
 

Pedersöre fotbollsförening r.f. 

Lagfunktionärer 2018 

 

1. Roller i ett PeFF lag 

I varje PeFF lag finns personer som har följande roller och har olika uppgifter att 

utföra under träning, match och ”annars”. 

 

 
 

Observera att en person kan ha flera roller, så som ”kontaktperson” traditionellt 

som varit både lagledare och lagförälder i PeFF. Idén med den uppdelningen är 

här att ett lag kan dela på två personer så att lagledaren har hand om det 

administrativa som rör lagets eget fotbollsspelande och spelare, medan 

lagföräldern koordinerar föräldrarnas insatser utanför så som försäljning (WC 

papper), kiosk-, disco- och andra talkon som föreningen bedriver. 

2. Tränarens uppgifter 

Träning o Har med all utrustning som behövs 
o Samlar truppen och förklarar dagens träning kort 
o Leder träningsövningarna 
o Grupperar och instruerar efter individers färdigheter så att 

varje spelare får utvecklingsmöjlighet 

Matcher o Har med all utrustning som behövs 
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o Drar matchmöte (t.ex. 1/2h innan avspark) med spelarna, 
sätter målsättning (ej resultatbaserat, utan lag och/eller 
individuella prestationsmålsättningar) 

o Utser vem spelar, på vilka positioner, när och hur länge, 
inklusive lagkapten 

o Drar uppvärmning 
o För matchdagbok (endast internt) och speltidsstatistik 
o Ger konkret feedback åt spelare vad som görs bra 
o Hjälper spelare (frågande) att hitta alternativ/förklaringar till 

felaktiga utföranden 
o Instruerar (vid behov) spelarna under matchen 
o Hjälper spelarna att fort glömma misstag och gå vidare i 

matchen 
Annars o Deltar i träffar/möten som föreningen ordnar 

o Föreslår träningsmaterialanskaffningar, utbildningar åt 
junioransvarig 

o Utbildar/lär sig, både på egen hand och via ordnade kurser 
o Göra säsongsplanering 
o Kalla till säsongsmöte med föräldrar, gör upp spel-regler 
o Se till att laget har tränarutrustning, inklusive första hjälp 

(påfyllning) 
o Fixa träningsmatcher 
o Planera träningarna 
o Planera inför matcher, inklusive speltidsfördelning och 

positioner. 
 

3. Spelarens uppgifter 

Spelaren har inga egentliga funktionärsuppgifter. Skyldigheter beskrivs i lagets 

spelregler. Utanför match och träning kan spelaren få hemläxor – övningar att 

göra på egen hand.  

 

Äldre juniorer kan få talkouppgifter av lagföräldern, så som Disco, försäljning i 

kiosk under hemmamatcher. 
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4. Lagledarens uppgifter 

Träning o Informerar, diskuterar med föräldrar om aktuella ärenden 
o Skriver/fördelar föreningens och lagets information 
o Frågar upp bekräftelse för deltagande i närliggande matcher 
o Tar upp storlekar för skjortor och annan lagutrustning som ska 

anskaffas åt spelare 
o (behöver inte hjälpa till med själva träningen, ifall inte tränaren 

frågar om hjälp – kan lika bra skötas av förälder) 

Matcher o Påminner spelare och föräldrar om matchers samlingstider 
o Fyller i, och lämnar in laguppställning åt arrangören 
o Hjälper (vid behov) tränaren med byten och omplåstring, men 

ger inte instruktioner om spelet 
o Sköter TASO (där det används) 
o Anmäler spelare (7-11 år) som fått Fair Play (gröna kortet) i 

matcherna på www.kaikkipelaa.fi 

Annars o (Mycket av nedan är i samarbete med lagets tränare) 
o Deltar i för föreningens grupp för evenemangplanering (de 

evenemang som berör laget och hela PeFF) 
o Deltar i lagledarmöten ordnade av föreningen 
o Upprätthåller spelarlistan 
o Ser till att alla spelare betalar PeFF spelaravgift och spelarlicens 

(hjälper föräldrar med PeliPaikka) 
o Sköter lagets allmänna e-info (e-post, WhatsApp, SMS, 

www.peff.nu, Facebook) 
o Har hand om lagets ekonomi = eget bankkonto 
o Kalla till säsongsmöte med föräldrar och tränare 
o Lämna in lagets spelregler på webben  
o Anmäler laget till turneringar och serier 
o Fungerar som kontaktperson till arrangörer och motståndare 
o Betalar lagets avgifter och räkningar som föreningen inte 

betalar direkt 



 

Pedersöre fotbollsförening r.f. 

Lagfunktionärer 2018 

 

o Beställer spelarskjortor och andra kläder i samråd med 
textilansvarig 

 

För att föreningens verksamhet ska löpa ser lagledaren till att de uppgifter som 

på begäran ska lämnas in till styrelsen, kassören eller någon annan inom 

föreningen lämnas in inom utsatt tid (t.ex. spelarlistor för fakturering, serie- och 

turneringsanmälningar. 

5. Lagförälderns uppgifter 

Träning o Informerar, diskuterar med föräldrar om aktuella ärenden. 
o Delar ut medlemsinbetalningar för lagets understödande 

föreningsmedlemmar (föräldrar, syskon, mor-/farföräldrar, 
släktingar) 

Matcher o Koordinerar eventuell samåkning/transporter till matcher 
o Påminner om föräldrarnas roll på matcher = positiv support 

Annars o Deltar i lagföräldramöten som ordnas av talkogruppen 
o Lagets kontaktperson för gemensam försäljning (WC papper) 
o Gör upp lagets interna fördelning av funktionärer (kiosk, 

korvgrillning, parkering, ...) på hemmamatcher och -turneringar 
o Fördelar kiosk-, disco- och andra talkoturer bland lagets 

föräldrar 

 

För att föreningens verksamhet ska löpa ser lagföräldern till att de uppgifter som 

på begäran ska lämnas in till styrelsen, kassören eller någon annan inom 

föreningen lämnas in inom utsatt tid (t.ex. lista med kontaktuppgifter, 

försäljningslistor etc.). 

6. Förälderns uppgifter 

Föräldrarna har viktiga stödande funktioner i laget. Se lagets spelregler. De mest 

centrala utöver vad som där beskrivs är: 

Träning o Assistera tränaren vid behov 
o Småplåstra/trösta om skadade spelare 



 

Pedersöre fotbollsförening r.f. 

Lagfunktionärer 2018 

 

o ”Boll-Kalle” o.d. hjälp på sidan av planen 
Matcher o Samåker eventuellt med andra spelare och föräldrar 

o Påminner om föräldrarnas roll på matcher = positiv support 
Annars o Utför talko-insatser (kioskförsäljning, korvgrillning, disco, ...) 

som lagföräldern koordinerar 
o Hjälper/uppmuntrar spelare med egen träning/hemläxor 
o Ser till att spelaren känner sig omtyckt oberoende hur det går i 

fotbollen ! 

 

Föräldern meddelar inom utsatt tid när lagledaren/tränaren begär om svar på 

något som rör lagets verksamhet, inlämna försäljningslistor samt pengar som 

samlas in för något inom utsatt tid etc. 


