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Børneformand

ÅrgangslederCheftræner
Træner

Assistenttræner
Holdleder

Solrød FC – struktur under børneformanden 

Børneformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar for 
den sportslige gren i afdelingen. Det er Børneformanden der kan 
hyre og afskedige trænere.

Cheftrænere er den sportslige ledelse i afdelingen og typisk 
holdtræner for A-Trup. Cheftræneren skal lede den samlede 
trænergruppe for hele årgangen med opbakning for sportschefen.

Det er cheftræneren i samarbejde med den øvrige trænerstab der 
samler trupperne i afdelingen og koordinerer op-/ned træning på 
tværs. Der forventes et godt samarbejde med administrative spor. 

Assistenttræner referer til træner

Træneren referer til Cheftræneren 

Cheftræneren referer til Børneformanden  

Børneformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar for 
den administrative gren i afdelingen. Det er Børneformanden der 
kan hyre og afskedige årgangsleder/holdledere.

Årgangslederen er den administrative ledelse i afdelingen. 
Årgangslederen skal lede den samlede holdleder-stab for hele 
årgangen med opbakning fra Børneformanden/sekretariatet.

Det er Årgangslederen i samarbejde med de øvrige holdledere der 
står for alt det administrative eks. Ajourføring af kampklar, 
tilmelding/kørsel til stævner, forældremøder og initiativer, sociale 
aktiviteter, spillertøj, kommunikation.

Der forventes godt samarbejde med det sportslige spor.

Holdleder referer til Årgangslederen 

Årgangslederen referer til Børneformanden  

Sportsligt spor Administrativt spor

Understøttes af 
Sportschef og BrMa

Understøttes af 
Sekretariatet
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Solrød FC – struktur under Ungdomsformanden 

Ungdomsformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar 
for den sportslige gren i afdelingen. Det er Ungdomsformanden der 
kan hyre og afskedige trænere.

Cheftrænere er den sportslige ledelse i afdelingen og typisk 
holdtræner for 1. holdet. Cheftræneren skal lede den samlede 
trænergruppe for hele afdelingen med opbakning for sportschefen.

Det er cheftræneren i samarbejde med den øvrige trænerstab der 
samler trupperne i afdelingen og koordinerer op-/ned træning på 
tværs. Der forventes et godt samarbejde med administrative spor. 

Assistenttræner referer til Træneren

Træneren referer til Cheftræneren 

Cheftræneren referer til Ungdomsformanden  

Ungdomsformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar 
for den administrative gren i afdelingen. Det er 
Ungdomsformanden der kan hyre og afskedige 
afdelingsleder/holdledere.

Afdelingslederen er den administrative ledelse i afdelingen. 
Afdelingslederen skal lede den samlede holdleder-stab for hele 
afdelingen med opbakning fra Ungdomsformand/sekretariatet.

Det er Afdelingslederen i samarbejde med de øvrige holdledere der 
står for alt det administrative eks. Ajourføring af kampklar, 
tilmelding/kørsel til stævner, forældremøder og initiativer, sociale 
aktiviteter, spillertøj, kommunikation.

Der forventes godt samarbejde med det sportslige spor.

Holdleder referer til Afdelingslederen 

Afdelingslederen referer til Ungdomsformanden  

Sportsligt spor Administrativt spor

Understøttes af 
Sportschef

Understøttes af 
Sekretariatet


