
TRENERTEAMET
UTVIKLING AV TRENERTEAMET I KLUBBEN



Trenerutvikling internt

Hvordan tilrettelegger din klubb for trenerutvikling 
internt?



Delegering

Du kan ikke gjøre alt selv.


Deleger oppgaver


Koble person og oppgaver


Dere er et team som skal løse de oppgavene som 
ligger i klubbens sportslige plan



Motivere teamet

Hva motiverer den enkelte trener i teamet?


Forskjellige mennesker har forskjellige 
motiveringstriggere. Finn disse.



Utvikle teamet

De ferske får store utfordringer. Krever støtte


De erfarne trenger utfordringer for å strekke seg.


Dette dreier seg om tilbakemelding til hver enkelt.


Nye medlemmer i teamet? Forming, storming, 
norming, performing.



Forming
De fleste er positive og høflige.


Spente fordi de ikke helt vet 
hva teamet skal utføre


Som teamleder har du en viktig 
rolle i denne fasen, fordi 
oppgaver og ansvar enda ikke 
er fullt ut etablert.


Denne fasen varer ofte en stund 
når medlemmene arbeider 
sammen og begynner å bli kjent 
med hverandre

Gode tips:


Diriger teamet


Etabler klare oppgaver 
både for teamet som 
helhet, og for hver 
enkelt



Storming
Dette er fasen hvor medlemmer 
begynner å presse mot de 
grensene som ble satt tidligere


Mange team faller sammen i 
denne fasen


Konflikter oppstår pga 
forskjellige arbeidsprosesser, 
forskjellig oppfatning av 
teamets oppgaver, redusert tillit 
til deg som leder, mangel på 
styring

Gode tips:


Etabler prosesser og strukturer


Utvikle tillit og godt samarbeid 
mellom teammedlemmene


Løs konflikter raskt


Vær positiv, men klar og tydelig


Forklar team-fasene for alle 
medlemmene


Evnt benytte personlighetstester for 
å styrke de ulike rollene i teamet



Norming
Gradvis går teamet over i norming-
fasen.


De begynner å sette pris på de andre i 
teamet, selv om de er forskjellige. 
Respekterer de andres kompetanse, 
og din autoritet som leder.


I denne fasen begynner medlemmene 
å bli godt kjent, og ber om hjelp fra 
hverandre.


Lett for å gå tilbake til storming når 
nye oppgaver innføres, eller økt press 
på organisasjonen f.eks ved etablering 
av nye mål

Gode tips:


Trå litt tilbake, og hjelp 
teamets medlemmer 
med sin progresjon mot 
målet


Fin fase for å kjøre 
«teambuilding»-
aktiviteter



Performing
Man når denne fasen når 
hardt arbeid fører til 
måloppnåelse. Lite friksjon i 
gruppen.


Som leder kan du delegere 
mange oppgaver, og bruke 
mer tid på å følge opp hvert 
medlem


Det føles lett å være en del av 
teamet, og nye medlemmer 
kommer inn uten mye styr

Gode tips:


Deleger oppgaver så 
godt du kan



Kommunisere og arbeide 
med teamet

Gjennomfør effektive møter med teamet


En del av møtene bør ha «brainstorming»-
sekvenser. Sørg for at du vet hvordan denne type 
møter ledes


Lytt aktivt. En munn, to ører



Kommunisere og arbeide 
med andre

Leder i klubben, leder av sportslig utvalg. Støtte, 
mentoring?


Andre grupper? Foreldre?



Ledelse i konflikter

Trenere som kommer for seint


Trenere som ikke arbeider etter avtalt plan


Respektløs oppførsel


Hva gjør man? Når?



Den nye Trenerløypa

barnetreneren

utviklingstreneren

Elitetreneren

ungdomstreneren



mål
‣Gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske 
ferdigheter, 
‣utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, 
‣og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Innlærings- og deltakerfokus



mål
‣Gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av 
treningsprosessen, 
‣og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Deltaker- og utviklingsfokus



mål
‣Gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og 
teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens 
toppidrettsutøvere.

Utviklings- og prestasjonsfokus



mål
‣Gjøre treneren i stand til å ha kompetanse til å videreutvikle utøvere som 
er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå.

Prestasjons- og toppidrettsfokus



Etterutdanning i løypa

Hvilke etterutdanningstiltak fra NSF, spesielt for 
Trener 1 og Trener 2, har dere behov for?


