
HOVEDTRENEREN
ROLLEN SOM HOVEDTRENER



Mål

Bevisstgjøring av rollen som hovedtrener.


Hvem er du, som hovedtrener?



Hvem er hovedtreneren?

Hovedtrener er ansvarlig for klubbens 
sportslige aktivitetstilbud.

Hovedtrener har det faglige ansvaret for 
klubbens øvrige trenerteam som består av 
mange dyktige og erfarne trenere.

Hovedtrener har instruksjonsmyndighet 
overfor klubbens øvrige gruppetrenere.

Hovedtreneren skal ha god kjennskap til 
norsk svømmesport.

Hovedtrener rapporterer til styret i klubben.

«Klubbenes 
hovedtrener skal ha 

Trener 3-
kompetanse» 

NSFs 
Virksomhetsplan 

2013-2016



Beskrive

NÅ-SITUASJON

Beskrive ØNSKET 
SITUASJON

Analysere GAP og prioritere 
FORANDRINGSBEHOV

Søke etter og finne 
ALTERNATIVE TILTAK

Velge TILTAK og lage 
HANDLINGSPLAN

Gjennomføre 
handlingsplan og 

BESKRIVE 
RESULTATENE

ANALYSERE OG 
EVALUERE 

RESULTATENE



Arbeidsprosess

X-modellen
Person- 

forutsetninger
Saks- 

forutsetninger

Personresultat Saksresultat

Arbeidsprosess 
Hva kjennetegner vår 

måte å arbeide på?



En grunn-X
Dine holdninger, 

behov, 
kunnskaper, 
erfaringer. 
Relasjoner

Dine nye 
holdninger, behov, 

kunnskaper, 
erfaringer. Endrede 

relasjoner

Arbeidsoppgaver, mål.

Strategier, roller, 

organisasjon.

Rammebetingelser 
(økonomi, anlegg, 

ressurser etc)

Faktiske oppnådde 
resultater.


Ressursbruk.

Kvalitet på arbeidet.

Samarbeidsformer, grad av involvering.

Kommunikasjons- og samhandlingsnivå.


Oppfølging og «coaching».

Planmessighet.


Utnyttelse av kompetanse.



Hvilke resultater leverer du 
som hovedtrener?

Saksresultater:Personresultater:



Hva kjennetegner din måte 
å arbeide på?

Arbeidsprosessen



Hva kjennetegner dine 
forutsetninger?

Saksforutsetninger:Personforutsetninger:



Beskrive

NÅ-SITUASJON

Beskrive ØNSKET 
SITUASJON

Analysere GAP og prioritere 
FORANDRINGSBEHOV

Søke etter og finne 
ALTERNATIVE TILTAK

Velge TILTAK og lage 
HANDLINGSPLAN

Gjennomføre 
handlingsplan og 

BESKRIVE 
RESULTATENE

ANALYSERE OG 
EVALUERE 

RESULTATENE

Gjennomført 
X-modell, 

beskriver din 
nå-situasjon

Øvelse etter at 
sportslig plan er 
utviklet: lag X for 
ønsket situasjon



Refleksjon

Når du bikker opp steiner og ser alt det ufyselige 
som bukter seg under dem, kan du enten legge 
steinene ned igjen, eller si til deg selv at det er 
jobben din å bikke opp steiner og se på det 
ufyselige som bukter seg, selv om det du ser kan 
skremme vannet av deg.

Good to great, Collins 2001



Nyttige ressurser

Y- og X-modellen er utviklet av Baustad og Sørsveen

Bruk nettsiden www.ledelsepanorsk.no

Der finner du mye du kan bruke mtp dette arbeidet, samt 
relevant litteratur om ledelse

http://www.ledelsepanorsk.no

