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Ansvar og oppgaver for TRENERANSVARLIG 

Nesodden Fotball har en TRENERANSVARLIG som er ansvarlig for ivaretakelsen av 

trenerressursene i klubben, herunder rekruttering og utvikling av trenere i klubben.   

 

Ansvarsområde 

 Hovedmålet er å sikre at klubben til enhver tid har tilstrekkelig antall trenere, i 

alle aldersklasser, med riktig kompetanse ihht de målsettinger klubben setter i  

de ulike årgangene/nivåene.  

 Rekruttere nye trenere av begge kjønn til klubben, og sørge for at trenerne 

inngår i et trenerkollegium de trives i.  

 Gi trenere kjennskap til Nesodden IF Fotballs «Sportsplan» og «Retningslinjer 

for Barne- og ungdomsfotballen». 

 Ha fullstendig oversikt over trenerne i klubben, og deres kompetanse. 

 Evt være representert i Sportslig Utvalg. 

 

Hovedoppgaver 

 Utarbeide en handling og tiltaksplan - årshjul - for aktiviteter med fokus på 

trenerutvikling. 

 Motivere flere trenere til å ta trenerkurs/videreutdanning. Ha oversikt over til 

enhver tid relevante kurs og sørge for at trenerkollegiumet får informasjon om 

disse. 

 Ha et nært samarbeid trenere, spesielt på Ungdomstrinnet, for å se til at 

aktiviteten på trinnene er ihht Sportsplanen.  

 Representere trenere mot Sportslig ledelse og fotballstyret og andre relevante 

fora. 

 Ansvarlig for å sette opp relevante kurs i klubben for trenerne, samt besørge 

gjennomført disse.. 

 Ansvarlig for at klubbens nettside har korrekt og oppdatert informasjon om 

trenerne. 
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 Gjennomføre kompetansesamlinger for klubbens trenere. 

 Ha medansvar vurdering av trenerne i klubben. 

 

Trenerforum 

Trenerforum er samlinger som klubben har med trenerne, både nye og etablerte. 

Dette skal i stor grad være fotballfaglig relatert, men skal også ha funksjon som en 

sosial møteplass. Dette kjøres minimum 4 ganger pr år.  

For inspirasjon og motivasjon nomineres det etter endt sesong noen trenere som har 

utmerket seg i sesongen. Av disse tildeles en pris i forbindelse med årsavslutning på 

klubbhuset for ”Årets Barnetrener”, «Årets Ungdomstrener Bredde» og «Årets 

Jentetrener» 

 


