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ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER FOR LAGLEDERE

Lagleder velges for hvert lag og har som oppgave å organisere aktivitetene laget
deltar i, i samarbeid med årgangsleder og trener for laget. Ingen tillitsvalgte har
økonomiske fordeler av sitt verv, men mottar en årlig sum som skal dekke utgifter til
porto, telefoner etc.

ARBEIDSOPPGAVER
 Sammen med årgangsleder og trener ha ansvar for det sosiale arbeidet rundt

laget.
 Organisere avslutningsfest eventuelt foreldremøte i samarbeid med årgangsleder.
 Avhjelpe årgangsleder med utenomsportslige aktiviteter. Føre dugnadsliste, følge

opp, instruere og sette deltakerne på dugnad i sving.
 Assistere årgangsleder med å lage informasjon til spillere og foreldre.
 I samarbeid med årgangsleder sørge for at spillerne får EIK drakt og holde

oversikt over hvem som har fått/levert utstyr.

Ved seriestart:
 Kontakte oppmenn for de andre lagene i serien og avtale tid og sted for borte-

og hjemmekamper. Hjemmekampene settes opp i samsvar med oppsett fra
baneansvarlig.

 Sjekke om motstandernes drakter har samme farger som våre drakter.
 Sørge for overtrekksdrakter på bortekamper ved draktlikhet.

Kamper:
 Sørge for at det gis beskjed om kamp til spillere og motstandere. Avtale tid og

bane hvis kampen ikke er berammet.
 Møte i god tid og sjekke om banen er klar før hjemmekamper og sørge for at mål

er riktig plassert og sikret. Sjekk at kampen går på riktig bane. Dersom
gressbanen er stengt av baneansvarlig, sørger oppmann og trener for at kampen
flyttes til kunstgress.

 Ved hjemmekamp, ta imot dommere og gjester.
 Betale dommere honorar ved hjemmekampene, føre dommerkort og underskrive

dommerkort.
 Ansvar for lagenes utstyr/medisiner sammen med trener.
 Bære klubbfarger i kamper.
 Hjelpe treneren og spillerne med å tråkke og rydde banen etter trening og kamp.
 Påse at garderoben er ryddig etter kamp, gi dette i oppgave til spillerne, følge

opp.
 Påse og ha ansvar for at garderoben blir låst etter kamp/trening.


