LAGLEDER/ADMINISTRASJON
Ansvar for det organisatoriske:
- Holde listen over spillere og trenere oppdatert
- Innmelding av spillere til klubben og registering av nye spillere i FIKS
- Sette opp budsjett
- Kontakt/koordinering med trener-teamet
- Kontakt/koordingering med dugnadsansvarlig
- Kontakt/koordingering med satsningsgruppa
- Sette opp Doodle til påmelding av seriekamp (her trengs ingen oppfølging, dette
sørger trenerne for; De melder inn spillere i FIKS for hver sesong)
- Lage kampoversikt for sesongen
- Koordinere foreldremøter med trener-teamet og skrive referat
- Ansvarlig for avslutninger sammen med dugnadsansvarlig; Opplegg og gjennomføring
SATSNINGSGRUPPA
- Finne aktuelle cuper/samlinger/aktiviteter
- Klarere med trenere
- Ordne med foreldreinnsats hvis trenere eventuelt ikke kan stille.
- Ordne med Doodle, påmelding etc til cupene/samlingene/aktivitetene
- Organisering og gjennomføring av cupene/samlingene/aktivitetene
- Finne og organisere fellesinnsats og dugnadsarbeide til inntekt for lagkassa
DUGNADSANSVARLIG
- Ansvarlig for lagkassa
- Tar seg av klubbdugnader, innsamling og avvikling (lagleder har frem til nå ordnet
med Doodles, avtales etterhvert)
- Fordeler dugnadsinnsats på hjemmekamper
- Delegerer ansvar til 2 lagansvarlige til hjemmekampene for hvert av de to lagene
- Har lagkassen
- Ansvarlig for avslutninger sammen med lagleder; Opplegg og gjennomføring
-

Lagansvarlig hjemmekamp:
Står som Kampvert på hjemmekamp
Ansvarlig for oppdeling av bane
Ansvarlig for kasse til respektive lag
Ansvarlig for salgsbod
Utfyllende info settes opp fra dugnadsansvarlig

Mer om kampvertrollen:
Kampverten er klubbens "ansikt utad" i møtet med andre klubber som kommer på besøk til
Vestbyen. I forbindelse med hjemmekamper skal besøkende lag og dommere gis et hyggelig
møte med klubben vår, og dette betyr at garderobe skal være tilgjengelig og ryddet, banen
skal være klargjort med oppsatte mål som er i orden, matchballer skal være klare til kamp og
kampverten har et hovedansvar for å bistå spesielt unge dommere med å gjøre
kampgjennomføringen til en god opplevelse for alle som er til stede. Kampverten skal sette
seg inn i Fair Play-regelverket til NFF, og sørge for at dette gjennomføres - med Fair playhilsen før og etter kamp, og at kampene foregår i en tone som gjør fotballen morsom for alle
og dermed at besøkende lag kan glede seg til neste gang de skal spille mot Vestbyen.

