
• § 1. Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

• (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

• All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet.



TRENERFORUM 2019

• Kort om barneidrett og ungdomsidrett
– fra NIF og særforbund

• Hva kjennetegner barn/ungdom i de 
ulike årsklassene – kognitive og fysiske
«evner». Hva er viktig for oss trenere å 
innrette oss etter.

• Allsidighet kontra spesialisering

• Hvordan kan en treningstime/økt se ut
og gjennomføres, for å skape
idrettsglede, fellesskap og mestring

• Gruppeoppgaver-presentasjon

• Veien «videre» for trenerforum



Barne og Ungdomsidrett NIF

Barneidrett 6 – 12 år NIF

• Frihet til å velge
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller 
hvor mange idretter de vil delta i. De 
bestemmer selv hvor mye de vil trene.

• Barn har rett til å velge om de vil delta i 
konkurranser eller ikke.

• Alle som driver barneidrett bør følge en felles 
utviklingsplan for å sikre størst mulig 
variasjon og muligheter for stor 
bevegelseserfaring. Film

Ungdomsidrett 13-19 år

• Vi skal tilby et fleksibelt og variert 
aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker
og behov - idrett for alle

• Ungdom kan være med i flere idretter så 
lenge de selv vil. 
• De skal være med i planlegging og 
gjennomføring av egen idrettsaktivitet 
sammen med trenerne.
• Ungdom skal være med å sette sine egne 
sportslige mål. 
• De skal selv bestemme om de vil delta i 
konkurranser, og konkurransene skal være i 
samsvar med ungdommens forutsetninger og 
ambisjoner.

https://youtu.be/I8F-iC4OL1I?list=PLO-a_jflmcMVKXkOkRlKQ6fZ-ynAFXLtL
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/


Trenerløypa – NIF

Utviklingstrapp

• Langrenn

• Friidrett

• Alpin

• Hopp

• Fotball - Landslagsskolen – Ungdom

• Turn 

• Ishockey Skøyter 

Karakterstikker barn til ungdom

https://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/litteratur/utviklingstrappa2/
https://www.olympiatoppen.no/fagstoff/talentutvikling/utviklingstrapper/friidrett/page3183.html
http://www.vangski.no/alpint/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Langsiktig-Utviklingsplan-Alpint.pdf
https://sway.office.com/7HNDNUi_P_oII7Jb
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/med-spillets-ide-i-spill--og-kampdimensjonen--mot-12-ar---barnefotball/#Toppen
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/spillerutvikling/landslagsskolen/
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar/#71045
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645
https://www.hockey.no/utvikling/spillere/utviklingstrappa/
https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=7
https://ndla.no/nb/node/51556?fag=51


https://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi-trening/derfor-blir-idrettsungdom-drittlei/1251000


Trenerrollen – signaler og samarbeid med 
utøver - Motivasjon
• Ha det gøy orientert

• Utviklingsorientert

• Prestasjonsorientert

• Resultatorientert

• Aktivitetsskaper

• Instruktør

• Coachende trener

Tilhørighet – Kompetanse, følt/opplevd og anerkjent, søken etter «ny» - Selvbestemmelse





• Allsidighet - forbindes vanligvis med at barnas aktivitet består av 
deltakelse i to eller flere idretter 

• Ensidighet menes at barna kun deltar i en idrett og bare 
”konkurransevarianten” av denne idretten. Dette betyr ikke at barna 
bare konkurrerer, man at når de trener så driver de aktivitet som er lik 
eller ligger tett opp til konkurranseaktiviteten. 

• Variasjon - menes at barna driver med mange forskjellige aktiviteter 
innenfor én eller flere idretter. 



Hvordan kan en trening/aktivitet 
planlegges og hva bør være fokus?

• Se og Bli sett

• Velkommen 

• Oppvarming – fysisk og mentalt

• Hovedøkt – deløkter –
Hovedøkt

• Avslutning – Se og bli sett


