
 LAGLEDERROLLEN KLÆBU IL FOTBALL 

Klæbu IL fotball oppfordrer lag til å fordele ansvarsområdene innenfor laglederrollen i flere mindre 
roller som for eksempel, økonomiansvarlig, cupansvarlig, dugnadsansvarlig, utstyrsansvarlig, 
foreldrekontakter osv.  
 
 
LAGLEDERS ROLLE INNEBÆRER: 
 
Organisatorisk 

• Samordne forholdet mellom spillere, foreldre, trenere og styret, slik at det praktisk legges 
best mulig til rette før og under sesongen. 

• Lagleder er lagets øverste leder og avdelingsstyrets kontaktperson 

• Oppdatering av spillelister og trenere/lagledere i Rubic. (spillerens navn, fødselsdato, 
adresse, foresattes epost og telefonnummer).  

• Det er lagleders ansvar at nødvendige avgifter er betalt. 

• Arrangere foreldremøter i samarbeid med trenerteam. 

• Samarbeide med trenerne om spillermøter. 

• Ansvarlig for påmelding til cuper og formidle terminlister til lagets foreldre 

• Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert og bestilling av utstyr 

• Ansvarlig for å organisere kampvert til alle hjemmekamper. 

• Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp 

• Sammen med trenere ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort og oversikt over når 
spillere skal stå over grunnet karantene (gjelder ungdomsfotballen). 

• Ha kontakt med motstanderlag ved behov. 

• Logistikkansvarlig ved bortekamper. 

• Alle lagledere må stille på lagledermøter som arrangeres av klubben. 

• Være kjent med Sportsplan, Klubbhåndbok og NFF’s retningslinjer for barne- og 
ungdomsfotball. 

• Informasjonsansvarlig for sitt lag både innad i laget og ut til klubb. 

Økonomi 

• Ha innsyn i lagets konto, og har ansvar for lagets økonomi. (Føre budsjett og regnskap hvert 
år). 

• Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lags-kontoen blir gjennomført (Bruk Rubic). 

• Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben. 

• Påse at trenergruppa og lagledere innhenter politiattester. 
 
Dugnader 

• Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere. 
 
Foreldrekontakt/sosialt 

• Ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale 
miljøet i spiller/foreldregruppa. 

• Bindeledd mellom trener/lagleder og foreldregruppen. 

• Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp. 

• Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget. 

• Melde inn konflikter i spillergruppa og trener/lagledergruppa til styret/sportslig utvalg, 
dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv. 


