RETNINGSLINJER – TRENER OG LAGLEDER
Barneidrett/Barnefotball i Moi IL
Trener sine oppgaver
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:
1.

Føre treningsdagbok/ utarbeide treningsplan i løpet av sesongen (til bruk for
fremtidige trenere).

2.

Organisere treningene.

3.

Påvirke laget slik at det skapes et positivt miljø.

4.

Holde legekofferten i orden (Kan også være lagleder sin oppgave).

5.

Holde matchball og oppvarmingsballer.

6.

Forberede eget lag. Oppvarming, leggskinner, kapteinsbind og uttøyninger.

7.

Påse at laget takker motstander og dommer før og etter kampen (Fair Play).

8.

Kontroll og låsing av garderober

Lagleder sine oppgaver
Lagleder sine oppgaver er å samordne forholdet mellom spillere, foreldre, trenere og
styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under fotballsesongen.
LAGLEDER SKAL BLANT ANNET:
1.

Holde orden på lagets drakter og materiell

2. Kjenne til forsikringsordningene i barnefotballen
(https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ )
3.

Skaffe til veie dommere, og sørge for at dommere får betaling for hjemmekamper
(skjema finnes på moiil.no).

4.

Ta imot dommere og motstanderlag, vise dem garderobe, toaletter og kiosk.

5.

Merke opp bane og få på plass målene før hjemmekamp. De yngste lagene har
alltid førsterett på de minste målene.

6.

Samarbeide med trener(e) for å skape et godt miljø rundt laget

7.

Sette opp aktivitetsplan for laget sammen med trener

8.

Sørge for å informere foreldrene om kampoppsettet.

9.

Rapportere inn resultater til Rogaland Fotballkrets (13 år og oppover)

10.

Melde på laget i serien og cuper (i samarbeid med fotballansvarlig i
Idrettsskolen/Moi IL). Viktige datoer her er ca. 25. april (Agder Cup) og 15. juni
(Bendit Cup).

11.

Skrive og distribuere kampoppsett og kjørelister for laget.

12.

Ha oppdatert navneliste med adresse, fødselsdato og telefonnummer til
spillerne/foresatte. Gi beskjed til styret for Idrettsskolen når spillere slutter eller
begynner på laget, slik at de blir registrert i idrettslagets systemer.

13.

Kontaktperson mot fotballstyret/Idrettsskolen. Påse at styrets vedtak iverksettes i
eget lag og videresender informasjon til foreldre/foresatte.

14.

Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. (Regelen er at hjemmelaget skal ha
overtrekk for utlån hvis draktene er for like)

15.

Skrive lagrapport som leveres leder etter endt sesong
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