
  

LAGLEDER/OPPMANN – Rollebeskrivelse 
 
 

 Administrativt ansvar: 

o Ansvar for å holde lagets medlemslister/Spond-gruppe oppdatert 

 SPOND: Havørn Fotball bruker Spond for medlemsregistrering, som igjen 
synkroniseres med Nif (Norges idrettsforbund). Hvert årskull har sin egen 
gruppe i Spond, og alle foresatte (evt. spilleren selv) laster ned Spond-appen 
på telefon. 

Alle arrangement, som trening/kamp etc., legges inn i Spond, samt div. 
informasjon fra lag og klubb. 

o Informere nye medlemmer om innmelding/bruk av lagets Spond-gruppe 

 Kommunikasjon mellom klubb, lag og foresatte 

 Holde orden i utstyr, oppdatere medisinskrin, draktsett etc., i samarbeid med trenere 

 Skrive/levere årsrapport v/sesongslutt. I samarbeid med trenere 

 Melde lag på til turneringer (Klubben dekker påmeldingsavgift for opptil 4 turneringer pr. år) 

 Ved seriespill: 

o Kommunikasjon med klubb ang. kamp-dager etc. 

o Kommunikasjon med motstander-lag i forkant av sesong/kamp 

o Oppdatere kamp-program i Spond (og evt. FIKS) 

 Ved kamp: 

o Skaffe dommer/foresatt som kan dømme 

o Kampvert: Hver hjemmekamp skal laget ha 1-2 kampverter som er ansvarlig for 
kamp-arr. Kampvert-rollen kan gjerne gå på rundgang blant foresatte. Lagleder setter 
evt. opp lister for sesongen. 

 Bruk gul kampvert-vest for synlighet 

 Sette opp mål og markere opp bane 

 Ta imot motstander-lag/dommer og henvise til riktig bane 

 Betale dommer (klubben tilbakebetaler dommerutgifter) 

 Sørge for at gjeldende korona-restriksjoner blir overholdt 

 

 Tilleggs-ansvar for lagleder Ungdoms-/Senior-avdelingen: 

o Registrere kamp-tropp i FIKS i forkant av hver kamp 

o Oppdatere kamp-hendelser 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FORELDREKONTAKT – Rollebeskrivelse 
 
 

 Arrangere sosiale arrangement/aktiviteter for årskullet. Fordel ansvaret blant foresatte: 

o 2 avslutninger pr. år: Sommer og jul 

o Evt. andre sosiale samvær ila. året, felles kveldsmat etter trening etc. 

o Gjerne også sosiale samvær for foresatte. Skap trivsel på sidelinjen 

 Arrangere foreldremøte, i samarbeid med lagleder/oppmann før og etter sesong 

 Kontaktledd mellom lag og foresatte 

 Ansvarlig for dugnadslister/oppfølging av klubbens dugnadsarbeid: 

o Faste dugnader hvert år er ConocoPhillips-turneringen og Havørn Julelotteri 

o I tillegg til overnevnte, har hvert årskull som regel 1 dugnad ila. året: 

 G/J 7 år: Vårrengjøring, Havørnhuset 

 G/J 8 år: Distribusjon Havørnkontakt, Desember 

 G/J 9 år: Rydde stadionområdet før 17.mai 

 G/J 10 år: Distribusjon Havørnkontakt, Juni 

 G/J 11 år: 16.+17. mai - Klargjøring av kiosk og salg 

 G/J 12 år: Tanangerdagene, Stand/Lykkehjul 

 G/J 13 år: Natt-turnering 

 G/J 14 år: Rydde stadionområdet etter 17.mai-arr. 

  


