1.4 Rollebeskrivelse for Trenerveileder
Trenerveileder er ansvarlig for at klubbens trenere er skolert til å gjøre en best mulig
jobb for våre fotballspillere. Både på treningsfeltet og i kamp. De sentrale
ansvarsområdene er rekruttering og oppfølging av trenere, holde Grasrottrenerkurs og
gjennomføre konkrete tiltak at sportsplanen blir fulgt samt ansvar for trenerforum.
I Hommelvik fotball blir trenerveilederrollen delt i to:
•

Trenerveileder barnefotballen: 6 – 9år

•

Trenerveileder ungdomsfotballen: 10 – 17år

Oppgaver og ansvarsområder til trenerveileder
•

Trenerveileder er, sammen med Sportslig Utvalg (SU), ansvarlig for at sportsplanen
legges til grunn for all gjennomføring av aktiviteter i klubben.

•

Bidra i utarbeidelse av en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
Hovedansvarlig for dette er barnefotball- og ungdomsfotballansvarlig.
o

Ansvarlig for egne trenerforum for mindre grupper av trenere etter behov.
F.eks at trenerveileder for 6-9år holder eget trenerforum for denne gruppen.

•

Skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål. Være en
samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerne. Motivere og bidra til at de føler
mestring, trygghet og trivsel. Skape engasjerte trenere!

•

Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere får
nødvendig utdanning. Holde grasrottrenerkurs, delkurs 1 og 2.

•

Bidra sammen med Barnefotballansvarlig og Jentefotballansvarlig i oppstart av nye
årskull. Ha oversikt over nye trenere som kommer inn i klubben.

Årshjul for Grasrottrenerkurs delkurs 1 og 2
Høst (august/september)
•

Delkurs 1 for alle nye trenere i klubben.

Vår (april/mai)
•

Delkurs 2

Årshjul for trenerforum
Her er trenerveileder med som støttespiller for barne- og ungdomsfotballansvarlig, men har
noen viktige punkter på agendaen. Disse er fordelt slik:
Januar/februar: Trenerforum 1
•

Nye trenere er på plass

•

Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.

•

Tema fra sportsplanen (f.eks hospitering, differensiering, ekstra treninger ol.)

Mars/april: Trenerforum 2
•

Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.

•

Påmelding til kurs.

•

Planlegger delkurs 1 og 2 på Mersalg Arena, Hommelvik

•

Info og kurs om treningsøkta.no

•

Tema fra sportsplanen (f.eks hospitering, differensiering, ekstra treninger ol.)

Oktober/november: 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.

•

Tema fra sportsplanen (f.eks hospitering, differensiering, ekstra treninger ol.)

2. Rapportering og oppfølging
Trenerveilederrollen er organisert under Sportslig utvalg, og trenerveiledere rapporterer til
Sportslig leder.
Det er Sportslig leder som har ansvaret for å følge opp trenerveilederne i klubben.

3. Krav til kompetanse og erfaring
•

Engasjert trener som ønsker å bidra til økt kvalitet på trenerkorpset i barne- og
ungdomsfotball i klubben.

•

Foreldretrener som har vært i klubben over flere år.

•

Person som er motivert for trenerveilederrollen; i enten barnefotballen eller i
ungdomsfotballen i klubben.

•

Minimum tatt Grasrottrenerkurs 1-4, evt har kompenserende erfaring som spiller eller
annen relevant trenererfaring/-kurs.

•

Gjennomføre trenerveilederkurset som NFF Trøndelag holder.

Trenerveileder i Hommelvik for sesongen 2020
6 – 9 år: Trine Nordgård Stensaas, trine.stensaas21@gmail.com, 959 05 325
10 – 17 år: Ikke besatt p.t.

