Lagleders oppgaver
Som lagleder følger det med ulike oppgaver.
Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.
Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener møte i idrettslaget. Dette er det viktig å
møte opp på, da det blir formidlet mye viktig informasjon.
Fotballsesongen er fra mars – oktober. Tidlig i sesongen er det som regel ikke mulig å trene
på Blåbærmyra. I denne perioden må man finne alternative treningssteder som gymsaler,
Valdreshallen, Storhallen og lignende.
Før sesongstart:
-

Etnedal har en cup i februar, så det er en fordel å ha kommet i gang med treninger før
denne cupen.

-

Trener og lagleder må sammen før cuper/sesongen avtale seg i mellom hvor mange og
lange treninger man ønsker å ha. For knøtt er det anbefalt 1 trening pr uke. For Mini
og Lillenivå er det anbefalt 1 – 2 treninger i uken. Ref Sportsplan.

-

Meld fra om ønsket treningsdag/dager til leder i FIL for å få avklart leie av baneplass
på Blåbærmyra. Pass på at treningstiden blir lagt inn i banekalenderen. Dette gjør leder
i FIL, men følg det opp selv. Leiekalenderen for Blåbærmyra finner du på
www.fagernesil.no. Venstre meny – leie bane. Skroll til bunns, og klikk på ”kalender
utleie finnes HER”.
Her må man velge enten kunstgressbanen eller naturgressbanen. Det som er merket
med grønt, er kamper. Resten er treninger.

-

Sende en komplett liste med spillere til leder for FIL fotball. Denne skal inneholde
spillerens navn, alder, navn på foreldre, tlf nr og epostadresse.

-

Send også en komplet liste med spillere, lagledere og trenere til alle foreldre på laget.

-

Send en oversikt til leder i FIL fotball hvem som er lagleder og trener for de ulike
lagene.

-

Gi beskjed til leder i FIL fotball hvor mange lag man ønsker å melde på til serien
innen 01.02.

-

Før kamper/cuper er i gang, må det innbetales kontingent til idrettslaget. Det er
lagleder som er ansvarlig for å få levert ut dette til foreldrene. Kontingenten består av
medlemsavgift til FIL og en aktivitetskontingent til FIL fotball. I dette ligger det en
forsikring på ungene som må være på plass før man kan spille kamper. Ved spørsmål
om beløp, blir dette opplyst på lagleder/trener møte.

Serien er i gang:
-

Så snart serien er klar, kan man hente dette på www.fotball.no
Man finner kampoppsettet under terminlister og tabeller, hvor man søker på
barnefotball (6-12), ungdomsfotball (13-19) velg hvilken aldersgruppe, sorter på krets
”Indre Østland Fotballkrets”, Klubb ”Fagernes Idrettslag” Her vil man finne igjen de
lagene man har meldt på til serien.

-

NB!! Når kampoppsettet er klart er det viktig å sende kampoppsettet på
hjemmekamper + tidspunkt for ditt lag til leder for FIL, han legger dette inn i
baneleiekalenderen. Det kan hende det blir kollisjon med oppsatt treningstid, så mulig
forandringer må gjøres mtp treningstidene. Det er lurt å følge med på denne
kalenderen, da kamper alltid vil gå foran treninger. Selv om et lag har satt opp
treningstid, så må disse vike hvis det er kamp.

-

Leiekalenderen for Blåbærmyra finner du på www.fagernesil.no. Venstre meny – leie
bane. Skroll til bunns, og klikk på ”kalender utleie finnes HER”.
Her må man velge enten kunstgressbanen eller naturgressbanen. Det som er merket
med grønt, er kamper. Resten er treninger.

-

Informer foreldrene på ditt lag om kampoppsett og evt endringer på treningstidspunkt.
Send også med en liste med hvilke spillere som hører til hvilket lag. Jo mer foreldrene
blir informert, jo lettere er det å få de delaktig.

-

Sjekk at det er riktig informasjon som ligger inne på deg som lagleder og trener på
www.fotball.no. Det er denne informasjonen lagleder på motstanderlaget bruker når
han skal informere om bortekamper. Informasjonen finner du inne på kampoppsett for
ditt lag. Trykk på eks Fagernes 1 og du vil få en oversikt over hvem som er lagleder og
hvem som er trener. Hvis det ligger feil informasjon her, sende en mail til leder i FIL
fotball.

Før hver kamp:
-

Opprett en sms/mail/face gruppe der alle foreldre til spillere på ditt lag er med. Send
en melding ett par dager før hver kamp med informasjon om hvor og når den enkelte
skal møte. Viktig at de får beskjed om å melde fra hvis spilleren ikke kan stille til
kamp. Det er ille å møte opp til kamp, så har man plutselig ikke nok spillere.

-

Har man for lite spillere, kan man ta kontakt med lagleder for aldersgruppen under.
Det er mange gode mindreårige spillere som har godt av, og ønsker å hospitere.

-

De gangene det er hjemmekamp, ta kontakt med lagleder/trener på bortelaget og ønsk
dem velkommen til kamp. Opplys om møtested og kampstart. Hvem som er
lagerleder/trener for de ulike lagene, finner du på kampoppsettet på www.fotball.no
(bare klikk på motstanderlaget, så kommer det opp en oversikt)

-

Ta kontakt med dommeransvarlig i idrettslaget. Du vil da få en oversikt over hvilke
dommere som er satt opp på de ulike kampene. Ta en telefon til dommeren dagen før
kampen og opplys om sted og tid. Ønsk de velkommen.

-

Har du oppsatt kamp på naturgressbanen, avklar med leder i FIL om banen er merket
opp.

Kampdagen (hjemmekamp):
-

Møt opp i god tid, slik at du er på plass før spillere og motstanderlaget kommer

-

Klargjør bane, merk med kjegler, sett opp mål etc. Ta hensyn til de som evt har trening
frem til kampstart.

-

Ta imot spillere, motstanderlag, dommere.

-

Hjelp treneren under kamp ved skader etc (dette kan avklares med trener om
nødvendig)

-

Rydd banen etter kamp.

Kampdag (bortekamp):
-

Er bortekampen langt unna, kan det være greit å organisere samkjøring. Dette avgjør
det enkelte lag hvor mye planlegging de vil legge i dette.

Cuper:
-

I løpet av sesongen så blir fotballaget invitert på mange ulike cuper. Denne
informasjonen vil komme fra leder i FIL på mail. Viktig at lagleder følger med på
disse, og avtaler sammen med trener hvilke cuper man ønsker å stille opp på.
Aktuelle cuper i Valdres er:
o Etnedalscupen i feb
o Dnb cupen
o Leira cup i juni
o Slidrefjord cup i august
o Knøtteturnering i Øystre Slidre i august

-

På de cupene man ønsker å stille, må lagleder og trener bli enig om hvor mange lag de
ønsker å melde på

-

Lagleder har ansvar for påmelding innen tidsfrister.

-

Det er også en tidsfrist for påmelding av spillere, denne er lagleder ansvarlig for å
overholde

-

Informer foreldre i god tid før fristen for påmelding, og få avklart hvor mange som kan
stille. Viktig at foreldrene får beskjed om at det er bindende påmelding. Igjen kjedelig
å komme på cup, og det viser seg at det ikke er nok spillere som stiller.

-

Når kampoppsettet på cupen ligger klart, send en sms/mail med detaljeinformasjon til
foreldrene med kampoppsett, tider og sted. Og viktigheten av at alle stiller en halvtime
før første kamp.

-

FIL betaler kontingent til de ulike cupene, så gi beskjed til leder i FIL fotball når du
har meldt på ditt lag til cup. Fakturaen sendes til FIL fotball v/leder.

-

Cuper som Norway cup, Sogndal Cup og lignende er mest aktuelt fra J/G – 12, dvs
lillegutt og oppover. Samme regler her, men det blir litt mer omfattende. Viktig her å
ta et foreldremøte før disse cupene, slik at man kan samkjøre både reise og opphold.
Til cuper utenfor Valdres kan man søke FIL om støtte pr spiller.

Diverse:
Konto:

Det er opprettet en bankkonto pr alderstrinn, informasjon om denne får du av
hovedlagets kasserer. Som lagleder skal du ha tilgang til denne kontoen. Viktig å passe
på at kioskpenger og andre dugnadsmidler blir satt inn på denne kontoen. Ved
sesongens slutt bør overskuddet av det som er samlet inn gjennom året, fordeles
mellom de to alderstrinn som har vært sammen.

I løpet av sesongen så er det ulike dugnad/pengeinnsamlende tiltak som blir gjennomført:
Loddsalg:
- Fotballgruppa gjennomfører årlig ett lotteri. Lagleder vil da få utlevert loddbøker fra
FIL. Dette gjelder ikke for knøtt. Disse må distribueres ut til spillerne så snart som
mulig. Lagleder er også ansvarlig for å få bøkene og pengene inn igjen etter fastsatt
frist. Pengene settes inn på konto, evt følg instruksjon som blir gitt.
Kioskvakt:
- I sesongen vil hvert fotballag i FIL ha sin uke med ansvar for kiosken på Blåbærmyra.
Det er lagleder som er ansvarlig for å skaffe folk til å stå i kiosken den fastsatte uke.
Kiosken skal være oppe under hver kamp som blir spilt i man - tors i regi av FIL.
Denne oversikten finner du på leiekalenderen. Inntekten fra kiosken går til de ulike
lagene. NB: Kiosken trenger ikke være oppe under VFK sine kamper. Gutter/Jenter 14
har ansvar for sine egne kamper fre – søn.
Dovask:
- I løpet av våren kan man søke FIL om å få en vaske måned på doene nede i parken.
Dette gjelder for sommermånedene juni/juli og august. Hvis for eksempel ditt lag tar
på seg å vaske doene i parken en måned, får laget kr 10 000,- Man skal være innom
doen en gang hver dag, for å påse at det er rent, ryddig og nok dopapir. Vaktordningen
fordeles mellom foreldrene.
Støtte/tilskudd:
- Som lagleder er det viktig å følge med på informasjon som kommer fra styret i Fotball
FIL eller hovedstyre i FIL. Det kan være ulike tilskudd og midler man kan søke på
gjennom året som er verdt å ta med seg.
Egne tiltak:

-

En hver lagleder står fritt til å finne muligheter til å samle inn penger til laget sitt, så
lenge disse tiltakene er i samsvar med FIL sitt reglement. Kakelotteri, kakesalg,
sponsorstøtte osv.
Avslutning:
- Man kan søke støtte til sesongavslutning til FIL fotball på kr 120,- pr spiller
Rapportering:
- Det skal rapporteres inn resultater på hjemmekamper for ditt lag. Du får en mail fra
FIL fotball lederen etter endt vårsesong og endt høstsesong. Lurt å notere seg resultat
etter hver kamp.
Årsrapport:
- Etter endt sesong skal det sendes inn en liten kort oppsummering fra sesongen til leder
for FIL fotball. Denne skal være med i årsrapporten.

