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Ledarrollen 
 
 
Som ledare erbjuds Du den utbildning som Ditt uppdrag kräver. Utbildningen sker dels i 
vår egen regi men också tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Bohusläns FF. 
Utbildningen är kostnadsfri för dig som är ledare. 
 
 
Som ledare i Vallens IF tänker Du på att ; 
 

 vara ett föredöme, stor som förlorare och ödmjuk som vinnare 
 skapa gemenskap, glädje och engagemang 
 Du har ett ansvar för andra människor 
 vara först på plats med rätt utrustning och gå sist därifrån 
 ställa upp på de arrangemang som föreningen arrangerar 
 vara lyhörd 
 leda motiverande och varierade träningar 
 delta i utbildningar, konferenser och möten som erbjuds 
 ge klar och rak information till spelare och föräldrar 
 ansvara för att Du själv och spelarna bär Vallens IF:s utrustning när ni 

representerar föreningen 
 komma ihåg att alla spelare utvecklas olika snabbt 
 ha en pigg, glad och positiv inställning 
 träna och leda Din grupp i enlighet med föreningens målsättning, verksamhetsidé, 

regler och riktlinjer 
 
 
Som ledare får Du ; 
 

 arbeta med positiva ungdomar och ge dem en vettig sysselsättning 
 glädje och kamratskap 
 upplevelser och erfarenheter 
 träningsoverall vid behov 
 verksamhetshandboken 
 nyckel till våra anläggningar 
 fri entré till samtliga representationslagens hemmamatcher 
 fri utbildning efter samråd med sektionsansvarig 

 
Nycklar återlämnas om eller när Du slutar i föreningen. Kläderna vill vi att Du sköter efter 
bästa förmåga – Du avgör själv när det är dags för nytt. 
 
 
 
 

Om du inte vet vart målet är hjälper det inte hur hårt du sparkar 
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Ledarrollen 
 
 
Ledarteamet 
 
Vi rekommenderar att varje träningsgrupp har tre ledare ; två tränare samt en lagledare 
och materialansvarig. 
 
I de yngre åldrarna är det bra om det finns flera ledare då spelarna kommer och går lite, 
innan de bestämt sej för att ”fotboll är livet”. 
 
Från 9:9 ser vi helst att det finns en uttalad huvudtränare. 
 
Tränar uppgifter ; 

 ansvara för lagets idrottsliga aktiviteter 
 planera och genomföra träning 
 jobba efter Fotbollens hemligheter och Vallens blåvita trappa 
 delta i utbildningar som erbjuds och är relevanta för nivån 
 ansvara för match- och träningstider 
 agera matchledare 
 delta i föreningens ledarmöten 
 hålla coachingsamtal med spelarna 
 introducera nya spelare, avveckla spelare (avvecklingssamtal) 

 
Lagledar uppgifter ; 

 vara gruppens kontaktperson och administrativa samordnare 
 föra och redovisa närvarokort 
 ansvara för gruppens spelarförteckning (adress, telefon etc) 
 administrera gruppens registreringsförteckning samt intyg 
 organisera att medlems- och träningsavgift betalas 
 administrera gruppens laget.se sida 
 ansvara för gruppens material och utrustning 
 ansvara för städning, släckning och låsning 
 handha och fylla i matchrapport, rapportera in matchresultat 
 domarkontakter 
 delta i föreningens ledarmöten 
 organisera föräldramöten 
 bistå föräldrarepresentanterna i planering av aktiviteter inom Föreningsträdet 

 
Föräldarepresentanternas uppgifter ; 

 organisera och fördela arbetsuppgifter till övriga föräldrar, ex Vallencaféet, 
städdag på idrottsplatsen, Vallendagen, ungdomsavslutningen 

 samordnare av övriga kringaktiviteter (ej idrottsliga), ex lotterier, försäljning och 
aktiviteter inom Föreningsträdet 

 vid behov organisera körschema / tvättlista 
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Ledarrollen 
 
 
Nedan följer några korta grundläggande ledartips. 
 
 
Träning / allmänt ; 
 

 var i tid 
 förberedd med träningsprogram till varje träning 
 instruera om övningens syfte 
 stegra övningen, börja enkelt och bygg på 
 respektera träningstid och ytor 
 ansvara för gruppens material in och ut 
 samla gärna gruppen efter varje träning, säg några ord och uppmuntra 
 spelarna duschar helst tillsammans efteråt, det skapar sammanhållning 

 
 
Matcher / spelarlån / coachning 
 
Kalla motståndarlag i god tid, minst fem dagar före match. Meddela spelarna i så god tid 
som möjligt (gärna en lista för säsongens aktiviteter). Kalla domare och skicka in 
matchrapporterna när så behövs. 
 
Behöver Du låna spelare från annan träningsgrupp – kontakta ansvarig ledare för denna 
träningsgrupp så lånet sker i samförstånd. Du får gärna önska position eller spelare, men 
det är alltid den utlånande gruppens ledare som har sista ordet i vem / vilka det blir. 
 
Coachning vid match – alla coachar olika och det är väldigt svårt att hitta ett gemensamt 
sätt när vi coachar. Vissa är mer intensiva, andra lugna och tillbakadragna, det finns 
inget rätt eller fel. Det är dock viktigt att vi utgår från gruppens ålder och kunskap. 
 
 
Personliga samtal 
 
Rekommenderas från 12-13 år – låt spelaren prata, lyssna och var lyhörd. Det viktigaste 
är inte fotbollsspelaren, utan att fånga upp signaler för att försäkra sej om att spelaren 
mår bra. 
 


