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Agenda

• Formålet med kurset

• Truegroups – laglederens bestevenn

• Treningsøkta.no – trenerens bestevenn

• Trenerrollen
• Læringsprosessen

• Periodeplan

• Hva er fotball



Formålet med kurset

• Formålet med kveldens kurs er å skape en økt bevissthet rundt egen 
trenergjerning

• Fordypning skjer gjennom Grasrottreneren (C-lisens) og/eller gjennom 
veiledning på feltet (Lagstreninger)



Truegroups/Ready appen

• Kommunikasjonsverktøy for alle aktiviteter  barnefotballen

• Rask og interaktiv kommunikasjon med grupper

• Linket opp mot epost

• Integrert i alle kalendere

• Epost adresser oppdateres kontinuerlig

• Brukerne oppdaterer selv info som alle lagledere/klubben får tilgang til

• Demo

• Alle som ikke er administratorer må gi beskjed!

https://www.truegroups.com/Home


Treningsøkta.no

• Øktplanlegger for trenere

• Hver uke får dere tilsendt en øktplan i treningsøkta.no til ukens treningsøkt.

• Demo

• Alle som ikke har bruker må fylle ut informasjon om seg selv på skjema.

https://no-fotball.s2s.net/mypage.php


Fotball

Angrep Overgang

Fotballhandlinger

Gjøre valg

Spilleforståelse

Utførelse av valget

Teknikk

Forsvar

Hierarkiet

På lagsnivå

Individuelle 
handlinger

Trenerrollen – Hva er fotball



Trenerrollen – Læringsprosessen

• Å lære å spille fotball betyr å utvikle fotballhandlinger innenfor 
spillfasene angrep, overgang og forvar.

• Læringsprosessen tar utgangspunkt i at hver aldersgruppe har ulike 
perioder for når man lærer hvilken type fotballhandlinger best. 
Startpunktet for læring begynner med å se på nivået den individuelle 
spilleren innehar. Det vil være en logisk progresjon, slik at det nye man 
skal lære bygge på noe man allerede har lært. 



Trenerrollen – Læringsprosessen



Trenerrollen – Differensiering

Differensiering er positiv forskjellsbehandling for at alle skal få så riktig 
påvirkning som mulig. Alle skal bli sett og fulgt opp like godt ut ifra der de er i 
dag.

• Differensiering på mengde

• Differensiering på veiledning

• Differensiering på hvem man trener med/mot



Trenerrollen – Planlegging, organisering, 
veiledning

Planlegging

(før økt)

Veiledning

(under økten)

Organisering

(under økten)



Trenerrollen - Planlegging

• Øktplan fra treningsøkta.no
• Hva skal vi trene på?

• Hvorfor skal vi trene på det?

• Hvordan skal vi trene på det?

• Differensiering.

• Hvem kommer på økt? Truegroups.

• Hvordan skal jeg organisere økten?

• Hvordan skal min veiledning være i økten?



Trenerrollen - Organisering

• Hvor mange spillere er vi?

• Hvor mange trenere er vi?
• Hvem gjør hva?

• Inndeling i treningsgrupper ut ifra differensieringskriterier

• Hva trenger vi av utstyr

• Banestørrelse

• Antall med/motspillere

• Hvilke regler gjelder i øvelsen/spillet?

• Mange nok repetisjoner for hver spiller – hindre kø



Trenerrollen - Veiledning

Aktivitetsleder

- Skape trygghet

- Se alle spillerne

- Fokus på gode holdninger

- Positiv feedback

- Forklare en øvelse

Trener

- Spørrende tilnærming

- Feedback

- Feedforward

- Skape refleksjon hos spillerne

- Hold deg til tema og 
læringsmomenter



Spørsmål?


