VELKOMMEN SOM
LAGLEDER I LILLE TØYEN
FOTBALLKLUBB!
Som lagleder i klubben gjør du en viktig innsats for barnas trivsel og helse og for
lokalmiljøet. I tillegg til mye moro på fotballbanen, er en av fordelene at du blir bedre kjent
med både barna og foreldrene deres enn en vanlig forelder. Du vil også bli en del av
fellesskapet i hele klubben, på tvers av årsklasser.
Laglederen er lagets administrative leder. Han/hun har ansvaret for at alt praktisk fungerer
rundt laget, så trenerapparatet kan fokusere på det sportslige.
Lagleder er et bindeledd/koordinator mellom klubben, foreldre, spillere og trenerapparat,
og har ansvar for at informasjonsflyten mellom alle parter er god.
God lagadministrasjon og informasjonsflyt er et viktig bidrag for å skape trivsel og
motivasjon i laget.

1. LAGLEDERS OPPGAVER
Under følger en beskrivelse av lagleders oppgaver. Når vi skriver hva som er lagleders
oppgaver betyr dette selvsagt ikke nødvendigvis at alt må utføres av lagleder. Man kan
delegere oppgaver til andre i lagapparatet og/eller til en av de øvrige foreldre. For lag
med mye aktiviteter kan teamet rundt lagleder bygges med f.eks økonomiansvarlig,
materiellansvarlig, dugnadsansvarlig etc.
1.1 Registrering av nye spillere og vedlikehold av spillerlister
- Alle spillere skal registreres i Min idrett og Klubbadmin
- Lagleder oppretter først egen bruker i Min Idrett
- Få tilgang til Klubbadmin hvor alle spillere administreres og registreres
- Tilgang gis av hanneklagstad@gmail.com
- Vedlikeholde spillerlistene for ditt lag så kontingenter blir fakturert og betalt
- Legge til nye spillere
- Sjekke for duplikater så fakturaer ikke blir sendt flere ganger
- Ved innmelding og utmelding sendes mail til hanneklagstad@gmail.com
- Dialog med nye spillere som ønsker innmelding.
- Lagledere legges ut på nettsiden som kontaktpersoner for innmelding i klubben
for sitt årskull. Noen lag er fulle og innmelding bør derfor gå via lagleder og
ikke rett til registrering. Dersom laget er fullt settes spillere på venteliste som
lagleder administrerer.
- Utsending av og innhold i faktura
- Etter årsmøtet i mars sender klubben ut fakturaer til medlemmene. Årsmøtet
bestemmer størrelsen på medlemsavgift og treningsavgift. Treningsavgiftene
er differensierte ut fra alder. Lagledere skal, etter årsmøtet, informere foreldre
om at det snart vil bli sendt ut fakturaer og hvor stor avgiften(e) for årskullet
er, samt om muligheten for å be klubben om søskenrabatt. Lagleder har
gjennom klubbadmin mulighet til å se hvilke fakturaer som er betalt (kun eget
lag). Dersom det er mange som, etter forfallstidspunktet, ikke har betalt
faktura bør lagleder sende ut en generell betalingsoppfordring til alle. Dersom
noen har betalingsproblemer kan det søkes fritak fra klubben via lagleder.
Det er veldig viktig at spillerlister er riktig i Klubbadmin så vi får inn alle kontingenter til klubben.

https://minidrett.nif.no/

https://ka.nif.no/

1.2 Treninger og kamper
-

Lagleder er vanligvis ansvarlig for innkalling til treninger og kamper. På noen lag tar
trenerne delt eller helt ansvar for dette, det er opp til hvert enkelt lag.

-

I forbindelse med innkalling til kamper avtales og organiseres også transport til og fra
bortekamper. Klubben oppfordrer til kollektivtransport eller sykkel, hvis mulig.

-

Lagleder er også ansvarlig for å avtale treningstider og banetid med banekoordinator
i klubben

-

Appen Spond er foretrukket og sterkt anbefalt verktøy for alle lag i klubben for
innkalling og påmelding til treninger og kamper
- Spond er et enkelt verktøy som sparer lagleder for mye tid og er også enkelt
for foreldre og etterhvert spillerne selv å forholde seg til
- Det er en stor fordel for de som har flere barn i fotballen og ha alle
arrangementer på ett sted
- Eks på tidsbesparing er at kamper kan importeres direkte inn fra Min fotball for
hele sesongen med et par tastetrykk
- Les mer på: https://spond.com/ og kontakt ev Linda for nærmere informasjon
- Se her hvordan kamper importeres fra Min fotball direkte inn i Spond:
https://docs.google.com/document/d/1rywgereXAfcDdWC47N0FI-jc8lXav4hxB
nYstjSyc4s/edit

1.3 Utstyr
- Lagleder har ansvar for at spillere og trenere har det utstyret de trenger
- Alle får drakter, shorts og strømper. Dette faktureres sammen med kontingenten.
Annet utstyr:
Laglederbag/treningsbag:  Hvert lag får en laglederbag med spillertrøyer,
keeperdrakter, hansker, overtrekksvester, førstehjelpsutstyr og matchball.
Spillertrøyene deles ut ved starten av sesongen.
- Etter sesongslutt tar lagleder ansvar for å samle inn de draktene som er for små. Det
arrangeres så en felles byttedag i november/desember hvor man leverer inn gamle
drakter og tar med nye/evt. bestiller nye. Info om dette blir sendt ut i god tid.
- Treningsdress: Klubben har standardiserte treningsdresser med spillernes initialer.
Dressene kan kjøpes via Edel / Karianne eller bestilles direkte hos Torshov sport.
Kan bestilles her: https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/lille-toyen eller i butikk. Alle fra Lille Tøyen FK får 20 % rabatt.

- Fotballer: Hvert lag får egen sekk med merkede baller. De kan oppbevares i
ballboden, men kan også ta dem med hjem om treneren ønsker. Laget er selv
ansvarlig for ballene. Ikke bruk andre lags baller! I boden er også elektrisk ballpumpe.
Kjeglene deles av alle lag, og må settes tilbake i boden etter bruk.
- For bestilling av nye nye drakter, shorts, strømper eller annet utstyr utenom felles
bestillinger, sendes mail til Edel: lille.toyen.fk@gmail.com
- Innebandyutstyr: De yngste barna spiller innebandy i Teglverkshallen i
vinterhalvåret. Køller tilpasset barnas høyde og innebandyballer er felles og
oppbevares i hallen. Barna selv må ha hallsko med lyse såler og innebandybriller.
Når lagene spiller innebandykamper brukes de samme draktene som ved
fotballkamper.

1.4 Påmelding til cuper
- Lagleder organiserer påmelding til cuper og er reisearrangør ved overnattingscuper
- Tre cuper pluss en felles overnattingscup valgt ut av styret er dekket fra klubbens side
- Dersom laget ønsker å være med på flere cuper betales dette av laget selv, gjennom
egenbetaling eller dugnader
- Oversikt over alle cuper finnes her:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/cuper-og-fotballskoler/
- Man kan også registrere seg på https://www.cupinvite.com/ og få invitasjoner til
cuper tilsendt på mail
1.5 Dugnader og hallvakter
- Det gjennomføres to årlige dugnader i klubbens regi
- Organisere og bemanne til dugnader og hallvakter i Teglverkshallen
- 3-4 hallvakter i Teglverkshallen per lag per halvår. Info om når og hva som skal gjøres
kommer to ganger i året (vår og høst)
- Andre dugnader for hvert enkelt lag, eks innsamling av penger til treningsleir, etc.
arrangeres på eget initiativ.
1.6 Møter
- Lagleder bør delta på møter i regi av klubben, som lagledermøter, ev trenerforum om
man ønsker det
- Foreldremøte for foreldrene på laget minst en gang i året bør avholdes. Anbefales
spesielt før påmelding til ny sesong for å diskutere ambisjonsnivå og laginndeling,
samt motivasjon hos spillerne for neste sesong.
- Brakka og Teglverkshallen kan lånes gratis til foreldremøter. Kontakt Karianne for
booking av møterom.

2. KOMMUNIKASJONSKANALER
En av lagleders viktigste oppgaver er kommunikasjon med foreldre og etterhvert spillerne
selv når de blir eldre. For å gjøre dette mest mulig effektivt er det viktig å ha riktige
verktøy.

- Sørg for å ha oppdaterte kontaktlister med telefonnummer og mailadresser til alle
foreldre (og spillerne selv fra ungdomsalder). F.eks på Google docs så flere kan få
tilgang.
- Spond - det viktigste verktøyet for innkalling til kamper og treninger og
kommunikasjon rundt dette.
- Mail - til all generell informasjon utenom innkallinger, f.eks informasjon fra klubben
- Facebook - de fleste lag har en egen, lukket FB side. Opprettes av lagleder og skal
navngis slik: Lille Tøyen FK <kjønn> < årstall>. Eks: Lille Tøyen FK jenter 06.
FB kan f.eks brukes til oppdateringer og bilder fra kamper, deling av poster fra
klubben, etc.

Prøv å være så tydelig og kortfattet som mulig i kommunikasjonen med foreldre og hold
mailutsendelser f.eks til et minimum. Om det blir mye informasjon og lange mailer blir det
ofte ikke lest.

3. INNEBANDY
I vinterhalvåret trenes det innebandy i Teglverkshallen. Oppstart er som regel etter
høstferien, men noen lag velger å trene fotball ute så lenge været tillater det.
En forutsetning for å få treningstid i Teglverkshallen er at laget er med på minst tre
minirunder, for aldersgruppen 6-11 år, arrangert av ulike klubber i Oslo og
Akershusregionen. Kampene foregår på lørdager eller søndager og hvert lag får minst tre
kamper hver runde. Det spilles 3 mot 3 eller 4 mot 4 pluss keeper.
For mer info om minirundene se link www.bandyforbundet.no
Lagledere får mail om de ulike minirundene og eventuelle andre cuper på mail av klubbens
innebandyadministrator.
Bruk Spond for påmelding til minirunder/cuper for å få en oversikt over hvor mange lag
dere bør melde på. Påmelding skjer direkte via tilsendt link. Ved spørsmål ta kontakt med
klubbens innebandyadministrator: LTFKinnebandy@gmail.com
I Teglverkshallen får dere tilgang til køller, baller, vester, kjegler, keeperutstyr, mål og
innebandyvant. Hallens vaktansvarlig har nøkkelkort til utstyrsboden i 1.etg.
Bag med keeperutstyr og køller kan hentes fra boden i forbindelse med kamper.
Det er ikke lov til å spille fotball som hovedaktivitet i klubbens treningstider i
Teglverkshallen. Treningstidene klubben har fått er gitt av Oslo innebandykrets. Misbrukes
dette mister vi tidene i hallen.
Det kan selvfølgelig spilles fotball som en oppvarmingsøvelse e.l, men vær obs på at
innebandymål ikke tåler vanlige fotballer. Da ryker nettet!
NB! Det er påbudt med innebandybriller.
http://www.nbfutvikling.no/files/2012/11/nbf_minirunde_brosjyre2012_aweb2.pdf

4. OVERGANGER MELLOM KLUBBER
For spillere som vil bytte klubb, skal den nye klubben på etterviselig måte sende skriftlig
underretning til nåværende klubb.
For spillere som blir kontaktet av ny klubb, skal den nye klubben på etterviselig måte sende
skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte.
Husk at for å kunne opptas som medlem i et nytt idrettslag må vedkommende ha gjort opp
sine økonomiske forpliktelser i sin gamle klubb.
1) Ny klubb må opprette en forespørsel i FIKS.
2) a. Samtykkeskjema må lastes opp.
Det skal være korrekt utfylt og signert av spiller. Hvis spiller er under 18 år må også
foresatte signere.
Link til skjema:
fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk-overgang.pdf
For spiller der en overgangsforespørsel er påbegynt, men overgangen ennå ikke er
registrert og fullført, kreves det dermed skriftlig tillatelse fra tidligere klubb for at spiller
skal kunne delta i trening for ny klubb.
Deadline for amatører er 10. september. Overgangsvinduet er da stengt frem til 31.12. Det
er fullt mulig å melde overgang hele året, men spilleren blir ikke spilleklar for obligatoriske
kamper før 1.1. påfølgende år.

5. KONTAKTPERSONER I KLUBBEN
Her er en oversikt over de viktigste kontaktpersonene for lagleder i klubben,
og deres ansvarsområder:
https://www.yourvismawebsite.com/lille-toyen-fotballklubb/om-oss/styrets-oppgaver
Og her er kontaktliste for lagledere og trenere for alle lag:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ol8IcDZ4pvuW9fVf0CGTmvjIzMu2UxJTOOW3xQ
fq-Jg/edit#gid=0

6. KONTINGENTER OG ØKONOMI
Fakturaer på kontingent sendes ut fra klubben etter årsmøtet i mars. Gjeldende priser ligger
her:
https://www.yourvismawebsite.com/lille-toyen-fotballklubb/om-oss
Dersom laget ønsker å være med på flere cuper enn det som er sponset av klubben er det
lurt å opprette en egen lagkasse og eventuelt ha egne dugnader eller foreldrebetaling.

7. GENERELL INFORMASJON
7.1 Anlegg
Klubben har ingen bane vi disponerer 100 prosent selv, og derfor foregår treningene flere
steder:
Caltexløkka ved Tøyenkrysset
Kunstgressbane som vi disponerer det meste av uka når fotballkretsen ikke
har lagt seriekamper der. Banen har flomlys, som vi plikter å ha avslått når det ikke er
organisert aktivitet der. Skulle banen være mørklagt kan du sende en sms til følgende
personer: (disse har tilgang til å sette på lyset på banen)
Edel Hansen, 92 22 64 86
Andreas Fætten, 92 61 07 20
Karianne Bervell, 47 75 81 61

Vegard Mordal, 90 19 55 26
Pål Winsents, 90 57 52 49,
Jan Petter Skogvang, 92 82 08 73

Grusbanen på Lille Tøyen
Kan brukes store deler av året (islagt midt på vinteren). Har belysning.
Kunstgressbanen på Teglverket
5´er bane. Har lys, men brøytes ikke om vinteren.
Teglverketskole, flerbrukshallen: Brukes til innebandytreninger om vinteren.
Vallhall 2018 (booket innetrening, fordelt på lagene)
Fra høsten 2019: Hasle skole kunstgress

Timeplanen for de fleste treningsbanene legges ut på klubbens hjemmeside www.ltfk.no
under venstrekolonnen ”TRENINGSTIDER”. Der står det også hvem dere skal melde inn
ønske om treningstider til.

7.2 Lag- og banestørrelse
- 5- og seksåringene spiller 3-erfotball i Mikroserien, med tre utespillere uten keeper- Klassene for 7-,8-, 9- og 10-åringer spiller 5-erfotball, altså fire utespillere og målvakt
på en bane som er omlag 1/4 av en full fotballbane.
- Klassene for 11- og 12-åringer spiller 7-erfotball, altså seks utespillere og målvakt, på
en bane som er snaut halvparten av en full fotballbane.
- Fra 13 år og oppover spilles det vanlig 11-erfotball, men det finnes også muligheter
for å fortsette med 7-erfotball.

7.3. Generelt om klubben
Lille Tøyen FK er en 100 % foreldredrevet og medlemsstyrt organisasjon. Vi ikke har ingen
lønnede administratorer, og styremedlemmer får heller ingen form for økonomisk
kompensasjon.
Trenere for barnelag (hovedsakelig foreldre) får heller ingen lønn fra klubben, mens
ungdomslagene kan etter søknad få dekket honorar til en ekstern trener på inntil kr 10
000,-. Noen barnelag spleiser også på å ha ungdomstrener.
Alle større avgjørelser (for eksempel endringer i medlemsavgift/treningsavgift, pålagt
loddsalg osv.) tas på generalforsamlingen, som avholdes èn gang i året, mens det valgte
styret står for den løpende driften. Klubbens inntekter kommer i hovedsak fra kontingent
og treningsavgifter, tilskudd fra kommunen og sponsorer, grasrotandelen fra Norsk Tipping,
samt felles dugnadsarbeid, som loddsalg ol.

Klubben har rundt 400 spillere, og medlemstallet øker.

Rekrutteringsområdet er Hasle skolekrets, dvs. Hasle, Frydenberg, Keyserløkka,
Lille Tøyen, Hovin, Ensjø, Helsfyr, men vi får også spillere fra Kampen, Tøyen og Sofienberg.
Organisasjonsmessig er klubben delt i tre:
● barneavdeling (6-11 år)
● ungdomsavdeling (12-17 år)
● senioravdeling (A-lag, old-boys lag og veteranlag)
For å trene og spille kamper i klubben må man være registrert som medlem. Det er ikke
mulig å være medlem i flere fotballklubber samtidig, så ved bytte av klubb må spillerne
melde overgang. Forrige klubb kan nekte overgang hvis ikke spilleren har betalt skyldig
kontingent og andre avgifter.
Ungdommer og seniorer betaler i tillegg til medlemsavgiften en treningsavgift, fordi
klubben bruker mer penger på å skaffe dem treningstid året rundt.

7.4 Politiattest
Alle som er trenere i organisert barneidrett må ha gyldig politiattest. Det har Norges
Idrettsforbund bestemt. Søk om dette på følgende link:
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
du bekreftelse fra klubben sammen med søknaden, kontakt Edel: lille.toyen.fk@gmail.com
7.5 Treninger
Alle lag skal bli tildelt tid/bane av klubben slik at de kan trene minsten gang i uka hele
året. En vanlig trening ute om sommeren er på 60-90 minutter, en trening i
gymsal/hall om vinteren kan være fra 45-60 minutter.
● Banekapasiteten for treninger er klubbens største utfordring. Det er mange lag som
ønsker å trene på akkurat de samme tidspunktene, og plassen er begrenset. Alle kan
dermed ikke få oppfylt førsteønsket sitt, og så det er en fordel med lag som har
mulighet til å være fleksible.
● Fra 10-årsalderen bør laget tilby spillerne å kunne trene 2 ganger i uka, i hvert fall i
perioder av året hvor det er god banekapasitet, som i perioden etter at banene er
blitt snøfrie fram til seriespillet starter i mai.
● Klubben betaler deltakeravgiften for de av våre trenere som ønsker å ta trenerkurs i
regi av Oslo fotballkrets.

