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Krav til trener 

 

� Overfor nåværende spillere skal du: 

� Vise interesse for alle og behandle dem som enkelpersoner 

� Vise tillit, åpenhet og ærlighet 

� Oppdra dem til gjensidig respekt 

� Motivere spillerne til å ønske å bli bedre - Trene dem i å trene! 

� Skape et behagelig og trygt klima omkring laget 

� Stille positive krav og utfordringer 

 

� Overfor nye spillere skal du: 

� Få dem til at føle seg velkomne 

� Presentere deg selv og spillerne 

� Være oppmerksom, kanskje til og med gi særbehandling de første gangene 

� Fortelle om klubben og laget 

� Sørge for at det gis melding til kassereren (kontingent) 

 

� Overfor foreldrene skal du: 

� Presentere deg, så alle vet hvem du er 

� Informere om laget og klubben på foreldremøte 

� Informere om deres rolle ved kamp/trening 

� Trekk dem gjerne med i arbeidet omkring laget 

 

� Til trening skal du: 

� Være et godt eksempel, alltid komme på tida og overholde avtaler 

� Komme forberedt og velopplagt – i treningstøy 

� Gi konstruktiv kritikk og veilede den enkelte spiller 

� Kunne forvente mye av spillerne, bla. at de melder fra ved forfall mv 

 

� Til kamp skal du: 

� Sørge for informasjon om kamptidspunkt og kjøring 

� Sørge for at alle praktiske ting er i orden 

� Respektere motstandere og dommere - husk du representerer klubben 

� Vise engasjement, glede og seiersvilje på god sportslig vis 

� Lære spillere ydmykhet uansett seier eller tap 

 

� Overfor klubben skal du: 

� Være lojal 

� Holde deg orientert om ting som foregår/drøftes 

� Kjenne klubbens målsetting og struktur 

� Lage god PR for klubben 

� Delta i trenermøter som arrangeres av klubben 

� Delta på felles sosiale arrangementer for ditt lag 

� Vise interesse for å ta relevante trenerkurs 

  


