstyr)

•Rabatter på Comet sport

•Tilgang til leie av lokale (også private fester)

•Utstyrspakker (leder/trener)

Medlemsfordeler 



Årshjul



www.lsk.no/lsk-bredde
ua@lsk.no

LSK Barne- og ungdomsfotball på Facebook

www.facebook.com/lskua


