
Sportsleg leiar i Larsnes IL fotball 

Leiar av Sportslig utval 

Sportsleg leiar + trenarveiledar sit i klubben sitt sportslige utval som er klubbens øvste 

sportslige organ  

Utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – 

og at disse blir følgt  

Skaffe trenarar og personer i andre sentrale sportslige verv – skape gode team rundt laga  

Prioriteringar ( anlegg, trenere etc.)  

Utvikling av sportslig kompetanse blant trenarane i lag med trenarveiledar 

Differensiering (som inkluderer hospitering) 

 

Krav til Sportslig utval  

Skal ha det overordna ansvaret for alle spørsmål knytt til sportslige aktiviteter i Larsens IL 

Fotball i alle aldersgrupper  

Skal ha ansvar for forvaltning og vidareutvikling av sportsplanen. 

 

Kvalitetsklubb 

Klubben er sjef  

Lojalitet til klubbens retningslinjer  

Sportsplanen er retningsgivande for det sportslige arbeidet i klubben  

Utvikle ulik kompetanse – kurs – utvikle dyktige trenere, leiarar og dommarar   

Ryddighet i forhold til naboklubber  

Intern kommunikasjon – retningslinjer  

Framsnakke kvarandre og klubben  

Snakke til og ikkje om – respekt for kvarandre eigenskapar 

Rollebeskrivelser til roller inn mot lag og klubb 

 

Krav til Trenerveileder i Larsnes Il fotball 

Gi trenarar direkte oppfølging på feltet – trening og kamp  

Gode trenarar skaper gode utviklingsmiljø  

Ansvarlig for at sportsplanen i lag med sportsleg leiar leggast til grunn for gjennomføring av 

aktiviteten i klubben  



Rekruttere nye trenarar  

Ved oppstart for 6-åringer  

 Få tak i klasselistene  

 Ta kontakt med aktuelle trenarar/ kontaktpersonar i lag med sportsleg leiar 

 Presentere Larsnes IL fotball og sportsplanen for de aktuelle trenarane 

 Sette saman og bygge trenerteam 

 Lede dei fyrste treningane saman med trenerteamet – implementere 

sportsplanen  

Planlegging og gjennomføring av trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur for 

korleis dei gjennomførast og at dei blir gjennomført i henhold til. sportsplanen  

Trenarveiledar skal vere tilgjengeleg for trenarane i planlegginga av årshjul og aktiviteter – 

trening og kamp  

Bidra til at trenarane føler trygghet og får økt  kompetanse 

 

Fokusområder for Trenerveilederen i Larsnes IL fotball er å fylgje opp trenarane på feltet  

1) Klubbens verdigrunnlag  

2) Organisering av aktivitet – sportsplanen  

3) Trygg vaksenperson 

4) Sjå alle 

5) Leik – sjef over eigen ball 

6) Spele saman med  

7) Smålagspel 

8) Scoringstrening 

9) Differensiering – jamnbyrdigheit på feltet 

10) Påverke trenarane til meir nysgjerrigheit og læring 

11) Lage utviklingsplanar for unge trenarar som vil verte trenarar 

 

 

 

 
 

 


