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Styret RILFO
Sportslig leder
Sportslig utvalg
Være bindeledd mellom Sportslig utvalg og lagene i barnefotballen.
Opprette et Avdelingsutvalg med representanter for barnefotballen, som
skal bistå Barnefotballansvarlig med sine oppgaver.
Sørger for god kommunikasjon mellom klubben og lagene i barnefotballen.
Sørge for at vedtatt organisering blir overholdt samt bidra til at Klubbens
verdier og mål følges.
Være ajour på barnefotballens regelverk, spillform(er) samt Klubbens egne
regler og ambisjoner.

Arbeidsoppgaver:

Være kontaktpunkt for alle lag, trenere, foreldre, spiller i barnefotballen
inn mot klubben.
Sørge for at det blir avholdt foreldremøter for alle lag på vår og høst.
Informere om klubben.
Sørge for organisering av lag i barnefotballen. Sammen med Sportslig
utvalg, Avdelingsutvalg og Sportslig leder skaffe trenere. Sammen med
trenere skaffe lagledere, foreldregrupper.
I samarbeid med Medlemsansvarlig, bistå lag og foreldre med påmelding av
spillere i MinIdrett.
Utarbeide og samle inn behov på utstyr som bidrar til økt aktivitet og
sportslig utvikling. Dette kan være teknisk utstyr, treningsfasiliteter, mål,
drakter, vester, kjegler o.l. Ønsket behov meldes til utstyrsansvarlig.
Sammen med sportslig leder/banedisponeringsansvarlig organisere og
tildele treningstider i Verket og på Øra.
Holde oversikt over antall lag og hvilke lag som skal meldes på, og
koordinere dette til Sportslig utvalg.
Sørge for koordinering av lokal serie for 9- og 10-åringer opp mot
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naboklubber (Haltdalen, Ålen, Brekken, Os/Nansen). Sjekk med
banedisponeringsansvarlig/Sportslig leder i forhold til tilgjengelig
banekapasitet.
Sørge for iverksettelse av cup for 7- og 8-åringer på Øra i starten av
september.
Sammen med sportslig leder sørge for at oversikt (per i dag et regneark)
over trenere og lagledere i barnefotballen blir ajourført. At alle trenere blir
lagt til FB-gruppen Trenere Røros IL Fotball og at alle lagledere blir lagt til
FB-gruppen Lagledere Røros IL Fotball.
Dialog med politiattestansvarlig for å sikre at alle trenere og lagledere har
søkt og vist gyldig politiattest.
Ansvarlig for innføring og gjennomføring av ferdighetsmerker i Klubben.
Motivere lagene og legge til rette for nok og kvalitetssikret aktivitet
(trening, kampkvelder/helg, turneringer).

