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8.Retningslinjer drift av lag
Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner:
1.
2.
3.
4.
5.

Lagleder
Trener(e)
Økonomisk ansvarlig
WEB/nett ansvarlig
Sosialt ansvarlig

De enkelte lag kan danne andre organisasjonsformer dersom de finner dette hensiktsmessig. Endring
av organisasjonsform skal dog meddeles styret i Borgen IL.

Ansvarsområder:
8.1 LAGLEDER
Lagleder er i mange klubber en svært undervurdert funksjon. I mange tilfeller kan det påstås at et
lags eksistens på sikt er avhengig av lagleders engasjement og innsats.
Generelt kan det sies at lagleders oppgave er å avlaste trener ved å ta seg av det utenom sportslige
som ikke direkte har med treningsopplegg og kampledelse å gjøre. Lagleder skal ved siden av å ta seg
av praktiske gjøremål (se under), sørge for rammebetingelsene omkring kamper og trening. I
arbeidet for å skape et trygt miljø i laget har lagleder en vesentlig oppgave.
Det er viktig at trener og lagleder har avklart på forhånd om og eventuelt i hvilken grad sistnevnte
skal ha innvirkning på treningsplanlegging og kampgjennomføring.
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Når det gjelder konkrete oppgaver knyttet til laglederrollen kan dette variere ut fra erfaring,
spillernes alder og andre faktorer.
8.2 LAGLEDERS OPPGAVER

Medlemslister
Borgen IL bruker KXP medlemssystem. Fakturaer for kontingent og treningsavgifter blir tilsendt pr epost. Det er derfor viktig at det alltid noteres ned korrekt e-post adresse til medlemmene. Lagledere
vil ha tilgang til sitt lags medlemslister via eget området på hjemmesiden. Her kan man endre
personalia og se hvilke medlemmer som har betalt og ikke.
Inn/utmelding
Nye medlemmer fyller ut innmeldingsskjemaet som ligger på hjemmesiden. Denne godkjennes så av
daglig leder, medlemmet sorteres på riktig lag og det sendes deretter ut «Velkommen informasjon»
og faktura for kontingent og treningsavgift.
Deltagelse kretsserie/Cuper/trenings leire/avslutninger
Hvert lag får dekket følgende:



Klubben dekker påmeldingsavgifter til kretsserier og lagforsikring.
Klubben dekker 2 turneringer/cuper pr år etter følgende satser. Tilskuddene blir utbetalt til
lagkontoer i løpet av april/mai hvert år.







11er lag kr 1.500 x 2 pr lag
9’er lag kr 1.300 x 2 pr lag
7’er lag kr 1.100 x 2 pr lag
5’er lag kr 1.000 x 2 pr lag
3er lag kr 600 x 2 pr lag
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Trenings leire dekkes ikke av klubben. Her kan ev egne dugnads/sponsor penger brukes.

Klubben dekker en sesongavslutning etter følgende skala:






3er lag – kr 300,- pr lag
5’er lag - kr 500,- pr lag
7’er lag – kr 700,- pr lag
9’er lag – kr 900,- pr lag
11’er lag – kr 1.100,- pr lag.

Beløpene føres over til lagkontiene primo oktober hvert år.
8.3 Rutiner ved påmelding/betaling:
Laglederne er selv ansvarlig for påmelding og betaling til cuper/turneringer.
8.4 Lag økonomi
Lags konti





Alle lag skal ha egen lagskonto i DNB i regi av klubben. For de som ikke har en slik konto kan det
tas kontakt med administrasjon for opprettelse. Daglig leder samt en representant fra laget vil ha
innsyn og disposisjonsrett til kontoen. Ingen lag skal ha private kontoer utover denne. Det skal
være en kontoansvarlig pr alderstrinn.
Ved avvikling av lag skal kontoen avsluttet og saldo overføres klubbkonto.
Ved sammenslåing av lag skal også kontoen slås sammen og følge sammensatt lag videre.

8.5 Medlemskontingenter og treningsavgifter




Alle medlemmer må betale medlemskontingent – kr 500,-. Beløpet fastsettes av klubbens
årsmøte. Tillitsvalgte blir automatisk medlemmer i klubben men er fritatt for innbetaling av
kontingent.
Treningsavgift må betales av alle aktive i klubben.
Alle spillere må ha minimum innbetalt kontingent for å være forsikret og spilleklar for sitt lag.
Skulle skade oppstå og man ikke kan vise til kvittering for innbetaling av kontingent er ikke
forsikring gyldig.

8.6 Utsendelse av treningsavgift/kontingent:
Februar/Mars hver år - kontingent og treningsavgift.
Nye innmeldinger får faktura fortløpende.
Innmeldinger etter 30/6 betaler kontingent og 50 % av treningsavgiften.
Innmeldinger etter sesongslutt betaler kun kontingent.
Satser på medlemsavgiftene finnes på www.borgen-il.no
8.7 Godtgjøring tillitsvalgte



Alle lagledere/tillitsvalgte er fritatt for kontingent (kr 500,- pr 2017)
Laglederes og tillitsvalgtes aktive barn fra 6 – 12 år som ikke mottar lønn/kompensasjon
fritas for treningsavgift (gjelder kun eget lag) og betaler kun medlemskontingent – kr 500,-.
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Lagledere på ungdomslag (fom 13 år) og SR lag kompenseres via lagkassene med 2 x
treningsavgift pr lag på det aktuelle alderstrinnet. Videre kompensasjon av aktuelle
lagledere utføres deretter internt i lagene/gruppene.
Alle lagledere/tillitsvalgte har fri entre til A-lagets hjemmekamper.
Alle tillitsvalgte kan delta på leder-, trener- og dommerkurs som kostes av klubben.
Lagleder/tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige og faktiske utgifter som påføres
vedkommende i regi av sitt verv. Bilag for utgifter skal attesteres av to tillitsvalgte, derav
minst en representant fra hovedstyret.
Trenere og tillitsvalgte som i kontrakt har avtale om lønn/og eller få dekket utgifter til kjøring
må levere godkjente bilgodtgjørelsesskjemaer. Ferdig skjema leveres daglig leder for
utbetaling.

8.8 Spilleroverganger
Fom 01.01.2010 trådte nye regler vedrørende spilleroverganger i kraft. Overgang av spillere med
kontrakt i gammel og/eller ny klubb skal sendes til NFF og ikke til ØFK som tidligere. Husk at dette
medfører at det vil bli vanskeligere å få en spiller spilleklar på en dag.
Ved overganger må følgende sendes til post@borgen-il.no så raskt som mulig etter kjent overgang:
1. Navn
2. Adresse
3. Fødselsdato
4. Tidligere klubb
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5. Ev kontrakt i tidligere klubb og/eller kontrakt i Borgen IL
Det vil så bli sørget for utfylling av skjema og nødvendige underskrifter på overgangsskjema.

8.9 Kamptider – sesongen 2017
Senior
Junior
Gutter
Jenter
Gutter
Jenter
Gutter
Smågutter
Smågutter
Småjenter
Smågutter
Lillegutter
Lillegutter
Minigutter
Minigutter
Minijenter
Minigutter
Minigutter
Minigutter
Minijenter

M20 2x45 minutter
G19
2x45 minutter
G16
2x40 minutter
J16
2x40 minutter
G15/16 2x40 minutter
J15/16 2x40 minutter
G15
2x40 minutter
G14
2x35 minutter
G13/14 2x35 minutter
J13/14 2x35 minutter
G13
2x35 minutter
G12
2x30 minutter
G11
2x30 minutter
G10
2x25 minutter
G09
2x25 minutter
J09
2x25 minutter
G08
2x25 minutter
G07
2x25 minutter
G06
2x15 minutter
J06
2x15 minutter

15 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
10 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
5 minutter pause
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11-fotball
11-fotball
11-fotball
11-fotball
11-fotball
11-fotball
11-fotball
11-fotball
9-fotball
9-fotball
9-fotball
7-fotball
7-fotball
5-fotball
5-fotball
5-fotball
5-fotball
5-fotball
3-fotball
3-fotball

1/1-bane
1/1-bane
1/1-bane
1/1-bane
1/1-bane
1/1-bane
1/1-bane
1/1-bane
½-bane
½-bane
½-bane
½-bane
½-bane
¼-bane
¼-bane
¼-bane
¼-bane
¼-bane
1/8-bane
1/8-bane
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8.10 Kamparrangement
1. Hjemmelagets plikter;
1. Underrette involverte parter om endringer herunder motstander, dommer og
administrerende myndighet
2. Klargjøre banen i god tid før kampstart. Dette gjelder bla mål, nett, hjørneflagg, merking,
matchball og reserveball. Dette gjelder også der banene eies og normalt vedlikeholdes av
andre (kommunale baner, andres klubber baner som leies)
3. Siden trener og lagleder oftest har hendene fulle ifb med kamp skal det velges en kampvert.
Det er viktig at klubben har en kampvert som tar imot gjester og som har en tydelig og
respektert rolle under kampen. Hensikten er å bidra til en god ramme preget av Fair Play.
Kampverten har også på seg gul kampvert-vest og har med seg foreldre vett kort.
Oppgaver:
2. Før kampen
Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
Ønske velkommen begge lag og dommer.
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet. Retningslinjer se avsnitt om lagledere.
Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte
mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom
disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
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2. Under kampen:
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.
3. Etter kampen
Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
Takker begge lag og dommer.
Rydde rundt banen etter kampslutt.
4. Dommerregninger
Dommerens honorar og reiseutgifter skal betales via nettbank. Vis dommeren hvor postkassen for
dommerregninger finnes eller ta dem i mot og send videre til administrasjon. Det er viktig å gjøre
dette umiddelbart etter kamp da regningene skal betales seneste innen 5 dager. Overskrides fristen
vil det få konsekvenser for klubben.
5. Politiattester
Alle lagledere må viser frem Politiattest når de tar fatt på oppgaven som lagleder. Intensjonen
med ordningen er at vi skal lage så gode og trygge miljøer for barn som mulig.
For søknad om politiattest se «Trygge Rammer» eller www.borgen-il.no
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8.11 Utstyr
Innkjøp
I 2015 ble det inngått en ny 5årig avtale med DIADORA. Forhandler fom 2016 sesongen er Prozo.
Avtalen gjør at DIADORA fremstår som klubbens største sponsor. Dette medfører også forpliktelser
og lojalitet av alle involverte lag og ledere. Det vil si at INGEN andre utstyrsmerker skal brukes i felles
utstyr/bekledning, heller ikke ved bruk av egne sponsorer. Det er ikke tillatt å gjøre innkjøp av felles
sportsutstyr i andre forretninger. Unntak er bruk av drakter for de minste lagene som enda bruker
forskjellige merker fra tidligere år.
2. Klubben koster følgende lagutstyr:
 Drakter med shorts og strømper. Ingen lag får nytt utstyr hvert år - utskiftninger gjøres løpende
når det trengs ifht størrelser/slitasje
 Keeperdrakter – 2 stk
 Fotballer med ballnett (vinter og sommerballer)
 Markører/hatter/kegler (ca 15-20 pr lag avhengig av gruppens størrelse)
 Overtrekks vester i forskjellige farger (avhengig av gruppens størrelse)
 Medisin veske pr lag
 Lag bag
 Fløyte
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 Teip /is spray etter behov
 Nøkkelsett til garderober
Elektriske ballpumper finnes både på Mobakken og Sandbakken.
4. Lagleder/trener utstyr:
 Coach jakke
 Overtrekks dress (rød genser/jakke samt sorte overtrekks bukse)
Skotøy er for egen regning. Nytt utstyr vil ikke bli utlevert hvert år men suppleres/fornyes ved behov.
Klubben har også en egen klubbkolleksjon for salg til medlemmer og aktive. (overtrekk, bukse, pirat,
windbreaker, hettegenser, bag, sekk, lue og buff)
Innkjøp/supplering av lagutstyr hos Prozo:
 Laglederne sender utstyrsbehov på e-post til bea@borgen-il.no
 Behovet videreformidles til butikk på rekvisisjon sendt på e-post og bekreftes tilbake til bestiller
 Utstyr hentes ut av lagene hos Prozo
 Prozo sender faktura til klubben påført rekvisisjonsnummer
 Det vil bli utarbeidet lags oversikter over bestilt og forbrukt utstyr hver sesong
Vi ber alle lagledere om å ta godt vare på lagutstyret slik at det varer lengst mulig.
Alle medlemmer og aktive vil få gunstige rabattordninger ved kjøp i butikk og under klubbens
klubb/handlekvelder:
 Medlemsrabatt – kjøp av fotballutstyr i butikk - 20 %
 Medlemsrabatt - kjøp av andre varer i butikk vil kun være ifb med handekvelder hvor
medlemsrabatter ca 30 % og 10 % på tilbudsvarer.
 Lagvis bestilt tøy som går gjennom administrasjon gir 30 % rabatt (faktura går til klubb)
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8.12 Foreldremøter

1. Møtets form og struktur
Forberedelser Det er viktig å ha egne forventninger og målsettinger klare på forhånd:
Hvorfor skal vi ha et foreldremøte? Hva vil vi ha ut av det? Hva skal til for at vi er fornøyde etter
møtet?
 Rammer. Jo bedre rammer – jo bedre møte.
 Lokalet – så hyggelig som mulig – rent og pent.
 Plassering – bord og stoler så folk kan snakke sammen og se hverandre.
 Mat og drikke – ikke alle kan ha full matservering, men noe bør det være: kaffe, te vann,
frukt og kjeks.
 Barnepass – manglende barnevakt kan være et hinder, men inviter småsøsken med. Et par
spillere – eller andre i klubben - kan ta seg av de små til lek, litt mat, en film – et eller annet
så mor og far kan gå på møte og være trygge på at de små har det bra.
Velkommen!
Stå i døren – ta folk i hånden, spør hva de heter, hvem de er foreldre til og ønsk dem velkommen!
3.INVITASJON
Kall det invitasjon og ikke innkalling. Spesielt overfor innvandrere er det viktig å være nøye med
språket i en skriftlig invitasjon. Bruk et enkelt språk og forklar hvorfor laget skal ha et møte med
foreldrene. Foreldrekontakt eller brobyggeren kan bistå laget eller ta ringerunder/direkte samtaler.
4. Informasjonskanaler
Jo flere kanaler – jo bedre. En skriftlig invitasjon (papir eller epost) er bra, men fungerer ikke for alle,
og ofte ikke for foreldre med minoritetsbakgrunn som kan være mindre vant til norsk
organisasjonsspråk. SMS er mer effektivt enn epost. Telefon / ansikt til ansikt er det aller beste.
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Forklar spillerne hvorfor det er viktig at foreldrene kommer.
5.ØKONOMI
Økonomi er et viktig tema for foreldrene, og det er viktig å være tydelig og vise i detalj både hva det
vil koste å være med i løpet av året, hva pengene skal brukes til og også hvorfor det koster.
Det er i denne sammenhengen nyttig å lage en oversikt over hva spillerne får ved å delta som for
eksempel: Sportslig - antall treninger, kamper og turneringer.
Ta også med at fysisk aktivitet i seg selv er bra for barna/ungdommens helse og at det gir gode
effekter på skolearbeid at man er i form.
Klubbinfo
Det første foreldremøte i hver sesong skal det gås gjennom presentasjon/info fra klubben
vedrørende generell klubbinfo, sport og økonomi. Presentasjonen kan entes holde av
styremedlemmer og/eller lagledere.
Betalingsevne
Barns fritidsaktiviteter kan bli nedprioritert i familier med dårlig økonomi, og da er det en utfordring.
Har enkelte behov for andre betalings løsninger - ta kontakt med administrasjonen.
Klubbdommer – ungdom kan få tilbud om å være klubbdommere og derigjennom tjene inn penger til
sine egne utgifter.
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