
OPPGAVER, ANSVARSOMRÅDER, FRISTER FOR HOVEDTRENER/ASS.TRENER: 

Det bør være flere tillitsvalgte rundt hvert enkelt lag i barne/ungdomsfotballen.  

Tillitsvalgte rekrutteres fra foreldregruppa. Innenfor hver årsklasse kan det være flere lag, men selve 

årsklassen kalles en lagenhet.  

Hver lagenhet skal ha en hovedlagleder som samordner tiltakene innenfor aldersgruppa og står i nær 

kontakt med laglederne rundt de enkelte lag. Hver lagenhet organiseres som én enhet.  

 

Støtteapparat: 

Alle lagenheter må bygge opp sitt eget støtteapparat.  

Representanter fra styret i Kvinesdal IL  bidrar gjerne med råd og hjelp i oppstartfasen.  

For etablerte lag oppfordres det til å holde foreldremøte etter sesongslutt eller på nyåret, og her 

etableres/vedlikeholdes neste sesongs støtteapparat.  

Det er viktig å få tak i de foresatte som ønsker å gjøre en jobb for laget og klubben ( se egne 

rollebeskrivelser) 

 

Oppgaver for trenere – ass. trenere: 

 Sportslig ansvarlig for treninger. 
 Ansvar for å informere og instruere assistenttrenere. 
 Forberede treningsøkter, bruke øvelser/program fra klubbens utvalg (treningsøkta.no) og fra klubbens 

sportsplan 
 Samarbeide med ass.trenere slik at alle er best mulig forberedt til øktene – sette klar mål, finne frem 

kjegler, baller, vester etc. og rydde på plass igjen etterpå. 
 Samarbeid om påmelding av lag til serie/cuper. 
 Planlegge årets sesong for laget sitt, ha foreldremøte tidlig i sesongstart og presentere plan for 

inneværende sesong for de foresatte og spillerne. 
Informere om dugnader ( se klubbens dugnadshjul) og forpliktelser spillere og foresatte har i løpet av  
sesongen. 

 På første foreldremøte velges kontaktperson/lagleder, dungadsansvarlig og turneringsansvarlig ( se egne 
rollebekrivelser). 
Det er viktig å presisere for de foresatte at disse rollene er viktig for laget og må på plass for å kunne 
«drive» ett lag på lik linje med trenerrollen. 

 Notere treningsfremmøte. 
 Rydding, ta vare på alt av utstyr. 
 Fordele kampledere i lagene. 
 Laguttak. 
 Kamplederansvar: følge retningslinjene i Fair Play/verdigrunnlaget/trenervett. 
 Koordinere hospiteringer i samarbeid med Sportslig Utvalg. 
 Følge opp Fair Play/Klubbens verdigrunnlag igjennom sesongen. 
 Turneringsdeltakelse diskuteres/planlegges i samarbeid turneringsansvarlig for laget, de andre lagene i 

årgangene rundt sitt lag og følge retningslinjer for klubbens turneringsplan. 
 Delta i klubbens trenerforum/faglige samlinger. 
 Holde seg orientert om klubbens tiltak, samlinger, kurs etc. 
 Holde kontakt med sportslig leder 
 Være den som signerer ut nøkkel til klubbhus og hall og leverer tilbake hvis slutter eller ikke har behov for 

lengre. 
 Passe på å slukke lys, låse etter trening ( hvis ikke det har kommet lag etter deg). 
  

 
 
 
 
 
 

http://skifotball.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948492700


 

ÅRSHJUL:  
 

NÅR:  

  

Slutten av 
des./tidlig 
jan. 

TRENINGSTIDER: 
Melde inn ønsket treningstider innen gitt frist – til adm. i KIL 

 
Januar 

PÅMELDING AV LAG I SERIEN: 
Lagene meldes på i serien av FIKS-ansvarlig (adm. i KIL) 
Dere gir beskjed til adm. i KIL om ønsket aldersgruppe, nivå, trener og ass. treners navn innen gitte frist.  Viktig å 
overholde denne fristen, da lukkes påmeldingen av lagene. 

Januar KLUBBENS HJEMMESIDE OG SPOORTZ-APPEN  + TRENINGSØKTA.NO 
Hvert lag har en egen side på KIL`s hjemmeside:  www.kvinesdalil.no som er enkel og grei å bruke. 
Her kan du legge ut beskjeder, info, påmelding til egne arr., banekalender, treningsfremmøte, spillerutvikling 
m.m.  Lagleder får også tilgang til denne siden.   
Passord får dere tilsendt når dere blir registrerte.   
Enkel og grei webinar om hvordan du hvordan bruke hjemmesiden og  appen kan du gjennomgå her: 
https://www.youtube.com/watch?v=iZtU7q_-EYE&feature=emb_imp_woyt  
Appen «Spoortz» og hjemmesiden er synkronisert til FIKS slik at alle opplysninger, kamper, spillere m.m. ligger 
klar.  Da får du alt samlet på ett sted og greit å bruke som kontakt mellom trenere, spillere og foresatte.  Anbefal 
foresatte om å laste ned appen, de kan også betale medlemskont/treningsavg. rett i appen.   Appen er blitt 
betydelig forbedret de siste årene og tilbyr nå mange funksjoner. 
KIL er tilknyttet www.treningsøkta.no som også er en bra plattform for trenere med mange av de samme 
funksjoner, her får dere tilgange til ett  stort bibliotek med øvelsesbank som kan brukes i trening. 
Tilgang fikk du når du ble registrert, hvis ikke be adm. i KIL om å sende deg på nytt. 

 
 
 
Januar 

FORELDREMØTER: 
Foreldremøter avholdes i januar for hvert lag der det velges foresatte til følgende verv for lagene i  
 
Barnefotball ( 6 – 12 år): 
1. HOVEDLAGLEDER FOR ÅRSTINNET OG LAGLEDERE FOR HVERT LAG INNAD I TRINNET 
2. KONTAKTPERS./DUGNADSANSVARLIG FOR HVER LAGENHET ( ALDERSTRINN) 
 
Ungdomsavdelingen ( 13 – 19 år): 
Her er det opp til hvert lag om de ønsker å ha en person til hver av disse rollene, eller om 
roller slåes sammen.  Det viktigste er at oppgavene utføres: 
1. LAGLEDER/KONTAKTPERSON     –se eget skriv om oppgaver knyttet til denne rollen 
2. DUGNADSANSVARLIG                 - se eget skriv om oppgaver knyttet til denne rollen 
3. TURNERINGS/CUPANSVARLIG – se eget skriv om oppgaver  knyttet til denne rollen 
 
Laget står fritt til å slå sammen flere av disse rollene, det blir dere enige om/sammen med foresatte på første 
foreldremøte.   
 
INFORMERE FORESATTE OM SESONGEN – HVA SOM FORVENTES AV SPILLERE OG FORESATTE ANG. 
DUGNADER ETC.: 
Trenere orienterer om fastlagte dugnader og hva som er forventet at foresatte og spillere skal delta på i løpet av 
året.  Se dugnadshjul.  Gjøre oppmerksom på at andre dugander kan komme til.  
 
Info om hvilke turneringer laget tenker å dra på slik at foresatte kan begynne å planlegge evt. ferie rundt disse. 
Se klubbens turneringsplan hvilke turneringer dere kan dra på. 

Januar SOMMERTURNERING (lag fra 11 år og oppover): 
I samarbeid med turneringsansvarlig for laget ditt må det tas en avgjørelse på hvilken sommerturnering ditt lag 
ønsker å delta på i henhold til klubbens turneringsplan. Hvis det ikke lar seg gjøre å delta på den turneringer som 
står i planen, skal ikke laget delta på andre turneringer rundt dette tidspunkter. Det skal være minimum 2 
overnattingsledere for hvert lag før laget meldes på i turneringen. 
Sommerturneringer planlegger lagene selv;  bestiller, leverer invitasjon til spillere, regner ut pris, transport etc.  
Sommerturneringer er selvkost, dvs. at alle utgiftene legges i en «pott» som fordeles på ant. spillere.  Faktura 
sendes spillere fra adm. i KIL, o g en komplett liste over spillere og overnattingsledere som skal delta må leveres 
adm. i KIL i god tid før det skal betales til turneringsledelsen. 

http://www.kvinesdalil.no/
https://www.youtube.com/watch?v=iZtU7q_-EYE&feature=emb_imp_woyt
http://www.treningsøkta.no/


Januar POLITIATTEST: 
Alle nye trenere MÅ levere politiattest før oppstart, dette er veldig viktig og lovpålagt.  Ta kontakt med adm. i 
KIL, så hjelper vi med det. 
UTSTYR: 
Hvert lag får utdelt ett nett med baller, ett sett vester, kjeglesett og førstehjelpskrin hvis behov. 
Meld inn tidlig hvor mange drakter dere trenger til materialforvalter. 
Lagleder/trener for hvert lag er ansvarlig for utstyret og ha kontoll over dette til innlevering igjen etter 
sesongen. 
KLUBBKLÆR TIL TRENER: 
Ved oppstart av treninger ved ny sesong får hver lag utbetalt en liten sum for inneværende år som de kan velge 
å bruke på klubbklær hvis ønskelig.  Summen fordeles på det antall trenere/ass.trenere dere har knyttet til laget 
ditt. 
Hovedtrenere melder inn kontonummer, får utbetalt honoraret og fordeler videre. 
SPILLERLISTER: 
Trener/lagleder leverer inn spillerliste ( de spillerne de har på trening pr. dags dato) så fort som mulig i jan., 
senest midt februar. 

Mars EGEN TURNERING: 
Meld på lag til vår egen turnering, Fotballens Vårslepp innen fristen ( Gjelder lag fra 7 – 12 år). 

April AGDER CUP:  
Turneringsansvarlig/evt. trener meld på lag til Agder Cup  innen gitt frist.  
Klubben dekker lagpåmelding, så levere/send den genererte fakturaen dere får ved påmelding til adm. 
Spillerregistrering ordner lagene selv.  Spillerliste må sendes adm. slik at de kan sende ut faktura før 
deltageravgift-fristen forfaller. 
Gjør oppmerksom på at pga samarbeid med naboklubber ønsker klubben at lagene fra 7-13 år skal delta her.  
Hvis mot formodning laget ditt ikke kan delta på Agder Cup, skal det heller ikke delta på andre turneringer i 
vår.  

Før/under 
sesongstart 

KIL-UNIFORM: 
Det er treners ansvar å passe på at alle spillere bruker klubb-uniform i kamper.   
Dvs. ALLE skal bruke KIL-drakt med rette sponsorer, KIL-shorts med rette sponsorer, KIL-strømper og 
leggbeskyttere.  Hvis noen argumenterer med at de fryser kan de ha langarmet/langbukse/ull under 
drakten/shortsen.  Dette er en forpliktelse vi har overfor sponsorer og skal uten unntak gjennomføres. 

Under 
sesongen 

KAMPRAPPORT: 
Gjelder alle lag f.o.m. 13 år og oppover: 
VIKTIG: Det må legges inn kamptropp foran HVER kamp i Fiks.fotball.no, ellers får vi en stor bot. Passord til 
fiks.fotball.no  får dere tilsendt fra administrasjonen i klubben.   
MELDE INN KAMPRESULTAT ETTER HVER KAMP: 
Lag fra 11 år og oppover ( dommer bruker å gjøre det i kamper der det er satt opp kretsdommer) må melde inn 
resultat.  I klassene 11 og 12 år er dette anbefalt for at det skal kunne gi ett bedre overblikk over nivå når 
kampoppsett skal settes.  Resultat melder du inn gjennom appen MIN FOTBALL.  Der finner du ditt lag og kamp. 

Før 
sesongstart 
vår & høst 

OVERÅRIGE, ENDRINGER ETC.: 
Meld fra til adm.  innen gitte fristen fra kretsen om evt. forespørsel, overårige spillere, endringer i nivå, divisjon, 
spillform, om lag må trekkes etc.  
Det blir satt en frist av kretsen foran vårsesongen og en frist foran høstsesongen på evt. endringer. 
Endringer gjort utover fristen blir bøtelagt med store bøter. 

Hele året NYE SPILLERE/TRENERE: 
Viktig å melde fra om evt. nye spillere, lagledere og trenere som kommer til underveis i sesongen.  Be nye 
spillere registrere på hjemmesiden, der er en «knapp» BLI MEDLEM som de fyller inn alt som spørres etter. Hvis 
det er problem med det kan de sende en mail til post@kvinesdalil.no med info om spiller og foresatte for 
manuell registrering. Spillere er ikke spilleberettiget og forsikret før de er reg. og har betalt faktura for 
kontingent og treningsavgift for sesongen. 

Aug-okt. TEKNIKKMERKER/MINIMERKER: 
De lag som vil la spillerne prøve seg på NFF`s teknikkmerker eller minimerker 
kan legger dette inn i treningene, evt. bestille bane til merketaging utenom treningstider.  
Gjelder lag fra 7 – 14 år. 
Skjemaer til utfylling og kravene finner dere på fotball.no: 
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/minimerke-og-teknikkmerke/ 
Husk å levere inn ferdig skjemaer til kontoret i løpet av utgangen av okt. mnd.  

Sesongslutt LEVERING AV UTSTYR: 
Trenere/lagledere er ansvarlig for å levere inn utstyret som ble utdelt på nyåret. 
Dette leveres ferdig vasket, og sortert på kontoret innen gitte frist. 
Unntak:  hvis dere fortsatt trener skal det leveres en oversikt over hva dere har av utstyr innad i laget slik at 
klubben får en oversikten over evt. innkjøp til ny sesong. 

Sesongslutt ÅRSAVSLUTNINGER: 
I samarbeid med kontaktperson og trenere på de andre lagene, finne datoer for årsavslutninger.   

mailto:post@kvinesdalil.no
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/minimerke-og-teknikkmerke/


Miniputter  -  ALLE lagene har felles årsavslutning på Kulturhuset, hovedleder organiser og bestiller dato. 
11- 12 års lag – Lagene har en felles avslutning på klubbhuset, kontaktpers. + trenere organiserer og finner dato 
13-19 års lag–   Lagene har en felles årsavslutning, kontaktpers. + trenere organiserer og finner dato. 
Datoer meldes fra til adm.  
Kontaktpersoner er ansvarlig for mat/drikke innkjøp ( ta kontakt med adm. for rekvisisasjon), tilbereding og 
servering på avslutningene på klubbhuset.   
Pokaler: 
Alle miniputter, G/J 11, G/J 12 får utdelt hver sin pokal på avslutningen.   
Meld fra til kontoret senest 2 uker før om ant. pokaler som skal bestilles. 
Årets priser: 
Det kåres årets toppscorer, årets innsats og årets spiller på lagene f.o.m. 13 år og oppover t.o.m. senior. 
Meld fra hvem som får disse prisene til Rolf Kristoffersen på mail:  rolf.kristoffersen@vabb.no senest 2 uker før 
avslutningen.  Hør med Rolf om han kan være med på avlsutningenå vise bilder denne kvelden. 
Plassering på tabellen: 
Det premieres ( en pokal til hver spiller) til lagene som har plassert seg 1 plass på tabellen etter høstsesongen. 
Meld inn til kontoret hvor mange spillere som har kvalifisert seg til å motta pokaler for plasseringen.  De skal ha 
spilt minimum ¼ av kampene. 

 Din rolle er viktig for alle i laget, foresatte og klubben.  Det gjør at alle kan konsentrere seg om sin oppgave og 
at det blir god orden på treninger, info, oppgaver etc. rundt laget.  Lykke til med sesongen 

 

mailto:rolf.kristoffersen@vabb.no

