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2. Trenerrollen – treningsledelse og kompetanse 

Alle lag skal ha en hovedtrener og de bør også ha med assistenttrenere. Det anbefales en god 
voksentetthet på treningene. Alt etter hvor stor gruppa av spillere er kan det være nyttig med 2-3 
trenere til stede.  Dette vil også kunne hjelpe til å oppnå høy aktivitet og unngå køer. I tillegg kan 
man ha et større fokus på hver enkelt spiller.  

 

Trenere bør møte godt forberedt til alle økter. Det anbefales å lage en treningsplan for en viss 
periode, eksempelvis månedsplan. Dette sikrer kontinuitet og målrettet aktivitet og at noen kan gå 
inn ved fravær. Bruk foreldre aktivt som hjelpere! 

 

Start alltid økten med en gjennomgang av hva som skal øves på, hvilke øvelser som det skal 
trenes på og formålet med disse. La gjerne spillere komme med innspill på kjøreregler og øvelser. 
Dette bygger eierskap til øktene. 

 

Våre trenere skal ha stort engasjement og være delaktig og tydelig i trenerrollen. Det skal 
fokuseres på utvikling fremfor resultat. Treneren er hovedansvarlig for at spillerne har det moro 
på hver økt og organiserer øvelsene slik at spillerne kan lykkes oftere enn de feiler. Det må være 
et mål at alle spillere blir nevnt med nevnt i positivt ordelag i løpet av hver økt – forsterk så ofte 
som mulig det positive. Dette kan være en spiller som gjør en god jobb uten ball, et riktig innkast, 
en keeper som nesten redder et skudd eller en målgivende pasning.   

 Spill mye fotball i ulike former. Småspillaktivitet anbefales. Det gir flest ballberøringer og 
det er trening som er så kamp-lik som mulig. Spillerne må forholde seg mest mulig til 
medspillere og motspillere hvor de er nødt til å ta valg. I ulike spill-sekvenser/øvelser 
ligger det mye skjult læring, som blant annet teknisk utvikling, utholdenhet, koordinasjon 
og balanse. 

 Ikke vær for opptatt av å innhente et stort øvelsesrepertoar. Statiske øvelser kan være 
hensiktsmessig der det ønskes å trene opp delferdigheter/tekniske ferdighet som 
eksempelvis innsidepasning, vristskudd, vendinger. Husk at ved slik aktivitet trenger man 
flere trenere for å gi tilbakemelding og veiledning til spillerne. 

 Formålet med mye spill er at hver enkelt utøver skal få så mye ballkontakt som mulig. I 
tillegg gir dette mange én-mot-én-situasjoner og mye pasningsspill.   
 

Klubben ønsker å ha trenere som har nødvendig trenerutdanning. Alle trenere bør så tidlig som 
mulig gjennomføre barnefotballkurs og senere ungdomsfotballkurs. Link www.grasrottreneren 
Klubben vil samarbeide med NFF Buskerud og naboklubbene for å arrangere dette.  

 

 

 


