Trenerveileder 2022
Rollebeskrivelse: Trenerveileder (TV)
Trenerveileder (TV) er en dedikert frivillig. TV skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og
handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF. TV må
levere politiattest til klubben, politiattest må være på plass før personen begynner i sin rolle.
http://goif.no/krav-om-politiattest-i-goif/

1. Kompetansekrav: TV rekrutteres gjerne fra klubbens fotballavdeling, men også fra utsiden. Det
kreves at ansvarlig kjenner klubbens verdier, organisasjonsplan og sportsplan.
Minimumskrav for trenerveileder i GØIF er godkjent Grasrottrener kurs. For den rette kandidat vil
GØIF etterstrebe å utdanne/kurse kandidaten til B-lisens/Trenerveileder og/eller andre aktuelle
kurs/utdanninger som er relevant for arbeidsoppgaven/rollen.
Personlige egenskaper:
- Personlig egnethet i forhold til å jobbe med barn og ungdom.
- Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
- Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig.
- Selvstendig og engasjert.
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2. Oppgaver:
være medlem i sportslig utvalg.
være bindeledd mellom sportslig utvalg og det enkelte lag
Stille på foreldremøter og/eller sørge for at andre i SU/valgkomiteen møter på disse. Klubb ønsker å
være representert på foreldremøter. Dette for å representere klubb, samt for å få inn flere foreldre til
verv.
i samråd med sportslig leder godkjenne trenere til de ulike lagene.
integrere, følge opp og ta vare på de nye trenerne.
sørge for aktiv oppfølging av klubbens sportsplan.
sørge for at lagene disponerer Trenigsøkta.no til treningsplanlegging og påmeldinger til treninger.
kvalitetssikre tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god
ferdighetsutvikling, herunder differensiering og hospitering.
ha ansvar for trenerforum (informasjons‐ og diskusjonsarena).
gi råd og veiledning til hver enkelt, i forhold til retningslinjer, treningsinnhold, mengde, hospitering
etc., og evt. spørsmål av pedagogisk art.
være en aktiv samtalepartner for klubbens trenere når de er på feltet.
Etterstrebe og tilrettelegge for nødvendig utdanning og kurs (Ifht. kompetansekrav i Kvalitetsklubb) for
trenerne i klubben og stimulere til trenerutdanning gjennom god dialog med Kvalitetsklubb-ansvarlig
og Sportslig leder.
bidra til at overgangen fra barn til ungdom fungerer.
bidra til at overgangen fra ungdom til senior fungerer.
i samråd med Sportslig leder være kontaktperson overfor samarbeidet med Sandefjord
Fotball/kretslag.
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Trenerveileder 2022

Trenerveilederen er en samlende og tydelig støttespiller i barn- og ungdomsfotballen. Selve
bindeleddet mellom klubb og lag, trener og sportsplan. I GØIF har vi 2 trenerveiledere, en i
barnefotballen og en i ungdomsfotballen.
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