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STILLINGSINSTRUKS FOR SPORTSLIG LEDER I LYN BARNEFOTBALL 
 
Sportslig leder i LYN Barnefotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for alle aktivitetene i LYN 
barnefotball (G/J 6-12). Stillingen forutsetter fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, 
kommunikative og administrative evner, og innebærer følgende ansvarsområder:  
 
A. Klubbstyring på LYN akademiet og basistilbudet: 
1. Forstå, respektere og implementere klubbens verdigrunnlag, styringsverktøy og retningslinjer 
2. Forstå LYNs ambisjoner innenfor vedtatte budsjetter og økonomiske rammebetingelser 
3. Utarbeide utkast til sportsplan for LYN akademiet og barnefotball som vedtas av styret og 

forutsettes basert på vedtatte verdier og retningslinjer 
4. Implementere LYN sportsplan for LYN akademi og barnefotball som er vedtatt av styret og 

bygger på klubbens vedtatte verdier og retningslinjer  
5. Utvikle og oppdatere det sportslige tilbudet slik at LYN Barnefotball er i tråd med vedtatte 

prinsipper men likevel nytenkende 
6. Bidra til evaluering og eventuell revidering av sportsplan etter anmodning fra styret 
7. Tilrettelegge for at alle spillere skal ha et godt sportslig tilbud ved hensiktsmessig organisering av 

kull og lag, herunder organisering av nye kull som starter i klubben. 
8. Sørge for best mulig sammensetning av LYN akademilag 
9. Ansvarlig for å utarbeide årshjul i desember for kommende sesong 
10. Påse at LYN kullansvarlig på akademiet og barnefotball basis utarbeider terminliste basert på 

årshjul og sportslig leders instruks. Terminlisten skal være forankret i sportsplan for alle årskull, 
og sikre et helhetlig og godt opplegg der aktiviteter på LYN akademiet og basistilbudet er 
tilrettelagt og koordinert 

11. Være styrets faglige støttespiller, og delta i styremøter dersom styret kaller inn 
12. Drive, administrere og videreutvikle LYN akademiet 
13. Fotballfaglig ansvar for LYN fotballskoler 
14. Utarbeide barnefotballhåndbok eller annet nødvendig materiell som sikrer god kommunikasjon 

mellom klubb og spiller og klubb og trenere 
 

B. Mot LYN spilleren: 
1. Være ansvarlig for at barnefotballen tilbyr et fotballfaglig tilbud som utvikler best mulig spillere 

som blir i klubben til glede for LYN Ungdomsfotball 
2. Være ansvarlig for at barnefotballen i LYN utvikler flest mulig spillere som blir i klubben til glede 

for LYN  
3. LYN skal følge NFF regler for barnefotball 
4. Opprette tilbud om barnefotballtilstelninger 
5. LYN vil differensere og tilrettelegge for hospitering og treningsprinsipper så fremt dette skjer i 

tråd med vedtatte retningslinjer og sportsplan 
6. Sportslig leder må etablere forum eller prosesser som sikrer at differansiering og hospitering er 

styrt av sportslig leder og ikke foreldre eller trenere  
7. Innkalle til foreldremøte i samarbeid med sportslig leder for barnefotballen for å sikre god 

overgang til ungdomsfotballen 
8. Innkalle til foreldremøte i samarbeid med sportslig leder for junior/seniorfotball for å sikre god 

overgang fra ungdomsfotball til juniorfotball 
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C. Mot trenere: 
1. Rekruttere og følge opp tett LYN-trenere på akademiet og basistilbudet 
2. Påse av LYN kullansvarlig er kompetant til å følge opp foreldretrenere på aktuelt årskull  
3. Etablere oversikt over potensielle fremtidige trenerkandidater. Dette bør skje i samarbeid med 

sportslig leder i ungdomsfotball da LYN trenere ofte er aktuelle samtidig på både LYN akademi og 
ungdomsfotball 

4. Lede klubbens trenerforum og andre trener utviklingstiltak i barnefotballen. Dette bør skje i nært 
samarbeid med sportslig leder i ungdomsfotballen 

5. Sørge for prosesser og forum/møter som sikrer opplæring av foreldretrenere 
6. Sørge for at alle LYN trenere kjenner til klubbens styringsdokumenter og retningslinjer og følger 

disse. Herunder avvikling av kamper i.h.t. NFFs reglement. 
7. Innstille til daglig leder hvilke trenere som skal tilbys ansettelseskontrakt og trenerkurs 
8. Ansvarlig for å utarbeide nødvendig materiell som sikrer god informasjon til alle trenerne  
9. Følge opp trenerne og eventuelt om nødvendig stille på foreldre- eller spillermøter når det anses 

nødvendig 
 
D. Grensesnitt mot andre stillinger eller aktører: 
1. Rapportere til daglig leder (NB: Det er kun daglig leder som signerer alle avtaler) 
2. Delta i klubbens ledergruppe  
3. Tett samarbeid med Sportslig leder i ungdomsfotballen slik at prosessen og kvaliteten i 

forbindelse med overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball blir iveratatt på en god måte 
4. Delta i klubbens sportslige utvalg eller tilsvarende fora for å sikre helhetlig tilbud i klubben 
5. Innstille og følge opp kandidater fra LYN til Oslo fotballkrets (sone og sup) for G/J 13 som er i 

barnefotballen når slik innstilling skjer. Innstilling bør skje i samråd med Sportslig leder for 
ungdomsfotball.  

6. Representere LYN Barnefotball mot NFF, krets, samarbeidsklubber eller øvrige aktører der LYN 
barnefotball bør være representert 

7. Samarbeide med daglig leder og sikre koordinert informasjon ut mot LYN lagledere (kan skje via 
LYN Laglederforum) 

8. Serieforvaltning, herunder sikre nødvendig informasjon til LYN FIKS ansvarlig 
 
Stillingsinstruksen må påregnes revidert og justert basert på klubbens til enhver tid gjeldende 
behov. 


