Rollebeskrivelse

Treneransvarlig og Trenerutvikler
I Astor FK skiller vi mellom rollene som "Treneransvarlig" og "Trenerutvikler" (av og til brukes begrepet
"Trenerkoordinator" om sistnevnte). Vi anser førstnevnte rolle framfor alt som en sportsligadministrativ rolle, mens sistnevnte er en mer operativ sportslig rolle, med ansvar for å følge opp
trenerne i klubben i hverdagen En kan si at Treneransvarlig har et klubb- og lagsperspektiv, mens
Trenerutvikler har et trenerperspektiv.

Treneransvarlig






Det er sportslig leder ungdom som innehar rollen som Treneransvarlig for lag over 12 år, og
sportslig leder barn som har rollen for lag mellom 6 og 12 år.
Ansvarlig for at Sportsplan legges til grunn for gjennomføring av treningsaktiviteter i klubben.
Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre årlig Trenerforum som gjennomførtes iht. Sportsplan
Kartlegger trenerkompetanse i lagene og bidrar til at alle trenere har nødvendig formell
trenerutdanning (minst 1 del-kurs i NFF C-lisens).
Rekruttering og motivering av nye trenere.

Trenerutvikler















Rollen som "Trenerutvikler" i Astor FK er først og fremst ment å hjelpe trenerne i hverdagen,
det vil si å være en slags «trenernes trener», og øke klubbens sportslige slagkraft.
Rollen bør innehas av en erfaren trener med dokumentert relevant kompetanse.
Det er ingen forutsetning at vedkommende selv er aktiv som trener i klubben.
Har møterett i Sportslig utvalg, og bør helst være medlem i utvalget.
Vedkommende vil være timelønnet av klubben for sitt arbeid på feltet i nærmere definert
stillingsandel (opptil 20.000,- i året)
Hovedoppgaven er å følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål
Skal også bidra til kompetanseheving og implementering av Sportsplanen på treningsfeltet
Bistår på treningsfeltet ved innmeldt behov fra lag, veilede trenerne og vise god praksis
Bidrar aktivt som trenernes trener under gjennomføring av Tine Fotballskole på sensommeren
Være en ekstraressurs som kan coache klubbens trenere, med særlig fokus på ferske trenere
Motivere samtlige trenere til å ta minst 1 delkurs i NFF C-lisens og følge opp trenere som er
motivert for å ta B-lisenskurs
Skal være faglig oppdatert gjennom deltakelse på relevante kurs/samlinger i regi av Trøndelag
Fotballkrets, samt Eggens trenerskole, og får utgiftene til dette dekket av klubben.
Sammen med oppstartsansvarlig tilby oppstartshjelp på treningsfeltet til nye årskull.
Ansvar for videre oppfølging og opplæring av nytt trenerteam for 6-års lagene. Innkalling og
gjennomføring av oppfølgingsmøte for de nye trenerteamene innen utgangen av november i
oppstartsåret.

