
 

 

Lagsleiaren i Hareid IL – barnefotballen 

Alle lagsleiarar i barnefotballen skal kunne legge fram gyldig politiattest i høve NFF sitt regelverk. Sjå 

klubbens retningslinjer for politiattestar. 

Lagsleiar har ansvaret for det praktiske arbeidet i høve treningar og kampar. Lagsleiar skal setje seg 

godt inn i sportsplanen og bidra til at alle tillitsvalde i laget følgjer den. 

I god tid før sesongstart skal det arrangerast foreldremøte der man informerer om planar for laget 

gjennom sesongen. Dette skal gjerast i samarbeid med laget sine trenarar. Der skal det mellom anna 

opplysast om treningsopplegg, ambisjonsnivå, planar for reiser til cuper etc. På dette møtet skal NFF 

sine foreldrevettreglar også gjennomgåast. 

Andre oppgåver for lagsleiar: 

Namnelister over alle spelarar på laget, fødselsdato, telefonnummer, e post adresse, 

kontaktpersonar 

Sende over naudsynte spelaropplysningar til klubbens daglege leiar/styreleiar fotball/SFK Koordinere 

laget sitt dugnadsarbeid 

Kontakt med motstandarlagets lagsleiar for praktisk gjennomføring av kamp. Organisere transport til 

lagets bortekampar 

Sørgje føre at det finst dommar til lagets heimekampar 

Sørgje føre at drakter, ballar og anna utstyr er på plass til kampar og treningar. 

 

Lagsleiaren i Hareid IL – ungdomsfotballen 

Alle lagsleiarar i barnefotballen skal kunne legge fram gyldig politiattest i høve NFF sitt regelverk. Sjå 

klubbens retningslinjer for politiattestar. 

Lagsleiar har ansvaret for det praktiske arbeidet i høve treningar og kampar. Lagsleiar skal setje seg 

godt inn i sportsplanen og bidra til at alle tillitsvalde i laget følgjer den. 

I god tid før sesongstart skal det arrangerast foreldremøte der man informerer om planar for laget 

gjennom sesongen. Dette skal gjerast i samarbeid med laget sine trenarar. Der skal det mellom anna 

opplysast om treningsopplegg, ambisjonsnivå, planar for reiser til cuper etc. På dette møtet skal NFF 

sine foreldrevettreglar også gjennomgåast. 

Andre oppgåver for lagsleiar: 



Namnelister over alle spelarar på laget, fødselsdato, telefonnr, e postsdresse, kontaktpersonar Sende 

over naudsynte spelaropplysningar til klubbens daglege leiar/styreleiar fotball/SFK Koordinere laget 

sitt dugnadsarbeid 

Kontakt med motstandarlagets lagsleiar for praktisk gjennomføring av kamp. Organisere transport til 

lagets bortekampar 

Sørgje føre at det finst dommar til lagets heimekampar 

Sørgje føre at drakter, ballar og anna utstyr er på plass til kampar og treningar. 

 

 


