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Oppgaver som inngår i lagkontaktrollen: 
 

Som lagkontakt blir du bindeleddet imellom laget/trener, styre og foreldre.  

Du videreformidler informasjon fra styret til foreldrene og er foreldrenes talerør inn 

mot styret. Du vil stå anført i adressebok/terminliste/kretsens papirer som lagets 

leder.  

 

Politiattest: 

Som lagkontakt plikter du å ha politiattest. Se hovedlagets hjemmeside. Her står det 

hvordan du enkelt ordner dette. 

 

Utstyr: 

Lagkontakt har ansvaret for at laget har rett utstyr og har ansvaret for lagets utstyr. 

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med materialforvalter i fotballgruppa. 

I samarbeid med materialforvalter dele ut og samle inn drakter.  

Har ansvar for renhold av drakter via vaskelister, hver spiller sin drakt eller lignende. 

 

Økonomi: 

Lagkontakt sørger for at lagets spilleliste ajourføres, og leveres inn til lagets 

kasserer. Disse danner grunnlaget for fakturering av treningsavgift og forsikring. 

Hvis laget har en egen pengekasse er lagleder ansvarlig for denne. (NB: Ny rutine er 

under utarbeidelse) 

For senior, det de tar inn på kiosk og billettsalg, skal inn i klubbkassa. 

 

Forsikring: 

Alle våre spillere er forsikret 

De under 13 år: 
Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin 

Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket 

ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges 

Idrettsforbund. 

De over 13 år: 
Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med 

lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. 
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Det er klubbens (lagkontakt IL Aasguten) ansvar at alle spillere er registrert 

som aktive med lagsforsikring i FIKS. 

 

Link til Fiks ligger på vår hjemmeside sammen med en brukerveiledning 

 

Kunstgressbaner: 

Vi vil alle ha en fin og ren kunstgressbane. Ikke minst er dette også viktig for 

levetiden på kunstgresset. Dette ordner seg ikke selv, så rydding av banen må gå på 

dugnad mellom lagene. 

Ca. tre uker i løpet av sesongen er hvert enkelt lag ansvarlig for å rydde på 

kunstgressbanene. Det er lagleder i samarbeid med trener som har ansvar for at dette 

blir gjennomført. Rydding skal skje av spillerne med hjelp av foreldre ved behov. På 

vår hjemmeside er det et eget valg for «Kunstgressbane» der ligger info om 

ryddejobben, når hvert enkelt lag har ansvar for rydding, samt et skjema du få må 

fylle ut og sende inn på slutten av den uken dere har rydding. 

 

Kampendringer: 

For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter 

(klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på kretstinget 2016 vedtatt 

å innføre et kampendringsgebyr. 

Se mer på vår hjemmeside 

Husk at kampendringer skal være godkjent av motstander og baneansvarlig 

hjemmelag, og at dette bør komme frem av kampendringen. 

 

Dugnad: 

Som lagleder er du/din familie fritatt, hvis ønskelig, for dugnader som skal 

gjennomføres av eget lag. 
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I forbindelse med kamp: 

 Lagkontakt holder kontakten mot andre lag i forhold til tid, farge på drakter, 

kamparena osv. Hjemmelaget stiller med vester til bortelaget. 

 Lagkontakt sørger for kjøreliste ved bortekampene. Det er viktig at man 

informerer foreldrene om klubbens trafikksikkerhetspolitikk, spesielt dette 

med setebelter og barnestoler. Se vår hjemmeside for mer informasjon. 

 Ved hjemmekamper må man kontakter dommer dagen før. Dette gjelder for 

barne- og ungdomsfotballen. Mange av våre dommere er unge og det er viktig 

at man er sikker på at de møter. Ingen dommer, ingen kamp. 

 Ønske møtende lag velkommen og viser dem garderobe og anlegg. 

 Har fadder oppgave sammen med trener, på alle lagets hjemmekamper (for de 

yngre dommerne.) Man er også lagets leder ovenfor dommere vedr. 

dommerkort og eventuell kjøregodtgjøring. 

 Ved skade eller uheldig hendelser på kamp er det viktig at lagkontakten 

varsler styret. Viktig i forhold til forsikring og eventuelle andre saker som må 

sees på som en følge av dette. 

 Kamprapport i FIKS  

I alle klasser fra 13 år og oppover skal det benyttes kamprapport i FIKS. 

Dette innebærer at alle lag må ha en eller flere personer etablert som bruker i 

FIKS for å kunne legge inn spillere til hver kamp. Det er klubbens FIKS-

ansvarlig som oppretter disse. Kortversjonen er som følger:  

o For alle lag legges det inn en brutto lagstropp i FIKS 

o Før hver kamp plukkes spillere ut av denne lagstroppen og legges inn i 

kamptropp 

o Frist for innleggelse av kamptropp er 2 timer før kampstart 

o Hjemmelaget tar med en kopi til kampens dommer 

o Endringer i kamptropp etter fristen gjøres manuelt på papirkopien 

o Dommer påfører hendelser i løpet av kampen 

o Begge lag ser over kamprapporten og signerer etter kamp. Husk at det 

er lagenes ansvar å oppsøke dommer for å få signert rapporten. 

o Dommer legger inn endringer og hendelser innen 3 virkedager etter 

kamp I kamper uten oppsatt dommer tar hjemmelaget vare på 

kamprapporten. Ved gule eller røde kort må kamprapporten sendes til 

fotballkretsen – trondelag.fotball@fotball.no. 

 

 

mailto:trondelag.fotball@fotball.no
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 NB: Resultatregistrering.  

o Alle obligatoriske kamper over 12 år skal fortløpende bli oppdatert 

med resultat og tabeller. Det betyr at alle lagledere for hjemmelag 

senest innen 30 minutt etter kampslutt skal melde inn resultatet. Dette 

kan gjøres på tre forskjellige måter: 

 Logge deg inn på FIKS og registrere resultatet  

 Bruk fotballens egen SMS-tjeneste 

 Eller å legge inn resultat via appen MinFotball. 

Fotballens SMS-tjeneste:  

 Send resultat til 2223 

 Finn kampnummer (står på kamprapport og i spilleplan) og send 

følgende SMS til 2223: ”resultat kampnummer (11 siffer) mål 

hjemmelag-mål bortelag” Eksempel: resultat 23120501001 3-

4. 

o Fotball App Min Fotball Som eneste app gir MinFotball full oversikt 

over alle kamper i norsk bredde- og toppfotball. Den viser data fra 

FIKS og www.fotball.no på din mobil, slik at du kan se terminlister, 

tabeller, resultater og kampfakta for alle lag i voksen- og 

ungdomsklassene. Du kan nå også sende kampresultater direkte fra 

MinFotball. Finnes for både iPhone og Android. Last ned fra følgende 

adresse: http://www.minfotballapp.no/ 

 Ved cup evt. andre arrangementer, så sees det som en fordel at lagkontakten 

fungerer i sin vanlige rolle. 

 
 


