
DUGNADSHJUL FOR KIL-LAGENE, SPILLERE OG FORESATTE  

Miniputter, aldersbestemte og seniorlagene 

Tilvenningsgruppa- 
mix 6 år 

 Ingen fastlagte oppgaver, men må være forberedt på å bli satt opp 
på lister til oppgavene for minilagene hvis ikke det lykkes å fylle 
dem. 

NÅR OG HVEM: OPPGAVER/GJØREMÅL: 

Mini 7, 8, 9, 10 år Januar: 
Kontaktpers./dugnads-
ansvarlig 

Kontaktperson på hvert lag i disse årsklassene danner komitee til 
Fotballens Vårslepp. Første møte i januar til fordeling og 
gjennomgang av stasjoner/oppgaver. 

Mars/april: 
Foresatte 

FOTBALLENS VÅRSLEPP, BYGGVELL CUP: 
Oppgaver til/under turneringen, instrukser/oppgaver/vaktlister blir 
sendt ut til alle 

Mai/juni/aug/sept: 
Foresatte 

KIOSK STADION: 
 I kampsesongen. Det settes opp lister av hovedleder, 1 – 2 vakter 
pr. foresatt pr. sesong. 

Hele året:  
Foresatte 

Foresatte kan bli satt opp på lister hvis det trengs på evt. andre 
turneringer/arrangement for disse aldergruppene 

  

Gutter/Jenter 11 
Gutter/Jenter 12 
 
 
 

Januar: 
Kontaktpers./dugnadsans. 
 

Kontaktperson for disse årsklassene er med å danner komitee til 
Fotballens Vårslepp.  Første møte i januar til fordeling og 
gjennomgang av stasjoner/oppgaver. 

Januar – juni: 
Turneringsans. + trenere 
 

Lagets turneringsansvarlig deltar i komitee for årets 
sommerturnering som starter planlegging tidlig i sesongstart. 

Mars/april: 
Foresatte 

FOTBALLENS VÅRSLEPP: 
Oppgaver i forb. med denne turneringen, lister med oppgaver/tider 
blir sendt ut.  

Mars – mai: 
Kontaktpers/dugnadsans. 
+ spillere 

REISELODD: 
Kontaktpers./dugnadsansv.  for hvert lag henter og organiserer 
Reiseloddene blant spillere på sitt lag. Spillerne selger lodd. 

August: 
Kontaktpers/dugnadsans. 
+ foresatte 

TINE FOTBALLSKOLE: 
Ansvarlig for Kjøkken,; lunsj/kiosk og  grilling  
Kontaktpers/dugnadsans. setter opp lister og organiserer 
oppgavene. 

Hele året: 
foresatte 

Foresatte kan bli satt opp på lister hvis det trengs på evt. andre 
turneringer/arrangement for disse aldergruppene 

  

Gutter/Jenter  
13 - 15 
 
 

Januar: 
Turneringsansv. + trenere 
 

Danner sommercup-komitee på møte i jan. og velger hvilken 
sommerturnering. Hvert lag får oversikt over hvor mange spillere 
som ønsker å delta og hvor mange lag. Starter 
forberedelse/organisering av sommerturneringen 

Januar – juli: Sommercup-komiteen har jevnlige møter om status 

Mars – mai: 
Kontaktpers. + spillere 

REISELODD: 
Kontaktpers./lagleder for hvert lag henter, signerer, organiserer og 
deler ut reiseloddene til spillerne på sitt lag.  Samler inn igjen og 
leverer. 

Febr. – Mai: 
Kontaktpers./Dugnadsansv. 
 

17 MAI: 
Lagets dungadsansvarlig får oppgavene av adm., organiserer og 
fordeler oppgaver til foresatte + evt. spillere på laget sitt. 

Mai: 
Foresatte + evt. spillere 

17 MAI: 
Oppgaver i forb. med 17 mai 
Vaktlister blir sendt ut fra kontaktpers./dugnadsansv. 

Hele året: 
Foresatte + spillere 

Oppgaver ved evt. andre turneringer/arrangement som kan bli arr. 
for disse aldersgruppene. 

 

 

 

 



Gutter/Jenter 
16 - 19 
 
 
 

Januar: 
Turneringsansv. +  
trenere 

Danner sommercup-komitee på møte i jan. og velger hvilken sommerturnering de 
ønsker å delta på.  De får oversikt over hvor mange spillere som ønsker å delta, og 
evt. hvor mange lag. Starter forberedelse/organisering av sommerturneringen 

Januar – juli: 
Turneringsansv. + 
trenere 

Sommercup-komiteen har jevnlige møter om status 

Febr. – mai: 
Foresatte + spillere: 
 

17 MAI: 
Lagets dungadsansvarlig får oppgavene av adm., organiserer og fordeler oppgaver 
til foresatte + evt. spillere på laget sitt. 

April: 
Spillere 

TURNERINGEN FOTBALLENS VÅRSLEPP: 
Dommere/evt.. kan få andre oppgaver – Fotballens Vårslepp turnering 

August: 
Spillere 

TINE FOTBALLSKOLE: 
Instruktører, lister sendes ut. 

Mars – Mai: 
Kontaktpers./ 
dugnadsansv. 
+ spillere 

REISELODD: 
Kontaktpers./dugnadsansv.  for hvert lag henter og organiserer Reiseloddene, 
deler ut  til spillere på sitt lag sitt, har oversikt og leverer inn igjen til adm. i klubb. 

Oktober: 
Kontaktpers./ 
dugnadsansv. + 
spillere 

TV-AKSJONEN: 
Kontaktpers./dugnadsansv. møter på infomøte i kommunen.  Organsierer/fordeler 
ut roder til bøssebærere.  Spillerne er bøssebærere under tv-askjonen. 

Hele året: Oppgaver ved evt. andre turneringer/arrangement/aktiviteter som kan bli arr. for 
disse aldersgruppene 

   

DAMELAG 
A-LAG 
B-LAG 

Mars – mai: 
Kontaktperson + 
+ spillere 

REISELODD: 
Kontaktpers./dugnadsansv.  for hvert lag henter og organiserer Reiseloddene blant 
spillere på sitt lag, deler ut, holder oversikt og leverer inn igjen til adm. i KIL. 

 April: 
Spillere 

TURNERINGEN FOTBALLENS VÅRSLEPP: 
Oppgaver i forb. med turneringer som dommere, kan få kiosk og riggeoppgaver i 
tillegg. 

 August: 
Kontaktperson . + 
spillere 

TINE FOTBALLSKOLE: 
Alle MÅ sette av minst 2 dager som instruktører/evt. dommere. Kontaktpers. for 
lagene setter opp lister med oppgavene og sender spillerne, følger opp om 
oppgaven. 

 Hele året: 
Spillere 

Oppgaver ved evt. andre turneringer/arrangement/aktiviteter som kan bli arr.i 
klubb. 

 


