
 

Instruks for lagleder - IL Varden Meråker Fotball                

1. Støttespiller for trener 

2. Delta på alle treninger/kamper/cuper til laget. 

3. Møte i god tid før trening/kamp/cuper 

4. Låse opp garderobebygg, WC og utstyrs bod. 

5. Utnevne kampvert til lagets hjemmekamper (se egen instruks kampvert). Sørge for opplæring av 

kampverten. 

6. Holde orden i utstyrs bod på Vardetun (baller, kjegler, førstehjelpsutstyr etc.) 

7. Holde orden på draktsett og vester, koordinere vasking etter behov med foreldrene. 

8. Sørge for at utstyret som skal brukes under treningsøkta er tilgjengelig når trener kommer til 

trening. 

9. Sope/rydde garderobebygg etter hver trening/kamp/cup 

10. Lagleder er sistemann som forlater arenaen etter trening/kamp/cup 

11. Siste lagleder som forlater Vardetun for kvelden, er ansvarlig for å slå av alle lys, inkludert banelys 

og låse alle bygg 

12. Arrangere foreldremøter, info til foreldre/foresatte 

13. Utarbeide kjøreliste til lagets bortekamper/cuper 

14. Utarbeide vaktliste kjøkken/kiosk til lagets hjemmekamper (se egen instruks kiosk) 

15. Organisere sosiale tiltak for laget sammen med trener 

16. Legge inn lagets tropp til alle seriekamper i «FIX», likeså kampresultat etter hjemmekamp (gjelder 

fra 11 år og opp til og med senior) 

17. Kontinuerlig ajourføring navn, tlf, mail på spillere og foreldre i «Spond». 

18. Påse at alle har betalt medlemskontingent i idrettslaget og treningsavgift for fotballgruppa innen 

sesongstart. 

19. Påse at utlevert utstyr (draktsett, vester, baller, etc.) blir innlevert senest 1 uke etter sesongslutt. 

Utstyr skal være ferdig vasket, og legges i respektive lag sitt skap (Materialforvalter tar hånd om alt 

utstyr til neste sesong) 

20. Lagleder for mini lagene er ansvarlig for Dalføre-cup/Sjampions-lig, se egen instruks 

21. Lagleder og trener for hvert lag, utarbeider årsberetning til årsmøtet. (d.v.s oversikt trener, 

lagleder, spillere og oppsummering over sesongen. 

 

Det er opp til hver enkelt lagleder å delegere noen av oppgavene til andre, 
men ansvaret for at ting blir gjort ligger fortsatt på lagets lagleder. 

   

https://vardenmeraker.no/page/oppgaver-kampvert/
https://vardenmeraker.no/media/files/fotball/instrukser/13_oppgaver_kiosksalg.pdf


Det er påkrevet at alle trenere og lagledere som jobber 
med barn og unge, har gyldig Politiattest! 


