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Lagleders rolle  

Lagleder har ansvar for administrative oppgaver for sitt lag. Lagleder samarbeider med 
trener, har et koordinerende ansvar og rapporterer til klubbens styre.   

Lagleder skal sørge for at foresatte, spillere og trenere får nødvendig informasjon om 
klubben, kamper, treninger og andre aktiviteter. I tillegg skal lagleder sørge for at klubben 
får nødvendig informasjon om laget.  Gi alle beskjeder i god tid og pass på at meldingene er 
klare og tydelige.   

For yngres avdeling innebærer rollen også at man er en voksen støtte for spillerne. Lagleder 
bør følge med på hva som skjer i spillergruppen og følge med på frammøte på trening.   

Som lagleder har man også ansvaret for at laget stiller til kamp til korrekt tid, med nok 
spillere, trener og lagleder. Han eller hun skal også føre oversikt over kampene og resultater 
fra 13 år.  

Ut- og innmeldinger av spillere i laget meldes til klubben/sportslig leder snarest mulig av 
lagleder.  

 

Informasjon om sportslig ledelse og planverk   

På klubbens nettside finner man informasjon om styret, roller og kontaktpersoner i klubben. 
I tillegg finner man blant annet baneoppsett, oversikt over klubbdommere og sportslig plan.   

 

Endring trener/lagleder  

Dersom det er endring av trener eller lagleder på laget må lagleder snarest gi beskjed til 
fotballstyret. Det er viktig for at all informasjon skal gå til riktig person og at 
kontaktinformasjon til laget alltid er korrekt, da den informasjonen også brukes av andre 
klubber/lag.   

Styret må påse at alle trenere og lagledere har fremvist politiattest og det er derfor viktig at 
styret får beskjed om alle endringer.  

Alt utstyr skal leveres til ny trener/lagleder eller til daglig leder.  

 

Medlemsliste, kontingent og treningsavgift   
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Klubbens daglige leder trenger hvert år en oppdatert liste som inneholder navn og 
fødselsdato på spillere, postadresse, telefonnummer og epostadresse (til foresatte for 
yngres). Det er viktig at lagledere påser at alle epostadressene er korrekte. Dette gjøres ved 
at lagleder registrerer og oppdaterer spillerlister på Rubic. Dette er fordi betalingskrav som 
medlemskontingent og treningsavgift sendes via Rubic.  I tillegg brukes medlemslistene av 
blant annet Otta cup når foreldre må delta på dugnadsarbeid der. Registrering av spillere må 
gjøres i god tid før sesongstart hvert år. Se årshjul på Otta IL. 

 

Overganger  

Alle lagledere må melde om det er med noen nye spillere fra andre klubber. Da plikter Otta 
IL å ta kontakt med tidligere klubb. Nye spillere må fylle ut et samtykkeskjema, lagleder 
leverer dette til overgangsansvarlig. Daglig leder Rolv Myrum er overgangsansvarlig for 
klubben. 

 

Treningsoppsett  

Ansvarlig for fordeling av treningstider og baner i idrettsparken er Steinar Dalen. 
Treningstider blir fordelt på banefordelingsmøte på vår og høst. Lagleder skal sende ut 
informasjon om treningstid og bane til foresatte/spillere.  

Lagleder melder selv fra om behov for treningsplass på kunstgressbanen direkte til Steinar 
Dalen om deres lag skal trene der på vinterhalvåret (november-mars).  Bestilling av 
treningstid i hall eller andre treningsarenaer gjøres selv av lagleder. Medfører dette 
ekstrautgifter for Otta IL må det klargjøres med styret først.  

 

Serieoppsett  

Daglig leder melder på lagene for klubben. Lagleder må melde på lag til daglig leder i god tid 
før fristen. Så snart kampoppsettet for en ny sesong er klart vil klubben sende ut informasjon 
om det til lagleder.  Man finner kampoppsettet på kretsens nettsider: 
https://www.fotball.no/kretser/indre-ostland/ 

Oppsettet fra kretsen inneholder kampdato/sted for alle lag. For lagene fra 14 år og eldre 
inneholder også oppsettet klokkeslett og dommere.  Baneansvarlig setter opp tidspunkt og 
baner for hjemmekamper for lagene under 14 år så raskt som mulig etter at kampoppsettet 
er klart fra kretsen. Klokkeslett for bortekamper skal lagleder få fra det andre laget i rimelig 
tid før kamp.  

Dersom en kamp må flyttes må lagleder kontakte baneansvarlig, kioskansvarlig, bortelag og 
klubbdommer. Lagleder for lag fra 14 år og eldre må også kontakte dommeren og kretsen 
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ved larsjorgen.sandvik@fotball.no. For lag under 14 år må lagleder også melde fra til 
dommeransvarlig Egil Løvli. Er det endring nærme kampdato må lagleder også melde fra til 
oppsatt klubbdommer. Kontaktinfo til klubbdommere ligger på klubbens nettsider. 

Lagleder skal sende ut kampoppsettet til foresatte/spillere og trener på sitt lag.  

 

Utstyr til laget  

Egen bag med drakter, vester, kjegler, pumpe og førstehjelpsskrin mottas av daglig leder. Før 
hver sesong må lagleder sjekke hva laget har av utstyr og sende liste til daglig leder om hva 
som trengs. Supplering av utstyr gjøres etter avtale med daglig leder. 

Spillerne må kjøpe shorts, leggskinner, strømper, sko og eventuelt overtrekksdress selv. 
Klubben har avtale med Sport 1 og der er det rabatt for alle medlemmer hvis man viser at 
kontingent er betalt i Rubic. 

Draktene leveres daglig leder etter sesongslutt. Utstyret sees over sammen med daglig leder.  
Ved ikke-innlevert drakt vil klubben sende faktura.  

 

Dommere  

Oversikt over klubbdommere med telefonnummer legges på klubbens nettside før 
sesongstart. I april hvert år er det kurs for klubbdommere for de som er 12 år og eldre. 
Laglederne vil få informasjon om dette fra styret.  

Lagleder skal kontakte dommeren dagen før kamp for å bekrefte at han/hun kommer til 
kampen (gjelder alle lag fra 6-19 år).  

Klubbdommere får oppgjør i kiosken etter hver kamp. Kretsdommere som dømmer 14 år og 
eldre skal levere en ferdig utfylt dommerregning. Denne regninga leveres til daglig leder. 

 

Kampregler  

Lagleder og trener må holde seg oppdatert på kampreglementet og påse at de etterfølges. 
Oppdaterte kampregler finnes på hjemmesiden til indre østland fotballkrets. 

 

Hjemmekamp (se vedlegg for lagleder og kampvertens rolle før, under og etter kamp) 

Lagleder (for lag under 14 år) tar kontakt med bortelaget så tidlig som mulig for å informere 
om tidspunkt og bane. Husk å ønske dem velkommen til Otta. Kontaktinformasjon for andre 
lag finner man på kretsens kampoppsett.  
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Lagleder setter opp en kampvert fra de foresatte til hver kamp. Instruks for kampverten 
ligger på klubbens nettside. Kampvertens oppgaver bør gjennomgås med foresatte før 
sesongstart. Kampverten skal blant annet avlaste lagleder på hjemmekamper ved at det er 
han/hun som har hovedansvar for å ta imot dommer og bortelaget.  

Linjeflagg ligger i kiosken. Klubbdommere henter disse før kamp. Lagleder gir dommeren 
matchball.  

Lagleder har ansvar for at Fair Play-møtet blir holdt før kampstart. Husk også å takke 
dommer og bortelag for kampen når den er over.  

Sammen med kampverten har lagleder et ansvar for å være en voksen støtte for 
hjemmedommer under kampen. Uhøflighet tolereres ikke.   

 

Bortekamper  

Dersom laget ønsker å ha en kjøreliste for bortekamper så er lagleder ansvarlig for denne. 
Lagleder skal sørge for at alle foresatte/spillere får beskjed om tid og sted for oppmøte.   

 

Under kamp  

Lagleder skal bistå laget og trener under kamp. Lagleder skal passe på at spillerne har 
leggskinn og at de ikke går på banen med klokker, ørepynt, halskjeder o.l.  Under kamp skal 
innbyttere, trener og lagleder være på den ene siden av banen og tilskuere på motsatt side. 
Lagleder har ansvar for dette. På hjemmekamper skal også kampverten informere tilskuere 
om hvor de kan stå. Kampverten skal stå sammen med tilskuerne.   

Vær varsom med dine uttalelser under og etter kampen.  

 

Resultater 

Lagleder for lag som er 13 år eller eldre skal registrere kampresultat og hendelser 
fortløpende i FIKS.  

Lagleder for lag som er under 13 år holder oversikt over lagets resultater. Etter hver sesong 
skal resultatene sendes inntil kretsen. Lagleder vil få beskjed om når og hvor disse skal 
sendes.  

 

FIKS  

FIKS er et kommunikasjonsverktøy som benyttes av kretsen og klubbene. Alle aktive spillere 
skal registreres i FIKS fra og med året de fyller 12. Dersom man ikke er registrert har man 
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ikke forsikring og kan ikke spille. Klubbens fiksansvarlig skal sørge for at spillerne er 
registrerte, og lagleder må derfor sørge for å informere om nye spillere.  

Kamprapport fylles ut i FIKS før kampstart for lag som er 13 år og eldre. Det er viktig at dette 
gjøres korrekt.  Veiledning til elektronisk kamprapport finnes på indre østland fotballkrets 
sine nettsider. 

 

Deltakelse i turneringer  

Otta cup er obligatorisk for alle Ottalag fra 11 år og oppover. 

Lagleder har ansvar for påmelding av lag på andre turneringer enn Otta cup. Informasjon om 
hvilken turnering laget er påmeldt til sendes til daglig leder. På turnering skal lagleder levere 
spilleliste til arrangør.   

Rolv fylle ut mer om rutiner vi har her… 

Alle voksne som skal ha ansvar for spillere på tur må ha fremvist politiattest før avreise. Alle 
spillere som skal delta må ha betalt treningsavgift og medlemskontingent til Otta IL. 

Ang. overnatting: Rimeligste form for overnatting må velges slik at alle spillere har mulighet 
til å bli med. Det vil si at laget bor på skole på Norway Cup og lignende turneringer der dette 
er mulig. Vi ønsker at disse turene skal være noe å se frem til for spillerne, skape samhold og 
gi dem positive opplevelser sammen med laget.  

 

Dugnader  

Den største dugnaden i Otta IL er Otta cup. I tillegg må foreldre regne med å bli oppsatt på 
kioskvakter og som kampvert i løpet av sesongen. Vakter på Otta cup vil komme i eget 
infoskriv fra styret i Otta cup. 

Når kioskvaktene er fordelt mellom lagene vil lagleder motta informasjon om hvilken uke de 
har vakt samt instrukser for kioskvakten. Lagleder fordeler vaktene på de foresatte som ikke 
er trenere/lagleder for laget. Dersom tildelt vakt ikke passer må den som har fått vakten selv 
sørge for å få byttet den og gi beskjed til lagleder. Ved behov kan man også bytte vakter med 
andre lag. Vær forberedt på at det kommer endringer av kamper som også fører til endringer 
i kioskvaktlisten (se egen instruks for kioskvakt for mer informasjon). 

For å tilby gode fasiliteter er vi avhengig av noen anleggsdugnader. Lagleder vil få 
informasjon når dato er bestemt for dette. Lagleder videresender informasjon om dugnaden 
til lagets foresatte/ spillere.  

Inntektsbringende arbeid direkte til laget skal være godkjent av styret eller daglig leder på 
forhånd.  
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Gjennomføring av foreldremøter/spillermøter  

Lagleder skal i samarbeid med trener gjennomføre foreldremøter. Lagene skal gjennomføre 
minst to foreldremøter hvert år, et før vårsesongen og et ved sesongslutt på høsten. Ellers 
kan man ha møter ved behov. Lagleder kan ta kontakt med styret dersom man trenger 
bistand i forbindelse med foreldremøte.  

Forslag til temaer på foreldremøte: Foreldrevettregler (egen brosjyre), Fair play, turneringer, 
dugnader, kampvertrollen, bruk av rubic/ facebook /epost, behov for felleskjøring til 
bortekamper, sosiale tiltak, kampregler. Etter foreldremøte sender lagleder ut referat til alle 
foreldre/foresatte. Klubbhuset kan benyttes til foreldremøter og eventuelle andre sosiale 
tiltak. Reservering av klubbhuset gjøres ved å kontakte daglig leder. 

Møter for lagledere og trenere  

Klubben vil arrangere møter for lagledere og trenere. Det er viktig at alle lag representeres 
på disse møtene.   

I tillegg vil trenere og lagledere inviteres til barnefotballkveld eller ungdomsfotballkveld 
hvert år. Der vil man få viktig informasjon og inspirasjon for arbeidet man gjør for sitt lag.  

 

Rapportering ved sesongslutt  

Ved årets sesongslutt skal lagleder lage en kortfattet årsrapport med en vurdering av laget 
og sesongen. Denne skal sendes til styret. En mal for denne rapporten finner man på 
klubbens nettside.  

 

Økonomi og lagkasser  

Må drøftes i styret 

 

Sosiale aktiviteter  

For mange av spillerne er det sosiale en viktig årsak til at man spiller fotball. Det er viktig å 
skape et godt miljø i og rundt laget, slik at alle spillere føler en tilhørighet. For å styrke 
samholdet i spillergruppen kan det være aktuelt å ha noen sosiale aktiviteter utenfor 
fotballbanen også. Dersom lagleder ønsker det så kan man velge å delegere det å arrangere 
slike aktiviteter til noen frivillige foresatte.  Sosiale tiltak for foreldrene kan også være med å 
skape samhold rundt laget. En god foreldregruppe er viktig for at flest mulig skal være med å 
spille fotball lengst mulig.  
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Lags -og spillerforsikring  

Rolv: kan du fylle ut med hva vi dekker og tilbud om ekstra forsikring 

Nettsiden: Hva slags informasjon skal ligge her fremover? Vi må få inn alle rollebeskrivelser, 
sportslig plan på nettsiden…. 

 

Garderobe  

Ungdomsfotballen, senior og langveisfarende lag benytter garderobene i klubbhuset. 
Lagleder må sørge for at laget forlater garderobene slik man selv vil finne dem.   

 

Førstehjelp  

Førstehjelpskoffert og isposer skal være med på alle kamper. Eventuelle skademeldinger 
gjøres på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/.  

 

Politiattester  

Alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremskaffe politiattest. Det 
vil si at alle lagledere og trenere, både i yngres og senior, må søke om politiattest og 
fremvise til daglig leder. Mer informasjon om dette finner du på klubbens nettside. 

 

 


