
Workshop rekruttering, utvikling 
og ivaretagelse av trenere, 
dommere og unge ledere
11.05.2021



Agenda

• Introduksjon 

• Presentasjon fra Sverresborg Hoops 

• Gruppearbeid og erfaringsutveksling 

• Oppsummering i plenum





Rekruttere
trenere

• Fordele trenerens arbeidsoppgaver mellom
lagkontakt og sosialkontakt. 

• Intern rekruttering i lagene fra de er 15 år. 
EB-kurs.

• De spillerne som har trenererfaring blir en
bedre spiller.

• Klubben betaler alle kurs for trenerne.

• Klubben har lik utbetaling til alle trenere i
klubben etter treningstider.

• Øker godtgjørelsen for de som har 
trenerlisens.

• La de unge trenerne trene sammen med 
rutinerte trenere.

• Bruke jentetrenere til å trene jenter.

• Innkall trenerne til jevnlige møte og lag et 
miljø for dem.



Rekruttere
dommere

• Intern rekruttering i lagene fra de er 15 år.

• Klubben betaler alt utstyr til dommeren.

• Klubben betaler alle kurs for dommeren. 
Kamplederkurs.

• De spillerne som er dommere kan reglene
og kan utnytte disse taktisk på banen.

• Gode lommepenger å hente som dommer.

• Få hjelp av regionen til å evaluere
dommerne med dommerobservasjoner.

• Innkall dommerne til møter og lag et miljø
for dem. 



Ungdomsløftet til Norges Idrettsforbund

Kolbotn IL Basket sitt arbeid
for å beholde og utvikle
ungdom

Ungdomsløftet.no

https://www.xn--
ungdomslftet-
2jb.no/Idrettsgrener/long-
til-ungdommer-som-er-
trenere/



Gruppearbeid I

• Hva kan dere ta med dere fra erfaringene fra Sverresborg 
Hoops og Kolbotn IL inn i egen klubb? 

• Tilpasninger? 



Gruppearbeid II rekruttering

• Hvordan har dere rekruttert i egen klubb? 
• Ulike metoder for trenere og dommere?

• Hvorfor velger noen å bli dommere/trenere? 

• Tiltak - bevisst/ubevisst? 

• Hva har gitt gode resultater? 



Gruppearbeid III utvikling og ivaretagelse

• Hvorfor velger noen å bli dommer og/eller trener?

• Hvilken oppfølging får de i klubben?
• Kompetanse og drømmer?

• Miljø og tilhørighet?

• Hvilken rolle har de i klubbmiljøert? 



Lenker om rekruttering og utvikling

• https://www.basket.no/for-deg/for-deg---trener/

• https://www.basket.no/for-deg/for-deg---dommer/

• https://www.xn--ungdomslftet-2jb.no/Idrettsgrener/long-til-
ungdommer-som-er-trenere/

https://www.basket.no/klubbutvikling/klubbguide/

https://www.basket.no/for-deg/for-deg---trener/
https://www.basket.no/for-deg/for-deg---dommer/
https://www.ungdomsløftet.no/Idrettsgrener/long-til-ungdommer-som-er-trenere/



