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Trenerveileder i Søreide IL. 

Søreide IL skal ha en trenerveileder for alle lagene i klubben. Trenerveilederens oppgave er å bistå 

klubbens trenere med deres feltarbeid, planlegging og egenevaluering. Overordnet ansvarlig for all 

trenerveiledning er Sportslig Leder. Sportslig Leder kan delegere ansvaret for gjennomføringen av 

veiledningen til passende kandidater i klubben. 

 

For å sørge for god gjennomføring av trenerveiledning er det viktig at klubbens trenerveileder har riktig 

og nok kompetanse. Trenerveilederen skal derfor fortrinnsvis ha gjennomført UEFA B eller tilsvarende 

og det er en målsetning at NFF Trenerveileder kurs gjennomføres. Videre skal trenerveilederen aktivt 

søke å delta på samlinger i regi av NFF rettet inn mot trenerveiledere. 

 

 

1. Trenerveiledernes rolle  
 

a) En ressurs for trenere i klubben. Veileder er en trener for treneren, og skal støtte foreldretrenerne 

våre. 

b) Har en aktiv rolle sammen med sportsligutvalg når det gjelder utvikling og vedlikehold av 

sportsplanen i Søreide IL. 

c) Trenerveileder legger alltid sportsplanen til grunn for aktiviteten på feltet. 

d) Hjelper lagene som står i tur for soneuttak. En nøytral ressurs når det gjelder uttak av spillere. 

e) Trenerveileder leder trenersamlinger for klubbens trenere gjennom året. Det er fotballgruppen 

som utarbeider invitasjon, tidspunkt og avtaler med lag som stiller som markører. Trenerveileder 

skal bare ta seg av veiledning av trenere. 

f) Trenerveileder er tilgjengelig for lag som ønsker veiledning på feltet. De tar kontakt med 

veileder og avtaler tidspunkt. 

 

 

2. Hvordan veilede 

 
a) Opprette dialog og skape en relasjon. Kartlegge ønsker og behov  

b) Observere hva som skjer på treningsøkten og relatere dette til mestringsorientering/ABC. 

Evaluere etter fotballfaglig utgangspunkt og hensikt/mottakelighet  

c) Spørre treneren hva som fungerte i hans/hennes øyne. Utfordringer/muligheter?  

d) Lytte og respondere på trenerens svar/meninger, vurder etter kunnskap og behov. 

e) Oppsummer med ved forsterke positive aspekter ved treningsøkten og sett mål for neste økt. Bli 

enige om neste møte og gi evt. råd/øvelser 
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Veilederens sjekkliste 

a) Før praksis 

• Bygger jeg på relasjonen mellom treneren og meg?  

• Har jeg god innsikt i trenerens plan og bygger denne på vår «kontrakt»?  

 

b) På feltet 

• Hvordan ser jeg aktiviteten?  

• Hører og ser jeg godt nok det treneren gjør på feltet? 

• Skjer det læring? Hvordan og hvorfor?  

• Er det noe underveis i økta som er utenfor trenerens kontroll?  

 

c)  Etter praksis – feedback  

• Hva lykkes du med og hvordan opplevde du deg selv? (kort og åpen refleksjon) 

• Hvordan fungerte aktiviteten iht. tema/momenter? (forsterke plusser)  

• Hvordan påvirker du selve aktiviteten? (plussituasjoner)  

• Hva kunne du tenke deg å gjøre annerledes? (vekstområder, refleksjon)  

• Hvor står vi i din læringsprosess? Hva vil du jobbe med videre? («kontrakt»)  

• Hvordan ønsker du at vi jobber videre? (relasjon) 

 

 

3. Årshjul for trenerveileder 
 

 
Periode Fotball Trenerveileder 

Januar Trenersamling 
Foreldremøter 

Trenerveilder skal delta på trenersamling og tid i agenda 

Februar Møte i utvalg Delta i utvalgsmøte – trenerveiledning på agenda. 
Mars Dommerkurs I/A 
April   

Mai   
Juni   
Juli   
August Møte i utvalg Delta i utvalgsmøte – trenerveiledning på agenda. 
September Rekrutteringsdag 

Uttak sonesamling 
I/A 
Delta på treninger og sammen med sportslig leder nominere 
klubbens kandidater til sonesamling. 

Oktober Trenersamling Trenerveilder skal delta på trenersamling og tid i agenda 
November Treningstider I/A 
Desember   
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fotball@soreideil.no 
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