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Klubbens roller 
 

Rolle Hvem  Epost Periode 
Barnefotballansvarlig Frode Bergmann  2019-2020 
Oppstartsansvarlig Morten Jullumstrø  2019-2020 
Rekrutteringsansvarlig Yngve Belsvik  2019-2020 
Sportslig koordinator Anders Tanem  2019-2020 
FIKS-ansvarlig Christoffer Hansen  2019-2020 
Kvalitetsklubbansvarlig Christoffer Hansen  2019-2020 
Dommeransvarlig Sindre Nicolaysen  2019-2020 
Fair play-ansvarlig Unn Tove Wågbø  2019-2020 

 

Barnefotballansvarlig 
Innehar rollen: Frode Bergmann 
 
Kompetanse 
 
Ansvar og oppgaver 

 Hovedansvarlig for Barnefotballserien for alderen 6-9 år i vår klubb. 
 Hovedansvaret for å holde kapittelet Barnefotballserien i klubbhåndboka oppdatert til enhver tid.  
 Medansvaret for å gjennomføre møte med nytt årskull på høsten, sammen med oppstartsansvarlig. 
 Hovedansvar for å gjennomføre et barnefotballmøte før sesongstart der gjennomgang av sentrale 

rutiner for ny sesong er i fokus. 
 

Oppstartsansvarlig 
Innehar rollen: Morten Jullumstrø 
 
Kompetanse 

 Ansvarlig i rollen har erfaring med oppstart av kull, der organisering av treninga i sin helhet er sentral 
og hvor det er god måloppnåelse på Aktivitets- og Spesifisitetsprinsippet. 

 Ansvarlig har minimum vært trener for barn fra 7-12 år i 2 år. 
 Ansvarlig har minimum gjennomført Grasrottrenerkurs del 1 og 2. 

 
Rekruttering 

 Hovedansvarlig for god rekruttering av spillere gjennom god tilgjengelig informasjon ut til de 
spillerne i vårt klubbområde. Informasjonen spres gjennom klubbens nåværende trenere, skolen, 
ved oppslag i butikker og ved profilering ved fotballskolen sommer og på klubbens infoskjerm på 
klubbhuset. 

 Hovedansvarlig for rekruttering av trenerteam for oppstartskullet gjennom treningene på høsten. 
Ved å jobbe aktivt inn mot foreldregruppa før, under og etter trening er målet at stadig flere 
foresatte deltar inn som trenere i kullet.  

 Hovedansvarlig for at øktene brukes til å rekruttere trenere til Grasrottrenerkurset. Trenerne melder 
seg selv på gjennom fotballkretsen sin nettside, og klubben dekker kursene de tar. 

 Hovedansvarlig for å rekruttere lagledere gjennom møter og treninger der behovet for gode 
lagledere blir synliggjort og positivt stimulert, slik at flest mulig vil delta. Inn mot Foreldremøte 2 er 
det ønskelig at disse kan presenteres og sørge for etablering av lagledelsen både for jenter og gutter. 

 Hovedkontaktperson inn mot Allidretten, for å koordinere aktivitetene knyttet til oppstartskullet. 
 
Treningene 

 Oppstart nytt årskull er høsten spillerne starter i 1.trinn på skolen  
 1 trening i uka, i tiden uke 35 – uke 44, til en kostnad på 350 kr. 
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 Treningene ledes av Oppstartsansvarlig med medtrenere, og der målsettingen er at stadig nye trener 
i økende grad involveres på øktene, til de overtar de siste treningene på høsten. 

 Innholdet i treningene er definert i klubbens Sportsplan. 
 Spillerne melder seg på ved å registrere seg i HoopIt (se rutiner for dette i kapittelet IT). 

 
Informasjon 

 Treningstider blir gjort kjent i appen HoopIt, når spilleren er registrert der. 
 Foreldremøte 1 blir gjennomført første skoleuke i august, og treningene starter opp uka etter.  
 Foreldremøte 2 blir gjennomført nest siste treningsuke i oktober 
 Gi støtte i planleggingsfasen fra 1.november til 1.mars, der laglederforum og trenerforum blant 

annet avvikles.  
 
Innhold Foreldremøte 1  

 Klubben Ranheim Fotball 
 Hvordan melde på i appen HoopIt, og hvilken informasjon kommer der 
 Hvordan treningene gjennomføres 
 Hvordan etablere trenerteam og laglederteam 
 Q&A – runde med spørsmål og svar 

 
Innhold Foreldremøte 2 

 Erfaringer fra høstens treninger 
o Hvordan har de fungert?  
o Opplevelsen barna sitter igjen med? 

 Andre erfaringer 
o Påmelding, informasjon 

 Klubbens støttefunksjoner 
o Støtte i tiden fram mot sesongstart 
o Hva må gjøres og hvordan 
o Klubbhåndboka 
o Daglig- og sportslig ledelse 

 Trenere 
o Hvordan gikk det med rekruttering av foreldretrenere underveis? 
o Hvem skal på Grasrottrenerkurs? 

 Lagledere 
o Rekruttering og etablering av team 
o Ønske og behov for Lederkurs 

 Grovplanlegging av første hele sesong 
o Ønske om spesifikk treningstid i uka? 
o Hvilke uker er det trening? 
o Barnefotballserien og cuper 
o Sosialt 

 

Rekrutteringsansvarlig 
Innehar rollen: Yngve Belsvik 
 
Kompetanse 

 Er utadvendt og dyktig i relasjonsbygging med folk i klubben. 
 Har bred erfaring med hverdagen og de ulike kravene i en fotballklubb som skal fungere godt. 

 
Ansvar og oppgaver 

 Holder tett kontakt med klubbens styre og daglige ledelse med tanke på behovene som oppstår på 
rekruttering av ressurser i klubbens strukturer. 

 Styremedlemmer rekrutteres etter kompetansebehov styret, daglig ledelse og utvalgene etterspør. 
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 Utvalgsressurser til RILCUP, Markedsutvalg, Kvalitetsklubb, HoopIt-teamet og Fair play-utvalget. 
 Kartlegge klubbmedlemmenes sivile kompetanse som kan komme klubbens behov til nytte. Naturlig 

start for denne kartlegginga er nytt oppstartskull. 
 

Sportslig koordinator  
Innehar rollen: Anders Tanem 
 
Kompetanse 

 Minimum UEFA B-lisens. 
 God skriftlig- og relasjonell kompetanse. 
 Bør senest innen ett års virke ha inngående kunnskap og kjennskap til trenerteamene i klubben. 

 
Ansvar og oppgaver 

 Hovedansvaret for klubbens trenerveiledning. Derunder etablere og følge opp 
trenerveileningsteamet i tråd med veiledningsplanen. 

 Hovedansvaret for å etablere, kvalitetssikre og videreutvikle trenerveiledningsplanen i tråd med 
klubbens Sportsplan og Spillerutviklingsmodell. 

 Hovedansvaret for at arbeidet med Trenerveiledningsplanen skal settes, kommuniseres og 
rekrutteres i forhold til et årshjul for neste års trenerveiledning og trenerveiledningsteam. Dette 
betyr blant annet frister, antall lagsbesøk, rapporter, evalueringer og samlet statistikk om våre lag. 
XPS brukes som plattform for trenerveiledninga. 

 Hovedansvaret for å etablere trenerveilederteamet klubben skal bruke inn mot lagene. 
 Hovedansvaret for at klubbens lag får veiledning inn mot gjennomføring av Sportsplanen.  
 Hovedansvaret for å planlegge ressursbruk i forhold til de ulike lagenes behov for veiledning. 
 Hovedansvaret for å samle og sammenfatte erfaringer fra de ulike rapportene veiledninga gir. 
 Hovedansvaret for å varsle daglig ledelse dersom det er behov for økt ressurs inn i trenerteam.  
 Medansvar for til enhver tid å holde Sportsplanen i XPS oppdatert og utviklingsorientert, slik at 

plattformen fungerer best mulig inn mot trenerveiledninga. 
 Hovedansvar for å identifisere behov for trenerkurs på det enkelte trinn, og for å varsle daglig 

ledelse om interne trenertalenter vi bør ha en spesifikk dialog med som klubb. 
 

Kvalitetsklubbansvarlig 
Innehar rollen: Christoffer Hansen 
 
Kompetanse 

 Har minimum Fotballederkurs 1 og 2 (FLK 1 og FLK 2). 
 Har erfaring i klubben lenge nok til å forstå de helhetlige utfordringer og muligheter klubben har. 
 God evne til skriftlig og formmessig framstilling av informasjon. 

 
Kvalitetssikring, utvikling og ansvar 

 Hovedansvaret for å skape framdrift i kvalitetsklubbkonseptet, og forankre dette i prosesser inn i 
styret og daglig ledelse. 

 Hovedansvaret sammen med daglig ledelse for utvikling av, oppfølging av ansvarspersoner i og 
vedlikehold av klubbens klubbhåndbok. 

 Hovedansvaret for å tilrettelegge møteplasser for utvikling av kvalitetsklubben. 
 Er deltaker på kretsens klubbforum, samt møteplasser der dette er nyttig inn mot vår drift og 

dermed klubbhåndbok. 
 Holder god og jevnlig kontakt med fotballkretsen for å kunne implementere nye rutiner i 

klubbhåndboka. 
 Skal ha full tilgang til FIKS og ha kompetanse til å bruke verktøyet effektivt. 
 Rapporterer til det som faller mest naturlig i saker, enten til styret eller daglig ledelse. 
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FIKS-ansvarlig 
Innehar rollen: Christoffer Hansen 
 
Kompetanse 

 Har minimum Fotballederkurs 1 (FLK 1). 
 Har inngående kjennskap til og ferdigheter i FIKS som informasjons- og kommunikasjonssystem. 

 
Ansvar 

 Hovedansvaret for å oppdatere og kommunisere ut de oppgaver som klubbens ulike roller må 
gjennomføre i forhold til FIKS som system. 

 Hovedansvaret for å lage, oppdatere og kommunisere årshjul for opplæring og oppfølging i FIKS. 
 Hovedansvar for å utvikle lagledere og trenere i alle lag som behersker systemet.  
 Hovedansvaret for at FIKS er oppdatert på roller, tilganger, personinformasjon. 
 Hovedansvaret for å rekruttere dyktige brukere av systemet, slik at disse kan bli medhjelpere for 

FIKS-ansvarlig i hverdagen.  
 Hovedansvaret sammen med daglig ledelse og styreleder for tilganger som ”Klubbadministrator”. 

Denne tilgangen er det Fotballkretsen som opprette brukere. 
 Hovedansvaret for å sikre at lagledere som kontaktpersoner skal være registret som «Klubbruker» 

for å kunne registrere elektroniske kamprapporter. 
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Dommere 
 
Klubbens dommere skal oppleve god oppfølging i sin rolle i Ranheim Fotball. Gjennom jobben som 
Dommeransvarlig gjør, skal dommermiljøet kjennetegnes av god trivsel, slik at mange dyktige dommere 
holder på lengst mulig.  
 
Klubben ønsker å utdanne flest mulig dommere. Antallet må tilpasses slik at våre Klubbdommere får nok 
kamper å dømme. Inntil de tar Rekruttdommerkurset, kan de dømme kamper i 7er-spillet opp til 14 år, 
kamper i RILCUP og Barnefotballserien, samt 3er-cuper klubben arrangerer. 
 
Når dommerne gjennomfører Rekruttdommerkurset, får de tilbud om å dømme kamper på sitt nivå i hele 
kretssystemet. Nivåene i kretssystemet ser slik ut opp til hoveddommer i 3.divisjon menn: 
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Dommeransvarlig 
Innehar rollen: Sindre Nicolaysen 
 
Hovedfokus 
I Ranheim er Dommeransvarlig en proaktiv rolle i klubben og inn mot fotballkretsen, der utvikling av fagfeltet 
knyttet til rekruttering og oppfølging av dommere er kjerneoppgaven. 
 
Ansvarsoppgaver med rapporteringsansvar. 
 

I forhold til kommunikasjon for klubben som helhet 
 Kommunikasjon inn mot klubbmedlemmer 
 Kommunikasjon inn mot fotballkretsen 
 Kommunikasjon inn mot Utviklingsleder 
 Møte i Sportslig utvalg 
 Møte i Trenerforum. 

 

 

I forhold til å lede arbeidet med å utvikle 
 Dommerutvalg 
 Dommerforum 
 Klubbdommerkurs 
 Kandidater til Rekruttdommerkurs 
 Rekruttering av veiledere og faddere 
 Dommerstigen 
 Utdanning av veiledere 

 

 

I forhold til å organisere dommerfaget i klubben 
 Årshjul for dommeraktiviteter 
 Dommeroppsett seriekamper 7er-spill 
 Dommeroppsett Barnefotballsøndager 
 Dommeroppsett RILCUP 
 Oversikt dommere 

 

 

I forhold til helhetlig økonomi i dommerfaget 
 Oversikt Dommerbudsjett 
 Signerte dommerkontrakter 
 Tiltak for dommerinntekt 
 Dommerutbetalinger 

 

 

 
Dommeransvarlig: Sindre Nicolaysen, 971 34 647, sindrevn@gmail.com  
Dommermentor: Pål Espen Sarheim, 922 13 400, psarheim@online.no  
Utviklingsleder: Frank Robert Saltvik, 93 20 10 70, frank.saltvik@ril.no  
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Fair play-ansvarlig 
Innehar rollen: Unn Tove Wågbø 
 
Kompetanse 

 Minimum Fotballederkurs 1 (FLK 1) 
 
Rekruttering og ansvar 

 Rollen skal utnevnes av styret for 2-to år av gangen. 
 Rollen skal rapportere direkte til styret i sitt virke. 
 Hovedansvar for å sikre at Fair play er en del av styrearbeidet, lagsarbeidet og trenerfokuset på de 

arenaene de ferdes. 
 Hovedansvaret for å videreutvikle hverdagen knyttet til Fair Play. 
 Kontaktperson for krets, andre klubber og vår egen klubb for henvendelser der noen har brutt med 

retningslinjene som gjelder for Fair Play hos våre medlemmer. 
 Sørge for at retningslinjene er tydeliggjort og holder disse velkjent og oppdatert for alle parter. 

 


