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Ungdomskoordinator, Seniorkoordinator
Flere lagledere per lag eller en av lagets trenere
Teamet rundt laget
Lagets administrative leder. Ansvar for at alt praktisk fungerer rundt laget.
Klubben anbefaler at det er flere lagledere per treningsgruppe.
Være bindeledd mellom laget, spillere, foreldregruppe og klubben. Sørge
for at viktig informasjon fra klubben når ut til spillere og foreldre. Bidra til å
bygge en god og utviklende kultur i RILFO.

Arbeidsoppgaver:

Planlegge og kalle inn til foreldremøte(r) i samarbeid med hovedtrener, se
egen rutinebeskrivelse «Foreldremøter».
Sørge for opprettelse eller videreføring av lagets FB-side for laget. Siden
eies av RILFO. Medlemmer er trenere, lagledere, spillere og foreldre (der
spillere er under 18 år), samt medlemmer i RILFO Styret,
Barnefotballansvarlig og Trenerveileder barn. Siden skal benyttes til
informasjon internt for laget.
Holde oversikt over alle spillere i treningsgruppen. Jevnlig kontakt med
klubbens Medlemsansvarlig for å koordinere at alle spillere er påmeldt og
registrert i klubben. Se rutinebeskrivelse «Påmelding og registrering av
spillere»
Sette opp kjørelister for bortekamper og kampverter for hjemmekamper.
Bestilling av felles transport etter nærmere avtale med RILFO Styret.
For 7’er fotball skal det skaffes kampveileder (dommer). Kampveileder kan
være klubbens egne dommere eller foreldre. Ta kontakt med klubbens
Dommeransvarlig for aktuelle dommere.
Holde orden på lagets utstyrsbag. Ta kontakt med Utstyrsansvarlig for
utlevering og innlevering, og eventuelt supplering av utstyr.
Kampoppsett kommer fra kretsen og appen MinFotball er et godt verktøy
for å få oversikt. Informer spillere/foreldre om denne.
Sørge for søknad om flytting av kamper etter gjeldene regler. Kampendring
skal gjøres før sesongstart, ref egen frist satt av kretsen. RILFO Styret skal
kontaktes i forkant dersom flytting av kamper skjer etter frist for gebyr ved
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kampflytting. Husk å sjekke Banedisponeringsansvarlig om banen er ledig
for nytt tidspunkt.
Legge inn spillere og trenere i FIKS før kamp etter gjeldende regler. Skrive
ut og ta med kamprapport til alle hjemmekamper (en til dommer og en til
speaker). PC med mulighet for utskrift av kamprapport finnes i kiosken.
Oppgaven kan delegeres til trener om dette er ønskelig.
Organisere og melde på laget til cup. Se egen rutine «Cuper for laget»
Arrangere sosiale sammenkomster for treningsgruppen.
Være kontaktperson for spillere, foreldre og foreldregruppe dersom de
ønsker å ta opp ting rundt spillere og/eller lag. Lagleder skal ta dette videre
inn mot trenerteam for vurdering og løsning ihht klubbens retningslinjer.
RILFO Styret skal informeres eller forespørres om bistand dersom saken er
av alvorlig art.

