
HUSKELISTE, FRISTER OG OPPGAVER  FOR TURNERINGSANSVARLIGE ( gjelder lagene f.o.m. 11- 19 år) 

De fleste foreldre vil oppleve det som meningsfylt å ta medansvar for oppvekst og utvikling hos egne og andres barn gjennom å 

delta som frivillig i støtteapparatet rundt det lokale forballlaget.  Vi håper flest mulig har lyst til å være med å drive våre lag fra 7 

– 19 år.  Foreldre i Kvinesdal IL er en stor ressurs, og en forutsetning for at barn og unge får et godt tilbud. 

For å få et lag i Kvinesdal IL til å fungere er vi helt avhengig av innsats fra foreldre og foresatte.  Det er foreldregruppa som i 

samarbeid med administrasjonen er den organisatoriske ryggmargen i vår klubb, med hovedansvar for å tilby spillerne et godt 

fotballtilbud i Kvinesdal. 

Det vi kaller støtteapparatet i de enkelte lagene/årskullene består av flere ulike roller som må fylles for å sikre stabil og god drift 

av laget.   

Støtteapparatet skal bestå av for lagene f.o.m. 11 – 19 år_ 

* Trenere (hovedtrener + evt. ass. trenere) 

* Lagleder 

* Dugnadsansvarlig 

* Turneringsansvarlig 

Det er fritt opp til hvert lag om roller slåes sammen og om samme person innehar flere roller, det avgjør trenerteamet på første 

foreldremøte. Det viktigste er at rollene blir besatt, da vil organiseringen/ info rundt hvert lag bli mye lettere og bedre. 

FRIST: OPPGAVER FOR:   Turneringsansvarlig 

I løpet av 
januar 
13- 19 år 

Sommerturneringer – Dana Cup evt. annen stor sommerturnering må startes tidlig på, allerede tidlig i januar.  
(f.o.m. 13 års lag og oppover): 
Sammen med turneringsansvarlige for de andre lagene som skal til Dana Cup tar dere  initiativ til å kalle inn 
trenere til et første planleggingsmøte  i januar. Sammen velger dere en hovedleder og legger opp hvor dere 
drar, hvordan dere ønsker å ha årets sommerturnering (hva dere skal inkl. i prisen som hver enkelt spiller skal 
betale, regne ut pris, datoer for avreise/retur, overnattingsledere, etc.) 
Meld fra til kontoret senest 1 febr. om hvilken aldersgruppe dere skal melde på laget i og hvem som skal være 
med som overnattingsledere ( 2 pers. pr lag).  
Invitasjon til spillere sendes ut i februar, og dere tar med en oversikt over hvor mange spillere som har meldt seg 
på til neste komiteemøte slik at dere kan regne ut pris som skal faktureres pr. spiller. 
Fakturaer sendes ut rett etter påske. Dere holder jevnlige møter for å oppdatere status. 

I løpet av 
februar 
11-12 år 

Sommerturnering – Sør Cup eller evt. annen sommerturnering 
(11 – 12 årslagene) 
Sammen med turneringsansvarlige for de andre lagene som skal på sommerturnering tar dere  initiativ til å kalle 
inn trenere til et første planleggingsmøte tidlig i februar.  
Sammen velger dere en hovedleder og legger opp hvor dere drar og hvordan dere ønsker å ha årets 
sommerturnering (hva dere skal inkl. i prisen som hver enkelt spiller skal betale, regne ut pris, datoer for 
avreise/retur, overnattingsledere, etc.) 
Sender ut invitasjon til spillere, får oversikt over hvor mange som skal være med, regner ut pris og melder fra til  
adm. om hvem som skal ha faktura og hvilken sum.   
Reg. av spillere med fødselsdata på Sør Cup`s side gjøres av turn.ansvarlig. 

Mars Turneringsansvarlig minner trenere på å melde på lag til vår egen turnering; Fotballens Vårslepp 

Mars  
(før påske) 
7 – 13 år 

Turneringsansvarlig etter dialog med trener melder fra til adm/kontoret INNEN FRISTEN hvor mange lag som 
skal delta på Agder Cup i Flekkefjord. 
KIL oppfordrer lagene i denne aldersgruppa til å delta her, pga samarbeid klubbene i mellom å delta på 
hverandres turneringer.  Hvis laget ditt ikke av en eller annen grunn ikke deltar på Agder Cup, skal laget heller 
ikke delta i andre turneringer i vårsesongen. 
 
Etter at lagene er meldt på fra adm. må turneringsansvarlig sende ut invitasjon med svarfrist til alle spillerne på 
laget.  Når svarfristen er utgått leverer turneringsansvarlig listen til adm. med navn og NB! fødselsdato/mnd/år 
på alle spillerne og navn på trenere/lageldere som skal være med under cupen. 

Hele året Gjelder om laget ønsker å gå på andre turneringer laget ønsker å delta på enn sommerturneringene: 
Bli enig med trener om hvem av dere (du eller trener) som skal melde laget/lagene på, bet. til turneringen, 
samle inn egenandeler etc. for de turneringer laget velger å gå på. 

 Det kan bli andre oppgaver utover sesongen, dette blir det i så tilfelle informert om. 
Din rolle er viktig for laget, foresatte og klubben. Lykke til med sesongen 

 

Sjekk link til hjemmesiden og les regler for turneringer/cuper i Kvinesdal IL`s turneringsplan: 

http://kxweb.no/kx/575/Turneringsplan%20KIL/TURNERINGSPLAN%20FOR%20KVINESDAL%20IDRETTSLAG.pdf 

 

http://kxweb.no/kx/575/Turneringsplan%20KIL/TURNERINGSPLAN%20FOR%20KVINESDAL%20IDRETTSLAG.pdf


 


