
Kartlegging Trenerforum-Trenerollen - Kongsberg
Idrettsforening

Side 1

Hei, jeg ser frem til å jobbe sammen med deg og alle de andre trenerne i KIF. 
Vi har masse kompetanse allerede og det handler alltid om å bli enda litt bedre på det vi allerede er gode på. Det å være trener i
barne- og ungdomsidrett er en fantastisk mulighet til å skape gode opplevelser og lærdom, som de vi trener kan benytte i sin
utvikling som mennesker, ikke bare som idrettsutøvere. I tillegg gir det oss trenere muligheter til å utvikle oss selv, gjennom det å
være trener og samarbeid/erfaringsutveksling med andre trenere og selvfølgelig bli kjent med mange nye mennesker, enten det
er vennene til egne barn eller deres foreldre/familier. Du som trener er den viktigste faktoren til at barna/ungdommene trives i
idretten og fortsetter, og du er også den viktigste årsaken til at de også tar med seg sine egne barn(den dagen de selv blir
foreldre)inn i idretten

Jeg håper du kan svare på noen enkle spørsmål/oppgaver, som vil danne utgangspunktet for vårt videre arbeid. Her finnes ingen
feil svar, vi er i dette for å lære litt mer ikke fordi vi ikke kan noe. Svarene vil presenteres på første trenerforum i uke 2, men ikke
hvem som har svart hva. Flott hvis du kan svare innen tirsdag 18.12

Ta kontakt hvis du lurer på noe, jeg treffes på 913 42 224 eller tore@kongsbergidrettsforening.no

Sportslig hilsen
Tore Fauske Haugen



Side 2

Kort om deg *

Trener du vinter eller sommeridrett?

Hvor mange treninger leder/deltar du på pr uke?

Hvor gamle er de du trener(fra-til)?

Hvilket kjønn er de?

Hvor lenge(år/mnd)har du vært trener totalt?

Har du tatt formell trenerutdannelse og evt hvilke?

Hvilke dag vil passe best for deg at vi inviterer til samling/trenerforum i uke 2? * 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Hvilke tidspunkt på denne/disse dagene vil passe best for deg(vi planlegger første samling til å vare i maks 2
timer) *



Hva tenker du er det viktigste i din trenerrolle pr i dag, hva ønsker å lære/stimulere deltagerne/utøverne dine? *

Hva ønsker du at å "få ut" av Trenerforum i KIF, hva mener du vi skal fokusere på? *

Hva tror du er de viktigste årsakene til at barn/ungdom fortsetter å være med i idretten(ranger fra 1-5 hvor 1 =
Svært lite viktig og 5 = Særdeles viktig ? *

 1 2 3 4 5

Det er gøy

De føler
mestring

Lærer nye ting

Er sammen
med venner

Foreldre er
oppmuntrende
og viser
interesse

Flotte
treningsanlegg

Topp utstyr

Man lærer å
vinne/bli best

De kommer
med bilde i
lokalavisen
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