
Trenerens ABC
• Organisering av laget:

• Trener: Kalle inn til trening, kamp og cup. 2-3 trenere, 
avhengig av størrelse på gruppen: 6-8 åringer trenger 
litt flere voksne, maks 5-6 barn per voksen.

• Oppmann: Holde tak i laget med å melde på cup, serie, 
dialog med klubben, passe på at laget har alt av utstyr 
de trenger.

• Foreldrekontakt: Arrangere sosiale sammenkomster for 
laget og bidra til klubben med å gjennomføre 
klubbarrangement. Skaffe evt kake, vakter til kiosk, 
parkering etc. Div. oppgaver for å kunne gjennomføre 
klubbarrangement til glede for alle lag. (Dugnader)

• Hvordan kommunisere med laget og foreldrene: 
Opprett Spond gruppe (søk opp app). Legg inn all kontaktinfo 
om spillere og foreldre, hold denne oppdatert ved frafall og 
nye som kommer til.

• Lagskonto: Kontakt Sparebanken Sør og be de opprette 
lagskonto. Konto kalles jente/gutt + fødselsår på gruppen. 
kariskeie.nilsen@srregnskap.no

• Arrangere egen cup/miniturnering: Dersom dere 
ønsker å lage cup for eget lag eller melde på til miniturnering 
(ca april), ta kontakt med Kenneth Hansen. 
kenneth@hansenoppmaaling.no

• Treningstider: Finner dere på Imås hjemmeside. Spørsmål 
og ønske om treningstider kontakt Kenneth Hansen.

• Utstyr: Hvis du mangler treningstøy, baller, kjegler, vester 
eller annet som ikke finnes i ballrommet, ta kontakt med Jan-
Asle Gustavsen. janasle@hotmail.com



Trenerens ABC
• Trenerkompensasjon: Hvert år etter sesongen kan det 

søkes om trenerhonorar opptil 3000kr per lag fra klubben. 
Hovedtrener: 1500kr, assistent trener 1: 750kr, assistent 
trener 2: 750kr. Skjema på hjemmesiden. Mange lag gir dette 
til lagskassen, men opp til hver enkelt trener.

• Dommer og dommerutgifter: 11’er kamper settes 
dommer opp av kretsen. Alle andre kamper må hvert lag sette 
opp dommer til egne hjemmekamper. Trener/oppmann for 
laget må legge ut for betaling og sende inn til klubben i 
etterkant for refusjon. Skjema hjemmesiden. Dommer 
ansvarlig John Åge Mjåland: john.age.mjaland@jjuc.no

• Melde inn ny spiller: Send mail til imaas.su@gmail.com
med fullt navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte og e-
post foresatte. Alle kan prøve seg på trening en periode før de 
meldes inn. Skal de spille kamp/cup må de være registrert 
som medlem i Imås.

• Låne klubbhus/rom: Alle lag kan låne klubbhus til 
arrangement for laget, for noen timer eller for overnatting. 
Det må evt være våken nattevakt og søknad må sendes til 
brannstasjonen for godkjenning. Booking via hjemmeside. 
Spørsmål rundt dette kan rettes til imaas.drift@gmail.com

• Nøkkelbrikke: Trenger ny brikke: Ta kontakt med 
vaktmester imaas.drift@gmail.com. Brikken virker ikke: Leder 
bane/hall: Tore Møretrø torecm@gmail.com

• Trening: Hvis du vil ha hjelp med trenerutdanning eller 
treningsinnehold, øktplaner, periodeplaner eller annet som 
gjelder gjennomføring av trening og kamp, ta kontakt med 
trenerkoordinator Mattias Hortin. mhortin@hotmail.com


