
Obligatorisk trener- og lederutdanning 

 
Motivene 
 
Bedre skolerte trenere og ledere gir bedre organisasjons- og spillerutvikling. 
Ved å stille krav om kompetanse, så oppjusterer vi trenere og lederes 
posisjoner, og på den måten tar vi dem og deres posisjon mer på alvor. 
 
Ved siden av faglig skolering, skal alle få vite mer om organisasjonsstruktur 
og felles lover og regler innenfor idretten generelt og ishockey spesielt. 
Parallelt med kursingen vil det være tema ved seriemøter, ungdomslederseminar 
og ved kretsledermøter. NIHF ønsker at alle involverte kjenner til mål og 
middel innenfor egen organisasjon, og at de vet hva det innebærer for dem i 
deres posisjon og praksis. 
 
 
Tiltakene 
 
Laglederkurs 
 

 Kurset gjennomføres på klubbnivå (krets som ressurs) 

 Kursleder: Klubbledere (er ansvarlig, men kan delegere – se over) 
 Forkunnskap: Interesse og funksjon i klubben 

 Omfang: Én kveld (?) 

 Alle som skal Være lagledere i norsk ishockey må ta kurset 
 Materialforvaltere skal også ta deler av kurset (holdningsdelen) 

 
 
Trenerkurs 
 
U8-U10: Introkurs  
 

 Kurset gjennomføres på klubb- og kretsnivå 

 Kursleder: Kjell Erik Myreng, DNSH (les mer på side 3) 

 Forkunnskap: Interesse og trenerfunksjon i klubben 
 Omfang: Én dag 

 Alle som skal trene lag (som en i et trenerteam) på dette nivået må ta 
Introkurset, uavhengig av (ishockey-)bakgrunn 

 
 
U11-U13: Trener I 
 

 Kurset gjennomføres i regi av krets regionalt 

 Kursledere: Navngitte ressurspersoner regionalt (se fagansvarlige, s.3) 
 Forkunnskap: Introkurs eller minimum fire års spillererfaring.  

 Omfang: Fire dager (to helger) 

 Alle som skal trene lag på dette nivået må ta Trener I-kurs, uavhengig 
av (ishockey-)bakgrunn 

 
 
 
 
 
 



U14-U18: Trener II 
 

 Kurset gjennomføres i regi av NIHF  

 Kursledere: NIHF 

 Forkunnskap: Trener I-kurs. I tillegg må man være aktiv som trener 
 Omfang: Åtte dager (Del 1 på høsten og del 2 på våren) 

o Oppfølging fra NIHF i treningshverdagen i mellom del 1 og 2 
 Alle som skal trene lag på dette nivået må ta Trener II-kurs, uavhengig 

av (ishockey-)bakgrunn 
 

U20-Sr.: Trener III 
 

 Kurset gjennomføres i regi av NIHF  

 Kursledere: NIHF 

 Forkunnskap: Trener II-kurs. I tillegg må man være aktiv som trener.  

 Omfang: Åtte dag (Del 1 på våren og del 2 på høsten) 

 Alle som skal trene lag på dette nivået må ta Trener III-kurs, uavhengig 
av (ishockey-)bakgrunn 

 For å opprettholde Trener III-status, må trenerne ta et minimum av 
etterutdanning hvert tredje (?) år.  

 
U18-Sr., elite: Trener IV (ETU i Sverige) 
 

 Kurset gjennomføres i regi av svenske ishockeyforbundet (norsk kvote) 

 Kursledere: se over 

 Forkunnskap: Trener III-kurs og anbefaling fra NIHF 
 Omfang:? 

 
 
Målvaktstrenerkurs 1 (MV1) 
 

 Kurset gjennomføres i regi av NIHF (svensk konsept) 
 Kursleder: NIHF (innleid kompetanse) 
 Målgruppe: De som ønsker å bli målvaktstrenere og lagstrenere som ønsker 

å utvide sin kompetanse på området. 
 Forkunnskap: Interesse for målvaktsspill og målvaktstrening 

 Omfang: 1 dag 
 
Målvaktstrenerkurs 2 (MV2) 
 

 Kurset gjennomføres i regi av NIHF (svensk konsept) 

 Kursleder: NIHF (innleid kompetanse) 

 Målgruppe: De som ønsker å fordype seg i målvaktsspill og trening. 
 Forkunnskap: Målvaktstrenerkurs 1 

 Omfang: 3 dager (2 dager mv-kurs + dag 1 ved NIHFs Trener II, del 2) 
 
Målvaktstrenerkurs 3 (MV3) 
 

 Kurset gjennomføres i regi av svenske ishockeyforbundet 

 Kursledere: se over 
 Forkunnskap: MV2 og Treningslære B fra den svenske trenerutdanningen 

 Omfang:? 
 
 



Progresjon ved målsetning om trenersertifisering (fra og med høsten 2012): 
 
Trenerstigen: 
2012-2013: Alle trenere for U8-U10 skal ha tatt Introkurs (høst -13) 
2012-2014: Alle trenere for U11-U13 skal ha tatt Trener I (høst -14) 
2012-2015: Alle trenere for U14-U17 skal ha tatt Trener II (høst -15) 
2012-2016: Alle trenere for U19-sr. skal ha tatt Trener III (høst -16) 
 
Etterutdanning: 
2012-2013: Interplay-kurs, spesialisering 
2012-2016: Ha etablert obligatorisk etterutdanningstilbud for de med Trener 
III-utdanning (og Trener-IV) 
 
Viderutdanning: 
2012-2014: Etablere et tilbud for to norske trener per år ved ETU i Sverige 
2012-2014: Etablere et tilbud for norske trener ved MV3 i Sverige 
 
 
Materiell og personell 
 
Maler (innhold) for Intro- og Trener I-kurs skal være klare i løpet av juni: 

 Teorigrunnlag 

 Presentasjoner med video 

 Ressurspersoner oppnevnt for kretsene for gjennomføring av Trener I: 
 

o Oslo og Akershus (gjennomfører sammen!) 
 Kristian Gilbert: kg@wang.no og 976 50 244 

 
o Østfold 

 Bjørn Bekkerud: bjorn.bekkerud@bring.com og 481 07 110  
 
o Rogaland, Hordaland og Agder  

 Kjell Erik Myreng: kjell.erik@myreng.com og 415 12 614 
 
o Sør-Trøndelag 

 Roger Harli: roger@rihk.no og 924 94 777 
 
o Vestfold, Buskerud og Telemark 

 ? 
 
o Oppland og Hedmark 

 Pål Morken: palmj@online.no og 952 34 943 
 
o Region nord 

 NIHF v/Audun Moum Larssen: aml@hockey.no og 21 02 96 35  
 
 
Når det gjelder Introkurset, så er Kjell Erik Myreng prosjekt- og 
gjennomføringsansvarlig. Kretsene informerer klubbene om det, og klubbene tar 
kontakt direkte med han. Etter gjennomført kurs rapporterer klubbene til 
krets, som igjen rapporterer til NIHF, med tanke på registrering av kompetanse 
for person og organisasjon. 
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