Sportsplan 2017-2020

4. Trener og lagleder
Det er viktig å erkjenne at lagledere og trenere er de viktigste voksenressursene i våre spilleres
fotballhverdag. Ofte stilles det derfor store krav og forventninger til disse rollene, både fra klubb,
spillere og foreldre. Samtidig er det viktig å huske på at ingen som innehar disse rollene i barne- og
ungdomsfotballen i Åssiden IF har dette som sin jobb. Snarere tvert om, er dette helt basert på
frivillighet og dugnadsånd. Det kan derfor være nyttig å beskrive hvilke krav og forventninger som
stilles til våre lagledere og trenere.
Generelle krav og forventninger til trenere og lagledere (og andre roller)
Trenere og lagledere, og eventuelt andre roller hvor man har et ansvar for barn og unge i regi av
Åssiden IF, skal:
• Etter beste evne opptre som et forbilde angående klubbens visjon, verdier og målsetninger
• Ha nulltoleranse for mobbing, rasisme eller annen diskriminering
• Jobbe aktivt for at alle spillere opplever å bli sett i sin fotballhverdag
• Gjøre seg kjent med og jobbe etter sportsplanen og dens retningslinjer
• Sørge for å ha en gyldig politiattest, og fremvise den for klubben ved foreskrevne intervaller
(norsk lov)
Forventninger til lagledere
Selv om lagleder og trener ofte kan være samme person, vil laglederrollen inneholde følgende
oppgaver og ansvar:
• Være gruppa/lagets hovedkontaktpunkt inn mot klubben, trenerforum og sportslig utvalg
• Holde orden på medlemslister, og sørge for beskjed om lagpåmeldinger til klubben
• Videreformidle informasjon fra klubben til trenere, spillere og foresatte
• Være ansvarlig for (sammen med trenerne) inndeling av lag og treningsgrupper
• Sørge for at trenere, spillere og foresatte blir kjent med Fair Play prinsippene, og
"Foreldrevett"
• Ta ansvar for minst ett foreldremøte i året
• Delta på trener og/eller laglederutdanning, ved anledning
Forventninger til trenere
Klubben ønsker at trenerne etter beste evne skal:
• Alltid ha hovedfokus på det positive
• Være godt forberedt til trening/aktivitet. God treningsplanlegging gir forutsigbarhet for spillere,
hjelpetrenere og foresatte, og er et av de viktigste virkemidlene for å få til gode treninger
• Legge opp treninger i tråd med sportsplanen og NFFs råd, samt tilgjengelige øvelsesbanker
• Fokusere på utvikling, snarere enn resultat
• Opptre ryddig og rettferdig i kampsituasjonen og vise respekt for dommer og motstanderlag
• Så godt som mulig legge til rette for mestring og utvikling for hver enkelt spiller
• Følge opp spillere som utviser særlig gode ferdigheter og holdninger og som ønsker
ytterligere utfordringer (ref. kapittel 6)
• Holde et øye med spillernes totalbelastning og om de er utsatt for belastningsskader
Det finnes mer utfyllende informasjon rundt trenerens rolle for de enkelte årstrinn/klasser i senere
kapitler.
Andre roller
Det vil være svært nyttig om det kyttes flere voksenpersoner til lagene og gruppene, og dette er
spesielt viktig dersom lagleder også har treneransvar. Disse rollene vil være svært verdifulle og kan
utføres av alle uansett bakgrunn og kompetanse. Dette kan bl.a. være:
• Dugnadsansvarlig
• Ansvarlig for sosiale arrangementer (f.eks. avslutninger o.l.)
• Medlemsansvarlig
• Utstyrsansvarlig
• Informasjonsansvarlig
• Fair Play – ansvarlig / Kampvert
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