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LAGLEDERHEFTE 2015 

BARNEFOTBALL – LAG MED JENTER/GUTTER 6-12 ÅR 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

• INNLEDNING   side 2 
• Årets (2015) aktiviteter  side 3-4 
• Begrepsforklaring   side 5 
• Hjemmeside    side 5 
• Aaa, så det er sånn det er side 6 
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INNLEDNING 

Dette heftet er ment som en hjelp for lagledere/trenere. Heftet angir ikke aktiviteter «absolutt», 
men gir en pekepinn på når aktivitetene normalt skal utføres. Tidspunkt og aktiviteter vil kunne 
variere fra år til år. 

De fleste aktiviteter vil bli varslet gjennom epost fra Barne og ungdomsgruppen eller gjennom 
lagledermøter, som avholdes gjennom året, vår og høst. 

På lagledermøter skal alle lageledere/trenerne fra hvert lag møte. På informasjonsmøter rettet mot 
barneavdelingen er det nok at en representant stiller.  

Dette er viktig for å få informasjonsflyten i klubben til å fungere, samt for å få gode innspill og 
problemløsning.  

I tillegg til de punkt som nevnes i dette dokumentet gjelder selvfølgelig generell oppfølging av laget 
gjennom hele året. 

Alle lagledere anbefales å engasjere foreldregruppa, finn støttespillere for oppgaver som 
økonomi,turer,sosiale aktiviteter m.m!! 

 

Aktuelle linker; 

• www.Loddefjordil.no 
• www.hordalandfotballkrets.no 
• www.fotball.no 
• www.treningsøkta.no 
• www.alvoencup.no 

Aktuelle epostadresser 

• lilmaterialforvalter@gmail.com 
• barne.ungdomstyret@gmail.com 
• ove@altifotball.no 
• Thsa12@hotmail.com 

 

 

 

 

Vi skal; 

• Bidra til humør og glede 
• Snakk med, ikke om 
• Dyrke fellesskapet 
• Vis respekt, også for dine 

konkurrenter 
• Nei til mobbing 
• Trygghet og sunne 

holdninger 
• Lov å bli god 
• Ta vare på ballene og 

utstyret  

 

http://www.Loddefjordil.no
http://www.hordalandfotballkrets.no
http://www.fotball.no
http://www.alvoencup.no
mailto:lilmaterialforvalter@gmail.com
mailto:barne.ungdomstyret@gmail.com
mailto:ove@altifotball.no
mailto:Thsa12@hotmail.com
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JANUAR 

• Oppdatere spillerliste, vaske epostadresser, lagepostadresse. 
• Påmelde lag i serien. ( Ved påmelding av lag i årsklasse opp, skal avtales med 

Sportslig utvalg v/ Ove Vindenes. Epost ove@altifotball.no ) 
• Sikre at laget har nødvendig nøkkelpersoner, oppmann/kvinne, foreldrekontakt og 

dugnadsansvarlig. 
• Påmelding av vintercuper. 
• (Holdningskontrakter) 
• Nye Treningstider. 
• Nytt utstyr, drakter. Melde tilbake til materialforvalterne gruppens behov. 

Materialforvalterne er i gamle klubbhus hver onsdag i mellom kl. 1800-2000. 
• Oppstart Loddefjord FFO. 
• Innsendig av årsmelding, se mal på hjemmesiden. Årsmelding er oppsummering av 

laget fra året før. Dette er en dokumentasjon som går inn i årsmøtedokumenter. 
• Påmeldingsfrist av lag til Vosscup, internt. Informasjon kommer ut av klubbens 

vosscup komite’. Frist for påmelding settes 1.februar. 

 

FEBRUAR 

• Årsmøte. 
• Husk vintercuper. 
• Aktivitetslederkurs. 
• Vårlotteri. 
• Kontigenter sendes ut. 
• Vosscup. Påmelding av antall spillere og deltakerkort.  
• Politiattest. ALLE som er involvert som ledere/trener skal ha godkjent politiattest. 

Informasjon kommer ut iløpet av februar. 
 

 

MARS 

• Tildeling av seriekamper 
• Lagledermøter, innkalling kommer. 
• Nyhetsbrev, husk å sende inn stoff og bilder til bladet.  

 

 

mailto:ove@altifotball.no
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APRIL 

• Nye treningstider, husk å være forberedt til tildelingsmøtene. 
• Klubbens kickoff 
• Forberede laget opp mot seriekamper, husk medisinskrin, isposer. 
• Kiosken åpner, dugnad pågang. 
• Voss cup, betaling av deltakerkort. 
• Bestilling av utstyr til serien, epost; lilmaterialforvalter@gmail.com 
• Dugnad i parken, forberedelse til seriestart. Nett på mål ol. 

MAI 

• Påmelding Alvøen sommercup. www.alvoencup.no 
• Seriestart 

JUNI 

• Voss Cup 
• Sommeravslutning for lagene 

JULI 

• FERIE (Det er lov å trene!) 

AUGUST 

• Høstsesongen starter 
• Alvøen sommer cup 

SEPTEMBER 

• Høstmørke kommer over oss, minne alle spillerne på å bruke refleks og sykkellys. 
• Høstlotteri. 
• Høst cuper. 

 

OKTOBER 

• Nye treningstider 
• Sesongavslutninger 

 

mailto:lilmaterialforvalter@gmail.com
http://www.alvoencup.no
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NOVEMBER 

• Nye treningstider 
• Påmelding av cuper, julecup 
• Lagledermøter 
• Årsfest 

DESEMBER 

• Sesongavslutninger 
• Julecup 
• Nyhetsbrev 

 

BEGREPSFORKLARING 

Benevnes Fra- til Alder Avdeling Type fotball  
Micro 5år Barneavdeling 3er  Ingen topping 
Knøtter 6-10år Barneavdeling 5er Ingen topping 
Lillejente/gutt 11-12år Barneavdeling 7er Ingen topping 
Småjente/gutt 13-14år Ungdomsavdeling 9er, 11er, 7er 1.lag, breddelag 
Jente/gutt 15-16år Ungdomsavdeling 11er, 7er 1.lag, breddelag 
Junior(Jente/gutt) 17-19år Voksenfotball 11er, 7er 1.lag, breddelag 
Senior(Dame/Herre) 15år og oppover Voksenfotball 11er,7er  
     
 

 

www.loddefjordil.no 

På hjemmesiden finner du nyheter, dommeroversikter(og satser), Kamptider og de ulike 
kontaktinfo for gruppene og administrasjon. 

Du finner også klubbinfo ( historikk, vedtekter, sportsplan mm), informasjon til de andre 
idrettene innenfor klubben. 

Viktig at dere er flinke med å bruke hjemmesiden, for nyheter kan dere sende stoff til Tom 
H. Andersen, thsa12@hotmail.com. 

 

 

 

http://www.loddefjordil.no
mailto:thsa12@hotmail.com
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Aaaaa, ER DET SÅNN DET ER 

• Ikke lag for vanskelige øvelser i de første årene 5-8 år. La det bli enkel lek med ball. 
• Klubben tar seg av påmelding opp mot Voss cup for alle lag, følg informasjon fra 

Vosscup komiteen. 
• Dere må selv holde dommer på alle hjemmekamper. Ofte er det noen foreldre på 

laget som bidrar, lurt å informere om dette på foreldremøte før sesongen. 
• Avtale treningskamper utenom treningstider må koordineres med banekoordinator, 

Tom H. Andersen, Thsa12@hotmail.com. Det er ikke lov å avtale treningskamper som 
kommer i konflikt med andre gruppers treningstider. 

• Alle får utdelt to loddbøker vår og høst. Loddbok nr. 2 er en god mulighet for laget å 
tjene noen kroner til lagskontoen. 

• Alle lag i Barnegruppen får sponset 2 cuper av klubben + alvøen sommercup. En av 
disse cupene er voss cup. Da er det en valgfri cup som klubben dekker. 

• Invitasjoner til diverse cuper sendes ut av klubben, hhv fra barne og ungdomsavd. 
• Alvøen sommercup er et stort arrangement som avholdes i slutten på august hvor 

det er pliktig dugnad for ALLE medlemmene/foreldre/lagledere/trenere. 
• Alle våre lag skal starte med spill fra keeper. Vi skal forholde oss til fair play, ikke 

presse motstander når de starter fra keeper. 
• Husk, møt opp på hjemmekamper til Alag Damer og Herrer. 
• Alle lag skal ha følgende ressurspersoner knyttet til gruppen; Oppmann/kvinne, 

Foreldrekontakt, dugnadsansvarlig. 
• Materialforvalterne er i gamle klubbhus hver onsdag i tidsrommet 1800-2000, ta 

turen innom, gjerne bare for praten og kafeen. 
• Hospitering, differensiering. Starter det året de fyller 7år. Hjelp til dette kan fås ved o 

kontakte ove@altifotball.no 
• Lån av klubbhus, kafeen; bsc-hof@online.no 
• Lån av lokalet gamle klubbhus; klubbhus@loddefjordil.no 
• Sponsor til laget. Mange lag har foreldre/bekjente som har mulighet til å sponse noe 

treningstøy el. Til gruppen som deres barn tilhører. Dette er OK, men vi ønsker kontroll på 
hvem som sponser lagene. Viktig at det ikke tas egne initiativ mot bedrifter som er sponsorer 
i klubben. Sponsoransvarlig er Ove Vindenes, ove@altifotball.no kan hjelpe dere med denne 
aktiviteten. 
 

 

 

mailto:Thsa12@hotmail.com
mailto:ove@altifotball.no
mailto:bsc-hof@online.no
mailto:klubbhus@loddefjordil.no
mailto:ove@altifotball.no

