
KLUBBHVERDAGEN BARNEFOTBALL 

1. Kontingenter og avgifter 

a. For å være gyldig medlem (forsikret) i Våg FK, må kontingent være betalt 

b. Se kontingentsatser og – avgifter på www.vagfk.no 

2. Medlemsregister/lagsider 

a. Klubbens medlemsregister er basert på oppdaterte lagsider 

3. Politiattest 

a. Alle klubbens ledere/trenere skal fremvise politiattest 

4. Dugnader 

a. Klubben pålegger ingen medlemmer en såkalt «klubbdugnad» 

b. Hvert Våg-lag bestemmer selv om de vil jobbe inn dugnadspenger 

c. Ved gratis deltakelse i egne cuper må foreldre stille på dugnadsvakt  

5. Kursing/veiledning trenere 

a. Send forespørsel til sport@vagfk.no om NFF-kursing (forplikter) 

b. Klubben arrangerer Barnefotballkveld tirsdag 3. mai 

6. Sosiale medier 

a. Vi ber alle med engasjement i Våg FK utvise aktsomhet på sosiale medier 

b. Våg FK har egen Facebook-side, der info publiseres. Eventuelle lukkede 

lagsider til «hverdagslig lagsbruk», skal klubben v/daglig leder ha innsyn i 

7. Ut å reise med laget? 

a. Se reiseinstruks på vagfk.no under menyvalget «Medlemsinfo» 

8. Utstyr trenere/spillere 

a. 2 trenere per lag mottar «trenerpakke» ved behov. 

b. Spillere mottar klubbdrakt og laget forsynes med utstyr til trening/kamp 

9. Sponsorer og retningslinjer 

a. Respekter klubbens hovedsponsorer og les mer om lagsponsing på vagfk.no 

under menyvalget «Medlemsinfo» 

LAGSHVERDAGEN BARNEFOTBALL 

1. Treninger  

a. Klubben tildeles treningstid på kommunale Vågsbygd-baner 

b. Se egen treningsplan, sonekart og lederoversikt på klubbens hjemmeside 

c. Se fordelingsprinsipper på vagfk.no under «Sportslig» og  

2. Kamper  

a. Alle seriekamper er i regi av Agder fotballkrets (satt opp i «kampvinduer») 

b. Eventuelle kampbytter etc. tas direkte med motstanderlag. (for eksempel 

kan kampen spilles i treningstida)  

c. Hjemmelagets ledere dømmer lagets hjemmekamper (etter beste evne) 

3. Kommunikasjonslinje 

a. Spiller/foresatt – trener/leder – Barnefotballutvalg – SL/SU/DL 

4. Våg FKs egne barnecuper  

a. Playmaker Cup 7-12 år (Sørlandshallen februar) 

b. Playmaker Vårcup 7-12 år (Karuss april) 

c. Fair Play Cup – Høstbasaren (Karuss oktober) 

5. Andre klubbers barnecuper  

a. Se fotball.no på siden til Agder, eller vagfk.no under «Cup/Arrangement» 

6. Økonomi/lagkonti  

a. All økonomi rundt laget skal tilknyttes lagkonti hos Våg FK 

b. Det skal alltid være dekning på lagkonto når cuper, reiser etc. skal betales 

c. Alle forhold rundt økonomi avtales/avklares med daglig leder 
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