Orkanger IF fotball
Instruks Sportslig Utvalg
Å spille fotball i OIF skal være artig, trygt, inkluderende og utviklende.
Dette kommer ikke av seg selv! OIF har et eget Sportslig utvalg som jobber med det sportslige i
klubben. Sportslig utvalg skal bidra positivt på sin måte og gi trenere, oppmenn og spillere inspirasjon
for en best mulig utvikling og at alle med tilhørighet til klubben skal bli godt tatt vare på. Det skal
være kort vei fra Sportslig utvalg til gressmatta!
Sportslig utvalg er OIF fotballs sitt utøvende organ for oppfølging og implementering av sportsplanen
i det daglige arbeidet. Arbeidet med å få implementert innholdet til klubbens medlemmer er et særs
viktig arbeid for OIF fotball – Fotball skal være for alle, og vi skal ha med flest mulig lengst mulig.

Ansvarsområder:
-

Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål
Være rådgivende for trenere og oppmenn i sportslige spørsmål
Følge opp og bidra til at sportsplanen blir fulgt

Mandat:
Formålet med Sportslig utvalg er å ivareta klubbens ansvar med tanke på å følge opp sportslige
retningslinjer, sportsplanen og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben
ønsker. Sportslig utvalg skal ha en motiverende funksjon i klubben.

Ansvarsområdene for det sportslige utvalget er:
-

Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål
Være rådgivende for trenere og oppmenn i sportslige spørsmål

-

Følge opp og bidra til at sportsplanen blir fulgt

Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål;
-

Sportslig utvalg skal være en pådriver og sikre at sportsplanen blir fulgt av trenere, oppmenn
og foreldre i OIF
Revidering av sportsplanen etter behov, og minimum årlig
Sikre kontinuitet og utvikling av trenere i klubben, herunder også trenerutdanning.

Være rådgivende for trenere og oppmenn i sportslig spørsmål;
-

Etablere trenerforum og avholde jevnlige trenermøter i ungdoms- og senioravdelingen
Etablere trener og oppmannsforum for fotballtrenere, og bistå med kompetanse og råd til
gjennomføring av treningene
Bistå ved påmelding av lag til kretsserie og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå i henhold
til sportsplanen

Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt;
-

Sikre at hospiteringsplanen og spillere på hospitering blir fulgt opp
Avdømming der det er sportslige motsetninger og uklarheter
Være rådgivende ved uttak av spillere til representasjonslag. Kretsen skal forholde seg til en
representant fra sportslig utvalg når det gjelder kontakt omkring OIF sine
representasjonsspillere

Trenerveileder
Bakgrunn:
Orkanger IF ønsker at alle lag i klubben skal få et så likt tilbud som mulig uavhengig av trenerens
bakgrunn og forutsetninger. Sportsplanen skal være en rød tråd for alle aktørene i OIF fotball.
Målsettingen vår er at fotballavdelingen skal være” klubbstyrt”, aktiviteten skal ikke være bestemt av
hver enkelt trener. OIF fotball tror at dette er en forutsetning for vår visjon om “Flest mulig, lengst
mulig gir best mulig resultat”.

Trenerveilederen:
Trenerveilederen er trenernes trener. Trenerveilederen skal være veileder, motivator og
sparringspartner for alle klubbens trenere, fra de minste til senior. Trenerveilederen skal bidra til å gi
trenerne økt kompetanse og større trygghet i trenerrollen. Trenerveilederen skal være klubbens
representant på feltet og sørge for å få iverksatt sportsplanen i det daglige virket i klubben og være
bindeleddet mellom klubbens trenere og sportslig utvalg. OIF fotball skal ha en trenerveileder for 612 åringene, en for 13-19 åringene og en for jentefotballen i klubben.

Aktiviteter:
-

Besøke alle lag i OIF fotball en gang pr år.
Besøke lag etter “bestilling” (etter behov og kapasitet)
Skal sammen med sportslig utvalg arrangere trenerforum (tre ganger i året)

Medlemmer
Medlemmene i Sportslig Utvalg har ulik erfaring og kompetanse, dette ønsker vi å synligjøre samt
benytte på best mulig måte, ved å presisere noen roller med tilhørende ansvarsområder:

Leder;
-

Koordinere sportslig utvalg
Ansvarlig for at alle oppgaver blir utført i henhold til sportslige mål, retningslinjer og
klubbens policy
Koordinere iverksette tiltak i regi av sportslig utvalg
Representere sportslig utvalg i fotballgruppa styre

Trenerveileder:

Ansvarlig barnefotball
Ansvarlig ungdomsfotball
Ansvarlig jentefotball

