
Kompetanseplan LKFK 
 

Skolering, kompetanseoverføring og veiledning er viktig for å skape trygghet, fotballglede, 

utfordringer og mestring i utførelse av ulike roller. Med denne kompetanseplanen har klubben en 

oversikt over hvilke kurs som er relevante og hvilken kompetanse som befinner seg i LKFK. 

Kompetanseplanen knytter seg mot roller og kompetansekrav (ref kvalitetsklubb nivå 2) og vil være et 

viktig verktøy for å holde oversikten over leder- og trenerkompetansen i klubben.  

Innenfor leder- og trenerkompetanse er planen todelt: 

1. Den er et verktøy for å lage en god plan for skolering i klubben for å sikre at kompetansekriteriene i 

kvalitetsklubb oppnås. 

2. Kompetanseplanen gir en nyttig og viktig oversikt over hvilken kompetanse som finnes i klubben 

totalt sett, uavhengig av kvalitetsklubbkriteriene. 

Kompetanseplanen skal være et nyttig arbeidsverktøy som gjør det lettere å holde oversikt over 

hvilken kompetanse som finnes i klubben, samt lage en plan for fremtidig skolering av trenere/ledere 

med manglende kompetanse. Kompetanseplanen skal oppdateres jevnlig.  

 

Kompetanseplanen inneholder:  

Trenerkompetanse  

• En oversikt over trenere i LKFK  

• Hvem som har formell trenerkompetanse  

• En plan på når trenere skal tilegne seg kompetanse  

Lederkompetanse 

• En oversikt over styret i LKFK  

• Hvem som har formell lederkompetanse  

• En plan på når styret skal tilegne seg kompetanse  

Andre roller 

• En oversikt over andre roller i LKFK  

Hvem som har formell kompetanse til sin rolle 

• En plan på når aktuell kompetanse skal/kan tilegnes  

 

Kompetanseplanen følges opp av: Daglig leder og sportslig ledere, i samarbeid med styret.  

 

Oversikt over kompetanse i LKFK finner dere her  

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdN7poYLMUlAreyDnY2pYeqMY-pHYfImkN9llPQpc9s/edit?usp=sharing


Trenerkompetanse  
  

Kompetansekrav trenerskolering – Kvalitetsklubb Nivå 2 

Barnefotball (6-12 år)  
En trener pr. lag med minst ett delkurs fra NFF 
Grasrottreneren (1, 2, 3 eller 4) 
 

Ungdomsfotball (13-19 år) 
En trener pr. lag med minst to delkurs fra NFF 
Grasrottreneren (1, 2, 3 eller 4) 
 
En trener pr. årskull og kjønn med hele NFF 
Grasrottreneren (alle 4 delkursene) 

Klubbtrener 
En trener i klubben med minimum UEFA-B 

 

 

Kompetanseplan LKFK – Trenere  

Grasrottrener 1 – barn  I løpet av de to første årene som trener i klubben 

Grasrottrener 2 – barn  Trener ved J9 eller eldre  

Grasrottrener 3 – 
ungdom  

Trener ved J12 eller eldre  

Grasrottrener 4 – 
ungdom  

Trener ved J12 eller eldre  

Morgensdagens trener Trener i ungdomsfotballen eller senior, med gjennomført alle 4 GT-delkurs  

UEFA B-lisens Trener i ungdomsfotballen eller senior, med gjennomført alle 4 GT-delkurt 

Andre kurs –  Se NFFs utdanning for trenere her  

 

 

Kompetanseplaner trener – utenom kvalitetsklubb   
 

Kompetanseplan LKFK – Keepertrener 

Keepertrenerkurs GT 1 
– barn  

Trener i barnefotballen  

Keepertrenerkurs GT 2 
– ungdom  

Trener i ungdomsfotballen   

Keepertrener B-lisens  Trener i ungdomsfotballen, flere ulike lag. Gjennomført keepertrener GT 1+2 

Andre kurs –  Se NFFs utdanning for keepertrenere her 

  

https://www.fotball.no/trener/
https://www.fotball.no/trener/keepertrener/


Lederkompetanse  
  

Kompetansekrav lederskolering – Kvalitetsklubb Nivå 2 

 
Alle i klubbens styre skal ha gjennomført Fotballederkurs 1 – forstå lederrollen (FLK 1)  
 
Majoriteten i klubbens styre skal ha gjennomført Fotballederkurs 2 – ledelse og ansvar  (FLK 2) 
 

 

Kompetanseplan LKFK - Styret  
FLK 1 – forstå  Ved første mulighet etter årsmøtet  

FLK 2 – lede I løpet av to år som styremedlem  

FLK 3 – utvikle  I løpet av tre år som styremedlem  

Andre kurs –  Se NFFs utdanning for leder her 

 

 

Kompetanseplan leder – utenom kvalitetsklubb  
 

Kompetanseplan LKFK – Sportslig leder 

FLK 1 – forstå  Første året som sportslig leder 

FLK 2 – lede Andre året som sportslig leder 

FLK 3 – utvikle  Tredje året som sportslig leder  

Grasrottrenerkurs 
1+2+3+4 

Gjennomføres ved første mulighet  

Andre kurs –  Se NFFs utdanning for leder og trener 

 

Kompetanseplan LKFK – Daglig leder 

FLK 1 – forstå  Første året som daglig leder 

FLK 2 – lede Andre året som daglig leder 

FLK 3 – utvikle  Tredje året som daglig leder  

FLK 4  Etter ønske  

 

 

 

 

 

  

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kurs/


Kompetanse andre roller  
 

Kompetansekrav skolering trenerveileder og veileder – Kvalitetsklubb Nivå 2 

Trenerveileder 
Minimum hele NFF Grasrottreneren og 
trenereveilederkurset  
 

Veilederkompetanse  
Minimum 1 person med kursveilederkompetanse NFF 
Grasrottreneren  
 

 

Kompetanseplan LKFK - Veilederkompetanse 

Kursveilederkompetanse 
NFF Grasrottreneren  

Ved første mulighet  

FLK 1 – forstå  Ved mulighet  

 

Kompetanseplan LKFK - Trenerveileder 

Trenerveilederkurs Ved første mulighet  

FLK 1 – forstå  Ved mulighet  

 

 

Kompetanseplaner andre roller – utenom kvalitetsklubb 
 

 

Kompetanseplan LKFK - Dommere 

Klubbdommerkurs  J13-kullet, våren   

Rekruttdommerkurs  J15 eller eldre, ved aktiv dømming  

Dommersamlinger i regi 
av klubben eller kretsen  

Årlig 

Andre kurs –  Se NFFs utdanning for dommere her  

 

Kompetanseplan LKFK – Dommeransvarlig  
FLK 1 – forstå  Første året som dommeransvarlig    

FLK 2 – lede Andre året som dommeransvarlig 

FLK 3 – utvikle  Tredje året som dommeransvarlig  

Rekruttdommerkurs Ved første mulighet  

 

Kompetanseplan LKFK - Kvalitetsklubbansvarlig 

FLK 1 – forstå  Første året som kvalitetsklubbansvarlig   

FLK 2 – lede Andre året som kvalitetsklubbansvarlig  

FLK 3 – utvikle  Tredje året som kvalitetsklubbansvarlig   

Temakvelder – kretsen   Årlig  

https://www.fotball.no/dommer/

