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Lag: Aldersbestemt 11er, 9er, 7er, 5er og 3er. 
 

 
SESONGEN 2017 

 
 
 

                             
 
 

INNHOLD: 

 
Krav og arbeidsoppgaver for lagledere. 
 
Lagleder skal være adm. leder av gruppa/laget, med trenere og foreldre som inngår i 
et team omkring de sportslige aktivitetene. Lagleder er ansvarlig for å overlevere 
spilleliste over laget til SU etter endt sesong. 
 

http://www.vikersundfotball.no/
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Lagleders oppgaver: 

• Implementere Fair Play reglene i praksis 

• I samarbeide med trener innkalle til å avholde foreldre/spillermøter 

• Være positiv til samarbeide med andre trenere internt, og i tillegg de klubbene vi 
eksternt har samarbeide med 

• Følge vedtatt sportsplan, og bidra til generelle positive holdninger 

• Koordinere aktivitetene med klubbens Sportslige Utvalg (SU) 

• Bruke gruppa for lagledere og trenere på medlemsnett aktivt 

• Tilrettelegge og følge opp sportslige aktiviteter 
o Melde på laget til cup via kasserer 
o Lage aktivitetsplaner sammen med trenerne. 
o Følge opp spillelister, og melde endringer til fotballstyret (SU) 
o Klargjøre banen på hjemmekamper (sette på plass mål og hjørneflagg) 
o Skaffe dommer til hjemmekamper og ordne med betaling av dommer      

(7er, 5er og 3er) 
o Sende/levere dommerregningen til klubbens kasserer (11er og 9er) 
o Underskrive dommerkort. Må selv oppsøke dommer og skrive under    

(11er og 9er) 
o Sette opp kjørelister til bortekamper i samarbeide med trener 
o Møte opp på trening så ofte som mulig for å få god kontakt med spillerne 
o Sammen med trener, påse at laget rydder området de har trent på etter hver 

treningsøkt. Søppel kastes i søppelkasser, baller og utstyr samles inn  
 

o Andre oppgaver: 
o Skaffe kioskvakter til hjemmekamper, du mottar egen info om dette 
o ” Lagenes ukesoppdrag” – rydde søppel og merke baner, se eget info skriv 
o Arrangere spiller og foreldremøter, med gjennomgåelse av Fair Play 

holdningskontrakt for spillerne, Fair Play hilsen ifm kamp og 
foreldrevettregler. Dette skal gjøres på våren, før kampene starter 

o Være bindeledd mellom fotballgruppa, spillerne, trenerteam og 
foreldregruppe 

o Ha kontroll på og ivareta lagets økonomi, eventuelt velge egen person til 
dette 

o Holde orden på klubbens utstyr innad i laget (medisinkoffert, drakter og 
annet utstyr). Hvert lag får egen bag. 

o Hold deg informert om fotballgruppas aktiviteter (se klubbens hjemmeside) 
o Samordne sosiale aktiviteter som f.eks. pizzafest, spiller/foreldre 

sammenkomster (deleger gjerne dette ansvaret til andre) 
o Arrangere sesongavslutning for spillerne. 

Fotballgruppa gir støtte til lagene som følger (pr. år) 
▪ Årsklassene 7,8,9,10,11 og 12 år får premie fra fotballgruppa + 50 kr 

pr. spiller som har betalt kontingent 
▪ Årsklassene fom 13 år og eldre 100 kr pr spiller som har betalt 

kontingent 
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Støtte utbetales etter at tiltak er avholdt, mot kvittering til kasserer. Dette 
fordi vi ønsker at sosiale tiltak avholdes hvert år, slik at alle får litt. 
Lagene kan ikke «spare» fra et år til et annet. Hopper man over et år, får 
man ikke dobbelt så mye neste år. 

o Skaffe” frivillige” personer til arbeidsoppgaver som fotballgruppa trenger 
til diverse dugnader 

o Samle inn lagets utstyr og drakter etter siste kamp. Alt utstyr tilhører 
fotballgruppa og skal leveres tilbake, vasket og rent 

o Sammen med trener skrive årsberetning fra lagets sesong, og sende denne 
til fotballgruppas leder seneste 1. desember. 
Rapporten skal inneholde navn på alle spillere, trenere, lagledere og andre 
som har vært aktive rundt laget. Det skal være en kort oppsummering av 
sesongen, (positive og evt negative ting), deltakelse i cuper, trivselen i laget 
m.m. Ikke tabeller og resultater, max en side. 

 

• Fair Play arbeid 
o Skrive holdningskontrakt med spillere (fra det året de fyller13 år) 
o Påse at Fair Play blir fulgt, på treninger og kamper, på og utenfor banen 
o Utpeke en kampvert til hjemmekamper. Se egen instruks 
o Fair Play hilsen før og etter kamp. Les mer om Fair Play på hjemmesiden 

 
Det er selvfølgelig ikke meningen at en lagleder skal gjøre alt dette alene, men du har 
ansvaret for at oppgavene blir gjort og at laget fungerer. 
 
LYKKE TIL! 
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