
Velkommen til 
Elnesvågen og Omegn Idrettslag

Barnefotball i EOIL
vennskap - mestring - trivsel

INFORMASJON OM SESONGEN 

• Barn under 6 år betaler ikke treningsavgift, kun kontingent kr 200,-

• Klubben sponser drakter, hver enkelt må selv sørge for leggskinn og sko

• Som medlem i klubben får du 20% rabatt hos Intersport Elnesvågen

• Klubben oppretter egen Facebook-gruppe for kommunikasjon innad i 

laget. Vi legger ut informasjon om klubbdrift og nyheter på www.eoil.no

• Dersom du lurer på noe mer så ta gjerne kontakt med  

daglig leder Geir Nås på telefon 93044241



Velkommen i Elnesvågen og Omegn Idrettslag sin fotball-
avdeling.  I denne brosjyren vil vi informere litt om hva vi står for og hva 
som trenger å organiserers i forbinelse med å organsiere barnefotball.

Vi i EOIL  vil at alle barn skal føle at de er velkommen og føle seg trygge i 
klubben. Å være trygg er et ansvar både barn og voksne kan bidra til.  På 
sitt beste skaper idretten mestringsfølelser og vennskapsbånd som kan 
vare livet ut. Vi håper at nettopp ditt barn får oppleve dette gjennom EOIL.

EOIL har rundt 400 aktive medlemmer. Det krever en del å holde styr og 
orden på alle behov.. Vi har ansatt daglig leder som er bindeleddet mellom 
de frivillige og klubben, men alt sportslig drives på frivillig basis. Vi har alltid 
bruk for frivillige som ønsker å bidra. 

Våre viktigste inntekter forutenom fra sponsorer stammer fra turneringer 
og tiltak vi arrangerer. Det må derfor påregnes at en er med å bidrar med 
noe i den forbindelse. Vi har en dugnadsplan som blir bestemt i forkant av 
hver sesong slik at folk vet antall timer de trenger å bidra med. 

Vi trenger også noen bestemte roller i hvert lag. Dette er trener, dugnad-
sleder og lagleder. Personer med disse vervene fyller sine pålagte 
dugnadstimer gjennom å utføre disse oppgavene.

Trener skal:

• Lede laget på treninger og kamper
• Se den enkelte og behandle alle spillere rettferdig
• Bidra til gode holdninger til «fair play» i laget du trener
• Bidra til at alle er gode representanter både på og utenfor banen

Lagleder skal :

• Holde oversikt over knøtteserie og cuper. 
• Etterspørre om hvem som vil melde seg på i grei tid i foveien. Melde inn 

antall lag/spillere  innen gitt frist. 
• Sammen med trenere finne ut av hvilke cuper i nærområdet som er 

aktuelle i vår og høst-sesong, se klubbens regler for dette på eoil.no
• Stille på lagledermøte en eller to ganger i året.
• Koordinere drakter og eventuelt annet utstyr, i samarbeid med trenere. 
• Ta initiativ til sosiale tiltak for laget, et par ganger i året. (dette kan være 

istedefor trening) 

Dugnadsleder skal:

• Følge med på dugnadsplan, sørge for å informere om kommende  
dugnader i god tid.

• Sette opp lister med foresatte/oppgaver med navn når det er dugnad.
• Føre liste over utførte dugnadstimer. Se på eoil.no for mere info an-

gående timeantall og regler for dette.
• Møte opp på et par møter i året, gjerne i forkant av arrangement i regi 

av klubben. (Romsdalsbankens fotballcup, Tine Fotballskole..)
• Informere videre på lagets side om dugnader som angår drift og 
• vedlikehold i regi av klubben.

Personer med verv i EOIL får: 

• Klubbklær til en verdi av 1000 kroner per sesong 
• Tilbud om sesongkort på Aker Stadion


