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 Arbejdsbeskrivelse for "blå tråd træner" i Ribe Boldklub 
 

 Ribe Boldklub har ansvarshavende trænere i følgende afdelinger: 

U6 til og med U19 drenge og piger samt på seniorområdet. 

 

 

 "Blå tråd træner"  er den øverst sportslig ansvarlige i afdelingen og dermed 

medansvarlig for, at alle spillere i afdelingen får en velforberedt og seriøs træning.  

Med en afdeling menes et U-nr. 

 

 "Blå tråd " trænerne skal i samspil og sparring med de øvrige trænere i afdelingen 

sikre, at den ”blå tråd” i træningen, sikres for alle spillere uanset hold. 

 

 "Blå tråd" træneren skal sikre og være medinitiativtager til, at der nogle gange om 

måneden, foregår fællestræning mellem spillerne i afdelingen og på tværs af 

afdelinger. 

 

 Hvordan det i praksis, yderligere skal planlægges aftales mellem tovholderne - de 

øvrige trænere i afdelingen og kontaktpersonen, ud fra de retningslinjer og værdier 

der er vedtaget i Ribe Boldklub samt "Den blå tråd" 

 

 Tovholder og "Blå tråd" trænerne skal vejlede de øvrige trænere i afdelingen med 

hensyn til træningsøvelser, coaching m.m. dog altid med "den blå tråd" som fokus. 

 

 "Blå tråd" træneren skal gå forrest med hensyn til at implementere værdier og 

holdningerne i deres afdeling, og sikre at de bliver fulgt. Med udgangspunkt i Ribe 

Boldklubs værdi- og holdningshæfte samt "Den blå tråd" . 

 

 "Blå tråd" trænerne opfordres til at deltage i trænerkurser. "Blå tråd" trænerne er 

forpligtet på at deltage i 1 kursus om året så frem dette vil gavne klubben og spillerne  

– enten internt i klubben eller eksternt i JBU/ DBU regi. 

 

 "Blå tråd" trænerne skal deltage i de trænermøder der er i RBK- afdelingsmøder, 

forældremøder, opstartsmøder og evalueringsmøder m.m. 

 

 "Blå tråd" trænerne skal deltage i de stævner, der er som optakt til såvel 

forårsturneringen, efterårsturneringen. 
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 "Blå tråd" trænerne skal i samarbejde med kontaktpersonen og holdlederne 

være med til at planlægge træningslejre, sociale arrangementer i afdelingen såsom 

sommerafslutning og efterårsafslutning. Sommerafslutningen vil så vidt muligt blive 

afviklet i klubregi. 

 

 "Blå tråd" trænerne skal i samarbejde med kontaktpersonen, sørge for at 

kampfordeleren og ungdomstovholderne får besked på, hvilke hold der skal tilmeldes 

de forskellige turneringer. Det er kampfordeleren der tilmelder holdene. 

 

 "Blå tråd" trænerne samt øvrige træner/ledere er øverst ansvarlige for alle materialer i 

afdelingen: Bolde - veste, kegler m.m. Trænerne skal sørge for, at alle materialer 

bliver placeret i de aflåselige skabe efter træning, kampe. 

 

 Til brug for RBK`s hjemmeside er trænerne forpligtet til at lave et referat evt. oplæg 

til kampe - dog undtaget træningskampe, men man er altid velkommen til at skrive 

om afdelingen. 

 

 Trænerne henstilles til ikke at udtale sig negativt om RBK offentligt. 

 

 Trænerne bør deltage i tulipanoptoget og i samarbejde med kontaktpersonen sørge 

for, at mindst halvdelen af spillerne fra hver afdeling deltager i optoget. 

 

 Alle trænerne skal følger de retningslinjer og værdier og holdninger samt "Den blå 

tråd" der er vedtaget og meldt ud af RBKs bestyrelse. 

 

 


