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2.7 Trener og lagleder 

 

 

 

 

 

a) Lagleder 

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. 
Laglederoppgavene kan deles på flere lagledere/hjelpere, spesielt der det er flere lag innenfor 
årskullet. Det skal imidlertid alltid være en lagleder som har hovedansvaret for årskullet, og som 
er lagets hovedkontaktperson. Lagleders oppgaver innebærer blant annet: 

 Oppdatering av spillerlister (navn, fødselsdato og år, adresse, foresatt, foresattes e-post og 
telefon). 

 Generell organisering av lagets aktiviteter, herunder innmelding av behov for banetid. 

 Påmelding til seriespill og cuper. 
 Samarbeid med trener om foreldre/spillermøter. 
 Informasjonsansvarlig for sitt lag. Det anbefales å opprette egen FB-gruppe for laget til 

felles informasjon. 
 Ansvarlig for utstyr som f.eks. drakter, baller, vester, kjegler, førstehjelpsutstyr mv, 

herunder kontakt med materialforvalter ved behov for supplering.  
 Kontaktperson mellom laget og materialforvalter når det gjelder lagets behov for baller, 

drakter, førstehjelpsutstyr m.v. 
 Dommerkontakt, utfylling av dommerkort og godtgjørelse til dommer. 
 Kontaktperson overfor motstanderlag. 
 Omberamming av kamper (se punkt 2.12) 
 Ansvarlig for garderober under kamper, inkludert rydding og renhold. 
 Ansvarlig for at lagsøkonomien håndteres i henhold til klubbens retningslinjer. 
 Sørge for at laget melder inn kiosansvarlig. 
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b) Trener 

Treneren har ansvaret for det sportslige tilbudet til laget. (se også sportsplanen i Håndbokens 
punkt 3. 

Alle lag skal ha trener med hovedansvar, og minst en voksenperson som assisterer. Dersom det 
er flere trenere for årskullet skal en av dem ha hovedansvaret. 

Trenerens oppgaver innebærer blant annet: 

 Sette seg inn i og følge de sportslige retningslinjer som til enhver tid er gjeldende i 
idrettslaget og gruppa, herunder Fotballgruppas sportsplan. 

 Treningsopplegg og gjennomføring av treninger. 

 Kriterier for laguttak. 

 Laguttak til den enkelte kamp. 

 Kampledelse. 

 Oppfølgning av hver enkelt spiller sportslig best mulig. 

 Gi lagleder den informasjon som er nødvendig for å utføre laglederrollen. 

 Samarbeide med lagleder om foreldre/spillermøter. 
 

Klubben har en ambisjon om at alle trenere skal ha gjennomført trenerkurs som dekker den 
kompetansen man bør ha. Vi oppfordrer alle trenere til å ta trenerkurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


