
Din rolle i KVINESDAL  IL - fotball  
Ønsker du å bidra til et god fotballmiljø for barn i Kvinesdal IL?  
Her får du en oversikt over rollefordelingen mellom en trener, lagleder/kontaktperson og støttespillere til et 
fotballag.  
 
Rollen som trener  
En trener har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper og gjennomføring av kamper.  
Det bør være og er som regel er det flere trenere på samme årsklasse og lag . Trenerne innad på hvert lag må derfor 
samarbeide godt ved å foreta en god arbeidsfordeling og rollefordeling både på trening og kamp.  
Trenere må i forbindelse med hjemmekamp skaffe dommere hvor dette ikke er satt opp av fotballkretsen. I tillegg 
må trener under kamp se til at innbytte av spillere gjøres på en rettferdig og ryddig måte.  
 
Rollen som lagleder/kontaktperson Laglederen er lagets administrative leder. Han/hun har ansvaret for at alt det 
praktiske fungerer rundt laget. Lagleder skal normalt overlate alt det sportslige til treneren(e).  
 
Oppgaver for en lagleder: 
 
* Delegere rollen som cup/turneringsansvarlig til en foresatte på laget – se spesifikke oppgaver nedenfor 
   Navn, mail og tlf. til denne pers. meldes til adm. i KIL innen januar mnd. i ny sesong. 
 
* Delegere rollen som dugnadsansvarlig til en foresatt på laget – se spesifikke oppgaver nedenfor 
   Navn, mail og tlf. til denne pers. meldes til adm. i KIL innen januar mnd. i ny sesong. 
 
*Forsikre/passe på at alle aktive leverer innmeldingskjema 
 
* Informasjonsansvarlig mot spillere, foreldre, trener-team og mot styret – NB! På alt av brev, mailer etc. 
   som sendes ut til foresatte skal KIL-logo og hovedsponsorlogo settes inn. 
 
* Politiattester : Informere alle trenere/ledere rundt laget om at de må levere gyldig attest og fremvise 
   denne for ansvarlig i KIL .  Dette er viktig og må gjøres foran treningsstart og umiddelbart hvis det kommer nye  
   trenere/lagledere til utover i sesongen.  Sjekk www.kvinesdalil.no under politiattester om prosedyren. 
 
* Møte på lagledermøter sammen med trener 
 
* Sette opp FairPlay-vert på hver hjemmekamp og sørge for at motstanderlag føler seg velkommen 

  (sette på kaffe, servere til trenere, lagledere og foresatte som følger laget, vise dem garderober, toalett) 

 
* Organisere kjørelister til bortekampene (til kamper laget ikke har bussen). 
 
* Lagleder har også ansvar for at egne spillere, trenere og foreldregruppen oppfører seg i tråd med gjeldende 
FairPlay regelverket som klubben praktiserer  
 
 

http://www.kvinesdalil.no/


Dugnadsansvarlig (DA)  på laget: 
*  organisere dugnader for laget, sette opp lister, sende ut etc. 
    Lagene har forskjellige dugnader som ikke kan spesifiserers ennå før det sikkert hvor mange lag vi blir i neste års 
    serie.  Dette blir avklart så tidlig som mulig i sesongen. 
    Med større arr. må DA møte sammen med DA fra andre lag som sammen danner en komitee og   
    fordeler/organiserer oppgaver for arr.                                                                                                                                                                                                  
 
 
Cup/turneringsansvarlig (CTA) på laget: 
* Når trenere har bestemt hvilke turneringer laget skal delta på , er CTA den som gjør de praktiske gjøremål rundt 
   det å delta i cuper/turneringer. 
   Påmelding av lag til cupen/turneringen gjøres fra adm i KIL til større turneringer der vi deltar med flere lag. 
   (Eks. Agdermesterskap, Agder Cup, Sør Cup, Dana Cup)  
    Her melder CTA fra til adm. om hvor mange lag, hvilke aldergruppe de skal meldes på i, hvor mange spillere på      
    hvert lag og lagledere/overnattingsledere innen gitte frist. 
    Mindre turneringer er det CTA i samråd med trener som selv melder på til den aktuelle cupen/turneringen. 
 
MER SPESIFIKK OM OPPGAVEN: 
VIKTIG 
Lagene oppfordres til å delta på følgende turneringene som viktige pga godt samarbeid med naboklubber og en   
gjensidig forståelse av at vi støtter opp om hverandres lokale turneringer: 
 
*    Lyngdal – Sørlandsbadet Cup mellom jan. og mars eller sommerturneringen Lyngdal Cup 
*    Agder Cup i Flekkefjord  i mnd.skiftet mai/juni ( lag f.o.m. 7 – 13 år).    
       På denne dekker klubben påmeld.avgift for lagene.  Deltageravgift bet. av hver spiller.  
 
Klubben oppfordrer også lagene f.o.m. 13 år – 19 år å delta på Agdermesterskapet i Sørlandshallen i  
Kristiansand jan/febr. ( forskj. . årsklasser har forskj. dager).  
På denne dekker klubben påmeld.avgift for ett lag (5`er lag)  pr. påmeldte lag i serien.  Her er ingen deltageravgift. 
Det er anledning til å melde på flere lag pr. aldersgr. og da deles påmeldingavgiften for hvert ekstra lag ( kr. 1700,- 
pr. lag) ut på ALLE spillerne i samme årsklasse. 
 
Sommerturneringer: 
11-12 åringene har vanligvis deltatt på Sør Cup i Kristiansand i juni , en 2-3-4 dagers overnattingsturnering, alt etter 
hvor lenge dere ønsker. 
13 – 19 åringene har de siste årene deltatt på Dana Cup i Hjørring DK uke 30. 
Begge disse turneringene er selvfinansierte, dvs. at alle utgifter legges i en «pott» og fordeles ut på x ant. spillere. 
 
Her kreves det at alle CTA på hvert lag samles tidlig på året med trenere og planlegger hvordan dere alle vil ha det. 
Når reiser vi, hvor lenge, hvem kan være med som overnattingledere, utforme invitasjoner som sendes ut til alle 
aktuelle spillere, hvor mange spillere har vi - hvor mange lag meldes på, evt. samarbeide om slå sammen lag/bytte 
på spillere, fellesgrilling/måltid etc. 
Når dere har fått oversikt over hvor mange/hvem spillere og overnattingsledere som skal være med – send en 
komplett liste til adm i KIL med navn, fødselsdato,mnd,år på alle spillere og overnattingsledere.  NB!  Dette må 
spesifiseres pr. lag.  (har en årsklasse mer enn to lag, må spillerne settes opp på de lagene de skal spille på i 
turneringen).   
For å regne ut prisen pr. deltager som sendes ut som en faktura fra klubben må følgende utgifter legges sammen: 
Påmeldingsavgift pr. lag 
Deltageravgift pr. spiller  
Deltageravgift pr. overnattingsleder 
Transportutgifter ( diesel, evt. leie av ekstra buss – utenom KIL-bussen) 
Fellesmåltid? 
Ekstrakasse til uforutsette ting? 
Ikke mulig å regne ut nøyaktig pris før en ser hvor mange som har meldt seg på, men estimere en pris i invitasjonen 
( pluss/minus noen hundrelapper). 
 
 



Rollen som forelder og støttespiller  
 
Som forelder har du en svært viktig rolle med tanke på å motivere barnet ditt til å delta på fotball. Norges 
fotballforbund har laget en grei liste over foreldrevettregler som alle foreldre bør gjøre seg kjent med:  
 
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.  
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.  
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å  
    bli i fotballfamilien lenge. 
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.  
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i  
    etterkant. 
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!  
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!  
 
I tillegg  trenger trenerapparatet gode støttespillere i foreldregruppen, stille på klubb/lagdugnader, kakebaking, 
lapperøre-levering etc.  
Kan hende trenger trenere av og til foreldre som kan steppe inn dersom de blir forhindret fra å delta på trening eller 
kamp. Tilby deg, og vis at du setter pris på dem som stiller opp for å skape et aktivitetstilbud for ditt barn.  
 
Husk at trenere,ledere,utvalg og styre er med som frivillige og legger ned utrolig mange timer og dugnadsinnsats for 
at ditt barn skal et tilbud i klubben. 
 

 
Kvinesdal IL                                                                                                                     Vår hovedsponsor: 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



   
 



 


