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ROLLEBESKRIVELSE 

 
 
Stillingstittel  Trenerveileder Nesøya IL Fotball 
 
Overordnet   Fotballstyret 
 
Antall 
underordnede 

 0 

Budsjett og 
resultatansvar Nei 

 
Hovedansvar 

 
Trenervelederen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Sentrale 
arbeidsområder er rekruttering og oppfølging av trenere, ansvar for å gjennomføre 
konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og ansvar for trenerforum 

 
Oppgaver 

  
Før praksis for trenerveilederen: 

1. Bygg relasjonen mellom treneren og meg selv. 
2. Har jeg god innsikt i trenerens plan og bygger denne på vår «kontrakt»? 
3. Har treneren brukt klubben sin Sportsplan, og tilhørende verktøy som 

veiledende for økta? 
4. Hvordan fremstår jeg som veileder? Husk å veilede, ikke forklare og gi 

«fasiten» i dialogen. 
  

På feltet som trenerveileder: 
1. Hvordan ser jeg aktiviteten? 
2. Hører og ser jeg godt nok det treneren gjør ute på feltet? 
3. Underveis i økta, hva og hvordan; tema og moment i økta? 
4. Skjer det læring? Hvordan og hvorfor? 
5. Er det forhold underveis i økta som er utenfor trenerens kontroll? 

  
Detaljer rundt hvordan en veileder trenere i praksis, og hva skal en se etter under 
selve økten:  

1. Observere og vurdere trenerens evner i forhold til: 
2. Igangsette - raskt og tydelig, viser øvelsen, begrenser pratingen). 
3. Organisere - mange ballberøringer, små grupper, nok baller, markert område, 

vester, overganger). 
4. Differensiering - utfordringer og mestring). 
5. Gjennomføring av økta totalt sett: 
6. Er det er rød tråd i forhold til tema? 
7. Bruker treneren problemløsningsmetode? 
8. Er det god påvirkning i spill-aktiviteter? 
9. Hvordan fungerer valgte aktiviteter? 
10. Læringsmiljø - konstruktive tilbakemeldinger, ser alle, oppmuntrende, 

forsterker gode prestasjoner, er spillerne glade og muntre? 
  

Etter praksis – feedbackprosessen og spørsmål til treneren i etterkant av økt: 
1. Hva lyktes du med og hvordan opplevde du deg selv? 
2. Hvordan fungerte selve aktiviteten i forhold til tema og momenter? 
3. Hvordan påvirket du selve aktiviteten? 
4. Hva kunne du tenkt å ha gjort annerledes? 
5. Hadde spillerne det gøy, og var det godt læringsklima? 
6. Hvordan gikk økten i forhold til aktivtetsprinsippet, ble alle spillerne sett? 
7. Hvor står vi nå i din læringsprosess – hva vil du jobbe med videre? 
8. Hvordan ønsker du at vi jobber videre? 
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