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Informasjon til deg som er foreldrekontakt i Erdal IL 

Dette skrivet er ment som en liten hjelp ved oppstart som foreldrekontakt i Erdal IL  

Erdal IL består av et styre som er et besluttende organ, og et sportslig utvalg som har ansvar for det 

sportslige i klubben.   

Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover trenerne. Foreldrekontakten har som 
hovedoppgave å løse de utenomsportslige oppgavene rundt laget. 

 

Minimum en foreldrekontakt skal velges eller utpekes på alle lag i Erdal IL.. Foreldrekontakten velges 

helst for to år. Foreldrekontakten har ansvaret helt frem til ny foreldrekontakt har overtatt. Kort 

sammenfattet kan en si at trener har ansvar for trening og kamp. Foreldrene har ansvar for resten. 

Styret har ansvaret for å legge opp all aktivitet og alt arbeid på en best mulig måte.   

 

De viktigste oppgavene for foreldrekontakten er:  

1. Være bindeledd mellom Styret, trenerapparat og den enkelte forelder.  Foreldrekontakten skal 

sørge for at laget løser både de oppgaver som er nødvendig for at laget skal fungere og de oppgaver 

som er lagets del av fellesoppgavene. I tillegg skal foreldrekontakten løse eventuelt oppdukkende 

ting gjennom sesongen der foreldrene har behov for samordning, eventuelt kontakt med styret eller 

trener.  

2. Fordele kioskarbeid for eget lag. Ved starten av sesongen eller på oppdrag fra kioskansvarlig 

fordeler foreldrekontakten ut til alle foreldre der lagets kioskansvar er fordelt for hele eller deler av 

sesongen. Sammen med denne vedlegges kioskrutiner for Erdal IL 

3. Fordele dugnadsarbeid.  Styret anbefaler at alt arbeid for laget fordeles i form av skriftlige 

navnelister så snart det er mulig. På listen gjøres det klart at dersom det ikke passer må den enkelte 

sørge for bytting selv. Styret anbefaler videre at foreldrekontakten holder oversikt over hvem som 

har gjort hva, slik at det over tid sikres en rettferdig fordeling. Utarbeid gjerne en perm som kan følge 

lagets foreldrekontakt i år etter år. En gjør oppmerksom på at Erdal IL setter dette som en veileder og 

nødvendige oppgaver avklares best i et samarbeid mellom de ulike aktørene på laget 

 
Foreldrekontakten har ansvar for følgende oppgaver: 
 

• Gjøre foreldregruppen kjent med foreldrevettreglene, og bidra positivt til at disse etterfølges. 

• Være et bindeledd mellom trener og foreldre. 

• Bistå trener med å få ut informasjon til de respektive spillere og foreldre. 

• Påse at trenere, spillerne og foreldre har oppdaterte telefon nummer, e-mail adresse osv. til samtlige 
spillere og kontakt personer på sitt lag 

• Fordele dugnadsvakter i kiosken for eget lag. 

• Sette opp kjørelister til bortekamper ved behov 
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• Innhente kontaktinformasjon til den enkelte spillers foresatte ifm kontingent. 

• Sende inn komplett spillerliste til Erdal IL i forbindelse med kontingent og forsikring 

 
Sammen med trenere 
 

• Ajourføre spillerlister 

• Organisere praktiske ting i forbindelse med turneringsdeltagelse. 

• Ta initiativ til sosiale samlinger i lagsmiljøet 

• Formidle foreldrenes oppgaver i klubben 
• Avtale og holde foreldremøte 

• Legge ut informasjon på nettsidene om treningstider, kamptider, endringer osv 

 
NB. Hver enkelt trener og foreldrekontakt kan fordele ansvaret for de ulike ansvarspostene, 
hvis dette er ønskelig.   
 
 
Foreldrenes oppgaver 
 

Når barna meldes inn i Erdal IL påtar foreldrene seg samtidig både et økonomisk ansvar og et ansvar i form 
av andre forpliktelser overfor klubben. Foreldre til spillere i klubben må påregne deltagelse i dugnader og 
ulike aktiviteter. Dette for å gjennomføre arrangementer og fremskaffe inntekter til klubb og skape et godt 
miljø i laget. 

Det er viktig at oppgaver blir løst i samarbeid med trener slik at vi unngår misforståelser. 

Inviter til samarbeid, ikke jobb alene, da går alt mye lettere. Lytt til tilbakemelding fra både spillere, 

foreldre og trenere 

 
Hva kan gjøres på kampdag: 
 

Før kampen: 
  

• Hjelp laget deres til å være ute i riktig tid. 

• Når dere kommer til banen, er det viktig at dere bidrar med: 

• Godt humør 

• Positiv oppførsel 
 

Under kampen: 
  

• Husk leken og vær positiv til det som skjer på banen. 

• Støtt laget gjennom oppmuntrende tilrop. 

• Din opptreden påvirker utøvernes innsats 

• Vær positiv overfor alle spillere, ledere og dommere 

• Dommerne er en viktig del av spillet og utvikler seg på lik linje med spillerne. Det er viktig å akseptere 
uten at man trenger å være enig. 

 
Etter kampen: 

  

• Snakk med spillerne om kampen med humør. Gleden ved topp innsats er det viktigste. 

• Forlat banen sammen med spillerne med en positiv innstilling og humøret intakt. 
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• Alle kamper skal være en glede. 
 

 
 
 
 
 
Erdal IL takker alle som påtar seg denne viktige oppgaven som er med på å legge til 
rette for ett velfungerende lag       
 
 
 
 

  


