
 
  

 
 
 

 

Til: Trener 2 

Dato: 11. februar 2020 

 

Invitasjon trenerutdanning trener 3 i 2020 
 
Dato:  Helg 1 Fredag 5. juni – søndag 7. juni 

Helg 2 Fredag 12. juni– søndag 14 juni 

Helg 3 Fredag 14. august – søndag 16. august 

Helg 4  Onsdag 2. september – søndag 6. september 

Oppstart på hver samlingshelg er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 
1600 (utenom septembersamling). 

 
Sted: Sannsynlig sted er Oslo, men er enda ikke fastsatt og vil ta hensyn til 

geografisk spredning av deltakere. 
 

Det en glede å invitere til trenerutdanning for Trener 3. Trener 3 er trenernivået i Norge som 

skal gi Norsk Basket et kompetanseløft på elitenivå. På dette nivået skal trenere tilegne seg å 

analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal 

prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Kurset har en varighet på 90 

timer og strekker seg over totalt fire helger som inkluderer én langhelg i regi av NIF.  

Trener 3 er NBBFs elitetrenerutdanning og for å være hovedtrener i BLNO menn, BLNO 
kvinner og på landslag er det krav om å ha godkjent Trener 3 utdanning.  

 
Påmeldingsfrist: Fredag 6. mars 2020 

   Påmelding til basket@basket.no  
   Ved påmelding må også trener-cv legges ved. 

 
Arrangør:   NBBF  

 

Krav til deltakelse:  Fullført og godkjent Trener 2 

 

Varighet:   90 undervisningstimer 

   90 timer trenerpraksis 

 

Krav til bestått kurs: 

 Fullført og bestått alle moduler 
 Fullført og godkjent trenerpraksis 

 Bestått videoanalyse  Innleveringsfrist 1. desember 2020 

 Bestått skriftlig oppgave  Innleveringsfrist 1. mai 2021 

 Tilfredsstiller kompetansekrav 

 
Kvalifisering: Trenere med bestått Trener 3 utdanning er kvalifisert til oppdrag som 

hovedtrener i BLNO menn, BLNO kvinner og landslag. 
 

Utgifter:  Deltakeravgift kr 5000,-  
NBBF bestiller og dekker overnatting for alle tilreisende deltakere. 



 
  

 
 
 

Deltakere bestiller og betaler selv reise. 

Deltakere betaler all lokaltrafikk selv 
Tilreisende utenfor det aktuelle kursstedet 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. 
 

Undervisning: Undervisning vil hovedsakelig være på norsk, evt. på engelsk dersom 

det er engelskspråklige og alle deltakere kan følge kurset på engelsk.  

 

Trenerutviklere:  Forelesere vil være erfarne trenere med Trener 3, FECC-utdanning 
eller annen høyere utdanning. 

 

Kursansvarlig:  Torkild Rødsand 

Trener- og dommerkoordinator 
+47 922 11 514  

torkild@basket.no  
 

NBBFs prinsipper og rutiner sier følgende om uttak til Trener 3 utdanning 
1. Godkjent Trener 2 utdanning er en forutsetning for å få rett til å delta på Trener 3 

utdanning. 

2. Deltakere skal være aktive trenere ved kursstart og skal som hovedregel være 
hovedtrener eller assistenttrener for lag i eliteserie, landslag (U eller senior), eller 

hovedtrener for lag i U19 serie. Trenere som har gode grunner for å ikke ha slike 
oppdrag på søknadstidspunktet skal vurderes på lik linje med øvrige søkere 

dersom det sannsynliggjøres at treneren vil kunne få slike oppdrag innen rimelig 
tid etter søknaden.  

3. Antall deltakere på Trener 3 utdanningen er begrenset. Begrensningene 
fastsettes av NBBFs generalsekretær basert på ressurser og behov.   

4. Deltakerne skal ved påmelding sende inn sin trener-cv sammen med kort 
beskrivelse av sin målsetning som trener.  

5. Dersom kurset får flere påmeldte enn antall tilgjengelige plasser gjøres det en 

utvelgelse basert på kompetanse, erfaring, målsetning/motivasjon og behov i 

aktuell region. NBBF skal også søke å sikre en kjønnsbalanse blant trenerne. 

6. Endelig utvelgelse gjøres av NBBFs generalsekretær basert på innstilling fra 
trener- og dommerkoordinator. Trener- og dommerkoordinator skal innhente 

faglige innspill fra øvrige relevante personer i NBBFs administrasjon.   
 

 


