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Sportslig ledelse 
 

Sportslig ledelse har klubbens øverste sportslige mandat. Sportslig ledelse leder Sportslig Utvalg, 

ansettelse av trenere, trenerforum, oppfølging og revidering av sportsplanen samt daglig oppfølging av 

trenere, lag og spillere.  

 

SK Sprint-Jeløys Sportslig ledelse består av Sportslig koordinator, Barnefotballansvarlig og en 

representant fra klubbens styre med ansvar for sport. 

 

Sportslig koordinator – Rollebeskrivelse 

 Sportslig koordinator er ansatt av klubben og har det overordnede ansvaret for klubbens 

sportslige aktivitet.  

 Sportslig koordinator leder sportslig utvalg, har hovedansvaret for ansettelsen av trenere for 

lagene 12-19 år, ansvarlig for gjennomføring av trenerforum, hovedansvaret for at sportsplanen 

blir etterfulgt av klubbens trenere samt revidert hvert 2 år.  

 Sportslig koordinator er leder for Sprint-Akademiet Telia.  

 Spiller og trenerutvikling ligger under denne rollen og sportslig koordinator har ansvaret for 

oppfølging av klubbens ansatte trenere (12-19 år).  

 Gjennomføring av trenerkurs og andre aktiviteter knyttet opp mot trenerutvikling. 

 Rollen innebærer oppfølging av klubbens fremste spillere i alderen 12-19 år. Dette gjennom 

treninger, samtaler, oppfølging på aktiviteter i Landslagskolen og dialog med andre klubber.  

 Personen må ha et tett samarbeid med NFFs Østfolds fagansvarlige på trenerutvikling og 

spillerutvikling. Det innebærer også et tett samarbeid med andre klubber i distriktet på 

aktiviteter rundt trenerutvikling og spillerutvikling. 

 Sportslig koordinator samarbeider tett med daglig leder, barnefotballansvarlig, klubbens 

trenere og styrets representant på sport.  

 

Barnefotballansvarlig – Rollebeskrivelse 

 Barnefotballansvarlig er ansatt av klubben og har ansvaret for aktiviteten i barnefotballen 6-12 

år.  

 Barnefotballansvarlig er medlem av Sportslig utvalg, bidrar spesielt i ansettelsen av trenere på 

12 og 13 årslagene, ansvarlig for gjennomføring av trenerforum for foreldretrenere i 

barnefotballen og har ansvaret for at klubbens sportsplan etterleves i barnefotballen.  

 Barnefotballansvarlig støtter Sportslig koordinator i ledelse av Sprint-Akademiet Telia.  

 Spiller og trenerutvikling ligger under denne rollen og barnefotballansvarlig har ansvaret for 

oppfølging av klubbens trenere (6-12 år).  

 Gjennomføring av trenerkurs og andre aktiviteter knyttet opp mot trenerutvikling. 

 Barnefotballansvarlig følger lagene i barnefotballen tett både på trening og kamper.  

 Barnefotballansvarlig samarbeider tett med daglig leder, sportslig koordinator, klubbens 

trenere og styrets representant på sport.  
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Styrets representant på sport 

 Styret utnevner en representant med kompetanse på sport.  

 Denne personen er medlem av sportslig utvalg, har ansvaret for ansettelse av klubbens A-

lagstrenere, spillerlogistikk i samråd med klubbens A-lags team og kontraktsforhandlinger med 

a-lagspillere.  

 Styrets representant for sport har tett dialog med Sportslig koordinator om status i barne og 

ungdomsfotballen og har ansvaret for at styret til enhver tid er godt informert om sportslig 

status i klubben. 

 

 

Trenerveiledere 

 Klubbens trenerveiledere er dekket av klubbens sportslige koordinator og klubbens 

barnefotballansvarlig.  

 Sportslig koordinator følger opp trenerne som er ansatt i ungdomsfotballen tett både gjennom 

oppfølging på trening, samtaler, trenerforum og diverse kurs.  

 Barnefotballansvarlig følger opp foreldretrenere i barnefotballen tett både gjennom oppfølging 

på trening, samtaler, trenerforum og diverse kurs.  

 Trenereveiledere bruker klubbens sportsplan og skoleringsplan. 

 Klubbens trenerveiledere deltar på møteplasser for rollen i regi av NFF Østfold og har tett dialog 

med NFFs Østfolds fagansvarlig for trenerutvikling.  

 SK Sprint-Jeløy arrangerer hvert år Grasrottrenerkurs for trenere i klubben, men også trenere 

fra andre klubber i distriktet. Trenerveilederne er ansvarlige for disse kursene.  

 Klubbens trenerveiledere er registrert i FIKS. 

 

 

 

 


