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Sportslig leder
Sportslig leder
Sportslig utvalg
Trenerveileder er delt i tre områder. En for barnefotballen, en for
ungdomsfotballen og en for seniorfotballen.
Ivareta oppfølgingen av klubbens trenere, og være bindeleddet mellom
klubben og klubbens trenere i barne-, ungdoms- og seniorfotballen
Kompetanseutvikling hos trenere i henhold til Trøndelag Fotballkrets (TFK).
Oversikt over hvor vi er, hvor vi skal og hva som må gjøres.
Tett samarbeid med Sportslig leder og de øvrige treneransvarlige med
fokus på det sportslige utviklingsarbeidet i klubben og forankring og
implementering av dette.

Arbeidsoppgaver:

Sportsplan:
Ansvarlig for at sportsplan legges til grunn for gjennomføringen av
aktiviteten i klubben. Sammen med sportslig leder implementere
sportsplan i RILFO hos trenere, spillere, foreldre og andre.
Sikre samhandling mellom alle trenere
- Oppfølging av sportsplan
- Følge treningsøkta – rød tråd
- Dialog mellom trenere for kvalitativ gjennomføring av alle
treningsøkter
- Bistår hverandre ved forfall til treninger
- Treningsgjennomføring i ferier
Trenerforum:
Ansvar for gjennomføring av minst 3 trenerforum i løpet av året.
Aktuelle tema for trenerforum:
- Klubbens verdier, mål, ambisjoner
- Sportsplan, Retningslinjer
- Kompetanseutvikling - sportslig utvikling, treningsarbeid, kurs
- Planlegging av sesong, med treninger, treningssamlinger, seriespill,
cuper osv.
- Statusrapportering
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-

Sommer/ferietreninger (sørge for tilbud til alle gjennom hele
sommeren, samkjøring)
Tema i tiden – se tema som legges ut fra NFF / TFK
Førstehjelp
Dommere – invitere Dommeransvarlig/dommere til å komme å
fortelle om sitt arbeid

Klubbens trenere:
Veiledning av klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål. Trener for
trenerne. Veiledning av trenere i forhold til fokus på utvikling av keepere.
- Oppmøte og oppfølging på feltet
- Etter avtale med trenere, kunne komme inn å kjøre ei økt av og til
Rekruttering av nye trenere sammen med Sportslig leder og Sportslig
utvalg.
Kartlegge kompetanse, bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning og
sørge for at trenere melder seg på kurs. Fokus på keeperutvikling/trening
er en viktig del av dette.
Planlegge og gjennomføre Barnefotballkveld for alle trenere i
barnefotballen, og Ungdomsfotballkveld for alle trenere i
ungdomsfotballen. Kan bruke instruktører fra egne trenerrekker.
Se rollebeskrivelse for rekrutteringsansvarlig.
Jobbe med keepersituasjonen i klubben – utvikling, kursing, trening inn
mot alle lag
Kommunikasjonskanal gjennom gruppens FB-side Trenere Røros IL Fotball
Annet:
Sørge for sportslig gjennomføring av rekrutteringsarrangement.
Delta på kurs- og kompetanseheving i regi av NFF/TFK
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Retningslinjer fra kvalitetsklubb
Brukes som grunnlag og input for utvikling av rollen
Treneransvarlig
Beskrivelse

Gjennom kriteriekravet i Kvalitetsklubb gis noen føringer på funksjoner som klubben må ha
på plass. Ett av kriteriene for å bli kvalitetsklubb er å ha en eller flere roller som ivaretar noen
kjerneoppgaver for styring av god aktivitet. En kvalitetsklubb skal enten ha en
trenerkoordinator og/eller en trenerutvikler. Begge funksjoner skal ivareta oppfølging av
klubbens trenere. Noen klubber vil fordele oppgavene på flere personer og vil ha god nytte av
et skille mellom en trenerkoordinator og en trenerutvikler. I NFFs kursmateriell vil man finne
et skille mellom de to rollene. For mange vil rollene gå i hverandre, og de fleste klubbene vil
ha én person som innehar oppgavene til begge rollene.
Oppgavene til en trenerkoordinator eller en trenerutvikler kan være flere. De sentrale
områdene skal være rekruttering og oppfølging av trenere, et ansvar for å gjennomføre
konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og ansvar for trenerforum.
Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne
Veiledning

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenere.
I denne veiledningen er det synliggjort noen oppgaver og ansvar som ligger til rollen for
oppfølging av
trenere. Oppgavesettet er veiledende og tenkt som hjelp til klubben når rollen skal etableres.
Det står fritt til klubben å bestemme hvilke oppgaver som legges til denne rollen i egen klubb.
Det sentrale i NFF Kvalitetsklubb 1 er at rollen er etablert og at det foreligger en
rollebeskrivelse.
Sportsplan:
•

Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

Trenerforum:
•
•

Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal
organiseres.
Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.

Klubbens trenere:
•
•
•

Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener
for trenerne!
Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
Rekruttering av nye trenere.

Årshjul for trenerutvikleren/Trenerforum:
Feb./mars: Trenerforum 1:
•
•
•

Gjennomgang av klubbens sportsplan.
Nye trenere er på plass.
Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.

Juni: Trenerforum 2:
•

Evaluering av vårsesongen.
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•
•

Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.
Påmelding til kurs.

Nov./des.: Trenerforum 3:
•
•
•
•

Evaluering av sesongen.
Planlegging av ny sesong.
Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.
Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

Flere trenerforum knyttet til konkrete temaer i klubbens sportsplan kan selvfølgelig
gjennomføres, men tre trenerforum skal gjennomføres for at klubben skal kunne være en
kvalitetsklubb.

