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STILLINGSINSTRUKS FOR SPORTSLIG LEDER I LYN FOTBALL 
 

 
Sportslig leder i LYN Fotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for alle aktivitetene i LYN Fotball. 
Stillingen er en del av ledergruppen i Lyn Fotball, rapporterer til Daglig Leder, deltar på styremøter 
dersom påkrevet, og er administrasjonen og styrets faglige støttespiller. Stillingen forutsetter 
fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner, og 
innebærer følgende ansvarsområder (nummereringen innebærer ikke prioritering): 
 
A. Klubbstyring: 
1. Forstå, respektere og implementere klubbens verdigrunnlag, styringsverktøy og retningslinjer 

i.h.t. Klubbhåndboken 
2. Forstå LYNs ambisjoner innenfor vedtatte budsjetter og økonomiske rammebetingelser. 
3. Ansvarlig for LYN sportsplan - herunder implementering, evaluering og revidering av sportsplanen 

for LYN fotball - sportsplanen er et levende dokument og revideres løpende. Sportsplanen vedtas 
av styret og bygger på klubbens vedtatte verdier og retningslinjer. 

4. Implementering og oppfølgning av klubben sin spillestil - rød tråd og felles språk. 
5. Pådriver for utvikling av en LYN kultur og strategisk tenking i forhold til klubbens retning. 
6. Sørge for et best mulig sammensatt støtteapparat i klubbens Kvinner A- og juniorstaller som 

hensyntar klubbens sportslige og strategiske plan. 
7. Assistere Hovedtrener Kvinner A med spillersammensetning på LYNs kvinner A lag over tid (3-5 

år). 
8. Påse at trenerne på hvert lag tidlig i sesongen utarbeider årshjul/terminliste/årsplan basert på 

sportsplanen senest medio januar hvert år. 
9. Være styrets faglige støttespiller, og delta i styremøter dersom styret kaller inn  
10. Delta i klubbens «Technical heart» med klubbens styreleder, hovedtrener og topp- spillerutvikler  
11. Assistere med serieforvaltning (FIKS) og styring av praktisk anvendelse av klubbens fasiliteter. 
12. Sikre rettidig kommunikasjon fra ledelsen til brukerne (spillere, foresatte, lagledere og trenere)  

 
B. Overfor LYN spilleren: 
1. Være ansvarlig for at LYN utvikler flest mulig spillere som blir i klubben til glede for LYN 
2. Sportslig leder er hovedansvarlig for at differensiering/hospitering og trenings-prinsipper følges i 

tråd med vedtatte retningslinjer og sportsplan. Faste månedlige møter på hvert årskull skal sikre 
at hensiktsmessig differensiering og hospitering skjer mellom lagene slik at LYN sikrer intern 
rekruttering og spillerutvikling 

3. Sikre kommunikasjon mellom Hovedtrener Kvinner A og spillerutvalget, det skal gjennomføres 
minimum tre møter per år (før – under – etter sesong) 

4. Bidra til at spillere på Kvinner A kjenner forventninger og utviklingsmål  
5. Være ansvarlig for rekruttering av nye spillere til klubben på Kvinner A, i samarbeid med 

Hovedtrener Kvinner A  
6. Innstille til Daglig Leder kontrakter/avtaler med nye spillere til Kvinner A.  
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C. Overfor trenere: 
1. Sørge for at alle LYN trenere kjenner til klubbens styringsdokumenter og retningslinjer og følger 

disse, om nødvendig utarbeide nytt materiell som sikrer god informasjon til alle trenerne. 
Herunder også ˮInstruks for trener i Lyn Fotball…ˮ. 

2. Lede klubbens trenerforum og andre trener utviklingstiltak i nært samarbeid med de øvrige 
sportslige lederne. Tema avgjør hvem som leder møtet.  

3. Være hovedtreners (Kvinner A) diskusjonspartner og coach, i alle faglige spørsmål. Delta i 
planlegging av Kvinner A sin sesong, i samarbeid med hovedtrener/øvrig apparat (Kvinner A) og 
Daglig leder i LYN fotball. 

4. Rekruttere og følge opp LYN trenere i et best mulig sammensatt trenerteam - innstille til Daglig 
Leder trenere som skal tilbys ansettelseskontrakt og trenerkurs.  

5. Ansvarlig for å følge opp trenernes bruk av Sideline/XPS, slik at klubben effektivt samler all data 
på spillerutvikling, testing, kamper etc. 

6. Rekruttere og følge opp LYN-trenerutviklere. 
7. Sørge for at LYN videreutvikler trenerne sine gjennom oppfølgning av trenerne - enten direkte 

eller via trenerutviklerne. 
 
D. Grensesnitt mot andre stillinger eller aktører: 
A. Tett samarbeid med Sportslig leder i Barnefotball slik at prosessen og kvaliteten i forbindelse 

med overgangen fra Barnfotball til Ungdomsfotball blir godt ivaretatt.  
B. Delta i klubbens sportslige utvalg eller tilsvarende fora for så sikre helhetlig tilbud i klubben 
C. Representere LYN fotball mot NFF, krets, lokale, regionale eller nasjonale forum og møtesteder, 

samt etablere relasjoner til eventuelle samarbeidsklubber eller øvrige aktører der LYN fotball bør 
være representert  

 
 
Stillingsinstruksen må påregnes revidert og justert basert på klubbens til enhver tid gjeldende behov 
 
 
 
 
 


