
. . . . . . . . . . . . . . . 15.jan 2011 

15.janu. . . . . . . . . .   

 

 

 

 

Forus og Gausel idrettslag            

Oppmann håndbok 
 

 

 

 

Sammen om en enda bedre bydel 

 

Side 1 

 

 

Oppmann håndbok 

 

2011 

 
 

- en praktisk veiledning til oppmenn i FGI Fotball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. . . . . . . . . . . . . . . 15.jan 2011 

15.janu. . . . . . . . . .   

 

 

 

 

Forus og Gausel idrettslag            

Oppmann håndbok 
 

 

 

 

Sammen om en enda bedre bydel 

 

Side 2 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 
Hilsen fra fotballstyret ................................................................................................................ 3 

Norges Fotballforbund (NFF) - grunnverdier ............................................................................ 3 

Organisering av FGI Fotball ...................................................................................................... 4 

Organisering av lag .................................................................................................................... 5 
Fair play .................................................................................................................................... 11 
Kurs .......................................................................................................................................... 11 
Turneringer ............................................................................................................................... 11 
Påmelding til serie .................................................................................................................... 12 

Fastsette kamptidspunkt ........................................................................................................... 12 
Hjemmekamp ........................................................................................................................... 14 
Bortekamp ................................................................................................................................ 15 
Bestille dommere. ..................................................................................................................... 15 

Årsrapport ................................................................................................................................. 15 

Revisjon .................................................................................................................................... 15 

 



. . . . . . . . . . . . . . . 15.jan 2011 

15.janu. . . . . . . . . .   

 

 

 

 

Forus og Gausel idrettslag            

Oppmann håndbok 
 

 

 

 

Sammen om en enda bedre bydel 

 

Side 3 

Hilsen fra fotballstyret 
 

Du sitter nå å leser i vårt lille hefte som forhåpentligvis vil hjelpe deg i gang med det viktige arbeidet 

rundt de enkelte lag.  Våre frivillige i FGI er ambassadører for klubben og viktige støttespillere for 

fotballglede i Hinna bydel og Stavanger kommune. 

Norges Fotballforbund (NFF) er bygd opp rundt breddefotballen og vi representerer nesten 400 000 

mennesker.  Forus og Gausel Idrettslag er en viktig brikke i dette store bildet.  Vår oppførsel som 

spillere, frivillige og tilhengere er viktig for å skape den gode fotballfølelsen.  Vi vet at du alltid gjør 

ditt beste og vi stoler på at du er en god ambassadør for klubben, for fotballen og for ungene våre.  

NFF grunnverdier er basis for all aktivitet i FGI. Aktiviteter eller handlinger som strider mot 

grunnverdiene skal straks påtales og rettes opp. 

 

Alle medlemmer i styret i FGI kan kontaktes når du har spørsmål.  Vi skal hjelpe deg på veien videre i 

fotballen. 

 

I sesongen 2011 skal vi markere oss som en FAIR PLAY klubb og vi regner med din støtte til dette 

viktige arbeidet. 

 

Norges Fotballforbund (NFF) - grunnverdier 
Norges Fotballforbunds verdigrunnlag er basis for all utvikling av aktiviteter og av organisasjonen. 
Fotballens verdigrunnlag skal være sentralt og levende, og fungere som et verktøy i hverdagen. 
 

Vår idrett skal være åpen og inkluderende! Trivsel og glede skal prege samholdet og fellesskapet i alle 

ledd og på alle nivåer i FGI. 

 Alle skal kunne få et tilbud tilpasset:  

o eget ferdighetsnivå 

o egne ønsker 

o egne ambisjoner  

o og eget behov 

 Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, 

funksjonshemming, alder, seksuell legning eller av andre grunner. 

 Vi ønsker at våre aktiviteter og organisasjonen skal være bygget på verdier som: 

Respekt – Toleranse – Likeverd – Menneskeverd 

 Organisasjonen vår skal preges av: Ærlighet – Åpenhet – Demokrati - Frivillighet 
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Organisering av FGI Fotball 
 
Klubbhåndbok 

FGI klubbhåndbok inneholder overordnede føringer for all aktivitet i klubben.  Denne må du lese for å 

kunne gjøre en god jobb for laget ditt.  Du finner den på www.fgi.no . Forslag til 

endringer/forbedringer av klubbhåndboka sendes til hovedstyret i FGI. 

 

Visjon 

”Sammen for en enda bedre bydel”  

FGI er en viktig tilbyder av gode opplevelser for barn og unge i bydelen. Våre aktiviteter 

bidrar til at barn og unge får positive erfaringer i samspill med andre barn, unge og voksne. 

Vårt ansvar er mer omfattende enn kun å tilby fotballopplevelser – vi skal også bidra til at 

oppvekstvilkårene er i stadig bedring. 

 

Målsetting for fotballarbeidet 

Vi har som mål å stille lag i alle klasser i aldersbestemt og seniorfotball. Vi skal ha et 

kvalitativt godt tilbud som gjør at FGI er foretrukket som klubb av barn og unge i bydelen. 

Seniorfotballen skal være motiverende og utviklende for ungdom i bydelen. FGI Fotball skal 

være nyskapende og en seriøs samarbeidspartner for lokale klubber og fotballkrets. 

 
Organisering 
FGI er klubbstyrt og vi skal tenke langsiktig.  Det er viktig å vinne fotballkamper, men i det lange løp 

vinner vi flere kamper hvis vi setter fokus på forbedring og kvalitet i alle ledd. 

 

Aktivitetskalender 

Hvert år i januar vedtar styret i FGI Fotball årets aktivitetskalender. Hensikten med denne er å 

drive forusigbart og bra  idrettsarbeid samt å gi alle medlemmer en mulighet til å følge med 

planer og tidsfrister. Aktivitetskalenderenfor FGI Fotball er på www.fgi.no under menypunkt 

”Fotball kalender 2011” 

 

Roller 
Se www.fgi.no, under Fotballgruppa for sentrale roller i fotballen. 

 

http://www.fgi.no/
http://www.fgi.no/
http://www.fgi.no/
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Organisering av lag 

Det er ingen fasit for organisering av lag i FGI, men vi har en minimumsstandard.  Hvert lag må ha en 

hovedtrener og hjelpetrener, en oppmann og to foreldrekontakter.  I tillegg bør laget identifisere med 

navn, to personer som kan jobbe for klubben, enten som tillitsvalgt eller prosjektarbeider. Erfaring 

tilsier at barnefotballen krever flere engasjerte voksne enn ungdomsfotballen som følge av det store 

antall spillere. 

 

 

Det oppfordres til at lagene 

organiserer seg med mer enn 

en person i hver funksjon.  

Det bør være minimum to 

personer, gjerne fire som har 

en oppgave sammen. Da er 

det lettere å søke hjelp og 

man står ikke alene med 

oppgavene som utføres.  Alle 

som deltar aktivt må være 

medlem av FGI. 

 

 

Medlemsregistrering 
Det er en forutsetning for å delta i FGI aktiviteter at ungene er medlemmer i FGI. Se www.fgi.no (bli 

medlem i FGI) for hvordan medlemmer skal registreres.  Lagets oppmann skal også føre oversikt over 

lagets spillere. Denne sendes leder barnefotballen (5-12 år) eller leder ungdomsfotballen (13-19 år) 

innen 1.mars hvert år. Denne skal sendes i .csv-format. Spør din leder hvis du er usikker.  

Sørg for å oppdatere leder barne- og ungdomsfotball fortløpende. Dette vil spare deg for mye arbeid i 

forbindelse med årlig gjennomgang.  

 

(Våren 2011 vil FGI gå over til ny hjemmeside og system for medlemsregistrering som heter 

123Fotball. Her vil oppmann få en mer direkte rolle i føring av medlemslister. Daglig leder kommer 

tilbake med info om dette) 

 

Nye spillere bør få prøve seg på laget på noen treninger før vi registrerer disse. Spillere kan ikke delta 

i kamper, eller motta noe utstyr før de er registrert som betalende medlem. Daglig leder har oversikt 

over hvilke spillere som har betalt.  

 

Alle spillere 13 år og eldre, eller som skal spille i 13-årsklassen , må være registrert i FIKS. Ta kontakt 

med leder ungdomsfotball for registrering i FIKS. 

 

Spilleroverganger 

En spiller må være medlem i FGI for å spille kamp for FGI. Overgangreglene i NFF er 

kunngjort på www.fotball.no og eksempelvis 

www.fotball.no/Kretser/akershus/krets/Lov_og_reglement/Overganger-og-utlan/Overganger/ 

Under er et utdrag av NFF sine overgangsregler. De riktige skjemaene finnes på nett eller kan 

fås ved henvendelse til daglig leder.  

http://www.fgi.no/
http://www.fotball.no/
http://www.fotball.no/Kretser/akershus/krets/Lov_og_reglement/Overganger-og-utlan/Overganger/
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Det er bare leder i FGI Fotball og daglig leder som kan signere overgangspapirer på vegne av 

klubben. Legg merke til at en spiller ikke er spilleberettiget for ny klubb før dette er skriftlig 

bekreftet av Rogaland Fotballkrets. 

Før en spiller får gå fra FGI skal han/hun ha gjort opp sin gjeld/lån i FGI, herunder betalt 

medlemskontigent for inneværende år. 

Ved overgang til profflisens i annen klubb gjelder andre regler. 

 

 
Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år 

A. Klubbskifte for spillere under 12 år pr. 1.jan.  – benytt skjema ”Melding om klubbskifte” - som 

sendes bare til tidligere klubb. Ingen registrering i krets. 

B. Overgang for spillere mellom 13 og 16 år – benytt ”Overgangsskjema for amatørspiller uten 

kontrakt” og følg regleverket som beskrevet på skjema – gebyr kr 300,-. 

 
Overgang av amatørspiller uten kontrakt- 16 år og eldre 

Benytt skjema ”Overgangsskjema for amatørspiller uten kontrakt” og følg regleverket som beskrevet 

på skjema. Gebyr på overganger spillere fra det året de fyller 16 år - kr 500,- 

Endring av klubbtilhørighet 

Skjema ”Endring av klubbtilhørighet” – gjelder for spillere som ikke har spilt obligatoriske kamper 

siste 2 kalenderår eller kommer fra strøket/nedlagt klubb. 

Det er ikke gebyr på denne type overgang. Skjema sendes bare til fotballkretsen. 

 
Overgang/utlån av spillere med kontrakt, amatør/profesjonell  

Benytt skjema ”Overgangsskjema for spiller med kontrakt” eller ”Utlånsavtale” og følg regleverket 

som beskrevet på skjema. Alle overganger vedr. spillere med kontrakter sendes til NFF. 

 

 

Banedisponering/Treningstid 

Treningsbaner er inntil videre et knapphetsgode i FGI Fotball. Vi har en full størrelse kunstgressbane 

og 1,5 grusbane tilgjengelig for ca 60 lag. For 2011 har vi også tildelt noe treningstid på grusbane på 

Hinna. I tillegg har styret i FGI Fotball gitt anledning til å benytte småbaner på Gautesete og Godeset 

etter lagenes egne ønsker. 

Denne knapphet på treningsflater gir oss mange utfordringer. Målet er at mest mulig treningsflate 

brukes mest mulig. Dette innebærer at lag må holde nøye oversikt over sin trenings- og kamptid samt 

utvise fleksibilitet ved all aktivitet på Knudamyra. Tider som står i banedisponeringer skal respekteres.  

Banedisponeringsansvarlig vil på vegne av styret i FGI Fotball lage en plan for kampsesong  innen 

1.mars. Han vil lage en tilsvarende plan for vintertrening innen 15.november. 

 

Plan for bruk av banene våre er publisert på www.fgi.no menypunkt ”Banedisponering/Trening”. Det 

oppfordres til å melde fra hvis man en uke ikke benytter sin tid ihht plan. 

 

 

Forsikringer 
Barnefotball (5-12 år) 

Alle spillere i barnefotballen er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. For å være spilleberettiget 

må spilleren være medlem av Forus og Gausel IL. 

 

http://www.fgi.no/
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Ungdoms- og senior fotball (13 år og oppover) 

Alle spillere må være registrert i FIKS for å være forsikret. Ta kontakt med leder ungdomsfotball for 

registrering i FIKS. For å være spilleberettiget må spilleren være medlem av Forus og Gausel IL. 

 

 
Skademelding 
Ved skade – ring 04420 , Idrettens Skadetelefon 

 

http://www.fotball.no/t1.aspx?p=64756 
 

Skademeldingsskjema: 

http://www.fotball.no/t1.aspx?p=54912 

 

Lagkonto 
Alle penger et lag tjener på dugnader og annet skal stå på konto administrert av FGI. Det gis ikke 

anledning til å ha egne private konti for hvert lag. 

Det har  i noe tid ikke vært lett å holde oversikt over saldo på det enkelte lags konto. Dette er en 

prioritert oppgave for FGI Fotball, og det forventes at ved overgangen til ekstern  regnskapsfører for 

2011 vil denne oversikten bedres. 

 

Politiattest 
Alle som deltar i aktive roller rundt lag med spillere under 18 år må ha politiattest (minimum trenere, 
oppmenn og foreldrekontakter). Se www.fgi.no , menypunkt ”Politiattest”.  Dette gjelder også de som 

deltar som ledere på overnattingsturer.   
 

Foreldresamarbeid 
Siden våre medlemmer i hovedsak er barn og unge, er foreldrene en viktig ressurs. Foreldre er 

nødvendig for å drive idrettslaget og foreldrenes oppgaver er mange og varierte. Dette kan være alt fra 

å være leder til å bake kake til sosiale samlinger og avslutninger. Alle bidrag er verdifulle. Uten støtte 

og hjelp fra foreldrene vil drift av ethvert lag bli meget vanskelig og nærmest umulig innenfor vår 

organisasjonsmodell.  

 

Som lagleder er det viktig å kunne kommunisere og etablere et godt forhold til foreldregruppen. Du 

må samle inn telefonnummer og e-post adresse ved første anledning.  Sørg for at foreldrene selv 

melder endringer fortløpende og ta dette opp som punkt på møtene.  

Det anbefales å etablere en samlet oversikt, f.eks. et excel-ark, med alle nødvendige 

kontaktopplysninger for laget der navn på spiller, fødselsdato, adresse, draktnummer (og størrelser), 

navn på foresatte, e-postadresser for foresatte, telefonnummer til foresatte, osv. er samlet.  

 

 

Et eksempel på adresseliste blir publisert på oppmannsida på www.fgi.no 

 
  
Det er viktig å få med mange foreldre som kan dele på små, men viktige oppgaver. Dersom foreldre 

får små oppgaver så viser erfaringen at de blir viktige støttespillere for laget videre. Husk at mange 

føler seg litt usikre på om de er gode nok til å hjelpe til. Trives foreldrene sammen, er laget sikret 

suksess. 

http://www.fotball.no/t1.aspx?p=64756
http://www.fotball.no/t1.aspx?p=54912
http://www.fgi.no/
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Det går sikkert greit å drive et lag alene et år eller to. Men – all erfaring viser at slike oppmenn/trenere 

fort brenner ut og da kan det være vanskelig for nye å overta.  

Et godt organisert lag vil gi treneren de beste rammer og oppgaven vil bli lystbetont og inspirerende.  

 

Stikkordet for vår kontakt med foreldre er full åpenhet. Det er ingen forhold i FGI som ikke kan tas 

opp på foreldremøter og diskuteres i åpenhet. Dette gjelder blant annet: 

 økonomi 

 aktivitetsnivå 

 prinsipp for laguttak 

 andre forhold 

 

Med dette utgangspunkt er det forsvarlig å si at vi forutsetter og krever at foreldrene engasjerer seg 

hvis barna er aktive i klubben. 

 

Foreldremøter 
Vi anbefaler å avholde 2-3 foreldremøter i året og hvert lag finner sin form på dette. Styret vil gjerne 

få anledning til å informere om saker som er av betydning for hele klubben og du kan ta kontakt med 

et hvilket som helst medlem av fotballstyret for å melde fra når dere avholder foreldremøte.  

Representanten fra styret vil kunne gi informasjon som den enkelte foreldre har behov for og svare på 

spørsmål som du ikke forventes å kunne si noe om. I tillegg kan styret være behjelpelig med innhold 

på møtene. Som oppmann samarbeider du med trener og foreldrekontakt om innhold og 

gjennomføring av møtene.  

 

Klubbhuset kan bestilles til foreldremøter og eller sosiale arrangement. Dette gjøres ved å kontakte 

daglig leder på e-post  i god tid (forus.gausel@gmail.com). Sjekk utleiekalender på www.fgi.no før 

bestilling. 

 

Det kan være lurt å avholde foreldremøter som følger: 

 November, avslutte sesongen, oppsummere og etablere støtteapparat for neste sesong. 

 Januar, diskutere detaljer for kommende sesong, turer, cuper, terminliste og 

inntektsaktiviteter 

 Midt i sesongen ved behov og forut for eksterne turneringer. 

 

Still krav om at alle må møte – det er til beste for barna deres.  La foreldremøtene være effektive, 

forbered dere godt.  Be noen om å ta med kaffe og noe å bite i og lag plass til frivillig samvær mot 

slutten av møtet. Forsøk å få foreldrene til å snakke sammen. 

 

 

Engasjement blant innvandrerforeldre 
Mange medlemmer har innvandrerbakgrunn. Disse utgjør ca 20% av rekrutteringsgrunnlaget i vår del 

av Hinna bydel (2009). Vi har som mål i FGI at innvandrerforeldre skal engasjere seg i klubben i 

samme grad som etnisk norske foreldre som lagledere, trenere, styremedlemmer etc. Dette krever at vi 

informerer godt omkring driften av klubben, inviterer til samarbeid og skaper et miljø der tillitsvalgte 

med ulik bakgrunn trives og kan arbeide sammen. 

 

mailto:forus.gausel@gmail.com
http://www.fgi.no/
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For innvandrere kan det ofte være ekstra vanskelig å påta seg verv fordi mange ikke kjenner den 

norske organisasjonsformen, noen har språkproblemer, mange jobber på kveldstid osv. Det er derfor 

ekstra viktig at lagledelsen rundt hvert enkelt lag gjør en innsats for å informere og invitere 

innvandrerforeldre rundt sitt lag til å delta i klubbarbeidet.  
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Fordeling av arbeidsoppgaver 

TRENER OPPMANN FORELDREKONTAKT 
Sportslig tilbud. Planlegge 

treningsprogram i samråd med 

spillerutvikler, 

trenerkoordinator og sportslig 

utvalg 

 

Sørge for jevnlig kontakt med 

trener og foreldrekontakt. Anbefalt 

3-4 møter årlig der hele 

støtteapparatet møtes. Drøfte 

arbeidsdeling, sosiale tiltak, 

dugnad, etc 

Sørge for at alle foreldre deltar 

rundt laget.  Ta jevnlig kontakt 

med trener/oppmann 

Sørge for jevnlig kontakt med 

lagledere/foreldre 

 

Følge opp innbetalinger av 

medlemsavgift. 

Inneha oversikt over lagets 

økonomi. Alle lag har ”konto” hos 

FGI. Det er ikke anledning til å ha 

lagkonto utenom FGI sin konto 

 

Organisere sosiale aktiviteter 

 

 Innkalle til kamper,  

spillermøter og andre aktiviteter 

 

 

 Sørge for bestilling av utstyr til 

sesongen. 

Rutiner beskrevet www.fgi.no 

Fotball hovedside – bestille utstyr 

 

Levere bestilling av utstyr til 

oppmann 

Fylle ut skademeldingsskjema ved 

skader. 

Innkalle til foreldremøter i 

samarbeid med trener og oppmann 

 

Inneha nøkler til garderober 

Inneha nøkler til klubbhuset 

Delta på ulike kurs 

Kurspåmelding til kursansvarlig 

Tiltak for å skape samhold 

Delta på ulike kurs Skrive årsberetning for laget 

sammen med trener og levere 

denne ved sesongslutt 

Leder barnefotball/ungdomsfotball 

har skjema 

Organisere dugnader, herunder 

sørge for en hensiktsmessig 

fordeling av dugnadsbyrden innad i 

laget 

 Sørge for at lagene blir påmeldt til 

cuper. 

Være til stede på trening og flest 

mulig kamper 

 

Delta på trenermøter 

 

Føre oversikt over spillere, trenere 

og støtteapparat på Excel og være 

klar til å formidle denne til 

klubbledelse ved behov 

 

Ta i mot nye spillere. 

 

Påmelding til serie og divisjon til 

leder barneavd 

 

 

Levere ønske om treningstid til 

bane- og anleggsansvarlig til 

fastsatte tider. 

 

Ansvarlig for kampavvikling, ref 

punkt i denne håndbok 

 

 Oppdatere lagets hjemmeside på 

www.fgi.no 

 

http://www.fgi.no/
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Fair play 
Fair Play handler om å skape gode fotballopplevelser for alle. Foresatte, foreldre og besteforeldre er en 

viktig ressurs for norsk fotball. FGI forventer at alle foreldre bidrar til trivsel og fair play i 

fotballmiljøene! I tillegg til organiserte tiltak fra klubben skal alle som jobber for laget være med å 

spre gode holdninger til Fair Play. Det er null toleranse for mobbing og diskriminering i FGI. 

 

Vi ønsker at alle spillere lever etter noen enkle fotballregler: 

 Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler 

 Vis respekt for laget og lagkammeratene dine 

 Vis respekt for dine motspillere 

 Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler 

 Ikke vær med på mobbing eller annen dårlig oppførsel 

 Bidra til at alle trives og har det gøy i fotballen 

 Tap og vinn med samme sinn 

 

FGI skal være en foregangsklubb for Fair Play og ditt bidrag er viktig.  Ungene gjør det vi gjør og ikke 

det vi sier vi gjør! 

 
Foreldrevett  
R – respekt 

A – ansvar 

V – verdighet 

 
Ta ansvaret og tenk over følgende: 

 Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge  

 Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet  

 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  

 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

 Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

 Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning  

 Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente  

 Stimuler til deltakelse - uten noen form for press  

 Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 

 

Oppmann er ansvarlig for å utpeke en voksen på hver kamp som skal være Fair Play ansvarlig og som 

skal sørge for at gjestende lag får en god fotballopplevelse under besøket hos FGI. 

 

Kurs 
Alle tillitsvalgte oppfordres til å delta på kurs.  Jo høyere kompetanse vi har – jo bedre tilbud gir vi 

ungene våre. Det viktigste kurset er Aktivitetslederkurset, et kjempeartig kurs som alle bør ta.  FGI 

Fotball kursansvarlig hjelper dere med påmelding og informasjon.  

 

Turneringer 
FGI Fotball sin årsplan gir oversikt over de turneringer klubben oppfordrer  agene til å delta i 

inneværende år. Disse er 
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 Grønt gras (barneturnering - vår) 

 Klepp Cup (barneturnering - vår) 

 Plussbank Cup (barneturnering  - sommer) 

 Dana Cup (ungdoms- og  juniorturnering - sommer) 

 Sandnesgrase (barneturnering - høst) 

 Haugesund Avis Cup (ungdomsturnering - høst) 

 

FGI Fotball sin årskalender gir info om tidspunkter og tidsfrister. Til disse turneringen foretas det 

felles påmelding  etter info fra turneringsansvarlig i FGI Fotball. 

Til alle andre turneringer er laget selv ansvarlig for påmelding.  

 

Påmelding til serie  
Hvert år  i januar er det møte i barnefotballen om hvor mange lag hver årsklasse skal melde på, hvem 

som skal stå oppført i kretsen sine opplysninger om kontaktpersoner rundt laget. Det er viktig at alle 

lag har minst en representant her med alle de opplysningene som trengs. Påmeldingsfrist er 1.februar.  

 

Tilsvarende møte for ungdomsfotballen avholdes i november/desember. Påmeldingsfrist for 

ungdomsfotballen er 1.januar. Påmedlingsfrist junior- og seniorfotballen er 1.desember. 

 

Leder barne- /ungdoms- / senior fotball er ansvarlig for påmeldingen.  

 

Fastsette kamptidspunkt 
Oppmann har  ansvaret for å ringe til alle motstanderlag  for å avtale kamptidspunkt (mars for vår 

sesong og tidlig august for høst sesong). Lagene i barnefotball (6-12 år) skal  avvikle hjemmekamper 

i lagets treningstid. Unntaket er hvis man finner ledig tid på en av utebanene (Gautesete eller Godeset), 

og at dette er koordinert med banedisponeringsansvarlig. 

Oppmann  i barnefotballen har som en viktig oppgave å avtale kamper som er satt opp av 

fotballkretsen. Fotballkretsen setter kun opp hvilke kamper som skal arrangeres i hvilke uker og 

hjemmelag har ansvar for å invitere til kampene. Det er viktig å starte planlegging av kamper så snart 

terminlistene foreligger og kontaktpersoner for motstanderlag finnes på fotballkretsen sine sider.  

Hjemmekamper skal arrangeres i ditt lags treningstid. Det kan være hensiktsmessig å sette opp hele 

terminlisten for henholdsvis vår – og høstsesongen før oppstarten av hver delsesong. Invitér bortelag 

på e-post minimum 3-4 uker før kamp og få bekreftelse for at de kan komme. 

Eksempel på invitasjon:  

Hei. 

FGI inviterer til kamp Forus og Gausel 1 – Hinna 2 

Mandag 14.6 kl. 1700 

Knudamyrå grus 

Veibeskrivelse : Knudamyrå (link) 

Fint om du bekrefter om dette passer. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kampprogram publisert på www.fgi.no 
Benytt hjemmesidene på www.fgi.no for ditt lags kampprogram og send ut melding til 

foreldregruppen med link til kampprogram uken før kampen skal spilles.  

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementID=24298&CatId=942007
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Lagene i ungdomsfotballen (13-16år) får sine kamptidspunkter fastsatt av Rogaland Fotballkrets. 

Disse kamptidspunktene legger ansvarlig for banedisponeringen inn i banedisponeringen og skal ikke 

endres. 

Formidle terminliste til trener og alle foreldre. Bruk gjerne lagets hjemmeside på www.fgi.no  Send 

listen til dommeransvarlig i FGI. Kopi til leder barneavdeling. 
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Hjemmekamp 
 Ca en uke før hjemmekamp bør oppmann ta kontakt med leder for bortelag og dommer der en 

bekrefter kampdata. Eksempel på bekreftelse: 

o Hei 

o FGI Fotball bekrefter at kampen mellom FGI og Hundvåg i 

jenter 13 år 2.div avd 3 går som planlagt den 6.mai kl 1900 

på Knudamyra grus 

o Per Persen er satt opp som dommer 

o Garderobe og klubbhus er tilgjengelig 

o Undertegnede vil være kampvert og er tilgjengelig på telefon 

xxx xxxxx 

o Vennligst bekreft at dere stiller (både motstander og dommer) 

 

o Med vennlig hilsen 

 

 

 Sjekk banedisponeringsplan og eventuell tilgang på garderober.  

 På kampdagen må laget sette av tid til klargjøring av bane samt nødvendig utstyr for 

gjennomføring av kamp. Husk godkjent ball og reserveballer, medisinskrin og 

skademeldingsskjema. Bortelag er ansvarlig for alternative drakter ved draktlikhet. Det er 

imidlertid lurt å ha et sett med overtrekksvester tilgjengelig . 

 Ansvarlig leder (trener eller oppmann) må huske dommerkort (ungdoms- junior- og 

seniorfotball) og kontant betaling til dommere (inkl reiseutgifter) Nytt i 2011 sesongen er at 

kretsoppsatte dommere får betaling på konto av klubben, og skal derfor ikke ha kontant 

betaling. 

 På kampdagen må ansvarlig leder være tilgjengelig på telefonnummer som er tilsendt bortelag 

 Det skal for hver hjemmekamp utpekes en kampvert (bruk kampvertvester) som har til 

hovedoppgave å sørge for en trivelig sportslig opplevelse for alle involverte. Når bortelaget 

ankommer Knudamyra skal spillere, ledere, og foresatte uten unntak ønskes velkommen og 

informeres om garderobe, klubbhus, toaletter, bane og oppvarmingsplass, dommerkort etc.  

 Dersom det er FGI-spillere som viser usportslig oppførsel skal de umiddelbart tas av banen av 

ansvarlig FGI-trener. Dersom det er foresatte, ledere eller andre personer tilknyttet FGI som 

viser usportslig oppførsel, skal de umiddelbart tilsnakkes av kampvert, og om nødvendig 

bortvises fra Knudamyra. Dersom personer tilknyttet bortelaget viser usportslig opptreden 

som ikke ivaretas av dommer, skal kampvert ta kontakt med ansvarlig leder for bortelaget. 

Alle hendelser relatert til usportslig opptreden skal rapporteres til leder FGI Fotball. 

 Personer som benytter rusmidler eller opptrer synlig beruset skal vises bort fra Knudamyra av 

kampvert 

 Kampvert har et spesielt ansvar for at dommere får akseptable forhold. Jo yngre dommeren er 

jo viktigere er dette punktet. 

 Ved kampslutt skal alle ansvarlige FGI-ledere sørge for at alle involverte fra FGI på en 

hyggelig måte takker bortelag og dommer for kampen. Kampvert er ansvarlig for at bortelag 

og dommer opplever trivelige forhold helt til de forlater Knudamyra. 

 Trener eller oppmann skal sørge for at dommerkort blir korrekt utfylt og at dommere får 

kontant betaling. For ungdoms- junior- og seniorkamper skal ansvarlig FGI-leder rapportere 

inn kampresultatet til kretsen senest 30 minutter etter kampslutt Bruk SMS til 2303. Man 
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sender ”Resultat kampnummer, mål hjemmelag, mål bortelag” Eksempel ”Resultat 

11119201001 1-2” 

 Ansvarlig FGI-leder skal sørge for at det ryddes opp på og rundt banen etter kampslutt. Mål 

trilles på plass, søppel fjernes, garderober sjekkes/feies, etc)  

Bortekamp 
Under følger tillegg ved bortekamp 

 Oppmann er ansvarlig for å avtale kamptidspunkt med bortelaget. Herunder er det viktig at 

man har forstått sted og banetype (dekke) for kamparenaen. Sørg for at det planlegges god tid 

for å rekke kampen. (NB: fartsgrenser) 

 Ansvarlig  FGI-leder må sørge for at nødvendig utstyr blir tatt med (baller, medisinskrin, 

skademeldingsskjema, drakter etc). Bortelag er ansvarlig for draktbytte ved likhet. 

 På samme måte som ved hjemmekamp er alle involverte ledere fra FGI ansvarlig for trivelige 

sosiale og sportslige forhold under avvikling av bortekamper. Alle hendelser relatert til 

usportslig opptreden skal rapporteres til leder FGI Fotball 

 Bruk eller besittelse av rusmidler er ikke lov under reise til og fra kamp med FGI Fotball. 

 Ved kampslutt skal alle FGI-ledere sørge for at alle involverte fra FGI på en hyggelig måte 

takker hjemmelag og dommer for kampen. FGI-ledere skal sørge for at hjemmelag og 

dommere opplever trivelige forhold helt til vi forlater bortebanen. 

 Ansvarlig FGI-leder (oppmann eller trener) skal sørge for at dommerkort blir korrekt utfylt. 

 Ansvarlige FGI-ledere skal sørge for at det ryddes opp etter kampslutt både på banen og i 

garderoben. Dette gjelder også ved transport i buss, tog og ferjer.  

 

Bestille dommere.  
Klubbdommere til ditt lags hjemmekamper bestilles via dommerkoordinator. Det er en fordel å melde 

inn alle kampdager i vår- og høstsesong så tidlig som mulig. Du vil få ukentlig oppdatering om det er 

dommere til ditt lags kamper. Hvis ikke klubbdommere er tilgjengelig, må evt. en trener eller foreldre 

på laget ta dommerjobben.  

Dersom en kamp flyttes eller avlyses,  må også dommeren få beskjed. 

 

Årsrapport 
Hvert lag vil i november hvert år skrive en årsrapport som leveres leder for barne- /ungdoms- /og 

seniorfotballen.  Standard skjema fås ved henvendelse til disse lederene.  

FGI Fotball skriver en egen årsrapport til styret i Forus og Gausel IL hvert år på grunnlag av disse 

rapportene. 

 

Revisjon  
Denne håndboka vil revideres hvert år innen 15.januar. 

 

Forslag til endringer sendes nestleder FGI Fotball på e-post fredrik.jomaas@lyse.net 


