
SSLK Rollbeskrivningar
Roll Beskrivning

Huvudansvarig tränare Ansvarig för planering och genomförande av träning och tävling för gruppen: 
✴ Säkerställa bemanning av föräldratränare samt arvoderade tränare

✴ Vara sammanhållande för arvoderade - och föräldratränare

✴ Utarbeta plan för säsongen, träningsupplägg för både barmark/snö samt läger 

✴ Samordna träning, analys och feedback

✴ Upprätta individuell träningsplan för varje åkare samt gå igenom den med respektive åkare

✴ Genomföra informationsmöten för åkare respektive föräldrar under höst och vår

✴ Boka backtider 

Arvoderade tränare ✴ Supportera verksamheten i linje med Huvudtränarens plan

✴ Leda träning/del av träning

✴ Träna, analysera och ge feedback till åkarna 

Administratör ✴ Anmäla samt eventuellt avanmäla åkare till tävling

✴ Hantera kassa för utlägg av startavgifter i samband med tävling 

✴ Förmedla information till gruppen. Ombesörja kommunikation från SSLKs styrelse och tränare till föräldrar och åkare 

Bemanningsansvarig ✴ I samband med tävling arrangerad av SSLK säkerställa bemanning för aktuell grupp enligt behov definierat av 
Tävlingsledare 

Informationsansvarig ✴ Lägga upp information/bilder om gruppen på SSLK på Facebook och hemsidan.

✴ Tillse att hemsida och Facebook hålls levande. 

Medlem i 
ekonomigruppen

✴ Förälder ingår i Ekonomigruppen i någon av rollerna i gruppen 

Medlem i marknad/
sponsorkommittén

✴ Förälder ingår i Marknad/sponsorkommittén i syfte aI generar intäkter till SSLK 


Medlem i 
backkommittén

✴ Förälder ingår i Backkommittén i syfte att säkerställa en fungerande träningsarena, detta genom aI samordna verksamheten 
mellan SSLK, Entreprenör och kommunen rörande backen. 


✴ Aktivt påverka utbyggandet i närområdet till SSLKs fördel. 

Medlem i 
klubbhuskommittén

✴ Förälder ingår i Klubbhuskommittén i syfte att underhålla klubb- och starthus 

Medlem i 
tävlingskommittén

✴ Förälder ingår i Tävlingskommittén i syfte att koordinera tävlingsverksamheten för gruppen 


Medlem i 
lägerkommittén

Förälder ingår i Lägerkommittén i syfte att samordna läger avseende:

✴   Mat & logi 

✴   Transport 

✴   Samordna eventuell föräldrahjälp vid läger som meddelats av Huvudansvarig föräldratränare 

Materialansvarig ✴ I gruppen ansvara för material så som borrar, Radio, käpp etc. Upprätthålla inventarielista och informera SSLKs 
materialansvarig om eventuella behov av inköp 

Närvaroregistrering ✴ Ansvarig i gruppen för att sammanställa och skicka in listor på deltagande av åkare i aktiviteter som sker inom grupp. Det 
omfattar både möten, barmarksträning, träning på snö samt deltagare vid tävling. 

Samordnare lagledare ✴ Ansvara för att det till varje tävling finns en lagledare för killar respektive tjejer. 


Teknikansvarig ✴ Ansvara för all teknik t.ex. att tidtagning fungerar och finns med på läger och träning

Trivselansvarig ✴ Ansvara för att ordna aktiviteter för åkare och föräldrar i syfte att skapa bra gruppkänsla 

Köansvarig ✴ Ansvara för att åkarna erbjuds plats i rätt träningsgrupp och administrera fördelning mellan grupperna i samråd med 
huvudansvarig tränare


