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Trenerrollen – utfordringer og muligheter
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Verdier
Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som:

• Glede for alle

• Felleskap 

• Helse 

• Ærlighet



Overordnede  sportslige mål:

”kjempe om medaljer i alle

mesterskap”

UTVIKLINGSMÅL/prestasjonsmål/kampmål:

Forsterke + Forbedre + Fornye

lagmessig - grupper - individuelt

FELLESSKAP

VERDIGRUNNLAG

- Hvordan vil vi ha det hos oss?

- Holdninger

- Normer

- Felles spilleregler

- Samarbeidsformer

- Team som metode

- Sosiale aktiviteter

Din avdeling.pptx
Altomfattende forpliktelse lag.ppt
Altomfattende forpliktelse miljø.ppt


OPPGAVERELATERT MENNESKERELATERT

→ ambisjoner - målsetting

→ resultatorientering

→ interesse for arbeidsoppgavene

→ tro på suksess

→ kreativitet

→ kvalitet og disiplin

→ forandringsvillighet qua planer

→ evne til nytenkning

→ forbedringsfokusering

→realistiske budsjettrammer

☺ involvering og medansvar

☺ konkurranselyst

☺ lojalitet og respekt

☺ kommunikasjon og coaching

☺ konflikthåndtering

☺ energistyring - fokus

☺ god lagånd

☺ gjensidig tillit og åpenhet

☺ selvutvikling hos hver enkelt

☺ trivsel, humør og begeistring

☺ tilhørighet, toleranse, fair play



Norsk Håndballs erklærte verdier

BEGEISTRING

INNSATSVILJE

RESPEKT

FAIR PLAY

+ 

LAGÅND 

Operaens verdier.ppt


Team som metode

Together

Everyone

Achieves

More

• Bidra med det du kan 
best inn i teamet

• Lytte til, forstå og ha 
tillit de andre som 
gjør det samme 

• Sammen finne fram 
til det som skal bli et 
grunnlag for å nå 
felles mål

• Action ☺



Personlige fokusområder som trener/leder

Fokusområder: Forsterke Forbedre     Fornye Hva – hvordan - Når
”godmappa”

→ Helse

→ Fagkunnskap

→ Veiledning/coaching

→ Teamarbeid

→ Planlegging/struktur

→ Mental kapasitet

→ Strategiutvikling

→ Innovasjon

→ Økonomistyring

→ Lederskap

→ Personlige egenskaper

→ Annet



Overordnede  sportslige mål:

UTVIKLINGSMÅL/læringsmål/prestasjonsmål

Forsterke + Forbedre + Fornye

FELLESSKAP

VERDIGRUNNLAG

- Hvordan vil vi ha det hos oss?

- Holdninger

- Normer

- Felles spilleregler

- Samarbeidsformer

- Team som metode

- Sosiale aktiviteter

Altomfattende forpliktelse lag.ppt
Altomfattende forpliktelse miljø.ppt


Visjon
Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.
”Svømming” omfatter samtlige grener tilsluttet NSF, herunder svømming, stup, vannpolo og 
synkronsvømming.

Verdier
Grensesprengende
Lekende
Ansvarlig
Dristig
Inkluderende
“GLAD I” VANN!



Overordnede  sportslige mål:

UTVIKLINGSMÅL/læringsmål/prestasjonsmål

Forsterke + Forbedre + Fornye

FELLESSKAP

VERDIGRUNNLAG

- Hvordan vil vi ha det hos oss?

- Holdninger

- Normer

- Felles spilleregler

- Samarbeidsformer

- Team som metode

- Sosiale aktiviteter

Din avdeling.pptx
Altomfattende forpliktelse lag.ppt
Altomfattende forpliktelse miljø.ppt


Som trener

Hvilket oppdrag har du tatt på deg?

• Hva innebærer trenerrollen for 
deg?

• Hvilke mål (ønsker- drømmer) 
har de utøverne du er trener 
for?

• Hvilke fokusområder og 
utviklingsoppgaver har hver 
utøver? 

• Hvilke mål har du som trener?
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Helhetlig spillerutvikling gjennom oppmerksomhetsområdene: helse, 

treningsomfang, treningsprioriteringer, treningskvalitet, jobb-/utdanning, 

familie/venner, medier, sponsorer, økonomi m.m. innenfor de ulike 

aktivitetsinngangene.

Klubbaktivitet Individuell aktivitet
Halltrening Studier/jobb

Annen trening Trening

Kamper (nasjonalt og internasjonalt) Familie

Dugnader Venner

Samarbeidspartnere/marked Sosiale medier

Samarbeidspartnere/marked
Annet

SPILLER

Sentral aktivitet Regional aktivitet
(i regi av landslag)

Halltrening Halltrening

Annen trening Annen trening (i regi av OLT)

Kamper/mesterskap

Samarbeidspartnere/marked

Media/sosiale medier



Personlige fokusområder spiller

Fokusområder:

→ Helse

→ Fase 8 – etablert forsvar

→ Kontringsspill

→ Fase 4 – etablert angrep

→ Returspill

→ Fysiske ressurser

→ Personlige egenskaper

→ Mental kapasitet

→ Sosiale ressurs

→ Annet

FORSTERKE     FORBEDRE     FORNYE Hva – Hvordan -Når

”GODMAPPE” 



Utviklingstrapp



Personlige fokusområder og utviklingsoppgaver for din(e) utøvere

Fokusområder:

→ Helse

→

→

→

→ Fysiske ressurser

→ Personlige egenskaper

→ Mental kapasitet

→ Sosiale ressurs

→ Annet

FORSTERKE     FORBEDRE     FORNYE Hva – Hvordan -Når

”GODMAPPE” 



Individuell 

KVALIFIKASJON

Hva er ditt oppdrag? 
Hva gjør deg kvalifisert for oppdraget? 

Kompetanse → Hva kan du?

Kvalitet → Hvor godt kan du det?

Kapasitet → Hvor mye orker du i øyeblikket og i 

øyeblikket over tid



Personlige fokusområder for deg i trener-/lederrollen?

Fokusområder: Forsterke Forbedre     Fornye Hva – hvordan - Når
”godmappa”

→ Helse

→

→

→

→

→

→

→ Mental kapasitet

→ Sosial ressurs



Side 18

Målprosess
Konkretisering

Involvering

Konsekvenser

Evaluering

Målforståelse

Organisering
Organisering ift målet

Rolleavklaring

Krav til kompetanse

Ledelse

Optimal organisering

Treningsprosess
Daglig treningskvalitet

Relasjoner i prestasjons-
teamene

Konkurranseforberedelse og

Konkurransegjennomføring

Den trenende organisasjonen

Utvikling av prestasjonskultur
Etikk, holdninger og verdier

Olympiatoppens samarbeidsmodell med idrettene

Lede og trene best i verden



Side 19

Olympiatoppens verdier

IDRETTSGLEDE 
som drivkraft

HELSE
som 

forutsetning for 
livskvalitet og 

prestasjon

FELLESSKAP
som 

konkurranse-
fortrinn

ÆRLIGHET
som 

prestasjonsverdi



ENERGISTYRING – hvordan kan du bli god til å styre din egen energi?
Fullt psykisk energilager = 100%

Modell - fritt utviklet etter den danske psykologen Jens Frimodt  

100 %
tilgjengelig

for det som gagner saken

I nuet

Kartlegge energilekkasjer:

→ Hva stjeler energi hos deg?

- hva kan du selv gjøre noe med?     

- hva er ditt ansvar?

- din tjenestevei?

- hva er din rolle?

Bruk energi på det som 

gagner saken – prioritere 

det som er viktig☺

Bruk energi på det som du 

får gjort noe med ☺

Kartlegge interessebinding –

er den hensiktsmessig?

Kartlegge fokus –

din oppmerksomhet

- hensiktsmessig?

Energikilder?
-hva inspirerer deg?

- hva motiverer deg?

Soal.ppt


Lykke til mot nye mål!
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