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Hovedoppgave:
Sørge for lagspåmelding etter oppsett fra SU.
Ansvarlig for vedlikehold av FIKS med tanke på spilleberettigelse og forsikring, herunder også
oppfølging av spilleoverganger.
Ansvarlig for at alle lagledere og dommere blir gjort kjent med hva FIKS er og hvordan det skal brukes

Arbeidsoppgaver
FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av Norges Fotballforbund.
NFF sentralt og kretsene har benyttet FIKS ifbm serie-/kamp og dommeradministrasjon siden sesongen 2009. I tillegg fikk
samtlige av landets dommere tilgang til FIKS (Dommerklient) i sesongen 2009. I 2010 fikk alle klubber tilgang til sin egen
”Klubbklient”.
FIKS gir oversikt over alle baner som benyttes i Norge. I tillegg administreres alle kampene via FIKS. Fra og med
Ungdomsfotballen (13 år) skal det fylles ut kampkort som laglederne må følge opp. Det betyr at alle spillere, trenere og
lagledere må være registrert i FIKS. I FIKS administreres også gule og røde kort, slik at dommere har et spesielt ansvar for
oppfølging. Alle kampendringer må oppdateres i FIKS for blant annet å unngå kollisjon mellom kamper på samme bane.

Oppgave 1 Lagspåmelding alle aldre
Oppgave 2 Spilleroverganger
Oppgave 3 Legge inn nye spillere
Oppgave 4 Legge inn nye klubb-brukere

Oppgave 5 Legge inn anti lag ifb med lagspåmelding
Oppgave 6 Sørge for intern kursing av FIKS-brukere i klubben

Myndighet/ Beslutninger
Typiske beslutninger stillingsinnehaveren selv treffer

Legge inn nye spillere som tidligere ikke har vært aktive
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TID (%)
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Typiske beslutninger som skal godkjennes på høyere nivå

Spilleroverganger der spiller ikke har gjort opp for seg

Fullmakter

Legge inn lag etter oppsett fra SU
Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon)
Internt (med hvem og om hva)

SU leder
Styreleder og Nestleder
Lagledere
Eksternt (med hvem og om hva)

Krets om påmeldinger
Krets ved problemer på overganger
Andre klubber vedrørende overganger
Krav til kompetanse
Krav til utdanning
Må ha:

Generell datakunnskap, samt noe kunnskap om struktur i krets og klubb
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