
Plan for rekruttering og videreutvikling av spillere som trenere i HL 

  

Klubbtreneransvarlig 

Dette notatet angir arbeidsoppgaver for en ny rolle i fotballgruppa i Hasle-Løren IL som  

klubbtreneransvarlig. Nederst i dokumentet ligger beskrivelsen for rollen som dommerkoordinator  

som per i dag finnes i Hasle-Lørens klubbhåndbok og i stor grad er brukt som mal for å definere  

klubbtreneransvarlig sine arbeidsoppgaver og koblinger mot andre roller. 

Først kommer her et lite avsnitt om mål og motivasjon for å innføre begrepet «klubbtrenere»: 

Barnefotballen i Hasle-Løren er tuftet på foreldretrenere. Dette er ofte en utfordring i spesielt det  

første året med fotballskole hvor man skal engasjere foreldre som ikke er kjent med klubben eller 

der de ulike gruppene har stor variasjon i foreldrenes erfaring med fotball eller trenergjerning. Det 

vil derfor være bra for fotballskolen å få bistand fra spillere i ungdomsavdelingen i Hasle-Løren.  

Også i forbindelse med fotballcamper og akademier vil det være bra å ha ekstra assistenter og  

trenere som kommer fra egen klubb. 

Det viktigste med å innføre en klubbtrenerordning er imidlertid ikke å sikre assistenter og  

trenerkrefter til aktivitetene, men å tilby våre spillere utdanning og erfaring som kan komme godt  

med videre i livet. I tillegg til at trenerutdanning er positivt for å kunne utføre trenergjerning eller  

annen ledelse av aktiviteter og mennesker, vil også trenerutdanning gi spillerne våre bedre  

muligheter til å reflektere over egen treningshverdag og dermed bli mer selvstendige i egen utvikling  

som fotballspillere. 

Rent praktisk tenkes følgende for første året med klubbtrenerordning: 

 

• Alle gutte- og jentespillere får tilbud om å være med på «barnefotballkvelden» i løpet av  

vinteren/våren det året de er i 15-årsklassen. Klubben skal ta stille med nok veiledere til å få  

gjennomført arrangementet med gruppestørrelser på maks 10-15 stykker. 

• Spillere som ønsker å senere kunne være assistenter på fotballskolen/-akademi/-camp og få  

ytterligere trenerutdanning sender søknad til klubbtreneransvarlig. 

• Klubbtreneransvarlig, i samarbeid med sportslig leder og trenere på G15 og J15, velger ut 3-5  

av hver av gutter og jenter til å fortsette med C-lisens, delkurs 1 og 2 i løpet av  

høsten/vinteren 

• Klubbtreneransvarlig følger opp at spillerne i ordningen møter opp på fotballskolen, at de har  

et standard opplegg sammen, og at de fortsetter på kurskvelder utover høsten. 



I år to, skal ordningen formaliseres ytterligere: 

• De som var plukket ut året før (som nå er i 16-årsklassen), søker om å være assistenter på  

fotballskolen, barnefotballen etter fotballskolen og fotballcamp. Sportslig leder og  

klubbtreneransvarlig går gjennom søknadene og matcher at spillerne i ordningen matches på  

riktig nivå og at det ikke er for mange til å kunne følge opp godt.  

• En ny runde fra 15-årsklassen følger samme opplegg som angitt for første året. 

• De eldste (16-åringene) fungerer som mentorer for de yngste (15-åringene). 
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• Spillerne fra 16-årsklassen som er innlemmet i klubbtrenerordningen får sponset  

treningsdress og t-skjorte, og er forventet å stille på trenerforum. Annen avlønning av  

treneroppdrag vil diskuteres for de ulike oppdrag. 

I år tre, blir det en ytterligere utvikling: 

• Spillere i 15-årsklassen får muligheter som angitt i punkt 1. 

• Spillere innenfor klubbtrenerordningen i 16-årsklassen får muligheter som angitt i punkt 2. 

• Spillere innenfor klubbtrenerordningen i 17-årsklassen, får mulighet til å fortsette med C lisens, 

delkurs 3 og 4, og får mulighet til å søke også som assistenter i tidlige år i  

ungdomsfotballen.  

Klubben skal legge til rette for at de som er med i ordningen skal få mulighet til å søke trenerjobber i  

klubben og få støtte til C-lisens. Spesielle talenter vil også få muligheten til å søke om å gjennomføre  

B-lisens før de er ferdige med juniorfotballen, men her er inntakskriteriene diktert av andre enn  

klubben.  

Rollebeskrivelse: 

 

Klubbtreneransvarlig:  

 

• Klubbtreneransvarlig må ha god kontakt og godt samarbeid med:  

o Spillerne i klubbtrenerordningen 

o Sportslig leder 

o Fotballstyret 

o Lagledere og trenere  

 



• Har sammen med sportslig leder hovedansvaret for å rekruttere trenere fra 15-årsklassen.  

• Legge til rette og tilby «barnefotballkvelden» for alle i 15-årsklassen og c-trenerkurs for de  

som plukkes ut i ordningen..  

• Administrere oppsettet av klubbtrenere til fotballskolen og andre arenaer der klubbtrenere  

skal stille (camper, akademier, og etter hvert lag i barne- og ungdomsfotballen). 

• Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært  

samarbeid med sportslig leder.  

• Ansvar for at trenerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.  

• Ansvar for at utstyr til klubbtrenerne inngår i klubbens utstyrsavtale.  

 


