
 
 

 

Instruks for rollene i årgangene i barne- og ungdomsfotballen 
Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. 

 
Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder. Dersom årgangen har flere 
lag skal hvert lag ha en trener og en lagleder tilstede under kampene. Det skal alltid være en trener og en 

lagleder som har hovedansvaret, de øvrige trenerne og laglederne skal bistå disse.  

Utarbeidet av Olav Bolseth 

Dato 04.06.17 Behandlet  

Roller Ansvar 

Årgangsleder 
Årgangslederen har hovedansvaret for det administrative arbeidet i sin 
årgang 

 
Årgangsledere skal delta på møter og arrangementer i regi av klubben i 
henhold til innkalling. 

 
Ansvar for å gjennomføre, lede og følge opp oppgavene årgangene har 
ansvaret for i henhold til aktiviteter, dugnader og andre arbeidsoppgaver i 
årshjulet til klubben. 

 Bestille og hente ut nødvendig utstyr til årgangen. 

 Melde på lag til cup og seriespill 

 Gi beskjed til kontoret om betaling pr lag ved deltakelse på cuper. 

 
Bistå økonomiansvarlig dersom det er utfordringer med fakturering i 
årgangen. 

 

Sørge for at årgangens internettside på Eik IF Tønsberg sin nettside og 
medlemsløsning er oppdatert.  
Der legges informasjon om spillerne, treningstider, kamper, lagledelse, 
velkomsthilsen og annen nyttig informasjon og beskjeder. 

 
Informere foreldre, trenere, lagleder og miljøkontakt 
Sende ut info fra Eik Tønsberg IF, lag- og kampoppsett samt annen nyttig 
informasjon til den øvrige lagledelsen og de foresatte.  

 
Følge med på informasjon på Eik Tønsberg IF sine hjemmesider og 
videreformidle informasjon derfra til årgangene. 

 Gjennomføre foreldremøte to ganger i året. 

 
Følge opp at alle voksne med en rolle i årgangen har godkjent politiattest.  
(NB! Disse må fornyes hvert 3. år) 

 Samle inn tillatelser til å publisere bilder av spillerne på nettet. 

 Organisere dugnader og sette opp dugnadslister til kiosk, cuper osv. 

 Utdeling og innhenting av premier og loddbøker. 

 Utarbeide årsrapport fra årgangen, i januar hvert år, i henhold til mal. 
 


