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OPPSTARTSANSVARLIG I LERVIK IF
I Lervik IF kan barna starte i Lervik Mini høsten det året de er 4 år. Lervik Mini er et tilbud til 4- og 5-åringer
(de to siste årene i barnehagen). Disse barna har en trening i uka, og er ikke med på noen arrangementer.
Den siste treningen før sommerferien (for det eldste mini-kullet) er en «prøvetrening» før man skal inn i BIG.
Der har oppstartsansvarlig et møte med foreldrene om hva Lervik BIG er, mens barna er ute og trener. Her
ønsker vi å få ned hvem som kan være trenere/oppmenn for de kommende 1.klassingene. Før denne
treningen/møtet er det sendt ut info til barnehagene, hvor vi kan få med oss de som ikke har benyttet seg av
Lervik Mini tilbudet.
Uka etter skolestart starter 1.klassingene opp med trening under BIG. Her vil oppstartsansvarlig på nytt ta et
møte med foreldrene mens barna trener, hvor man får på plass trenere (dersom det ikke var på plass før
sommeren). Deretter vil oppstartsansvarlig styre de kommende øktene (fram til høstferien) sammen med de nye
trenerne.
Oppstartsansvarlig er ansatt i klubben og rollen kombineres gjerne med andre oppgaver.
Oppstartsansvarlig må min. ha C-lisenskompetanse, gjerne B-lisens og/eller relevant erfaring.
Oppstartsansvarlig skal ikke erstatte foreldreroller, dette er viktig for oss, barnefotballagene i klubben er først og
fremst foreldredrevet men klubben/oppstartsansvarlig hjelper til med å komme i gang.
Oppstartsansvarlig (og årgangsansvarlige) skal fungere som klubbens forlengede arm ut til lagene slik at vi sikrer
god, sportslig oppfølging og at foreldretrenere får god opplæring og blir kjent med sportslig plan og klubbens
rutiner og føringer.
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Planlegge og gjennomføre de første treningsøktene som er i regi av klubben
Sørge for å ha en plan for hvordan treninger skal gjennomføres og organiseres i hht. klubbens sportslige
plan.
Sørge for kvalitative gjennomføringer av treningsøktene i samarbeid med lagenes trenere og øvrig støtteapparat.
Sørge for tilstrekkelig opplæring og oppfølging av årgangens trenere, både mht. innføring i klubbens
føringer og policy, men også ute på feltet.
Sørge for at treningsprogrammer/planer for trenere er lett tilgjengelig og at sportslig plan implementeres.
Sørge for at både gutter og jenter får et tilbud om både fotball- og håndball.
Motivere foreldre til å ta kurs/være med på samlinger. Ønsket er at trenere skal ta aktivitetslederkurs i
løpet av de to første årene, og deretter få foreldre rettet inn mot fotball- og håndballtrenerkurs.
Sørge for at kullene bruker hjemmesiden til klubben som informasjonskanal.

Påse at alle spillere blir sett, ivaretatt og gitt et godt sportslig tilbud uansett nivå.

