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Formål 
Formålet med denne laglederhåndboken er å gi trenere og laglederne i SK Vard  
Haugesund’s Barne- og Ungdomsavdelingen en oversikt over de prinsipper og 
retningslinjer som gjelder. I tillegg beskrives de plikter og rettigheter 
som ligger i trener/lederrollen. Håndboken skal fungere som et oppslagsverk, men vil  
være dynamisk i forhold til utviklingen av Barne og Ungdomsavdelingen (BU). 
Ansvarlig for vedlikehold av Håndboken er Barne og Ungdomsavdelingen. 
 
Barnefotballen = opp til og med 12år 
Ungdomsfotballen= fra og med 13 år til og med 19år 

Trening /kamp / turneringer / sonemøter 
Sonemøter arrangeres årlig av Rogaland Fotballkrets (RFK), forut for vårsesongen. 
Målgruppen er lagledere for alle lag i kretsen, og møtet er viktig i forhold til å høre RFK’s 
prinsipper for barne- og ungdomsfotballen. Viktig at minimum en lagleder fra hvert lag 
stiller her. På dette møtet vil det bli orientert om bla. Kampsesongen, elektronisk 
kamprapportering, Fair Play, Omberamming av kamper, Dispensasjonsregler, 
spilleberettigede og overårige spillere, trener og lagleder sin rolle. 
 
De kampdager og kamptider som står i terminlisten til RFK er veiledende (alle står oppført 
onsdager kl. 18.00), og hvert hjemmelag må legge hjemmekamper til det tidspunktet som en 
har fått tildelt kamptid/bane av Vard. Det er et godt prinsipp å ringe alle lagene i puljen og 
avklare kampdag og tidspunkt umiddelbart etter at terminlisten er klar, slik at alle ledere 
kan sende ut foreldre informasjon tidligst mulig. 
Lagleder/trener legger kamptider inn på KX Web siden til Vard (www.vard-ung.no)  

 

http://www.vard-ung.no/
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Når Vard spiller hjemmekamper, er laget ansvarlig for dommer.  
Det er et godt prinsipp at den som er dømmer, ikke samtidig fungerer som lagleder.  
Dømming i barnefotballen gjøres i utgangspunktet av en foreldre el. Fra G13/J13 og oppover 
skal fortrinnsvis klubbdommere benyttes. Oversikt over klubbdommere i Vard skal legges 
på www.vard-ung.no.  
 
Samtidig er det vanlig høflighet å ønske bortelaget velkommen, og å være bevisst  
vertsrollen.  
Vi må alltid huske på vår viktige ambassadørrolle når vi er kledd i Vard drakten. Dette  
gjelder selvsagt både i kamper og turneringer. For tilreisende lag som trenger  
garderobe må dette ordnes av Vards lagleder/trener. 
 
Cuper – Vard 2015 

o   Turneringsstøtte fra Vard (1500,- kr pr sesong for lag som blir påmeldt serien)  
o   Da ordner de selv påmelding/betaling etc.  
o   De 1500,- kr skal i utgangspunktet dekke påmeldingsavgift for to turneringer 

I forkant av sesong vil det bli avhold lagleder/trenermøte på Vardhuset. 
Sportslig ansvarlig og BU vil prøve og arrangere2-4 møter pr. år for trenere/lagledere. 

Kurs og opplæring 
Det vil bli lagt opp til at flest mulig tillitsvalgte kan få videre opplæring 
Informasjon om kurs vil bli sendt ut på mail til lagledere/trenere. 
 
Trenerkurs 
Dommerkurs 
Dommerkurs arrangeres av Rogaland Fotballkrets, men kan også arrangeres internt med 
instruktører fra Rogaland Fotballkrets. 
Andre kurs 

Det vil i tillegg bli lagt opp til obligatorisk klubbdommerkurs for J14/G14 årlig. 

Utstyr 
SK Vard forplikter seg til å gi hovedtrener/hoved lagleder treningsutstyr i klubbens farger. 
 
Alle spillerne får drakter (rød trøye og blå shorts). Drakter kvitteres ut og leveres inn til Vard 
hvert år uke 4. Her vil administrasjon sende mail ut når draktene skal inn.  
Vard drakten skal kun benyttes i kamp. Ikke på fritid og på trening. 
  
Annet utstyr som leveres ut hos markedsleder: 

- Bag 
- 2 (Kamp)baller 
- Ballpumpe 
- Keeperhansker  
- Kinahatter (Markører) 
- Markeringsvester 
- Fløyte 
- Kapteins bind (fra 13 år)  

 

http://www.vard-ung.no/
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Førstehjelpsveske som inneholder: 

o Plaster 
o Rensemidler for sår 
o Bomull 
o Isposer 
o Sportstape 

Spillerne må selv holde fotballsko, sokker, leggbeskyttere og fotball. 

For satsningslagene gjelder andre regler.  

 

Kommunikasjon 
Alle lagene i ungdomsavdelingen har egne hjemmesider på www.vard-ung.no . 
Her bør vi årlig klare å oppdatere bilder av spillere, trenere og ledere 
Navn etc. på trenere, ledere og spillere må holdes oppdatert av lagleder/trener 
Hendelser og resultater fra kamper, cuper og treningsleirer etc. må oppdateres av  
trener/lagleder. 
Det er ønskelig at trenerne er litt aktive og skriver fra både kamper, cuper etc. på lagsiden. 
Hjemmesiden har en SMS/mail tjeneste som kan brukes til å sende ut beskjeder til spillerne 
på sitt lag. Daglig leder kontaktes hvis SMS konto må «fylles opp». 
Treningstider vår, sommer og vinter blir lagt ut på hjemmesidene. 
Generell info til trenere/lagledere vil bli lagt ut på hjemmesiden eller sendt på mail. 
 

Trenervett 
• Treneren har ansvar 
• Se flest mulig, skryt av flest mulig 
• Mest trener, men også mamma eller pappa 
• Skap en jevn, tøff og trivelig kamp 
• Det handler om å utvikle en fotballkultur 
• Fair play-møtet, premissene legges før kampen 
• Vær best når temperaturen er på det høyeste 
• Ungdomsfotballen – midt mellom lek og alvor 
• Sosiale ferdigheter skal virke sammen med fotballferdighetene 

 
Se ellers NFF på nett:  http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/2013/Ny-
brosjyre-Trenervett/ :   
  
  

 

http://www.vard-ung.no/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/2013/Ny-brosjyre-Trenervett/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/2013/Ny-brosjyre-Trenervett/
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Dugnad / Sponsor / Oppgaver 
 

Oppgaver 

Det er ved A-lagets hjemmekamper på Haugesund Stadion satt opp følgende fordeling av 
oppgavene: 
 

 
 
Jenter / Gutt 10-14år skal være ballgutter på Haugesund Stadion (minimum 8stk) 
  
Jenter/Gutt 6-9år skal være for maskoter på Haugesund Stadion. 
 
Før sesongen deles det ut oversiktsliste for de enkelte lagene. Her fordeles  
kamper og arrangementer på de enkelte lagene.  
Lagets kontaktperson er ansvarlig for at laget stiller det antall personer som her er listet 
opp. 
Listen inneholder også tid for oppmøte, kontaktperson og all annen relevant  
informasjon.  
Ansvarlig i Barne- og Ungdomsutvalget kontakter laget i forkant slik at en vet at laget stiller 
opp. 
 
Sponsor/Dugnad initiert av laget 

• All sponsor og dugnad initiert av laget eller noen rundt laget skal avklares med 
Markedsleder (Jørn) i forkant. 
 

                   

Kontingent  
Aktiv fra og med det året en fyller 13 år:  2100,- 

Aktiv 12 år og yngre:       1700,- 

Støtte medlem/trenere:      1200,- 

Pensjonist:          700,- 

Det gis 300,- kr i moderasjon for aktiv nr. 2 hvis en husstand har 2 aktive medlemmer. 

Det gis 900,- kr i moderasjon for aktive nr. 3 og flere, hvis en husstand har 3 aktive eller 
flere.  

 

Hver spiller vil få utlevert 40 skrapelodd som skal selges. Dette er en del av det å spille 
fotball i Vard og er obligatorisk for alle mellom 7 og 16år. 
 

Egne egenbetalings satser gjelder for satsningslagene (G13-1 til Junior 1) 
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Politiattest 
Alle som har leder/trener roller i barne- og ungdomsfotballen skal i henhold til Norges 
Fotballforbund fremvise gyldig politiattest. Lagleder/trener får utlevert ferdig utfylt skjema 
fra klubben som de selv registrerer på https://attest.politi.no/ Se følgende 
nettside:  http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/Kvalitetsklubb/Nyheter/2014/Ny-
ordning-for-politiattest/  

Merketaking 
I Barnefotballen blir det lagt opp til en dag i november hvert år hvor det blir mulig å ta 
ferdighetsmerker. Klubben oppfordrer lagene til å trene på disse øvelsene gjennom 
sesongen.  

For oversikt over krav og øvelser, Se  

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/NFFs-merkeprover/   

 

Diverse skjema 
Skademeldings skjema kan hentes på Vardhuset eller lastes ned fra nettet. 
se https://partner.agsforsikring.no/nff/ (finner denne på www.fotball.no )  

Registreringsskjema for ferdighetsmerker ligger på www.fotball.no  

 

 

 

 

 

https://attest.politi.no/
http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/Kvalitetsklubb/Nyheter/2014/Ny-ordning-for-politiattest/
http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/Kvalitetsklubb/Nyheter/2014/Ny-ordning-for-politiattest/
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/NFFs-merkeprover/
https://partner.agsforsikring.no/nff/
http://www.fotball.no/
http://www.fotball.no/
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