
TRENERROLLEN KLÆBU IL FOTBALL 
 
 
Klæbu IL Fotball ønsker å utvikle selvstendige og spillende spillere. For å oppnå dette kreves det 
engasjerte og kompetente trenere. 
 
Når det gjelder trenerkompetanse stiller vi følgende krav: 
 

6-8 år Gjennomført Grasrottrenerkurs Del 1 

9-10 år Gjennomført Grasrottrenerkurs Del 2 

11-12 år Gjennomført Grasrottrenerkurs Del 3 

13-19 år Gjennomført Grasrottrenerkurs Del 4 

Det vil i tillegg være mulig å ta videreutdanning i form av UEFA B-lisens og keepertrener B-lisens. 
Klæbu IL fotball dekker alle kursavgifter. 
 
 
retningslinjer 

• Planlegg treningsøkta – viktig at det på grunnlag av momentene i sportsplanen lages 
periodeplaner for hva laget skal trene på gjennom sesongen. Evaluering av planene etter 
sesongen. 

• Møt opp forberedt til trening og kamp. 

• Sett utøverne i fokus – se alle og bry deg om alle. Men husk ulike forventninger til ulike 
barn. 

• Del i små grupper – unngå venting 

• Tren fotball på fotballtrening – mest mulig kamplike øvelser. 

• Vis øvelser – barn gjør som du gjør, ikke som du sier. 

• Vær mestringsorientert. 

• Ha fokus på det sosiale – flest mulig, lengst mulig, best mulig. 

• Variasjon i øvelser – men også gjenkjennbare øvelser.  

• Tydelige grenser og forventninger – dette bidrar til trygghet. 

• Vær engasjert – skap gode relasjoner. 
 
 
Holdninger 

• Vis respekt for alle – egne spillere, motspillere, dommer, klubb, foreldre, andre trenere. 

• Ha fokus på FAIR PLAY – før kamp – under kampen – etter kampen. 

• Sett spillernes prestasjoner og utvikling foran selve kampresultatet. 

• Gi positiv og konstruktiv feedback i medgang og spesielt i motgang. 

• Sørg for at ALLE blir sett – alle er like viktige! 

• Nulltoleranse for mobbing, trakassering, rasisme og utestenging. 

• Respekter klubbens retningslinjer. 

• Samarbeid mellom trenere, klubb, foreldre og spillere er viktig for å nå felles mål. 

• Bidra til å skape et godt klubbmiljø. 

• Vær stolt av å representere klubben 

• Ta avstand fra rusmidler. 

• VÆR ET GODT FORBILDE 
 
 
 



Nyttige linker/hjelpemiddel 
 
Sportsplan Klæbu IL Fotball 
 https://www.klaebuil.no/sportsplan-fotball/ 
 
NFF Barne- og ungdomsfotball 
Hvordan trene og lede lag, øvelser, retningslinjer og regler. Informasjon for deg som er nærmest 
aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen. 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/ 
 

NFF Fair Play 
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/ 

 
NFF Trøndelag 
Her finnes det meste av informasjon om kamper, regler, kurs, aktiviteter, spillerutvikling, 
dommere osv. 
 https://www.fotball.no/kretser/trondelag/ 
 
HJELP, jeg har blitt FOTBALLTRENER av Anders Jacobsen 
En bok som på en enkel måte tar for seg treningstips, ferdighetsutvikling, laguttak, valg av utstyr, 
foreldrevettregler og alt annet en barnetrener kommer borti. 
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