
                                                                                                       

 

 

 

 

 
           

LAGLEDERINSTRUKS 

 
Våre lagledere spiller en meget sentral rolle som bindeledd mellom styret og hvert enkelt lag, og 
som organisatoriske ledere for sine lag. Instruksen er nedfelt i vår rammeplan 
 

 Instruks Tips og konkrete aksjoner 

1. Laglederen er kjent med 
Rælingen Håndballklubbs 
målsetting og plikter å rette seg 
etter gjeldende retningslinjer 

a) Gjøre deg kjent med laglederinstruksen 
b) Gjøre deg kjent med innholdet i laglederpermen 
c) Gjøre deg kjent med de generelle delene av rammeplanen 
    samt årsklassens «delkapittel» 

2. Laglederen har ansvar for å 
arrangere spillermøter, holde 
kontakten med de foresatte- og 
for å avvikle minst to 
foreldremøter i løpet av 
sesongen. 

a) Sørg for at laget har en foreldrekontakt 
b) Avtal tidspunkt for spillermøter med trener, reserver 
    møterom og gi skriftlig info til spillere/foreldre 
c) Avtal tidspunkt for foreldremøte med trener, reserver 
    møterom og gi skriftlig info til spillere/foreldre og styret 
d) Bruk foreldrekontakt ved behov 

3. Det er laglederens ansvar at 
økonomiske aktiviteter laget/ 
foreldrene blir pålagt blir 
utført. Foresatte og spillere bør 
få beskjed i god tid før arbeidet 
skal gjøres, følgelig bør det 
lages oversikt/plan over de 
økonomiske aktivitetene. 

a) Sørg for at alle spillere får utdelt giro for aktivitetsavgift 
b) Kontrollere at spillere fra 13 år har løst håndball-lisens 
c) Sørg for at laget har en lagskasse/lagskonto for å dekke 
    kostnader som ikke blir dekket av klubben (f.eks. Cup- 
    deltakelese, sosiale aktiviteter m.m.) 
d) Organisere (sammen med foreldrekontakten) lagets 
    (foreldrenes) deltakelse på dugnader/salgsvakter/tilsyn 
e) Hold oversikt (for egen del) over de enkelte foreldres  
    deltakelse 

4. Laglederen skal lage og 
ajourholde liste over spillere 
med fødselsår/dato, adresse og 
telefon 

a) Fyll ut/oppdater lagsliste og send kasserer 
b) Gi beskjed til kasserer når nye spillere kommer eller ved  
    spilleravgang 
c) Sjekk at spillere har fylt ut «Søknad om medlemskap i 
    Rælingen Håndballklubb» 
d) Sjekk at lagets spillere ar de foreskrevene forsikringene i  
    orden (fra 13 år) 

5. I samarbeid med trener lages 
kamp- og treningsprogram for 
sesongen. Laglederen skal så 
langt det er mulig være tilstede 
under trening og kamp. 

a) Informer om (kopier) terminlisten til alle spillere og  
    trenere når den kommer fra kretsen 
b) I samarbeide med trener lag «søknad» til klubben om  
    treningstider for laget 
c) Informer spillere/foreldre om tildelte treningstider og  
    endringer 
d) Det er meget positivt at foreldre og oppmenn er til stede på 
    treninger og kamper 

6. Laglederen plikter å holde 
styret orientert om saker av 
betydning for laget og 
utarbeider hvert år ved 

a) Sørg for at du som lagleder eller din foreldrekontakt deltar 
    på lagledermøtene 
b) Sørg for at skjema «Rapport fra lagene» blir utfylt innen 
    fristen (på nyåret hvert år) 
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sesongslutt en årsberetning for 
laget. 

c) Følg med på hjemmesiden til klubben 
d) Sørg for å ha oversikt over lagets draktsett, utlevering ved  
    sesongstart og innsamling ved sesongslutt 

7. Laglederfunksjonen er et 
tillitsverv og i prinsippet 
uoppsigelig i sesongen. Ved 
opphør av samarbeid, kan 
Rælingen Håndballklubb kreve 
tilbakelevert utlånt materiell. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


