
 

 

Rollebeskrivelse trener 
 

Nærmeste overordnede i Otta IL 

Sportslig leder  

 

Ansvar 

Trener er øverste ansvarlig for laget og ansvarlig for at spillernes ferdigheter og holdninger 
utvikles i tråd med klubbens verdier og sportsplan. Trener(e) skal i samarbeid med øvrig 
støtteapparat og foresatte arbeide for det beste for både lag og klubb og fremme klubbens 
verdier. 

 

Oppgaver 

Gjøre seg kjent med og utøve trenerrollen i samsvar med: 

• Otta IL sin sportslige plan 
• NIFs bestemmelser om 

barneidrett, https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ 
• NFFs spilleregler og retningslinjer i barnefotballen 6-12 

år, https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-
612-ar/ 

• NFFs spilleregler og retningslinjer i ungdomsfotballen 13-19 
år, https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-
retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar/ 

• NFF Fair-play reglement, https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-
play2/ 

• NFF Foreldrevettregler, https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-
virkemidler/foreldrevettregler/ 
 

• Være en god rollemodell, lagbygger og ambassadør for klubben. 
• Utarbeide periodeplaner sammen med trenerteamet på årskullet i tråd med 

klubbens sportsplan. Øvelsesbank finnes i treningsøkta.no. 
• Møte forberedt og gjennomføre treninger. 
• Gjøre laguttak i tråd med gjeldende retningslinjer, jf. sportslig plan, samt gi 

kampinformasjon til spillere og foresatte. 
• Bistå lagleder til at garderober forlates i den stand man ønsker å finne den – både 

ved hjemmekamper og bortekamper. 
• Bidra til gjennomføring av foreldremøte vår og høst og planlegge sesongen i 

samarbeid med øvrig støtteapparat og foresatte. 



 

 

• Påmelding av lag til serie meldes daglig leder innen frist vår og høst. 
• Påmelding og organisering av planlagte cup-er sammen med lagledere. 
• Ha en åpen dialog med trenere i årsklasse over og under og ta initiativ til hospitering 

og eventuelt fellestreninger i samråd med sportslig leder. 
• Delta på klubbens trenerforum. 
• Være villig til å gjennomføre kompetanseheving, minimum barne- eller 

ungdomsfotballkvelden. 

 

Trenere skal gjennomføre og lede kamper  i tråd med NFFs «trenervett gir kampvett»: 

• Gjennom Fair play-møte er jeg med å skape en god fotballopplevelse for alle. 
• Jeg samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i 

barnefotballen. 
• Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet. 
• Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør 

dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser. 
• Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal 

håndtere det positivt og konstruktivt. 

 

Trenere og lagledere står fritt til å omfordele arbeidsoppgavene slik de finner best. 

Alle trenere i Otta IL skal fremvise gyldig politiattest hvert 3. år til klubbens ansvarlig for 
politiattest. Se klubbens nettside for veiledning og skjema som sendes politiet. 

 


