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Rapporterer til rolle:  
 
Sportslig leder 

Strategisk rollebeskrivelse 
Alle tillitsvalgte og personer tilknyttet Flint Fotball sin organisasjon har følgende ansvar:  

 

1) Din første prioritet er å oppnå klubbens visjon – «Vi vinner sammen» og leve etter klubbens verdier – «Samhold, 
stolthet og glede». Måter å ta dette ansvaret på:  

a. Ta initiativ til å fikse det selv hvis du ser noe som ikke fungerer 
b. Involver andre hvis du ikke klarer å fikse det selv 
c. Vær en Fair Play ambassadør og lev selv etter prinsippene 
d. Bidra til å implementere Sportsplan 
e. Snakk alltid positivt om Flint til andre i og utenfor klubben 

2) Din andre prioritet er å hjelpe andre med å oppnå Flint Fotball sin visjon 
3) Din tredje prioritet er å utøve oppgavene knyttet til din rolle. Dette er det eneste du er 100% ansvarlig for.  

Ansvar 
[Hva er dine ansvarsområder] 

 Sikre at alle trenere har kunnskap/kjennskap til Sportsplanen og at den følges i gjennom sesong. 

Oppgaver 
[Hva skal du i praksis utføre] 

 Tilrettelegg for kurs for trenere som ønsker dette 

 Avholde trenerforum både i ungdom/voksen og barnefotballen 

 Bistå for tilrettelegging av treninger for årgangstrenere i barnefotballen  

 Motivere vårt trenerkorps i forhold visjon og verdier i klubben 

 Bistå i å rekruttere nye trenere til våre lag 

Myndighet  
[Hva kan du bestemme i rollen] 

 Ved deltakelse i SU kan alle beslutninger vedrørende trenerfaglig utvikling påvirkes 



                                           
    

  

  

                                                               

Nødvendige kvalifikasjoner 
[Hva er det viktig at du har kunnskap om / erfaring med for å kunne ta ansvaret] 

 Trenerutdanning på minimum UEFA B, lang spillererfaring kan kompensere dette 

 IT verktøy generelt  

 Skrive- og kommunikasjonsegenskaper 
 

Nødvendig opplæring 
[Hvordan skal Flint legge til rette for at du skal kunne utføre oppgavene] 

 Gjennomgang av Sportsplan og Flint sine verdier og visjon (gjøres av Sportslig leder og styreleder) 

 Gjennomgang/tilgang til Treningsøkta.no og andre nødvendige IT verktøy som stillingen krever 
 

 

 

 

 

 

 


