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Ansvarsområde:

Styret RILFO
Styrets Leder
Styret RILFO, Sportslig utvalg
Lede sportslig utvalg, som har sportslig ansvar for hele klubben.
Rekruttering av sportslig utvalg gjøres av styret etter innspill fra sportslig
leder og i tråd med organisasjonskart RILFO.
Klubbens verdigrunnlag og Fair Play
Vurdering og klare tanker om hvor klubben er sportslig, om ambisjoner og
målsetninger på kort og lang sikt
- For seniorlag (herrer/damer)
- For ungdomsfotballen
- For barnefotballen
Tanker rundt klubbidentitet/spillemåte. Hvordan kan RILFO lykkes best
mulig på kort- og lang sikt

Arbeidsoppgaver:

Sportslig utvalg:
Leder for klubbens sportslige utvalg (SU). Se egen instruks for SU
Legge frem innstilling på saker fra SU inn til styret (økonomi, endringer i
sportslig utviklingsplan, trenerkabaler, lagspåmeldinger mm)
Sportsplan:
Kontinuerlig vurdere styrker og svakheter i sportslig utviklingsplan, og
komme med forbedringer i henhold til de vedtak og vurderinger som blir
gjort i RILFO, og klubbens ambisjoner og målsetninger. Skriftliggjøre alt
utviklingsarbeid og etterarbeid med tanke på sportslige innstillinger og
vedtak
Være ajour på barnefotballens regelverk, spillformer, samt klubbens egne
regler og ambisjoner.
Ansvarlig for oppfølging av differensiering og hospitering etter
retningslinjer i sportslig utviklingsplan.
Sammen med treneransvarlige implementere sportsplan i RILFO hos
trenere, spillere, foreldre og andre.
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Trenere:
Ansvarlig for prosess knyttet til trenerengasjement i henhold til årshjul.
Finne de beste sammensetningen for klubben opp mot målsetninger.
Trenerkabal vedtas av styret etter innstilling fra sportslig leder/utvalg.
Velge hovedtrenere for hvert lag.
Føre oversikt over alle trenere i klubben, med navn, telefonnummer og epostadresse. Sørge for at info om alle trenere og lagledere blir
videreformidlet til politiattestansvarlig for innhenting av politiattest.
Sørger for tilgang i S2S(treningsøkta.no) for klubbens trenere, samt bidra til
opplæring og innføring av dette systemet.
Annet:
Vurdere behov for teknisk utstyr opp mot klubbens ambisjoner og
målsetninger
Delta på kurs- og kompetanseheving i regi av NFF/TFK
Bistå RILFO i jobben mot Kvalitetsklubb

