
INFOSKRIV FOR KIL-LAGENE ( 13 – 19 ÅR)  SESONGEN 2019: 

Vi er godt i gang med planlegging av sesongen 2019.  Med dette har vi lyst å gi dere litt info slik at dere  

vet hva som jobbes med. 

LAG/TRENERE: 
De fleste trenere for neste års lag er på plass: 

J13:               Tore Øysæd og Børge A. Rannestad 

J15:               Jens Tjørnhom og Kjell Arild Egeland 

Damelag:     Glenn Galdal ( jenter f.o.m. 16 og oppover) 

G13:              Dag Haaland + ? 

G14/15/16:  Rolf Nilsen, Sven Kloster, Kurt Stian Mykstu, Svein Rørvik + kanskje flere ( her blir påmeldt 2 lag, men ikke  

                       avklart hvilke årsklasser ennå). 

G19:              Her trengs trener, meld fra om dere kjenner noen eller kan ta rollen selv. 

                       Ove Risnes er inne midlertidig på treninger for å få en oversikt over ant. spillere. 

                       Ove kan være med i 2019-sesongen hvis det kommer inn en hovedtrener. 

A-lag:            Tore H. Hansen og Steinar Bjørnstøl 

ROLLER I LAGENE: 

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 forball-laget.  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 og 

dere på første foreldremøte. 

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

bør være på plass ved sesongstart, og skriv om oppgavene det innebærer får dere fra administrasjonen. 

SOMMERTURNERING: 

I 2019 ønsker klubben at alle lag f.o.m. 13 – 19 år skal delta på samme sommerturnering for å ha fokus på samhold og 

fellesopplevelser som klubb i sin helhet.  I år har valget falt på Dana Cup som vi har gode erfaringer med. Etter møte med 

trenere og lagledere i høst, har vi meldt på 6 lag til Dana Cup som er uke 30 ( 21 – 27 juli – avreise/retur for KIL-lagene).   

Det kan være enkelte årskull ikke klarer stille lag i denne turneringen, de kan da velge en annen sommerturnering men 

som ikke kolliderer med Dana Cup.  

For at vi skal få den fullstendige oversikten over antall spillere som vil delta på Dana Cup og hvilke lag som skal meldes 

på, vil de komme ut en despositum-faktura feb/mars på kr. 2000,- (som trekkes fra totalsummen som blir fakturert ca. 

medio april)). Depositumet vil gjelde som påmelding til cupen. Skulle det vises seg at det ikke blir nok påmeldte spillere til 

div. lag, blir summen tilbakebetalt. 

Viktig å bet. inn despositumet innen oppgitte frist, da dette blir den endelige avgjørelsen på om det blir cup eller 

ei. 

Hilsen K.I.L 



 

 


