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Lagorganisering: 

Barne og Ungdomsfotball – NFF’s retningslinjer 
Alle lag fra 6 år og oppover organiseres med en hovedtrener, en assistenttrener og en til to 
lagledere.  
 

Hovedtrener 
Hovedtrener har hovedansvaret for treningsplanlegging, oppfølging av den enkelte spiller, opplegg 
og sportslig ledelse i forbindelse med trening, uttak av lag i forbindelse med kamper, miljøbygging i 
spillertroppen, andre forhold knyttet til kontrakt mellom klubb og trener. 
 

Assistenttrener 
Assistenttrener skal bidra til at hovedtrener løser sine oppgaver best mulig og skal hjelpe til med 
trenerens oppgaver, fungere som trener når trener ikke er tilstede, hjelpe til med organisering av 
spillerbytte under kamp, hjelpe til med andre forhold knyttet til kontrakt mellom klubb og 
assistenttrener 
 

Lagleder 
Lagleder er det enkelte lagets administrasjonsansvarlig og skal ta seg av de praktiske oppgavene 
rundt laget, kan fks. være: 

• Betaling til dommer 
• Holde fellesutstyr i orden, oppdatere lagsliste (liste med spiller navn, adresse, telefon, e-

post) 
• Føre foreldreliste 
• Sørge for lagets påmelding til serie og cup, gi nødvendig informasjon til spillere og foreldre, 

være til stede på flest mulig kamper  
• Møte på lagledermøter, arrangere foreldremøter, klubbens tema-/ evalueringsmøter, samt 

på fotballgruppas øvrige samlinger  
• Føre oversikt over lagets materiell 
• Ha ansvar for lagets regnskap  
• Hvis laget har behov for egen konto skal dette avklares med økonomiansvarlig – egen 

instruks er utarbeidet for dette.  

Foreldremøter 

Det skal avholdes 2 foreldremøter pr år. Ett før oppstart i januar og ett ved sesongslutt i 
oktober/november. Agenda for foreldremøte er orientering fra fotballstyre, informasjon vedrørende 
cuper og turneringer, formidling av Fair play kontrakter, forventninger til foreldre, orientering om 
lagets økonomi med mer. 
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Årlig møte 
 
Møtene har ulik agenda iht denne planen.  
 
 Klubbens 

verdigrunnlag 
Fair play Trygge rammer NFFs retningslinjer 

Oppstartsmøte Presentasjon av 
verdigrunnlaget og  
hvordan verdiene 
gjenspeiles i 
aktiviteten 

Grunnleggende 
momenter og  
implementering i 
praksis 

Skader og 
forsikring 

Hovedlinjer i 
barneidrett og 
NFFs 

Barnefotball Presentasjon av  
verdigrunnlaget og 
hvordan verdiene 
gjenspeiles i 
aktiviteten 

Foreldrevett  
Kampverter  
Fair play-møtet  
Språkbruk 

Trafikk  
Kosthold  
SOT 

Spilletid  
Differensiering 
Topping 
Jevnbyrdighet i 
kamp 
Reisebestemmelser  
Trenerrolle og 
foreldrevett  

Ungdomsfotball Presentasjon av  
verdigrunnlaget og 
hvordan verdiene 
gjenspeiles i 
aktiviteten 

Holdningskontrakter  
Språkbruk med 
fokus på rasisme og 
homohets  

Doping  
Alkohol 

Spilletid  
Differensiering  
Hospitering  
Trenerrolle og 
foreldrevett  

 
 
 
Forventninger fra klubben til våre utøvere/foreldre er 
 
Utøver  
Utøverne bør være kjent med  
 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)  
 Aktivitetstilbudet  
 Medlemskap  
 Dugnad  
 Klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne  

 
Forelder/foresatt  
Foreldre bør være kjent med  
 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)  
 Aktivitetstilbudet  
 Medlemskap i klubben 
 Forsikringer  
 Politiattest  
 Dugnad, klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene  

 


	Lagorganisering:
	Hovedtrener
	Assistenttrener
	Lagleder

	Foreldremøter
	Årlig møte
	Forventninger fra klubben til våre utøvere/foreldre er
	Utøver
	Forelder/foresatt


