Til:
Trener 1
Dato: 24. februar 2021

INVITASJON TRENERUTDANNING TRENER 2 – 2021
Dato:

Helg 1 Lørdag 22. mai – mandag 24. mai
Helg 2 Fredag 20. – søndag 22. august
Helg 3 Fredag 12. – søndag 14. november
For samlingshelg 1 er oppstart lørdag kl 1000 og avslutning mandag kl 1800
For samlingshelg 2 og 3 er oppstart fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600

Sted:

Helg 1 vil bli gjennomført digitalt.
Helg 2 og 3 vil sannsynligvis være i Oslo, men er enda ikke fastsatt og vil ta hensyn til
geografisk spredning av deltakere og gjeldende smittesituasjon.

Det er en glede å invitere til trenerutdanning for Trener 2. Trener 2 er trenernivået i Norge som skal
gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle
spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling. Kurset har en varighet på 75 timer
og strekker seg over tre helger.

Påmeldingsfrist:

Mandag 19. april 2021
Påmelding sendes til kevin.juhl-thomsen@basket.no

Arrangør:

NBBF

Krav til deltakelse:

Fullført og godkjent Trener 1

Varighet:

75 undervisningstimer
75 timer trenerpraksis

Krav til bestått kurs:
•
•
•
•

Kvalifisering:

Fullført og bestått alle moduler
Fullført og godkjent trenerpraksis
Bestått skriftlig oppgave
Innleveringsfrist 1. mai 2022
Tilfredsstiller kompetansekrav

Trenere med bestått Trener 2 utdanning er kvalifisert til oppdrag som
hovedtrenere for regionslag og hovedtrener for lag i U19-NM.

Utgifter:

Deltakeravgift kr 2500,NBBF bestiller og dekker overnatting for alle tilreisende deltakere.
Deltakere bestiller og betaler selv reise.
Deltakere betaler all lokaltrafikk selv
Tilreisende utenfor det aktuelle kurssted får reisestøtte til hver samling for
rimeligste reisemåte:
• Deltakere som behøver fly får inntil kr 1500,- for rimeligste flyreise
• Deltakere fra Region Nord får inntil kr 2000,- for rimeligste flyreise
• Deltakere som behøver tog eller buss får inntil kr 1500 for rimeligste
reisemåte.

Trenerutviklere:

Trenerutviklere vil være erfarne trenere med Trener 3 eller FECC utdanning
eller annen høyere utdanning.

Kursansvarlig:

Kevin Juhl-Thomsen, Utdanningskonsulent
Telefon: +47 928 78 107
E-post: kevin.juhl-thomsen@basket.no

