Din rolle i Bønes IL - fotball
Ønsker du å bidra til et god fotballmiljø for barn på Bønes?
Her får du en kort oversikt over rollefordelingen mellom en trener,
lagleder og støttespillere til et fotballag.
Rollen som trener
En trener har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til
kamper og gjennomføring av kamper.
Som regel er det flere trenere på samme årsklasse og lag (jentelag og guttelag). Trenerne på hvert lag
må derfor samarbeide godt ved å foreta en god arbeidsfordeling og rollefordeling både på trening og
kamp. På en trening vil en typisk fordeling være at en trener tar oppvarming, mens de andre trenerne
klargjør stasjoner/øvelser.
Trenere må i forbindelse med hjemmekamp skaffe dommere hvor dette ikke er satt opp av
fotballkretsen. I tillegg må trener under kamp se til at innbytte av spillere gjøres på en rettferdig og
ryddig måte.
Rollen som lagleder
Laglederen er lagets administrative leder. Han/hun har ansvaret for at alt det praktiske fungerer
rundt laget. Lagleder skal normalt overlate alt det sportslige til treneren(e).
For lag med mange barn og aktiviteter kan lagleder delegere enkelte oppgaver til andre foreldre.
Typiske oppgaver for en lagleder:
 Holde lagliste med telefonnummer og e-postadresser til foreldre à jour og sende
oppdateringer til medlemsansvarlig i Bønes IL Tor Eirik Hope >>
 Ønske nye spillere velkommen inn på laget
 Informasjonsansvarlig mot spillere, foreldre, trener-team og mot styret
 Påmelding til cuper og turneringer. Bønes IL dekker påmeldingsavgift til inntil to cuper i året.
 Økonomiansvar - holde orden på lagkassen
 Møte på lagleder- og allmannamøter
 Holde kontakt med andre lags lagledere for å koordinere kamper. Ifm kamp kan det være lurt
å ta en sjekk med motstander at kamp går som planlagt.
 Ta ansvar som FairPlayvert på hjemmekamper og sørge for at motstanderlag føler seg
velkommen.







Skaffe drakter, medisinskrin og annet lagsutstyr som skal fordeles til trenere.
Bestille inn nytt utstyr via materialforvalter Rune Øen i Bønes IL >>
Skaffe treningstid og –sted etter dialog med sportslig utvalg i Bønes IL >>
Inngå evt. avtaler om treningskamper
Lagleder har også ansvar for at egne spillere, trenere og foreldregruppen oppfører seg i tråd
med gjeldende FairPlay regelverket som klubben praktiserer >>.

Fra og med 13 år:
 Melde inn resultater til kretsen
 Organisere kjørelister til bortekampene
 Betale dommer ved hjemmekamp. Se regler for betaling av dommer >>

Rollen som forelder og støttespiller
Som forelder har du en svært viktig rolle med tanke på å motivere barnet ditt til å delta på fotball.
Norges fotballforbund har laget en grei liste over foreldrevettregler som alle foreldre bør gjøre seg
kjent med:
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å
bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i
etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
I tillegg er trenger trenerapparatet gode støttespillere i foreldregruppen, f.eks til å bake kake ved
avslutninger, dugnad, organisere cup'er ol. Kan hende trenger trenere av og til foreldre som kan
steppe inn dersom de blir forhindret fra å delta på trening eller kamp. Tilby deg, og vis at du setter
pris på dem som stiller opp for å skape et aktivitetstilbud for ditt barn.
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