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Stillingsinstruks for leder i Team Yngres
Leder av Team Yngres inngår i sportslig utvalg og rapporterer til utvalgets leder.
Teamleder skal også jobbe tett opp mot daglig leder og trenerkoordinator.
*
*

Team Yngres skal ivareta lagene fra og med håndballskolen og opp til og med
18 år. Dette inkluderer også Team Herulf
Som leder av utvalget er det viktig at man er synlig i hallen. Det er ønskelig at
leder er tilgjengelig i hallen noen timer i uken.
Arbeidsoppgaver underlagt Team Yngres

*

Oppmannsmøter
Leder skal arrangere møte for oppmenn minimum en gang pr. mnd. eller så ofte som det er
behov. Agenda for møtene settes i sammen med leder av sport og daglig leder
(trenerkoordinator eller andre trekkes inn ved behov)
Leder skal også styre disse møtene.

*

Foreldremøter
Leder eller utvalgsmedlem skal stille på foreldremøter ved behov eller når de enkelte lag ønsker
tilstedeværelse.
Teamleder skal følge opp at alle lag har et foreldremøte ved sesongstart og ett oppfølgingsmøte
i januar.

*

Trening og kampaktivitet
Leder bør være oppdatert på de tilbud som RØN/NHF gir i de ulike årsklasser.
Leder skal også være behjelpelig i forhold til informasjon om påmelding til turneringer og evnt.
nødvendig korrespondanse med turnering.
Leder skal også være kontaktperson for lagene i forhold til omberamminger.
Leder skal også være kontaktperson overfor region og forbund ved behov.

*

Arrangement
Leder skal sette opp arrangementsliste for yngres avdeling i samråd med daglig leder.
Denne skal deles ut til arrangementsutvalg og alle lag.
Leder har også ansvar for å utdanne utøvere/foreldre til barnekampledere slik at vi kan dekke
opp våre egne kamper.
Leder skal også sørge for at de kamper som krever barnekampleder blir bemannet av kvalifisert
personell (barnekampledere / håndballkyndige )

*

Kartlegging
Leder skal også være med i prossessen vedrørende arbeid med å få fylt de ulike rollene rundt
lagene. Man tenker da på trener(e), oppmenn og evnt. andre som man måtte ha behov for.

