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Trenerveileder   Remyra   IL   2021   

Trenerveilederen   skal   primært   jobbe   for   å   formidle   Remyras   tankese�   og   det   som   står   skrevet   i   
sportsplan   ut   �l   trenerteamene   på   de   forskjellige   lagene.   Trenerveilederen   skal   være   en   stø�espiller   
og   sparringspartner   for   trenerteamene   i   Remyra.   Ut   fra   de�e   sier   det   seg   selv   at   trenerveilederen   må   
jobbe   mest   på   feltet,   det   skal   ikke   være   en   administra�v   s�lling.   (Det   er   ikke   en   erstatning   for   den   
«gamle»   trenerkoordinatoren.)     

Årshjul   2021:   

  

Måned   Ak�vitet   i   klubben   Ak�vitet   trenerveileder   Kommentar   
Januar   Lavsesong   ● Bidra   �l   å   oppdatere   sportsplan,   

forberede   ny   sesong.   

Burde   det   være   ei   
sportsplangruppe?   

Februar   Lavsesong   
Vinterferie   

● Bidra   �l   å   oppdatere   sportsplan,   
forberede   ny   sesong.   

● Delta   på   barnefotballforum   
4.2.2020   

● Kartlegge   trenerkompetansen   i   
klubben   for   å   se   om   det   er   
nødvending   med   grasrot   2   på   
vårsesongen.  

Burde   det   være   ei   
sportsplangruppe?   

Mars     ● Medarrangør   på   trenermøte   for   
planlegging   av   sesongen   2020,   
inkludert   trenings�der   og   felles   
kick-off.   

● Arrangere   kick-off   med   
fellestreninger   for   alle   trenere,   
barn   og   ungdommer   i   Remyra.     

  

April   Påske   4.-13.4.2020   
Seriestart   
Seriespill   

● Gi   �lbud   om   veiledning   �l   de   
yngste   årsklassene   i   klubben.   Mål   
om   å   kunne   gjennomføre   1   
veiledning   pr   mnd.   J/G   7   og   8.   

● Evt   lokalt   delkurs   2   hvis   behov   
● Veiledning   av   andre   ved   

forespørsel   

Være   synlig   og   
�lgjengelig   på   feltet.   

Mai   Dalførecuper   
Seriespill   

● Gi   �lbud   om   veiledning   �l   de   
yngste   årsklassene   i   klubben.   Mål   
om   å   kunne   gjennomføre   1   
veiledning   pr   mnd.   J/G   7   og   8.   

● Evt   lokalt   delkurs   2   hvis   behov   

Være   synlig   og   
�lgjengelig   på   feltet.   
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● Veiledning   av   andre   ved   
forespørsel   

Juni   Dalførecuper   
Seriespill   

● Gi   �lbud   om   veiledning   �l   de   
yngste   årsklassene   i   klubben.   Mål   
om   å   kunne   gjennomføre   1   
veiledning   pr   mnd.   J/G   7   og   8.   

● Medarrangør   på   trenermøte   for   
planlegging   av   sommeren,   
inkludert   trenings�der   og   
fellestreninger.   

● Veiledning   av   andre   ved   
forespørsel   

Være   synlig   og   
�lgjengelig   på   feltet.   

Juli   Lavsesong       
August   Start   høstsesongen   

Seriespill   
Oppstart   ny�   kull   
Dalførecuper   

● Arrangere   kick-off   med   
fellestreninger   for   alle   trenere,   
barn   og   ungdommer   i   Remyra.     

● Være   med   å   bidra   på   oppstart   for   
nye   årskull.   

● Gjennomføre   delkurs   1   for   ny�   
trenerkull   

Være   synlig   og   
�lgjengelig   på   feltet.   

  

September   Dalførecuper   
Seriespill   

● Gjennomføre   delkurs   1   for   ny�   
kull   

● Veiledning   av   andre   på   
forespørsel.   

● Oppfordre   �l   påmelding   
trenerkurs   delkurs   2-4.   

Være   synlig   og   
�lgjengelig   på   feltet.   

Oktober   Seriespill   
Høs�erie   

● Veiledning   på   forespørsel   
● Arrangere   trenermøte   for   

planlegging   av   høst-   og   
vintersesongen.     

Være   synlig   og   
�lgjengelig   på   feltet.   

November   Lavsesong   ● Bidra   �l   planlegging   av   ny   sesong   
for   de   enkelte   lag   på   forespørsel   

  

Desember   Lavsesong       


