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Rollebeskrivelse for trenerveileder ILH Fotball (oppdatert 31.05.19) 
 

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 trenerveileder/Trenerforum: 

Feb./mars: Trenerforum 1: 

• Gjennomgang av klubbens sportsplan. 
• Nye trenere er på plass. 
• Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen. 
• Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende vår. 
• Påmelding til kurs. 

 

Juni: Trenerforum 2: 
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• Evaluering av vårsesongen. 
• 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. 

 

Trenerveileder får med seg andre fra sportslig utvalg til gjennomføring av de ulike 
oppgavene.  

Distribuere aktuell informasjon fra sine ansvarsområder på hjemmeside og i sosiale 
medier. 
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