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Nærmeste foresatt:
Styreleder i Hommelvik IL Fotball
Sjef/leder for:
Sportslig utvalg i Hommelvik IL Fotball og Trenerutvikler
Merknad:
Hovedoppgave/Ansvarsområde
Hovedoppgave:
Ansvarlig for å ta fortløpende beslutninger sammen med styreleder/styret i saker som gjelder
sportslige vurderinger. Dette gjelder saker mot kretsen, og internt.
Ansvarlig for å samarbeide med trenerutvikler, og ta opp relevante saker med han.
Lover og regler
Sportslig leder skal sørge for at HIL fotball drives i henhold til gjeldene lover og regler, herunder
bestemmelser for barne-og ungdomsfotball, samt at klubbens sportslige retningslinjer følges. De
sportslige retningslinjene skal revideres etter behov- og være bredest mulig forankret i klubben.
Endringer må vedtas av årsmøtet.
Engasjement
Sportslig leder er ansvarlig for å holde kontakt med lagene, og sørge for at klubben henger godt
sammen på tvers av lagsgrenser. Det er sportslig leders ansvar å sørge for at alle som legger ned mye
godt arbeid rundt lagene, skal bli sett og verdsatt.
Arbeidsoppgaver
Oppgave 1: Delta i styremøter på vegne av sportslig utvalg og legge frem saker fra SU der.
Oppgave 2: Kalle inn til, og gjennomføre møter i sportslig utvalg. Få satt agenda og skrevet
møtereferat. Kalle inn relevante personer i tillegg til utvalgsmedlemmene.
Oppgave 3: Få gjennomført aldersblandete ekstratreninger i samarbeid med trenerutvikler.
Viktig tiltak for å samle trenere og unger på tvers av lagene.
Oppgave 4: Delta på fotballederkurs i regi av kretsen.

Oppgave 5: Hjelpe til med å legge til rette for at klubben kan være vert for trenerutdanning i
regi av kretsen, i samarbeid med styret.
Oppgave 6: Få meldt inn aktuelle kandidater til samlinger i regi av kretsen, i samarbeid med
leder/nestleder og de aktuelle trenerne-til rett tid.
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Oppgave 7: Få gjennomført trenerforum i samarbeid med trenerutvikler/trenerkoordinator.
Oppgave 8: Spre relevant informasjon og spørsmål ut til lagene.
Oppgave 9: Utarbeidelse av sportsplan

Myndighet/ Beslutninger
Typiske beslutninger stillingsinnehaveren selv treffer

Typiske beslutninger som skal godkjennes på høyere nivå

Revisjon av sportsplan og sportslige retningslinjer.

Fullmakter
-

Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon)
Internt (med hvem og om hva)

Med trenerutvikler om bl.a Hommelvik-Extra økter, med styreleder og nestleder ifht løpende
beslutninger som skal tas, med lagledere vedr gjennomføring av trenerkurs/spillere og trenere som
markører på disse.
Eksternt (med hvem og om hva)
Fotballkretsen, vedr. innmeldinger til samlinger og kurs, og som verter for kurs i kretsens regi.

Krav til kompetanse
Krav til utdanning
Må ha:

Ingen formelle krav.

Ønskelig:

Sportslig erfaring og gode samarbeidsevner.
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