ROLLEBESKRIVELSER OG FORVENTNINGER TIL
TILLITSVALGTE OG SPILLERE – TORP IF -FOTBALL
FOTBALLSTYRET
•
•
•
•

•
•

•

Jobbe aktivt med mål og strategier for gruppa innenfor rammer gitt av hovedstyret i Torp IF
Jobbe aktivt med fairplay, samfunnsansvar, eatmovesleep og annet verdiarbeid
Sørge for og legge til rette for en sunn og bærekraftig økonomisk drift
Sørge for og legge til rette for at engasjerte frivillige får gode rammer for å utvikle seg både
fotballfaglig og personlig i tråd med egne ambisjoner. Det skal være gøy og motiverende å
bidra i Torp IF -fotball.
Representere Torp IF – fotballgruppa i ulike fora både lokalt, regionalt og nasjonalt
Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig jenter og gutter, beholde flest mulig av
dem over tid, samt utvikle de til å bli så gode fotballspillere som de ønsker, i vårt
lokalsamfunn.
Følge opp arbeidet med politiattester i tråd med hovedforeningens regelverk.

LEDER
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer.
Ansvarlig Kvalitetsklubb
Hovedansvarlig for kontakt med Torp IF fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.
Torp IF - fotballs pressekontakt.
Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubben eller gruppas hjemmeside
Fotballgruppas representant i hovedstyret i Torp IF

NESTLEDER
•
•
•
•

Stedfortreder for leder
Ansvarlig for seniorfotballen i Torp IF, herunder at sportsplanen legges til grunn for
gjennomføring av aktiviteten i seniordelen av gruppa
Spillerregistrering, overgangsansvarlig og FIKS ansvarlig
Ansvarlig for innkalling og referat fra styremøtene

UNGDOMSLEDER
•
•
•
•
•

Ansvarlig for barne- og ungdomsfotballen i Torp IF
Ansvarlig politiattestordningen (Se detaljerte oppgaver under ansvarlig politiattester)
Søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm).
Påmelding av lag og ansvarlig for fordeling av banetider og andre treningstider.
Sammen med treneransvarlig:
a. jobbe for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i barn- og
ungdomsfotballen.
b. Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan
trenerforum i klubben skal organiseres.
c. Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført i tråd
med årshjulet til Torp IF
d. Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
e. Rekruttering av nye trenere

ØKONOMIANSVARLIG/KASSERER
•
•
•
•
•

Lede og koordinere økonomiarbeidet
Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
Følge opp regnskapsfører
Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.

SAMFUNN-/EATMOVESLEEP-ANSVARLIG
•
•
•
•
•

Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere Torps samfunnarbeid og arbeid
som EATMOVESLEEP - ambassadørklubb
Synliggjøre internt i klubben dette arbeidet og drive nødvendige prosesser
Har ansvar for kick-off og andre EMS arrangementer sammen med leder
Kontaktperson for samfunndarbeid i hovedforeningen, krets, forbund og kommune.
Ta initiativ til å utvikle dette område

KLUBBUTVIKLER/KVALITETSKLUBBUTVIKLER
•
•
•
•

Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i
klubben.
Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund
legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides
bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
Har ansvar for oppstart av nye kull i tråd med Torps rutiner

TRENERANSVARLIG
•
•
•
•
•
•
•

jobbe sammen med nestleder og ungdomsleder for å sikre at sportsplanen legges til grunn
for gjennomføring av fotballaktiviteten i Torp IF.
Bidra til å sette sammen gode treningsgrupper og riktig påmelding av lag i tråd med
sprtsplanen. Veilede rundt hospitering og differensiering
Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i
Torp skal organiseres.
Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført i tråd med
årshjulet til Torp IF
Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
Rekruttering av nye trenere

DOMMERANSVARLIG
•
•
•
•
•

•

Skal jobbe for god kontakt og godt samarbeid mellom Torp IFs dommere, fotballstyret og
klubbens trenere/lagledere
Utdanne og følge opp klubbdommere, samt sette opp dommere til alle hjemmekamper og i
våre egne cuper i barnefotballen.
Være kontaktperson mot og følge opp overfor NFF Østfold
Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde i Torp IF
Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i
kamper. Tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært
samarbeid med NFF Østfold.
Heve dommerens status i klubben gjennom at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet
på lik linje med spillerne, har tilgang på nødvendig utstyr via utstyrsavtalen med Torshov
Sport.

•

Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens
lag, herunder også deltakelse på treningsleir.

TILLITSVALGT TRENER/LAGLEDER
•
•
•
•
•
•

Planlegge og gjennomføre treninger i tråd med Torp IF prinsipper i Sportsplan,
treneransvarlig bistår og hjelper til.
Jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap i gruppa hvor alle føler en tilhørighet.
Jobbe aktivt med inkludering sammen med miljøkontakt i klubben. Informere foreldre og
spillere om ordninger vi har for lavinntektsfamilier.
Baller, drakter og kjegler skal holdes i orden. Er det mangler si ifra til treneransvarlig
Legekoffert skal holdes i orden og tas med på hver trening og kamp. Er det mangler si ifra til
treneransvarlig
Vær et forbilde og vis at du kommer fra Torp, still i treningstøy både til trening og kamp.
Mangler du nødvendig tøy si ifra til treneransvarlig

Forventninger til tillitsvalgte i Torp IF
Som tillitsvalgt lagleder eller trener i Torp IF forventes det at man setter seg inn i foreningens
Vedtekter og Sportsplan. Disse skal bidra til vår visjon Trening, Trivsel og Tilhørighet. Noen punkter å
tenke litt ekstra på:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Det forventes at man opptrer kollegialt og positivt ovenfor andre tillitsvalgte i Torp, vi har
alle samme målsetning selv om vi kan ha ulikt syn i enkelt saker.
Still opp på møter og trenerfora som arrangeres. Det er både nyttig og motiverende å snakke
med andre tillitsvalgte i klubben
Vær flink til å gi ros og oppmuntringer, men det er viktig at man gir ros og ris på en
konstruktiv måte
Å være tillitsvalgt i Torp betyr at man har en lederrolle i klubben. Det er viktig at man opptrer
på en forutsigbar måte som skaper trygghet og respekt. Husk du er et forbilde for både
spillere og foreldre på laget ditt
Møt godt forberedt til trening og kamper.
Stå frem som et positivt eksempel når det gjelder holdninger til tobakk, alkohol og andre
rusmidler
Opptre ærlig og rettferdig i alle sammenhenger
Lær dine spillere å opptre på en positiv måte ovenfor med- og motspillere, dommere og
ledere. Jobb med holdninger og Fair Play
Oppfordre spillerne til å være inkluderende og skape et godt samhold
Tendenser til mobbing eller ufin oppførsel skal ikke tolereres
La spillerne og foreldregruppen få ta del i viktige beslutninger
Ta hensyn til individuelle behov eller svakheter. Om spilleren har problemer i forbindelse
med skader, dårlig motivasjon eller stagnerende utvikling er det viktig å opptre som
støttespiller og motivator
Kortsiktig resultatfokusering skal ikke vektlegges. Utvikling er viktigere
Vektlegg trivsel og glede ved å utføre trening og kamper
Lagledere og trenere for aldersbestemte lag bør bidra til å skape interesse for andre lag i
Torp IF. Oppmuntre spillerne og foreldrene til å stille på A-lagets hjemmekamper. Dette kan
virke inspirerende på de unge spillerne og det er en støtte for klubbens A-lag.

Forventninger til aktive i fotballgruppa
Vi vil at alle spillere i Torp IF skal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vise respekt for klubbens arbeid. Vår visjon er Trening, Trivsel og Tilhøringhet
Bli kjent med klubbens historie og andre grupper i klubben
Prioritere skolearbeid foran fotballen
Lære å ta ansvar sammen med resten av spillergruppen
Vise respekt for andre uansett rase eller religion og være ærlige
Lære om farene ved bruk av rusmiddel
Lære om trafikksikkerhet i forbindelse med sykling/kjøring til trening og kamper
Lære om sunt kosthold, og inntak av mat og drikke i forbindelse med kamper
Ha en fornuftig holdning til søvn og hvile i forbindelse med trening og kamper
Møte til rett tid før trening og kamper. Si fra om man ikke kan stille.
Holde eget fotballutstyr i orden, og være med å påse at lagets utstyr til enhver tid blir
ivaretatt
Alltid opptre med høflighet ovenfor motstandere, både spillere og trenere/ledere
Alltid forlate garderoben ryddig, gjelder både på hjemme og bortebane
Påvirkes i sin innstilling til trening slik at viljen til å lære er på topp når treningen starter
Påvirkes til egentrening, spesielt med ball
Oppmuntrer medspiller i med og motgang
Lære og takle både med og motgang
Ha en positiv holdning til dommerne
Takke både dommere, motspillerne og publikum etter kamp

