Lagleders oppgaver –
Søreide IL Innebandy
Søreide IL innebandy har pr i dag følgende aktive grupper med egne
lagledere og trenere:
1-4 klasse
5-8 klasse
Ungdomslag (9-10 klasse)
U20
Damelag
2 divisjon herrer Søreide A
3 divisjon herrer Søreide B

I Søreidehallen har vi tilgjengelig følgende utstyr for innebandy:
•
•
•
•
•

1 stk. Nike-bag påklistret Innebandy JR, som inneholder keeperutstyr/hjelm til bruk i
kamp
1 stk. sort avlang bag med køller og baller til de yngste lagene samt
1 trekasse med 14 stk noe lengre innebandykøller til bruk for alle, også skolen
2 stk. hvite metallmål med grønt nett
2 stk. xxx mål (skal kjøpe i dag)

Alle grupper bes ta vare på utstyret vårt og sørge for at det er tilgjengelig for alle
treningsgruppene. Meld fra til klubben dersom utstyr mangler/er ødelagt.
•
•
•

Det yngste laget 1.-3.trinn får låne innebandykøller fra vårt utstyrslager, og kjøper sitt
eget beskyttelsesutstyr ved behov.
De to eldre lagene kjøper sine egne køller og beskyttelsesutstyr som for eksempel
briller.
Trøyer/overdel suppleres fra klubben, men er klubbens eie og må leveres tilbake til
lagleder/klubb når spilleren slutter/vokser ut av den.

På de neste sider finner du en oversikt over lagleders oppgaver, og
annen relevant informasjon.
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Som lagleder i innebandy forventes det at du skal:
•

sørge for god kommunikasjon mellom trenere og foreldre, og mellom laget og Søreide IL
• herunder sørge for at det avholdes foreldre/trenermøter ved behov

•

videresende relevant informasjon fra Søreide IL til spillere/foreldre/trenergruppe;

•

samarbeide med trenerne på laget og med lagledere på de andre innebandy-gruppene

•

ta initiativ til sosiale tiltak for laget

•

opprette og administrere egen bankkonto for laget

•

samle inn og betale inn samlet kontingent for hele laget (en gang årlig – i august/september)
• samlet betaling for laget gjøres til vår konto 3633.32.74153
• merk innbetalingen med lagets navn, årskull og kontaktperson
• samtidig sender du epost til innebandy@soreideil.no om at betaling er gjort, sammen
med en oppdatert lagliste slik at klubben får oppdatert sitt medlemsregister
• for spillere som starter midt i skoleåret, innkreves halv kontingent

•

ved utlegg som klubben skal dekke har Søreide et eget refusjonsskjema som skal benyttes (se
nettsiden vår)
• Vi gjør oppmerksom på at lagene ikke får dekket utgifter ved sosiale tilstelninger,
reisekostnader til kamper o.a.
• Det som dekkes av klubben er oppmelding i turneringer: årlig 6 stk. turneringer (max to
lag oppmeldt pr turnering) pr gruppe (se gruppeinndeling øverst i dokumentet)

•

Fortløpende sende inn oppdatert lagliste til innebandy@soreideil.no ved endringer på laget
(inn/utmeldinger)

•

holde orden på lagets utstyr
• bestille og hente ut drakter og utstyr til laget og lagleder/trenere ved behov – gjøres til
utstyr@soreideil.no
• sørge for innlevering av spillertrøyer dersom en spiller slutter

Søreide IL | Innebandy

2

Lagleders oppgaver –
Søreide IL Innebandy
•

hente ut medlemskort på Steve Perryman og distribuere dette til lagets foreldre, kontakt
utstyr@soreideil.no for å avtale uthenting av kort

•

melde på laget til ønskede cup’er/turneringer (laget legger selv ut for turneringer ved kontant
betaling, og får tilbakebetalt av klubben ved kvittering, se max. antall turneringer som dekkes i
punktet over)

•

sørge for at utstyrsbagen til laget er i orden
• og sørge for at dette blir tatt med til trening og kamp

•

Hjelpe til med å holde orden på lagets utstyr i hallen

•

hjelpe til med at «fair play» overholdes på trening, i våre kamper og turneringer

•

informere nye lagledere/trenere om kravet om politiattest

•

være orientert om at alle aktive spillere fra og med 12 år må være forsikret gjennom å ha
betalt turneringslisens, se mer på linken nedenfor og på våre nettsider.
•
•

•

Alle registreringer av lisenser må gjøres i systemet SportsAdmin av klubben, send en
epost til innebandy@soreideil.no med oppdatert lagliste for alle spillere over 12 år, i
forkant av ny sesong, for å sikre at alle blir registrert.
Følg opp spillerne på laget ved å sikre at de har betalt faktura før første kamp spilles

hjelpe til med å holde ”dugnadsånden” oppe for spillere og foreldre på laget ditt ☺

Nyttige linker: (du finner mye mer informasjon på www.innebandy.no )
•
•

Våre nettsider www.soreideil.no under fanen Innebandy
Lisensordningen http://www.bandyforbundet.no/lisens.asp
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