
Roller i barnefotball fra 5-12 år 

0. Ansatt årgangsleder fra ØHIL Fotball (hele årskullet) 
Hvert kull skal ha en kontaktperson i klubben som leder årskullet ihht klubbens planverk. Fra 1.1.2022 er 

dette barnefotballansvarlig, Anders Thoresen, thoresen@ohil.no, 932 21 449. Dette er oppgavene:  

1. Informere om alt av tilbud som årskullet kan få 

2. Sørge for en optimal påmelding og laginndeling til seriespill.  

3. Sørge for et best mulig årshjul og kommunisere det ut til alle i kullet (akademi, camper, fotballskoler og 

cuper). Sørge for at kullet melder på til cuper ihht klubbens føringer og sosiale tiltak.  

4. Sørge for at det er minst 25 spillere i treningsgruppa for å tilrettelegge for god differensiering 

5. Gjør foreldretrenere i stand til å gjennomføre treninger/kamper gjennom et eller flere trenerkurs 

6. Bistå på treninger og ha øktplaner klare som kommuniseres og forklares i god tid i forkant. Trenerkurset 

må inkludere øktplanene/øvelsene, så trenerne er godt inni hvordan øktplanene blir.  

7. Sikre godt samarbeid/sammenslåing mellom skoler 

8. Sørge for gode rutiner for utstyr. Regelen er at alt av utstyr til trening ligger i ØHILs felles boder, men 

alle får utstyr til kamper.  

1. Årskullsansvarlig forelder (per skole) 
Hvert kjønn/kull/skole (f.eks Jenter 2012 Hosle) skal ha sin dedikerte årskullsansvarlig. Årskullsansvarlig er 

administrativ rolle, årgangens bindeledd til klubben og sørger for god kommunikasjon på årgangen og at 

alle oppgaver på årgangen blir fordelt og gjort. Denne personen kan gjerne være på feltet som trener også, 

og det er nok det aller beste for å ha nærhet til det som foregår. Her er en oversikt over oppgavene:  

1. Sikre at informasjon fra klubben kommer til ut til medlemmene i kullet.  

2. Spond-ansvarlig. Sørge for at:  

a. Det er bare barnet som ligger inne i Spond-gruppene (foreldre er eventuelt administratorer). 

b. Kontaktinformasjon (epost og telefonnummer) på foresatte er korrekt. 

c. Betalingskontakt er riktig. Det er denne personen som får betalingskravet i Spond. 

d. Sørge for at ØHILs sportssjef, barnefotballansvarlig og fotballkoordinator er administratorer i 

gruppa, men er ikke arrangører med mindre de skal inviteres.  

En annen ting som er nytt med Spond, er at alle må legge inn «Fiktiv Person» som arrangør i sine 

Spond-aktiviteter. Dette finnes under «legg til ny arrangør» når man oppretter et nytt 

arrangement. Hensikten med dette er at klubben lettere kan koordinere aktiviteter på tvers av 

idretter, uten at tidspunkt kolliderer med hverandre. 

3. Trivselspoliti – se til at alle barna er ivaretatt. Informerer årskullsleder ved utfordringer.  

4. Kartlegge andre aktiviteter for barna, slik at treningstidene ikke kolliderer med andre aktiviteter. 

5. Bistå til å skape best mulig foreldreinvolvering og sørge for at alle roller dekkes.  

6. Bistå fotballkoordinator ved manglende betaling av treningsavgift 

7. Innkaller og leder foreldremøter og team-møter der alle rollene møtes.  

Årskullsansvarlig må være godt kjent med klubbens mål og planverk, slik at årskullet blir drevet etter 

retningslinjene til ØHIL. Klubben ønsker at årgangsansvarlig er frempå og er katalysator for mer og bedre 

aktivitet, slik at hele kullet har best mulig trygghet og utvikling. Vi har barn som vil drive med fotball hver 

dag og er svært dedikerte. Samtidig har vi barn som ønsker å være med på fotball en gang i uka og har en 

mer sosial inngang. Vi skal tilrettelegge for begge retninger.  

 

Basert på våre erfaringer bør en årgangsansvarlig kjennetegnes ved følgende egenskaper:  
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- God organisator 

- Være operativ på mail og spond 

- Omgjengelig i møte med både voksne og barn 

- Ha en grov oversikt over hvordan ØHIL som fotballavdeling drives 

 

2. Sportslig ansvarlig forelder (per skole) 
En foreldretrener per skole samarbeider tett med klubbens barnefotballansvarlig slik alt det sportslige 

(treninger og kamper) er i henhold til klubbens planverk. På treningene er det sportslig ansvarlig som 

tilpasser treningen etter klubbens øktplan og planlegger mer i detalj hvordan økta skal gjennomføres. 

Dersom personlige egenskaper passer til det, kan denne og den foregående rollen (årskullsansvarlig) være 

samme person.  

3. Utstyrsansvarlig (per skole) 
Dele ut/samle inn drakter til laget, samt få avklart hvilke utstyrsrutiner (baller, vester, kjegler) 

treningsgruppa skal ha. Hør med årskullsansvarlig ved tvil og eventuelt kontakt erlend@ohil.no. Vi har felles 

lagsutstyr som oppbevares på Hosle, Eikeli, Jarmyra og Bekkestua.  

Vi ønsker at utstyrsansvarlig er proaktiv for å få hele kullet ikledd i ØHIL-antrekk. Mange kull har finansiert 

store deler av kolleksjonen med støtte fra bedrifter fra foreldregruppa. Man kan trykke f.eks ti bedrifters 

navn/logo på baksiden av overdelen. Hvis man har 60 spillere i kullet, så koster det 100-150.000 kr for alt, 

og bedriftene kan da spytte inn f.eks 15.000 kr hver.  

4. Økonomiansvarlig (per skole) 
Sørge for at lagkasse opprettes hos klubben. Alle utlegg ifm aktivitet i ØHIL skal gå gjennom klubben. 

Foreldre kan da sette inn penger på lagkassa, og klubben betaler via denne lagkassa. Lagkassa skal være på 

hele treningsgruppa (f.eks J2012 Hosle eller J2010 Hosle/Eikeli dersom skolene er sammenslått). Lagkasse 

opprettes ved å kontakte klubbsekretær Hanne Harsem på hanne@ohil.no. Hanne har en 50 % stilling som 

klubbsekretær.  

Utgifter som årskullet kan ha er cuppåmeldinger, dommere, felles bekledning, utlegg til sosiale tiltak, 

premier med mer, bidrag til tøy til foreldretrenere med mer.  

5. Cupansvarlig (per skole) 
Sørge for påmelding til avtalte cuper og organiserer cupene. Klubben dekker en gitt sum for hvert 

seriepåmeldte lag. For femmer og syver: 2500 kr. For nier: 4000 kr.  

6. Dugnadsansvarlig (per skole) 
Sørge for å fordele alle oppgaver under ØHILs cuper – svært viktig inntektskilde. Kan også skaffe og 

gjennomføre andre dugnadsoppgaver som gir inntekt til kullet.  

Her er oppgaver som fordeles på årskullene (kullene får info):  

• 9-åringer: Merke Jarmyra og Hosletoppen 
• 10/11-åringer: Eat Move Sleep Cup (markedsføring og gjennomføring) 
• 12-åringer: Kiosk-ansvar på Hosle  

7. Sosialansvarlig (per skole) 
Sosialansvarlig sørger for at både spillere og foreldre bygger bånd både på tvers av klasser og på tvers av 

skoler. Sosiale tilstelninger gjennomføres, som f.eks avslutning på sesong. Dette avtales med trenerne i 

gruppa. Det anbefales lavbudsjett. Lagkassa dekker utleggene.  
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Roller per lag (foreldre) 

1. Trener 
Hvert lag har én eller flere foreldretrenere som gjennomfører treningene ute på feltet og leder kampene. 

Trenerne får bistand fra årgangsleder for å sørge for best mulig trygghet, trivsel og læring. Foreldretrenerne 

må ordne utstyr, organisere øvelsesoppsett/bane (etter planen som de får), samle barna og sette i gang 

treningen. Rutiner for utstyr sørger årgangsleder for.  

Treningsgjennomføring 

1. Lede treningene i henhold til planen (eller finne erstatter ved forfall) 

2. Bringe utstyr (husk å pumpe nok luft i ballene) til trening og være helt klar fem min før treningsoppstart 

3. Ha oversikt over treningsoppmøte (spond) 

4. Telle utstyr før og etter trening. Sørge for at utstyret er ivaretatt.  

5. Delta på trener/kamplederkurs i ØHILs regi 

Kampgjennomføring 

1. Sørge for at alle spillerne får tidlig info om kampene. Sørge for ekstra spillere ved forfall.  

2. Følge ØHILs Sportsplan om gjennomføring av kamp.  

 

2. Assistenttrener 
Hvert lag skal ha en assistenttrener. Dette gjelder både trening og i kamp. Hovedoppgaven for disse er å ta 

for seg oppgaver og hendelser som kan avlaste hovedtreneren. Det kan være å hente baller, trøste eller 

passe på spillere som begynner å gråte/stikke av. Dette er en svært viktig rolle å dekke på hver trening, da 

slike ting lett ødelegger for treneren, som da ikke får fokus på de som holder på med øvelsene. Hvis det 

ikke er behov for trøsting eller lignende, bidrar assistenttreneren sportslig som trener. 

3. Kampvert: 
Kampvert skal ta imot både motstandere og dommere. Kampvert skal ha på seg en vest markert med 

«kampvert». Dette skal ligge på våre anlegg, men kontakt Glenn på 401 69 765 ved mangler.  

4. Kampansvarlig 
Banene skal merkes av 9-åringene, som har dette som dugnad. Hvis det ikke er gjort, så må kampansvarlig 

sørge for at baner er merket opp og at mål er på plass til hjemmekampene. Man kan også organisere felles 

kjøring til bortekamper. 

5. Dommeransvarlig: 
Dommeransvarlig skal følge opp eller skaffe dommere til lagets hjemmekamper. Det er alltid lurt å få en 

bekreftelse fra oppsatte dommere før kampstart (hvert år er det mange kamper der det ikke møter opp 

oppsatt dommer). I barnefotballen oppfordres dommeransvarlig til å bruke klubbens ungdomsdommere. 

Info og liste over dommere finnes her. Klubben utbetaler godtgjørelse til dommer, så lagleder skal bare 

signere på dommerens skjema.  

De tre sistnevnte rollene kan gjerne være samme person.  

https://ohil.no/fotball/dommere/

