
    Retningslinjer trener/lagleder 

 
 

 

Som trener/lagleder i Bakke IF ønsker vi at du opptrer som en god ”ambassadør” for klubben, samt 

etterstreber at personer tilknyttet laget bidrar til å skape en god atmosfære rundt arrangementer som 

treninger, kamper, etc. 

 

Vi er en klubb for ALLE uansett ambisjoner og nivå, denne målsetningen er det viktig at vi sammen til 

enhver tid prøver å etterstrebe. 

 

For at vi skal kunne beholde flest mulig i de ulike gruppene er det viktig at vi kommuniserer på tvers. 

Alle som har lyst, skal ha mulighet til å være med på flere ting og det skal legges til rette fra 

trener/lagleder i de ulike gruppene.  

 

 

 

Årshjulet gir en indikasjon på hva som er prioritet i de ulike årstidene. Eks fotball skal ta hensyn til 

håndball i den perioden håndball har serie og er mest aktive. Da må fotball kommunisere med håndball 

for å legge til rette slik at ev treningskamper ikke kommer i konflikt med seriespill/cup i regi av 

håndball. Dette gjelder også motsatt vei. 

 

Opp til og med 4 klasse KAN det drives med andre aktiviteter enn hovedaktiviteten men aktivitetene 

SKAL ikke ødelegge for hovedaktiviteten. 

 

Etter 4 klasse skal det legges til rette for at ungdom/barn som driver med flere aktiviteter kan få til dette 

ved at trenere aksepterer at de ikke er på alle treningene og at trenerne koordinerer treningskamper og 

arrangementer mot seriekamper med den andre aktiviteten m.m. 
 

Retningslinjer: 

 

 Hele tiden sørge for god kommunikasjon 

 Raskt informere om ev cup’er og treningskamper som kan komme i konflikt. 

 Bidra til at dette IKKE skal bli et «valg» for en spiller. 

 Forklare og motivere spillere til å følge retningslinjer som er satt når man er i en periode hvor ulike 

aktiviteter overlapper hverandre. 

 Skulle det oppstå konflikter mellom grupper SKAL dette tas umiddelbart med leder og man skal ikke 

engasjere andre eller opptre slik at dette kommer spillere for øre. 

 

 

 



    Retningslinjer trener/lagleder 

 
 

Trener 

 

Ansvarsområdet:  

Sørge for alle de sportslige aktivitetene rundt laget blir ivaretatt 

 

 

Arbeidsoppgaver: 

 Planlegge og gjennomføre treninger 

 Planlegge og gjennomføre kamper 

 Være behjelpelig med de administrative oppgavene som lagleder har 

ansvaret for. 

 Krysse av fremmøtelister og ha en oversikt over hvem som deltar på 

treningene. 

 

Lagleder 

Ansvarsområdet: 

Sørge for at alle de administrative og ”ikke” sportslige forholdene rundt fotball-laget 

blir fordelt, organisert og ivaretatt. Som lagleder vil man også bistå treneren med den 

praktiske gjennomføringen av kamper og treninger. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 Fordele ansvar og arbeidsoppgaver til medhjelpere og foreldre 

 Hjelpe treneren med gjennomføring av treninger og kamper 

 Sørge for at nødvendig informasjon blir distribuert, samt sørge for at 

informasjon som er relatert til laget holdes oppdatert på Bakke If sine 

hjemmesider (sende mail webansvarlig) 

 Sørge for at Dommeravgifter blir betalt ved hjemmekamper 

 Holde orden på utstyr, drakter, førstehjelp osv. 

 Anskaffe utstyr via materialforvalter i styret 

 Påmelding til cuper 

 Klargjøring til kamp, dvs. oppmerking, låse opp kiosk  

 Organisere kioskvakter 

 Rydding av bane etter kamp og trening 

 Representere Bakke IF på en voksen, høflig og sportslig måte   

 Være tilstede på møter i regi av gruppa og andre møter som styret kaller inn 

til. 

 

 

Tilleggsinfo: 

 

 Vedr. Aktiviteter i hallen 

Bakke IF disponerer utstyr som er i den garasjen nærmest inngangen. Her har vi også «bur» 

som er låst. ALT utstyr skal legges tilbake etter bruk og bur SKAL låses. Vi benytter kun mål 

fra ev andre garasjer. Resten tilhører skolen og skal ikke brukes. Ved rot og uregelmessigheter 

skal det rapporteres til leder i Bakke IF. 

Alle må sørge for at alt utstyr blir ryddet tilbake dit det skal.  

 

 Vedr. Låsing: 

Hvert lag vil få utdelt sin egen nøkkel . Den må kvitteres ut fra hovedstyret og leveres inn 

igjen når engasjementet er over.  

 

 Vedr. rydding av bane: 

Fint hvis vi kan få for eksempel ungene til å ta seg en runde og ta opp søppel og annet på og 

rundt banen etter kampene. Det gjør det så mye hyggeligere for neste lag å komme hit  

 

 


