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KLUBBINSTRUKS FOR LAGLEDERE/OPPMENN 
 
1. Er det enkelte lag/gruppes administrative leder. 
2. Skal føre frammøteprotokoll. 
3. Skal føre kampstatistikker, som skal meldes til sekretær og Arkiv-   
 Diplom/Merke komite senest etter sesongslutt. 
4. Har ansvaret for sitt lags kamparrangement, herunder å skaffe dommer. 
5. Skal arrangere spiller- og foreldremøter. 
6. Har ansvaret for å planlegge, og gjennomføre, eventuell turnering/tur   
 deltagelse. 
7. Er ansvarlig for lagets drakter og utstyr. 
8. Har ansvar for å rapportere til klubbens ledelse, og skal møte på lagledermøter 
9. Møte på sonemøter/terminlistemøter. 
10. Lage kampoversikt for spillere, trenere og foreldre. 
11. Ansvar for å organisere privat-kamper og turneringer. 
12. Sjekke reisetider (rutebåter) 
13. Kjørelister 
 
Oppgaver ved hjemmekamper: 
 

• Ta kontakt med gjestende lag 
• Ta kontakt med dommer(e) 
• Skaffe dommer (når dette ikke oppsatt fra kretsen) 
• Ta i mot gjestende lag 
• Ta i mot dommer 
• Kamprapport i FIKS (se instruks for FIKS-ansvarlig) 
 
• Oppgaver for hjemmekamp: 

• ta kontakt med motstander i god tid 
• ta kontakt med dommer/ assistentdommer 
• sjekk farge på bortelagets drakter 
• sjekk at garderober er ledig 
• klargjøring av banen; merking, hjørneflagg, linjeflagg 
• baller (kamp og oppvarming) 
• legge inn lag i FIKS, skrive ut kamprapport til dommer/motstander 
• ta i mot gjestende lag, og dommere (trio) 
 
• Etter kampen: 

• betale dommer (trio) 
• registrere hendelser, resultat, i FIKS, hvis ikke dommer fra krets 
• sende inn kamprapport hvis ikke dommer fra krets,  
 

• Oppgaver for bortekamper: 
– undersøk kampdato og klokkeslett dersom motstander ikke har tatt kontakt 
– planlegg reisemåte 
– fremmøte i god tid før kampstart 
– sjekk farge på hjemmelagets drakter 
– legge inn lag i FIKS 

 
– Etter kampen: 

• sjekk kamprapport, underskrift 
• sjekk garderobe før hjemreise 

 
 



 
Kamprapport/ FIKS: 

– Lag skal registreres i FIKS senest 2 timer før kamp 
– Ved hjemmekamp, skrive ut rapport, som leveres dommer og motstander før kamp 
– Etter kamp, ved hjemmekamp, registrere resultat og hendelser elektronisk i FIKS, 

hvis ikke dommer fra krets. 
 

Kontroll og underskrift etter kampen: 
– Kontroller og undertegn kamprapport etter kampen 
– Kontroller at gule/ røde kort står på rett person 
– Kontroller kampresultat 
– Kontroller at navn på seirende lag er utfylt 
 
 

Omberammelse av kamp: 
– Kamper kan - etter søknad - omberammes. (Eget skjema) 
– Omberamming må være godkjent av kretskontoret. 
– Siste serierunde omberammes kun ved spesielle årsaker. 
– I Barnefotball spilles kampene etter avtale mellom lagene. Her trengs ingen 

godkjenning. 
 

Når kampen ikke kan spilles som oppsatt: 
– Lagene skal forsøke å bli enige om ny dato og tid. 
– HUSK å kontakte dommer(e) 
– Husk innsendelse av skjema 
– Ny dato/ tid skal meldes inn til kretskontoret for godkjenning på eget skjema 
 

Årsaker som normalt gir omberamming: 
- Representasjonsoppgaver 
– Konfirmasjon, overhøring m.m. 
– Leirskole, skoleturer og skole-avslutninger 

 
 

Protester: 
Hva kan protesteres på ? 

– Forhold som sen kampstart, mangler ved mål og spillebanen, dommerens 
nøytralitet osv. må lagkaptein protestere på før kampstart. 

– Forhold som oppstår under kampen må være av formell karakter og ikke gjelde 
dommerens skjønn. Protest må varsles av lagkaptein før dommeren forlater 
baneområdet. 

– Bruk av ulovlig spiller må man protestere på telegrafisk innen 24 timer etter 
kampens slutt. 

– Protester skal gjøres kjent både for dommer og motstander ved kaptein, og 
avmerkes på dommerkort. 

 
Formelle frister og krav: 

– Ved formelle feil avvises protest uten å bli vurdert 
– Varsel pr. telegram/faks innen 24 timer etter kampen 
– Skriftlig protest sendes rekommandert innen 3 virkedager 
– Underskrevet av klubbens (fungerende) leder 

• Klubbens juridiske ansvarlig person 
– Protestgebyr må innbetales innen 3 virkedager 

 
 



 
NIF`s barneidrettsforsikring: 

– Gjelder for alle spillere under 13 år ved kalenderårets  begynnelse når disse 
deltar i organisert trening eller konkurranse. NIF betaler forsikringen. 

 
NFF`s lagsforsikring: 

– Gjelder spillere som er over 12 år, men under 19 år ved kalenderårets 
begynnelse. Forsikringen betales av NFF, og gjelder fra den dato spilleren blir 
meldt inn til krets/ forbund. 

– For lag i klassene Old-Boys og Old-Girls, og eldre, betaler klubben forsikringen. 
Forsikringen gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til krets/ forbund. 

 
NFF`s lisensforsikring: 

– Er obligatorisk for alle spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse og som 
deltar for seniorlag. 

– Lisens betales av klubb, ig viderefaktureressammen med aktivitetsavgift 
– Forsikring gjelder fra den dato lisensen er betalt (og før forfall). 
– Spilleberettigelse kan i særlig tilfeller aksepteres hvis lisensbeløpet betales innen 

3 dager etter første spilte kamp. 
– MÅ bruke KID-nr ved betaling, eller originalgiro. KID-nr. finnes på klubben 

online 
 
Oppstått skade, instruks skader og forsikringer: 

 
 
Overganger – nye spillere 
 

• ”Samtykkeskjema” må fylles ut, og signeres av ny spiller, samt foresatte hvis spiller er 
under 18 år. 

• Før dette gjøres skal spillerens foreldre og nåværende klubb kontaktes 
 

• Samtykkeskjema leveres daglig leder for registrering i FIKS og oppfølging via 
NFF/krets.  

• Daglig leder varsler lagledelse når spiller kan delta i kamp. 
 
 
 

Hjelpemidler som lagleder bør ha: 
– Lov og Reglement bok 
– Spilleregler 
– Kampreglement for Rogaland Fotballkrets 
– Laglederbok 
– Forsikringshefte 
– Skademeldingsskjema 

 


