Innledning
Vi setter stor pris på at nettopp du vil være med å skape masse
idrettsglede, mestring og en trygg, sosial arena for våre unger i
Vågå. I dette heftet finner du nyttig informasjon om rutinene i Vågå
IL, som er utdrag fra sportslige planer og klubbhåndboka.

Forventinger til deg som trener
-

Informasjonshefte
Fotballtrener
Vågå IL

Adresse: Postboks 19, 2680 Vågå
Tlf. 91132413
E-post: post@vagail.no

-

Funksjonsbeskrivelsen for trenere finnes her.
Fremvisning av politiattest. Informasjon om hvordan søke
om politiattest finner du her.
At du er medlem av Vågå IL. Ved å ha betalt
medlemskontingenten får man Vågågenseren, dekt
deltakeravgift på trenerkurs, er dekket av ulykkesforsikringen
vår og har stemmerett på årsmøtet. Dette er vanlig praksis i
«Idretts-Norge». Å melde seg inn gjør man i Min idrett eller
sender en e-post til post@vagail.no.
Satt deg inn i følgende retningslinjer:
o Barneidrettsbestemmelsene til NIF.
o NIFs retningslinjer for ungdomsidrett.
o Vågå IL sin overordnede sportslige plan.
o Fotballgruppa sin utviklingstrapp med link til
forkjellige øktplaner frå treningsøkta.no. Ønsker du
en bruker på treningsøkta.no, send en e-post til
post@vagail.no.

Spillformer

Gjennomføring av hjemmekamper

Informasjon om de ulike spillformene 3er-11er (banestørrelse,
ballstørrelse, kampvarighet, etc.) finner du her. 3er spilles på
multisportbanene og andre banestørrelser merkes med kjegler.

Dommer

Turneringsdeltagelse
G/J 7-10: Skjåkturneringa i mai og Lomsturneringa i september.
Invitasjon distribueres av daglig leder.
G/J 10-11: En regional turnering, som f.eks. GR-cup på Sør-Fron.
G/J 12-14: Otta cup og Maxiturneringen på Hamar, eventuelt en

For G/J-7-12 og G/J 14-16 7er er det daglig leder som setter opp
dommeroversikten og den finnes her. Laglederne må selv minne
dommerne om kampen kvelden før. Oversikt med telefonnummer
sendes ut på e-post ved sesongstart. For øvrige klasser settes
dommeren opp av kretsen.
Kiosk og kampvert
For hver hjemmekamp skal laget stille med kampvert og bemanne
kiosken. Kioskinstruks henger i kiosken og instruks for kampverten
finnes her. Koden til kiosken er 1919.

lignende overnattingsturnering. Vedtatt makssats for

Registrering av kamptropp og liveføring

egenandel per spiller er kr 1000,-.

G/J 13-senior: Lagleder registrerer kamptropp i FIKS senest tre
timer før kampstart. Bruker opprettes av daglig leder, så om du
mangler tilgang gi beskjed til post@vagail.no.

G/J 15-16: Norway Cup og Otta Cup. Vedtatt makssats for
egenandel per spiller er kr 1000,- men den skal
etterstrebes å være så lav som mulig.

Lagleder fører kamphendelser (mål og kort) i appen «MinFotball»
(Samme innlogging som i FIKS).

G/J 17-19: Otta Cup.

Flytting av kamp

Påmelding gjøres via daglig leder, (ikke Skjåk- og Lomsturneringa).

Avtal nytt tidspunkt med motstanderlaget. Varsle daglig leder og
oppsatt dommer. For G/J 13-senior 9er-11er varsles kretsen i tillegg
og hvis ny dato ikke er varslet innen en uke før opprinnelige
kampstart påløper det gebyr fra kretsen.

Hva dekker Vågå IL?
Vågå IL dekker påmeldingsavgiften til alle turneringene nevnt
ovenfor. Ved overnattingsturnering dekkes a-kort for trenere og
lagledere, samt eventuelle ekstra foreldre som er sjåfører og som
overnatter på skolen. Spillerne må dekke a-kort selv gjennom
egenandelen.
Ved deltakelse på Norway cup får laget 10.000,- som dekker
påmeldingsavgiften og noen andre utgifter.
Adresse: Postboks 19, 2680 Vågå
Tlf. 91132413
E-post: post@vagail.no

Transport bortekamper
Det er kun foreldrekjøring til bortekamper. Lagleder har ansvaret for
å lage kjøreliste. I budsjettet vedtatt av årsmøtet er det ikke satt av
midler til minibuss for lagene.

Dugnad

Utstyr

Hvert lag er ansvarlig for gjennomføringen av en dugnad knyttet til
driften av idrettslaget. Hvis idrettslaget får tilgang til enkeltstående
arrangement, som gir gode penger i kassa, så vil dugnad på dette
komme i tillegg. Daglig leder innhenter og koordinerer de ulike
undergruppene og deres respektive lag. Et lag kan ved særskilte
tilfeller samle inn penger på egenhånd til deltakelse på en turnering
når de er i årsklassen G/J 15-16. Dette må avklares med styret i
respektive undergruppe og være i henhold til overordnet sportslig
plan. Vågå IL skal være eier av lagskontoen og disponeres av
kasserer og daglig leder.

Hvert lag får et nett med fotballer til å bruke på kamp og trening.

Dugnadsfordeling

Saksgang

G/J 7-10:
J 12:
G 12:
G/J 13-14:
G/J15-19:
Senior:
Alle:

Vårrengjøring Halland.
Grilling og rigg i forbindelse med fotballavslutningen.
Kioskvakt under hjemmekampene til a-laget.
Vårrengjøring Halland, med mer.
Dømming og organisering av fotballavslutning.
Delta på 2-3 treningsøkter for et årstrinn. Delta på en
dugnad i forbindelse med vedlikehold av Halland.
En inntektsbringende dugnad i løpet av året vedtatt av
fotballgruppa, som for eksempel salg av dopapir.

I tillegg må det beregnes 2-3 vakter per spiller i forbindelse med
hjemmekamper.

Ekstra baller, vester, kjelger og annet nyttig treningsutstyr finnes i
fotballbua bak kiosken. Koden til fotballbua er 1977.
Spillerdrakt
Spillerdrakten består av trøye, shorts og et par strømper, som
spillerne får låne av Vågå IL. De som ikke leverer inn spillerdrakten
etter sesongslutt risikerer et gebyr. Gebyrsatsene er på s. 15 i
klubbhåndboka. Lagleder organiserer ut- og innlevering.

-

-

Har du en sak/case som ikke blir besvart av verken sportslige
planer eller klubbhåndboka skal den behandles av
gruppestyret. Henvendelsen sendes til post@vagail.no for
behandling.
Endringsforslag av overordnet sportslig plan behandles på
årsmøtet og sendes til post@vagail.no.
Endringsforslag av gruppenes sportslige planer og
klubbhåndboka behandles av undergruppen og eventuelt
hovedstyret. Forslag sendes til post@vagail.no.

Kontaktinformasjon Vågå IL
Daglig leder – post@vagail.no, tlf. 91132413
Hovedstyret – Funksjoner og kontaktinfo.
Fotballstyret – Funksjoner og kontaktinfo.

Adresse: Postboks 19, 2680 Vågå
Tlf. 91132413
E-post: post@vagail.no

