
 

 

Trenerkompetanse 
 
 
 
NBF ønsker flere gjennom trenerkurs. Med bedre treneregenskaper håper vi på å rekruttere 
fler unge, hindre frafall og i større grad bevare de unge i klubbene og miljøet. 
 

 
• NBF vil godkjenne trener 1 kompetanse ved dokumentasjon av relevant og 

tilstrekkelig; utdanning, logg, kursdatoer, EVU etc. 
De personene som NBF finner aktuelle, vil få tilsendt diplom og registrert 
kompetanse.  

• Etter og videreutdanning (EVU) innen trenerkompetanse vil tildeles ved deltagelse på 
NBF sine utviklingssamlinger og kickoff.  

 
• Personer med delvis fullført trener 1 kompetanse tilbys å begynne på trener 2. Når 

personene har fullført trener 2, vil de også få godkjent trener 1 kompetansen.  
Denne muligheten står til utgangen av 2021. 

 
• Alle nye som ønsker å gå trener 1 må fullføre hele trener 1 løpet før de kan begynne 

på trener 2. 
 
 
 
Trenerkurs: 
 

• Trener 1 inneholder 2 undervisningshelger, e-læring og praksis. 
 

• Trener 2 inneholder 3 undervisningshelger, e-læring og praksis.  
Man må ha fullført trener 1 for å kunne begynne på 
trener 2. 

 
• NBF ønsker flere kvinnelige trenere. Trenerkurs vil 

derfor være kostnadsfritt for kvinner. 
 

• Kursene koster 1500 kr pr kurshelg. Totalt for trener 1 
blir 3000 kr pr deltager, og 4500 kr pr deltager for 
trener 2. 

 
o For de deltagerne som fullfører et utdanningsløp 

i løpet av maksimalt to år, vil NBF dekke kurs kostnaden for den siste helgen 
og de to siste helgene for trener 2. 

 
• NBF kan refundere en del av reisekostnadene for klubber såfremt hele 

utdanningsløpet er fullført av deltagerne i løpet av maksimalt to år. Dette skjer ved 
søknad og fremlegging av kvitteringer på vanlig måte.  



 

 

 
• NBF oppfordrer forøvrig klubber til å søke sparebankstiftelsen DNB og andre 

stiftelser for utdanningsmidler og støtte. 
 
 
 
Påmelding: 
 
Påmeldingen til trenerkurs innebærer at man manuelt melder seg på hele utdanningsløpet. 
Dvs. at på trener 1, må man selv sørge for at del 1 og del 2 i utdanningsløpet passer. 
Samme prinsipp gjelder for trener 2. Man må her påse at alle tre helger passer. 
 

• For påmelding:  
Gå inn på min idrett. Log in. Trykk påmelding på hovedsiden. Trykk på kurs. Søk opp 
”bryting”. Velg kurs og trykk ”legg til påmelding”. Meld på til del 1 og del 2 (som 
passer).  

 
Les nøye og meld på til rett kurs.  

 
 

• Dersom noen helger ikke passer, vil det være anledning til å fullføre de resterende 
delene av trenerkurset som man ikke fikk gjennomført i det første året for 
utdanningsløpet, året etter.  

 
• NBF kan også sette opp trener 1 utenom det som står i kalenderen såfremt dette 

passer med våre kursholdere. NBF tar kostnaden for transport, kost og losji, samt 
honorar for kursholder. 

o NBF stiller dermed følgende krav til klubber/kretser som ønsker dette: 
- Klubbene må finne 2 utdanningshelger som passer for NBF`s kursholdere 
- Klubbene må selv ordne lokaler 
- Krav til kursdeltagere er minimum 8 personer. 

 
 
 


