
 
 

 

Instruks for rollene i årgangene i barne- og ungdomsfotballen 
Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. 

 
Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder. Dersom årgangen har flere 
lag skal hvert lag ha en trener og en lagleder tilstede under kampene. Det skal alltid være en trener og en 

lagleder som har hovedansvaret, de øvrige trenerne og laglederne skal bistå disse. 

Utarbeidet av Gunhild Rui  

Dato 03.10.16/12.10.17 (OB) Behandlet Dec-16 

Roller Ansvar 

Lagleder 
Laglederen har hovedansvaret for å legge til rette rundt lagene ved 
kamper. 

 Assistere trenerne med det praktiske rundt lagene. 

 Assistere årgangsleder med det administrative rundt laget. 

 
Møte i god tid og sjekke om banen er klar før hjemmekamper og sørge for at 
mål er riktig plassert og sikret.  
Sjekk at kampen går på riktig bane ved hjemmekamper. 

 
Påser at kampvert er tilstede ved hjemmekamper, bærer kampvert vest og tar 
i mot motstanderlag og viser dem kiosk, garderobe, toalett og baner.  

 Levere spillelister til arrangør/sekretariat ved cuper. 

 
Sjekke om motstanderens drakter har samme farge som våre for å vurdere 
behov for vester og sørge for tilgang på vester. 

 
Holde oversikt og passe på utstyr utdelt av klubben, spesielt medisiner, vester 
og drakter. 

KUN For lag i 
seriespill  
 

Registrere inn resultater fra hjemmekamper på kretsen sin hjemme side: 
http://www.fotball.no/Kretser/vestfold/Lov-og-reglement/NYTT-nummer-for-innrapportering-
av-resultater/ 

For ungdomsfotballen er det ikke lagleder som melder inn resultatet. Lagleder skal ha med 
utskrift av kamprapport, og etter kamp signeres denne av begge lagledere + dommer. 
Dommer tar med seg dette skjemaet og legger inn resultatet. Jeg snakket med kretsen, og 
om resultatet avglemmes innmeldt er det best at lagleder ringer kretsen så ordner de i dette 

KUN For 
barnefotballen  
(8 -12 år) 

Kontakte lagleder for de andre lagene i serien og avtale tid og sted for borte 
og hjemmekamper.  

KUN For 
barnefotballen  
(8 -12 år) 

Hjemmekampene settes opp i samsvar med oppsett fra baneansvarlig.  

KUN For 
barnefotballen  
(8 -12 år) 

Sende sms til dommer til hjemmekamper i henhold til liste fra 
dommeransvarlig, og følge dommerne til kiosken for å skrive under på 
kvittering for betaling. Følge med på at aktiviteten på og utenfor banen følger 
Fair Play regler. 
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