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1. Innledning 

Denne laglederhåndboka skal være et hjelpemiddel for lagledere i barne- og ungdomsfotballen (fra 6 
til 19 år) i Grue IL fotball.  

Laglederen er lagets administrative leder, og han/hun har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt 
laget. Lagleder skal normalt overlate alt det sportslige til treneren(e). Sistnevnte har ansvar for 
organisering av treninger, lagoppsett til kamper, gjennomføring av kamper etc. 

Når vi skriver at oppgavene listet under er lagleders ansvar, betyr det nødvendigvis ikke at alt må 
utføres av lagleder. Han/hun kan delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og/eller til en av de 
øvrige foreldre som til daglig ikke sitter i lagapparatet. 

Håndboken er et levende dokument og skal oppdateres fortløpende etter behov. Forslag til 
forbedringer meddeles styret. 

Siste revisjon er publisert på  http://www.gruefotball.no/ 

Krav til lagledere: 

- Opptre i tråd med:  
o Grue IL Sportsplan, http://www.gruefotball.no/ fane «Spillerutvikling» 
o Fair Play / Foreldrevettregler, se VEDLEGG 1  

 
- Sette seg inn i følgende dokumenter: 

o Grue IL Fotball Klubbhåndbok (under utvikling) 
o Grue IL Fotball Vedtekter, http://www.gruefotball.no/ fane «klubb» 

- Være medlem av Grue IL 
 

 
  

http://www.gruefotball.no/
http://www.gruefotball.no/
http://www.gruefotball.no/
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2. Kontaktinformasjon 

Funksjon Navn Tlf.Nr E-post 
STYRET:    
Styreleder Brede Bredesen-Opset 99596961 brede@bredesenopset.no 
Styremedlem/sportslig 
leder 

Nils Vanebo 91510100 nils@vanebo.no 

Styremedlem/sekretær  Hanne Rolsdorph 97142140 hanne@rolsdorph.no 
Styremedlem/kasserer Roger Helgeberg 90143915 roger.helgeberg@gmail.com 
Styremedlem Ivar Sund  Ivar.sund@norgespost.no 
 
SPORT: 

   

FIKS-ansvarlig Hanne Rolsdorph 97142140 fotball@grueil.no 
Overgangsansvarlig Rune Skasberg 46426464 rune@skasberg.no 
Sportslig ansvar jenter <12  Rune Skasberg 46426464 rune@skasberg.no 
Sportslig ansvar gutter <12 Trond Furuberg 48298012 trond.furuberg75@gmail.com 
Sportslig ansvar 13-17 år Gjermund Holt 41917544 gh@stadion.no 
Dommeransvarlig Ingar Fjeld 90667638 ingarfje@online.no 
 
DRIFT: 

   

Utstyrsansvarlig Beate Brækkan 94149298 terje.grasmo@hotmail.com 
Banekoordinator Hanne Vestmo 

Almåsbak 
 hanne.v.almasbak@bbnett.no 

Baneansvarlig Ubesatt   
Kioskansvarlig Ine Iversen/G2005 90879105 ine@skysstasjon.no 
Web-ansvarlig Arild Langseth  arild.langseth@gmail.com 
Flomlysansvarlig Roy Østvold 97961840 royoestv@online.no 
Garderobeansvarlig Sven Thore Monsrud 90779708 Sven.Thore.Monsrud@grue.ko

mmune.no 
 
Grue IL - Hovedlag: 

   

Daglig leder, Grue IL Halvard Hynne 90143584 dl@grueil.no 
Styreleder Christopher Rolsdorph 41640840 cr@kongshov.no 
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3.  Vedlegg 

VEDLEGG 1. Fair Play / Foreldrevettregler 
VEDLEGG 2. Politiattest – Bekreftelse på formål med politiattest 
VEDLEGG 3. Samtykkeerklæring - Publisering av bilder 
VEDLEGG 4. Samtykkeskjema - Overganger 
VEDLEGG 5. Brukerveiledning – Registrering i MinIdrett 
VEDLEGG 6. Skjema: Frivillige verv – Grue IL 
VEDLEGG 7. Infoskriv: Praktisk informasjon sesong 2016 
VEDLEGG 8. Banestørrelser og baneoversikt på Feltet 
VEDLEGG 9. Registrering av kampresultat – Lille og miniklasser 
VEDLEGG 10. Arbeidsliste kiosken på feltet 
VEDLEGG 11. Dugnad kiosk plazaen (G/J-16) (ikke oppdatert) 
VEDLEGG 12. Dommeroversikt 
VEDLEGG 13. Kvittering for dømt kamp 
VEDLEGG 14. Mal for årsrapport 
VEDLEGG 15. Lagleder og trener - kontaktinformasjon 

4. Oppgaver 

Nr Oppgave 
1.  Politiattest: 

Det stilles fra idrettsforbundet krav om forenklet politiattest for alle over 15 år som utfører 
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige. Trenere, 
instruktører og lagledere er automatisk med i ordningen. Politiattesten må fornyes hvert 3 år.  
 
Daglig leder i Grue IL er ansvarlig for politiattester i Grue IL, men lagledere har et ansvar 
sammen med styret i å samle inn skjema for alle med roller tilknyttet laget (trenere mm.). 

• Trinn 1. Fyll inn skjema «Bekreftelse med formål med politiattest», VEDLEGG 2. 
• Trinn 2. Skjema leveres Daglig Leder Grue IL for signering og registrering. 
• Trinn 3. Søkerne får bekreftelsene tilbake, og kan nå søke om politiattest: 

 https://attest.politi.no/ 
 

             Her logger man seg inn med f.eks MinId eller BankID. 
 Under «kategori» og «Formål» velges «Frivillig organisasjon».  
 I tillegg må «Bekreftelse med formål med politiattest» lastes opp. 

• Trinn 4. Når søkeren får svar på sin søknad skal den forevises Daglig Leder Grue IL. 
2.  Foreldrekontakt: 

Holde fortløpende kontakt med foreldrene, blant annet informere om treninger, kamper, 
resultater. 
Videreformidle informasjon fra styret eller andre ansvarspersoner i fotballgruppa. Dette 
inkluderer informasjon om dugnader.  
 
Kanal for å dele informasjon er opp til hvert enkelt lag, men et tips kan være å opprette 
lukket gruppe på Facebook. Husk å innhente foreldrenes samtykke for eventuell publisering 
av bilder (gjelder også lukkede grupper), se VEDLEGG 3. 

https://attest.politi.no/
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Nr Oppgave 
3.  Laglister/registrering: 

Holde oppdatert lagliste med fødselsdato, navn på spiller og foresatte med adresse, 
telefonnummer og e-postadresser.  
Endringer (eks. dersom noen slutter eller begynner) skal umiddelbart meldes styret ved FIKS-
ansvarlig. Det er viktig at alle er registrert pga gyldig forsikring. 
 
Merk: Det må innhentes informasjon om hvem av foreldrene/foresatte som er 
hovedansvarlig for å betale regninger fra fotballgruppa, og denne Dette er spesielt viktig der 
de ikke bor sammen. 
 

4.  Spilleroverganger (gjelder fra 13 år): 
Ved spilleroverganger skal «Samtykkeskjema», se VEDLEGG 4, fylles ut av lagleder sammen 
med spilleren. Signert skjema sendes overgangsansvarlig, som foretar resten av 
søknadsprosessen i FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem). 
 
NB: Kontrakter med spillere er kun aktuelt for spillere i seniorfotballen. 
 

5.  Foreldremøte: 
Arrangere foreldremøte ved sesongstart der følgende tema bør/kan diskuteres: 
- Antall treninger, oppmøtetidspunkt mm. 
- Fair Play / Foreldrevettregler, se VEDLEGG 1.  
- Retningslinjer for kjøring til bortekamper/cuper. Felleskjøring? 
- Deltagelse på cup, se punkt 11. 
- Tilbakemelding til trenere; er det noe som bør gjøre annerledes? 
- Informere om MinIdrett, se VEDLEGG 5. 
- Deltagelse på dugnader, se punkt 12. 
- Dele ut skjema «Frivillige verv», se VEDLEGG 6. 
- Dele ut infoskriv «Praktisk informasjon sesong 2016», se VEDLEGG 7. 
- Informere om forventet privat utstyrsnivå (fotballsko, leggskinn, strømper (grønne), 

shorts (hvit) – rabattavtale Sport 1 Kirkenær). 
- Spillertrøyer: leveres ut før seriestart, og leveres tilbake ved serieslutt, se punkt 8. 
 
Det bør skrives møtereferat fra foreldremøtene som distribueres til alle foreldre/foresatte. 
 
Styret vil gjerne bli invitert til foreldremøtet for å komme med eventuell informasjon i tillegg 
til å knytte tettere kontakt med lagene. 

6.  Påmelding av antall lag/serie: 
Sende informasjon til FIKS-ansvarlig om antall lag som skal meldes opp i serien. Fristene og 
Informasjon om klasser sendes til lagleder på e-post fra styret.  
 
Appen «MinFotball» viser oversikt over alle kamper samt kontaktpersoner: 
http://www.minfotballapp.no/ 
Frister 2016: 
- 4.divisjon vinner og kvinner 7er:    15.01.16 
- 2. div. G19 (Junior mann) og J19 (junior kvinner):  15.01.16 
- G16 (Gutter) og J16 (Jenter):    15.01.16 
- G14/G13 (Smågutter) og J14/J13 (Småjenter): 01.02.16 

http://www.minfotballapp.no/
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Nr Oppgave 
- M34 (Old Boys):      01.02.16 
- Barnefotballen (G/J-07 til G/J-12):   09.03.16 
- Gutter/ Jenter 6 år:     28.04.16 
 

7. 

 

Avtale treningstider/sted: 
Sommer: 
Avtale treningstid og -sted etter dialog med banekoordinator. Oversikt over alle treningstider 
og hjemmekamper finnes på http://www.gruefotball.no/ fane «banefordeling». Baneoversikt 
på feltet og banestørrelser er vist i VEDLEGG 8. 
 
Vinter: 
Eventuelle treninger på vinteren kan gjennomføres følgende steder: 
Kunstgressbanen, Gruehallen, Refsetsalen, Grindersalen, Namnåsalen.  
Treninger på kunstgressbanen meldes banekoordinator på lik linje som for sommertreninger. 
Øvrige treningstider organiseres ved styret.  
 
Merk: Lysene på stadion er innstilt til å være tent når det er registrerte treninger eller kamper 
på stadion. Dersom det er behov for å skru på/ av lysene skal denne meldes Flomlysansvarlig. 
 

8.  Utstyr: 
Skaffe baller, draktsett (trøyer), medisinskrin og eventuelt annet lagutstyr.  
Behov meldes inn i god tid før sesongstart til Utstyrsansvarlig. 
 
Merk at medisinskrin skal medbringes til alle treninger og kamper (både hjemme og borte). 
Dette er lagleders ansvar.  Lagleder skal også holde orden i lagets skap på stevnekontoret. 
 
Innkjøp:  
For å få refundert eventuelle utlegg i forbindelse med kjøp av utstyr fra Kirkenær sport skal 
det framvises rekvisisjon underskrevet av Utstyrsansvarlig. 
 
Utstyrsskap på stevnekontoret:  
Alle lag får tildelt eget utstyrsskap på stevnekontoret. Utstyrsansvarlig er ansvarlig for 
tildeling og merking av disse. 
 

9.  Arrangøransvar hjemmekamper: 
- Holde kontakt med andre lags lagledere. 
- Skaffe dommer til kampen, se punkt 14. 
- Merke opp bane. Banemerkingsutstyr er plassert i stevnekontoret. På teien står det ute. 

Ved påfyll av spray kontakt Baneansvarlig. 
- Ta i mot dommere og motstanderlag, vise dem eventuelt garderoben. 
- Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. (Regelen er at hjemmelaget skal ha overtrekk 

for utlån, hvis draktene er for like) 
 
Garderober:  
Det er vanlig å bruke garderober fra 13 år. Garderober skal bestilles av garderobeansvarlig. 
Heng gjerne opp en lapp med lagets navn på døren til garderoben som skal brukes. 
 
 

http://www.gruefotball.no/
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Nr Oppgave 
Flytting av kamp:  
Klasser <13 år: Avtales direkte med mellom lagene. Tips: Kontaktinformasjon for 
motstanderlaget finner man enklest på fotball-App’en «MinFotball».  
Husk å avtale endringene med Banekoordinator og dommere. 
Klasser >13 år: Endringer må meldes IØFK (Indre Østland Fotballkrets).  
Husk å avtale endringene med Banekoordinator. 
 
Resultater: 
Klasser <13 år: Her skal det ikke meldes kampresultat etter hver kamp, men skjema 
«Registrering av kampresultat, Lille og miniklasser», VEDLEGG 9, skal sendes inn ved 
sesongslutt (vår/ høst). 
Klasser >13 år: Dommer er ansvarlig for å melde inn resultatet til IØFK. 
 

10.  Bortekamper: 
Administrere reise til og fra bortekamper. Holde kontakt med andre lags lagledere. 
Medbringe medisinskrin og annet lagsutstyr. 
 

11.  Cuper: 
Lagleder er reisearrangør og ansvarlig for å melde på lag til cuper og turneringer. Et utvalg av 
cupinvitasjoner blir lagt ut på http://www.gruefotball.no/ under fane «lenker».  
 
Påmeldingsavgift dekkes av fotballgruppa til følgende: 
- Grueturneringen (inkl middag lørdag og søndag, disco lørdag)). 
- Inntil 300 kr per barn til valgfri cupdeltagelse 
- Eventuelle andre cuper må lagene dekkes selv. Dette skal meldes styret ved 

økonomiansvarlig, og ekstrafakturering skal gjøres fra fotballgruppa via KlubbAdmin. 
 
Lagleder kan velge om faktura sendes rett til økonomiansvarlig eller om han/hun vil betale 
selv og få beløpet refundert. 
 

12.  Dugnader: 
Formidle informasjon om dugnader til foreldrene. Dette inkluderer å fordele oppgaver/ tider i 
forbindelse med kioskvakt og A-lags dugnad, se under. 
 
Grue IL fotballgruppe gjennomfører i utgangspunktet følgende årlige dugnader: 
- Pengeaksjoner: 1-2 hver sesong. Dette er salg av varer, lodd, kalendre mm. 
- Grueturneringen: ALLE FORELDRE MED BARN I GRUEFOTBALLEN SKAL MØTE PÅ 

DUGNAD UNDER GRUETURNERINGEN SISTE HELG I AUGUST 26-28 AUGUST 2016. 
- Kioskvakt feltet, se VEDLEGG 10. 
- Kioskvakt under Plazaen (for G/J-16), se VEDLEGG 11. 
 
Fotballgruppa prøver å holde dugnadsnivået til et absolutt minimum, men ved 
enkeltanledninger må det kalles inn til ekstradugnader (varetellinger mm.) 
Merk: Det er ikke anledning for det enkelte lag/undergrupper å iverksette eget 
inntektsgivende arbeid til eget lag/undergruppe uten at det på forhånd har innhentet 
styrets godkjenning. 
 

http://www.gruefotball.no/
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Nr Oppgave 
13.  Sesongavslutning: 

Pålegge noen i foreldregruppa å arrangere noe sosialt i forbindelse med sesongavslutning:  
Arrangementskomiteen bestemmer selv innholdet/form for avslutningen. Laget får refundert 
opp til 150 kr pr. barn mot kvittering, som signeres, scannes og sendes økonomiansvarlig. 
(signering: Man skriver navn, lag og signerer (sitt navn) på kvitteringen). 
 
Eksempler på avslutning kan være bruk av kafeteriaen i Gruehallen (avtales med daglig leder 
Grue Idrettslag). Utdeling av diplom og medaljer, bevertning, kaker og kaffe. Trenere og 
lagledere bør takkes av for gjennomført sesong (av foreldregruppa).  
 
Utdeling av medaljer/premie og diplom er frivillig, men det anbefales at dette gjøres for de 
yngste lagene. Medaljer/premie kan bestilles hos http://www.posaasen.com/. 
Standarddiplomer utdeles av diplomansvarlig (styret).  
 

14.  Dommere: 
Det er lagleder som må sørge for dommer til hjemmekampene. VEDLEGG 12 viser oversikt 
over dommere. Det oppfordres til en rullering mellom dommerne.  
Satser for dommerhonorar: 

- 5-er:   150 kr 
- 7-er og 9-er: 200 kr 
- 11-er:  300 kr 

 
Dommerhonorar: 
Lagleder hjelper dommer med å fylle inn skjema «Kvittering for dømt kamp» etter kampen, 
se VEDLEGG 13. Dommerne er selv ansvarlig for å sende skjema til økonomiansvarlig i 
fotballgruppa for å få utbetalt dommerhonoraret. 

15.  Årsmelding: 
Utarbeide sammen med trener årsmelding for laget på eget skjema, se VEDLEGG 14. Sendes 
styret etter sesongslutt. Rapporten skal brukes i grue fotball årsmelding.  
 

16.  Annet/ Praktisk informasjon: 
 
Trenere/ lagledere: 
Oversikt over trenere og lagledere for årets sesong er vist i VEDLEGG 15. 
 
Lagfotografering: 
Eventuell lagfotografering arrangeres av styret, men lagleder er ansvarlig for oppmøte. 
 
Inngang Gruehallen/Stevnekontor: 
Inngangskode til Gruehallen og Stevnekontoret endret regelmessig. Styret videresender 
koden til personer som har behov for denne. Behov om dette meddeles styret. 
 
Bruk av kafeteriaen i Gruehallen/ Plazaen 
Bruk av kafeteriaen i Gruehallen avtales med daglig leder i Grue IL.  
Bruk av Plazaen avtales med styreleder. 

 

http://www.posaasen.com/
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