
Oppgaver Lagleder



Oppgaver lagleder 
CUP

u Påmelding på Cuper – lag og spillere.

u Varsle foreldre om å holde av helgen vi har meldt oss på cup, og send med 
invitasjonen fra cuparrangør.

u Faktura for cup skal videresendes til kasserer i klubben.

u Motta lagoppsett fra trenere.

u Lage og sende ut kampoppsett og lagoppsett når dette er klart til alle 
spillere.

u Melde fra til cupledelsen hvem og hvor mange som deltar fra laget ihht
premieutdeling.

u Finne ut hvor premieutdelingen skal foregå på kampdag.



Oppgaver lagleder
SERIE

u Påmelding av lag til styret eller NFF ved sesongstart.

u Innhente lagoppsett av trenere.

u Lage og sende ut kampoppsett og lagoppsett til spillere og trenerteam for 
hele sesongen når dette er klart. Sjekkes ut på www.fotball.no

u Følge med på beskjeder på mail og telefon, de dager det er kamp i tilfelle 
avlysning enten fra motstander eller pga baneforhold. 

u Informere og holde dialog med motstander i tilfelle avlysning eller utsettelse 
av kamp.

u Bistå trenerteamet på kamper, og notere ned resultat.



Oppgaver lagleder
SPILLERE/TRENERTEAM

u Innmelding og utmelding av spillere / trenerteam  til styret.

u Bestille alt utstyr vi trenger både til kamp og trening. 

u Eget skjema mottas ved sesongstart – eget vedlegg

u Koordinere og dele ut utstyr vi bestiller.

u Oppdatere lagliste med korrekt info pr spiller og trenerteam gjennom hele 
sesongen.

u Sende ut info og purringer om betaling av medlems-kontigent.

u Innhente drakter til de som slutter slik at nye spillere kan overta disse.



Oppgaver lagleder 
ØKONOMI

u Opprette lagkonto, og føre budsjett. 

u Regnskapet rapporteres til styret.

u Koordinere kioskvakter, håndtere overlevering av nøkkel og penger mellom 
vaktene.

u Koordinere loddsalg – hente og levere loddbøker til styre.  Sende informasjon 
ut til spillere.

u Lagleder for et av lagene som har hovedansvar for koordinering av utlevering og 
innlevering av loddbøker til alle lagene. Har skjønt etter hvert at det er et system 
på hvilket lag som har ansvar. Tror det er 2004 i 2016 og 2005 året etter.

u Koordinere kioskvakt Norway Cup. 

u Alle vakter vi bidrar med får vi godt betalt for og det er gode tilskudd til lagkassa.



Oppgaver lagleder 
DIVERSE

u Følge med på og videresende til spillere all informasjon som kommer fra 
styret eller andre i klubben.

u Koordinere søppelplukking.

u Skrive referat fra trenermøter.

u Mottar informasjon fra styret om treningstider – koordinere dette med 
trenerteamet.



u Finne en webansavarlig for laget. Oppdatere lagsiden på hjemmesiden til 
Rustad fotball, og være flinke til å legge ut info om hva vi deltar på.

u Engasjere foreldregruppen. Få foreldre og foresatte til å møte på kamp, 
foreldremøter etc. En idé kan være å dele foreldregruppa opp i forskjellige 
grupper. Eksempelvis en kreativ (for å sørge for inntekter til lag-kassen), og 
en sosial (for å arrangere aktiviteter og sosiale samlinger for spillere og 
foresatte).

u Faste møter for trenerteamet er viktig. Det vil knytter teamet tettere 
sammen, for å koordinere alt som skjer rundt laget, for å opptrer samlet og 
som ett team ovenfor spillerne.

u Booking av dommere. 

Oppgaver lagleder 
DIVERSE



Kontaktinfo
u Telefonnummer man ringer for å sjekke om banen er stengt eller ikke 

kampdag: 815 50 585

u Nytt utstyr

u Trond Bjerknes - trondbjerknes@hotmail.com

u Mobil: 951 50 671

u Innmelding og utmelding av spillere:

u Jørn Allergodt – jorn.allergodt@getmail.no

u Kioskvakt  / treningstider:

u Grete Heen – grete.heen@nav.no

u Mobil: 913 75 893

u Alt som har med penger å gjøre:

u Kim Thomassen – kim.thomassen@lindorff.com


