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LAGLEDERS OPPGAVER I EMBLEM IL FOTBALL
Dette er ment som en hjelp til å få oversikt over og fordele oppgaver i foreldregruppa. Gi beskjed til
styret i fotballgruppa dersom det er info dere savner, eller om noe må oppdateres
VÆRE BINDELEDD MELLOM STYRET OG FORELDRE
Hovedlagleder må ha en oppdatert mailliste til foreldrene/spillerne, og videreformidle beskjeder og
informasjon, (på mail eller annen måte), fra styret i fotballgruppa. Du kan bruke hjemmesiden til
dette, se neste punkt! Der er også en liten sms-konto som brukes når beskjeder haster å få ut.
HJEMMESIDEN
•
•
•

Hovedlagleder har ansvar for å holde spillelisten på hjemmesiden oppdatert.
Legg til/fjern spillere fra laget når de begynner og slutter.
Sørg for at alle har riktig mail og mobil. Kasserer bruker denne infoen når han fakturerer
medlems og treningsavgift, og styret sender også ut fellesinfo til alle medlemmer
innimellom, som det er viktig at alle får!

•

Se egen veiledning for hjemmesiden i vedlegg til klubbhåndboken.

•

Trenere /lagledere må passe på å endre egen kontaktinfo selv, se veiledning.
MELD FRA TIL KRETSEN NÅR DU ER NY LAGLEDER/ABC FOR LAGLEDERE

http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/krets/om_krets/ABC-for-lagledere1/
Det skal stå oppført en kontaktperson pr lag. Under punkt 5 i linken finner du hvordan du gjør dette.
I denne linken er også mye annen nyttig info som det er lurt å gjøre seg kjent med: ABC for lagledere.
POLITIATTEST
Fra og med 1.1.2015 skal alle trenere, lagleder og andre tillitsvalgte i klubben levere elektronisk
politiattest. Les mer om reglene rundt dette på hjemmesiden til klubben og på NFFs sider. Kontakt
politiattestansvarlig i fotballgruppa for spørsmål.
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
PÅMELDING CUPER OG SERIE
SERIE:
• Påmelding til serien gjøres av styret. Sportslig utviklingsleder Sindre Knutsen følger opp hvert
enkelt lag, og rapporterer inn antall lag som skal meldes på i hver årsklasse.
• De yngste (6-10 år) spiller miniturneringer (3-er/5-erfotball) i stedet for seriekamper.
Miniturneringene arrangeres 2 ganger pr halvår, og dere må regne med å være arrangør i
løpet av året. Dere finner nyttig info for arrangører på Sunnmøre fotballkrets sine
hjemmesider. Gi beskjed til kioskansvarlige minst 2 uker førturneringen, slik at de fyller på
varer i kiosken. Se tlf. liste i klubbhåndboken.
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•

Fra 11 år er det vanlig seriespill.

CUPER
• Lagene får dekt to cuper pr år, + høstputten som vi selv arrangerer. Dersom en årsklasse
stiller med flere lag dekker vi påmeldingsavgiften for alle påmeldte lag.
• De fleste cuper og turneringer sender nå ut faktura. Hvis du ikke har fått faktura, kontakter
du arrangørene og ber om å få tilsendt faktura, og videresender den til kasserer.
• Dersom dere ikke får tilsendt faktura, gjør vi det på gamle-måten: Da sender du kasserer
lagets navn, navn på cup, beløp, kontonummer det skal betales til, betalingsfrist, og evt.
annen nødvendig info, så betaler kasserer for dere. Det er viktig å gjøre dette i god tid før
betalingsfristen!!
FIKS/ELEKTRONISKE KAMPRAPPORTER
Se ABC for lagledere. Du kan også kontakt fiks-ansvarlig i fotballgruppa for spm om dette.
DOMMERE
Ring/sms dommer 2 dager før kamp og minn på kampen. Sørg for å få bekreftet at dommer stiller.
Se egen liste med kontaktinfo til dommere (ikke kretsdommere). Dersom dommer ikke kan stille må
dere skaffe ny dommer. Dommeransvarlige i klubben setter opp dommere f.o.m G/J11 og oppover.
Senior/damelagene må selv skaffe dommere, be dommeransvarlig om liste over disse dommerne.
Til miniturneringer må dere selv booke dommere eller ta kontakt med dommeransvarlig for hjelp.
Ved endringer på dommersiden i de kampene som er satt opp av klubben må lagleder gi beskjed til
dommeransvarlige om hvem dere har hatt som dommer.
Dommeransvarlig 2014:
Jon Einar Løvoll: jon.einar.lovoll@hotmail.com
Se også info på hjemmesiden.
KIOSKSALG PÅ HJEMMEKAMPER
Lagleder eller dugnadsansvarlig (dette avtaler dere på laget) har ansvar for å organisere foreldre til å
stå i kiosk når laget spiller hjemmekamper/arrangerer miniturneringer. Alle hjemmekamper for
aldersbestemte lag + A-lag skal ha åpen kiosk! Ikke sett på for mye pølser og vafler. Kanskje bare
vafler hvis det er lite folk. Ikke gi bort gratis det som måtte bli igjen av pølser og vafler. Mange får
med seg det, og venter til kiosken stenger i stedet for å kjøpe noe.
Miniturneringer: Gi beskjed til kioskansvarlige minst 2 uker før dere skal arrangere miniturnering, slik
at de kan sørge for nok varer i kiosken.
Det henger informasjon om bruk inne i kiosken (ikke noe vanskelig!), og vi har personer som handler
inn til kiosken ved behov.
Kontakt kioskansvarlige dersom dere lurer på noe:
May Britt: b_nakken@mimer.no
Katrin: kytterdal@hotmail.com
Kioskansvarlig på A-kampene, Tove Fellows: derek.fellows@mimer.no
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DUGNAD
I 2015 har vi 2 stk. lynlotterier og høstputt som dugnader. Lagleder, evt. en egen dugnadsansvarlig
fordeler høstputtoppgaver på laget, og deler ut/samler inn loddbøker. Kontakt dugnadsansvarlig i
fotballgruppa Marianne Aasebø for spørsmål om høstputt, og Sindre Knutsen for lynlotteri.
SALGSKAMPANJER/ØKONOMIANSVARLIG
Det vil i 2015 bli 2 salgskampanjer der laget får mulighet å tjene penger til laget. 50 % av overskuddet
går til lagene og 50 % til klubben. Dersom laget ønsker å benytte seg av dette må de ha en egen
økonomiansvarlig. Det vil komme egen info om organisering av salgskampanjer.
REGLER FOR BRUK AV BANE OG UTSTYR
Alle trenere, lagledere, foreldre, spillere og andre brukere av banen har ansvar for å følge regler for
bruk av bane og utstyr. Noen lag er flinke, men de aller fleste kan bli langt flinkere her. Baller og
utstyr ligger svært ofte igjen på bana, og ikke minst må alle sørge for at alle mål står på hjulene og
blir trillet ut av bana etter bruk.
NB! Banebelysning skal kun stå på under kamp og organisert trening!
Se oppslag på klubbhuset og klubbhåndboken for mer info!
MATERIALANSVAR FOR LAGET
Ansvar for at punktene under følges opp (gjennom kontakt med materialansvarlig i fotballgruppa, og
rutiner for f. eks opprydding etter trening/kamp, vask av vester mm). F. eks på seniorlagene vil det
være naturlig at det f. eks er hver sin gang å ta med våte/skitne vester hjem til vask og tørk. Våte
vester skal ikke tilbake i bagger/utstyrsburene!
Det er naturlig at alle foreldre og spillere er med og tar ansvar. Bli enige på foreldre/spillermøte
hvordan dere vil organisere dette.
Vi har 1 materialforvalter som tar seg av drakter, baller, vester og annet utstyr dere trenger.
Cathrine: 91799524/ c.garbo@adsl.no. Ta kontakt med henne for spørsmål, og si fra i god tid før
dere trenger noe. Og her snakker vi uker, ikke dager, vi har ikke utstyr på lager!
Materialansvarlig på laget er ansvarlig for:
- Å ha en oppdatert liste over hva dere har av utstyr på laget, og når dere fikk det utdelt,
samt hvilke spillere som har hvilke drakter.
- Sørge for at spillere som slutter leverer inn en ren drakt, lever videre til Cathrine.
- Å holde orden i utstyrsbod. Denne skal også merkes med lag (f.eks. J-2001, G-2000).
- Å sørge for at baller, vester, kinahatter, medisinskrin blir tatt godt vare på
- Sørge for at det etter hver trening og kamp ryddes på bana, og alt utstyr bringes
med/settes på plass. Du må med andre ord terpe på dette til trenere og lagleder, hvis du
ikke er tilstede selv. Eventuelt sett opp spillere (de eldste lagene) eller foreldre (de yngste
lagene) som ordenshjelpere (f. eks 1 uke hver). Når yngre spillere er ordenshjelpere er
det lurt å sette opp 2 stk. sammen.
- Alle mål SKAL settes på hjulene og trilles ut av bana etter bruk. Utgangspunktet er at de
skal stå på asfalten. Er det mye snø her, må de uansett trilles ut til kantene og/eller
plasser i feltet mellom 11er bana og 7er bana.
- Slå av flomlyset på bana og også lyset i kjelleren etter bruk.

4
-

Generelt være pådriver for å etterleve ordensregler!
«Det handler om respekt, ikke sant?»

POSTKASSE
Postkasse henger i kjelleren på klubbhuset. Dersom dere har papirer som skal til styret eller komiteer
kan dere legge det i denne postkassen.
MEDLEMSKAP/FORSIKRINGER
Se klubbhåndbok kap. 10

Vi setter pris på om dere sier fra til sekretær om andre oppgaver som burde stå her, for å gjøre det
enklest mulig for nye lagledere å sette seg inn i jobben.
Mvh styret Emblem IL fotball

