
 
 

 
 

 

Generelle krav for trenerlisens 

Krav til kompetanse og kompetansevedlikehold 
 

 
Trenerutdanning og trenerlisens 
Trenerutdanning ligger til grunn for alle lisenser. For å oppnå trenerlisens må man ha utdanning for 
gjeldende nivå. 
 
NBBF skal legge til rette for at personer uten norsk som morsmål skal kunne delta på 
trenerutdanningen.  
 
NBBFs nye trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk trenerutdanning.  
 
 
Gjennomført trenerutdanning utenfor Trenerløypa 
For trenere som har tatt trenerutdanning i andre land enn Norge vil det være mulig å søke om 
godkjenning av denne til tilsvarende nivå i Trenerløypa. Med trenerutdanning menes både 
trenerutdanning i regi av det enkelte lands basketballforbund, samt utdanning på universitet eller 
høgskole med fordypning i basketball [som gir tilsvarende kompetanse innen basketball]. 
Beslutningen tas av Trener- og dommerkoordinator og Sportssjef, på bakgrunn av innsendt 
dokumentasjon og annen tilgjengelig dokumentasjon. 
 
 
Vurdering av realkompetanse 
NBBF legger til rette for at trenere som kan dokumentere realkompetanse skal ha mulighet til et 
forkortet trenerløp. Realkompetansen må ha vært opparbeidet innenfor de siste 15 årene. Trenere 
kan enten søke fritak for Easy Basket trenerkurs eller om direkte deltakelse på tilpasset trenerkurs 
nivå 1. Den som er kvalifisert for direkte deltakelse på tilpasset trenerkurs nivå 1 får automatisk fritak 
for EasyBasket trenerkurs.  
 
Fritak for Easy Basket trenerkurs 
Fritak forutsetter at treneren er minimum 25 år gammel ved søknadstidspunkt og oppfyller følgende 
kriterier beskrevet under: 

• Søker må ha vært trener for lag i seriespill i minimum 5 år. 

• Søker må ha gjennomført alle e-læringsmodulene som tilhører Easy Basket trenerkurs. 
Dersom disse modulene ikke foreligger på annet språk enn norsk kommer dette kravet ikke 
til anvendelse på søkere uten norsk som morsmål.  

 
Deltakelse på tilpasset trenerkurs nivå 1 
Deltakelse på forkortet trenerkurs nivå 1 forutsetter at treneren er minimum 25 år gammel ved 
søknadstidspunkt og oppfyller ett av kriteriene beskrevet under: 
 

• Minimum 4 års erfaring som spiller på senior elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie 
som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie. 

• 5år som hovedtrener for seniorlag på elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie som 
holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie. 



   

 
 

 
Dersom en trener delvis oppfyller kriteriene ovenfor, hvor antall år til sammen er minimum 4 år, eller 
har kompetanse basert på erfaring og kompetanse som kan likestilles eller sammenlignes med dette 
kan det etter en særskilt vurdering gi grunnlag for godkjennelse til deltagelse på tilpasset trenerkurs 
nivå 1. 
 
 
Trenerlisens 
Trenerlisens gis for 2 år av gangen ved gjennomført trenerutdanning nivå 1, 2, 3 eller FECC. For å 
fornye lisens må man delta på minst én av følgende: 

• Den Store Trenerhelgen (nasjonalt arrangement i januar) 

• Den lille trenerhelgen (regionalt arrangement i september) 

• Etter- og videreutdanningstiltak for gjeldende nivå 

• Trenerutdanning nivå 1, 2, 3 eller FECC 
 
Hovedtrenere og assistenttrenere på NBBFs landslag, og deltakere på NBBFs trenerutviklersamling  
vil automatisk få fornyet lisens. 
 
Ved et lags deltakelse i turneringer som krever trenerlisens på et gitt nivå der lagets trener(e) 
mangler nødvendig trenerlisens, vil det være mulig å oppfylle kravene gjennom at treneren melder 
seg på kurs eller lisensgivende trenersamling for kommende sesong før turneringen starter  
 
Ved fravær eller ved ikke bestått, vil trenerlisens ikke lenger være gjeldende. 
 
 
Protest 
Avslag på søknad om godkjennelse av trenerutdanning, manglende fornyelse av lisens, fritak fra Easy 
Basket trenerkurs eller deltagelse på forkortet trenerkurs nivå 1 kan gjøres til gjenstand for protest. 
Protester behandles av Arbeidsutvalget eller en Trenerkomité utpekt av styret. Protestgebyr 
reduseres til 200 kr.  
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