
Trener 
Å være trener i Langevåg Idrettslag Håndball skal være noe vi er stolt av. Derfor vil 
det være viktig at du som trener er bevisst Langevåg Idrettslag sitt motto: GLEDE – 
VILJE – STYRKE. Din jobb som trener er ikke bare å sikre resultater men også å se 
alle sammen. I Langevåg Idrettslag skal de handle om at alle blir sett, at alle føler 
seg velkommen og at de tas alvorlig. Uavhengig av ferdigheter og ambisjoner. Vi er 
en breddeklubb og skal jobbe som nettopp det. Det betyr ikke at vi ikke skal satse. 
Det skal være lov å være god, være lov å ønske å bli god, men alle skal inkluderes 
og få en sjanse til å prøve. 

Din primære oppgave som trener er den faglige lederen for laget og har ansvar for 
den håndballmessige utviklingen av laget. Du skal utføre de oppgaver som pålegges 
gjennom trenerforumveiledning og i kontrakten. Trenerens nærmeste overordnede er 
Lagleder. 

Treneren sine hovedoppgaver:  

• Kjenne og følge klubbens, kretsens, Norges Håndballforbunds og Norges 
Idrettsforbunds regler og lover 

• Gjennomføre og planlegge treninger og kamper i henhold til klubbens 
målsetninger gitt for håndballavdelingen 

o Ved fravær skal lagleder informeres og instrueres om hvilke oppgaver 
som må løses. 

o Treninger skal være målrettede, og planlagt før oppmøte på trening. 
• Delta på håndballavdelingens lagledermøter/trenerforum. 
• Delta på foreldremøte i oppstarten av hver sesong 
• Være ett forbilde for spillere, ledere og andre og skal møte i god tid før trening 

og kamp. 
• Har ikke lov til å være beruset verken under trening eller kamp. 
• Jobbe for samhold innad i laget, det handler om å se alle. 

o Alle skal behandles med respekt 
o Alle skal få lov til å prøve seg, alle har lov til å feile. 
o Det skal være rom for humør. 

• Trener tar ut lag og spillere til 
o Kamper 
o Turneringer 
o Spillersamlinger 


