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Kjøreregler - Foreldrekontakt (FK) 
Bygland IL Fotball. 

 
Disse kjørereglene skal være en hjelp til alle foreldrekontakter som er FK for si fotball 
gruppe. 
Bygland IL har følgende fotball grupper: 

- 1 – 3 klasse (6-9 år) 
- 4 – 6 klasse (9-12 år) 
- 7 – 10 klasse (12-16 år) 

Leder for fotball gruppa styrer og delegerer alt innen fotballen i Bygland IL, større 
innkjøp/utgifter til cuper ol skal godkjennes av styret i Bygland IL. 
De skal være 2 foreldrekontakter i hver fotball gruppe. En leder og en reserve. 
FK skal ikke være en fotballtrener, og helst ikke en fra styret. 
 
Kjøreregler for foreldrekontakt: 

1. FK sørger for at treneren kun har oppgave med å trene laget. FK skal tilrettelegge og 
være støttespiller for treneren. FK bør delegere og få hjelp av de andre foreldrene til 
ungene på laget. 

2. FK skal etter endt periode (min 1 år) skaffe ny foreldrekontakt. Det er viktig at ikke 
alle FK`r byttes ut samtidig. Overlapping. 

3. FK skal føre liste over spillerne med tlf nr, og holde listen asjur for fotballtreneren 
samt kopi til leder for fotballgruppen. 

4. FK skal ha ansvaret for fotballdraktene. Ajourføre liste over drakter på hvem som har 
hva. Sørge for at alt fotballtøy blir samla inn etter hver turnering eller endt sesong. 

5. FK skal lage og fordele kjøreliste for fotballturneringer og cupper. 
6. FK påser at alt er med til fotball turneringer og cupper slik som eks. fotballer, drakter, 

drikkeflaske etc. etc. 
7. FK skal være kontaktledd mellom foreldre/ trener / leder for fotballgr. 
8. FK skal i samarbeid med trener og leder for fotballgr. finne ut hvilke fotball 

turneringer og cupper det vil delta på i løpet av sesongen. 
9. FK tar ansvar for sosiale tiltak med laget, og sammen med de andre lagene. 


