
HUSKELISTE, FRISTER OG OPPGAVER FOR DUGNADSANSVARLIG: 

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: 

* Trenere (hovedtrener + evt. ass. trenere) 

* Lagleder 

* Dugnadsansvarlig 

* Turneringsansvarlig ( gjelder kun lagene f.o.m. 11 – 19 år)  

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 bedre. 

FRIST: OPPGAVER FOR: Dugnadsansvarlig 

Januar 
 

Gjelder FOTBALLENS VÅRSLEPP – alle lagene f.o.m. 7 - 12 år: 
Dere blir kallet inn til ett møte der alle dugnadsansvarlig møtes til fordeling av oppgaver 
til turneringen og dere er med å utgjør en komitee for arr. 

Februar Gjelder 17 MAI for 13-19 år: 
Dere blir kallet inn til ett møte der alle dugnadsansvarlige møtes til fordeling av oppgaver 
og dere er med å danne en komitee for arr. 

Våren 
 

Jevnlige møter ang. Fotballens Vårslepp og 17 mai holdes med dugnadsansvarlige fra 
hvert lag ( som danner komiteene) for å sjekke status. 
Det kalles inn til disse. 

Mars/april Gjelder lagene f.o.m. 11 år – t.o.m. senior: 
Deler ut reiselodd til alle spillere ( fås på kontoret). 
Lag lister og ha oversikt over hvem som har hvor mange lodd til enhver tid. 
Del loddene ut blant spillerne og før nøye oversikt, skriv også bakpå blokken hvem som 
har hatt loddboken. 
Oppmuntre spillerne til å selge lodd, at det er en inntekt klubben er helt avhengig av slik 
at spillerne kan fortsette å bruke anlegget.  Vi har en konkurranse blant de spillerne som 
har solgt ut en blokk alene, de blir med i trekning om kr. 500,- hver. Samle inn og sjekke 
at solgte lodd stemmer med x ant. penger. Leverer alt samlet til adm. i KIL innen gitte 
frist. 

Vår og 
høstsesongen 

Gjelder miniputt-lagene: 
Hovedleder miniputter, evt. kioskansvarlig i KIL  har ansvar for å sette opp kiosklister for 
vår- og høstsesongen på kioskdrift mandager og onsdager når miniputtene spiller serie. 
Denne person har ansvar for innkjøp av varer, sjekke at det som trengs i kiosken er på 
plass, klargjøring, sjekke at det kommer folk på skiftene sine etc.  

Oktober Gjelder 16 år lag: 
Dugnadsansvarlig for 16 års lag møter på infomøte på kommunen til årets 
innsamlingsaksjon.  Sett opp spillere fra ditt lag på roder, gi dem beskjed om hvor de skal 
gå, møte og hente bøssene.  Dugnadsansvarlig henter ut bøssene på rådhuset og avtaler 
når spillerne kan hente disse. 

Hele året- 
alle lagene 

Kan bli mer kioskdrift eller andre dugnadsoppgaver enn fastlagt.  
Dette får dere evt. beskjed om og dugnadsansvarlig formidler/organiserer videre til 
foresatte. 

 Din rolle er viktig for laget, foresatte og klubben. Lykke til med sesongen 

 



 


