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1. SAMMENDRAG 

Treneransvarlig er en bred rolle som skal dekke mange områder av Svelvik IF. 
Treneransvarlig skal ha lederroller ved utvikling av Sportsplan og Trenerforum. Skal ha 
Grasrottrener 1-4. Treneransvarlig velges av styret.  

2. ANSVAR 

2.1 Sportsplan 

• Ansvar for å lage og følge opp fotballgruppas sportsplan, samt evaluere og 
videreutvikle denne sammen med klubbens trenere og fotballstyret 

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

• Treneransvarlig skal stimulere til at retningslinjene i Sportsplanen følges opp 
 

2.2 Trenerforum 

• Leder for Trenerforum 

• Ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal 
organiseres 

• Ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført i henhold til Sportsplan 
 

2.3 Klubbens Trenere 

• Skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for 
trenerne 

• Skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning 

• Rekruttering av nye trenere i samarbeid med Rekrutteringsansvarlig 

 

2.4 Andre Ansvarsområder 

• Ansvarlig for å kalle inn til møter i Sportslig Utvalg (SU) 

• Treneransvarlig skal fungere som et kontaktpunkt og koordinere mellom lag, foresatte 
og SU 

• Treneransvarlig er 1. klageinstans i forbindelse med det sportslige opplegget i Svelvik 
IF 

• Innstille spillere til sonelag/satelitter, i samarbeid med lagenes trenere og foresatte 

• Trenerfaglig ansvar ved oppstart av nye lag 

• Bistå ved hospitering - prioritet 9-16 år 

• Følge opp treninger - prioritet 6-12 år 

• Se lagene i kamp - prioritet 6-12 år 

• Koordinere fellestreninger - prioritet 6-12 år 

• Ansvar for keepertrening - prioritet 6-12 år 
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3. ÅRSHJUL FOR TRENERANSVARLIG 

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 

• 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 
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