Trondheim, 24. mai 2018

Referat fra møte i Utdanningsutvalget på Værnes 23. mai 2018
Tilstede: Jan Egil Trøan, Lars Espedal, Eirik Mølmshaug
Forfall:
Møteleder: Tiril Tøien
Referent: Tiril Tøien
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Nye kurs
Etter seminar på Gardermoen i forbindelse med Tinget 2018 fikk UK tilsendt
kursforslag fra deltakerne. Ut ifra disse har styret gitt følgende prioriterte liste
som UK og UU skal jobbe med. Arbeidsfordeling og diskusjon rundt innhold i
disse kursene ble tatt opp. Vi ser helst at kursene blir ferdige i løpet av 2018.
1. Barn og unge - etter- og videreutdanning (EVU) rettet mot trener 1
• Ansvar: Lars og Tiril
• Rammer: Ett eller to kurs, der man skiller på barn (6-12 år) og
ungdom (13-19 år). 8 timer (4t teori, 4t praksis).
• Innhold: bør fokuseres omkring fysiologisk utvikling (forskjell på
kronologisk og fysiologisk alder) og anbefalt trening for barn og
unge, 5-kamp (teknikk, helhetlig utvikling, regelverk osv.), er det
forskjell på gutter og jenter i oppveksten?, og hvordan tilrettelegge
for at barn og unge skal drive med flere idretter lengst mulig?
(fleridrettslag, særidrettslag, samarbeid med idretter etc.). Bør også
inneholde oppfriskning av idrettens barnerettigheter og
bestemmelsene om barneidrett, Ungdomsløftet og Retningslinjer
for ungdomsidrett.

2. Rekrutteringstiltak i tråd med post III-kriterier
• Ansvar: Tiril
• Rammer: 10 timer
• Innhold: Skal ligne instruktørutviklingskurs, men av kortere varighet
og uten krav om stevnedeltakelse. Viktig presisering er at
deltakeravgift som klubben tar for å holde kurset skal dekke
medlemsavgift i klubben. Opp til klubben hvilken pris de vil ta for
kurset.
3. Laglederkurs
• Ansvar: Eirik (med hjelp fra Jarleif, Tiril, Hilde)
• Rammer: 8 timer, teori
• Bør inneholde alle praktiske sider ved å fungere som lagleder på
internasjonale stevner. Utvikle hjelpematerielle i form av sjekkliste
for alle oppgaver som må være utført i forkant, underveis og evt.
etterkant av kurset.
I tillegg vil UNG instruktørutvikling erstatte tidligere Løfteskole. Dette er for
deltakere yngre enn 14 år. Kursmal er godkjent i Idrettskurs.no.
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Utviklingsmodell
Styret ønsket en konkret skisse fra UU i forbindelse med utarbeidelsen av
utviklingsmodell for NVF. Modeller fra andre særforbund har blitt brukt til
inspirasjon, og vi har kommet frem til en klubbutviklingsmodell med (i første
omgang) tre nivåer. De ulike nivåene stiller ulike krav innenfor de 5
satsingsområdene i Strategiplanen 2017-2024; Organisasjonsutvikling,
Aktivitetsutvikling, Utdanning og kompetanse, Anleggsutvikling og Antidoping
og verdiarbeid. På sistnevne satsingsområde har vi lagt til verdiarbeid for å
favne om satsingsområder fra NIF som har betydning for post III-tildeling. En
rekke punkter ble satt opp under hvert satsingsområde. UK setter punktene i
system og delegerer til medlemmene for videre arbeid.

Sak 3/18

Trener 2, 2018
•
•

UK informerte kort om kommende trener 2-helg
UU hadde mottatt en henvendelse fra Håvard Grostad (Nidelv IL) ang.
bruk av treningsprogrammal utarbeidet av Geir A.S. Hasle (Nidelv IL) som
ble tatt opp til diskusjon. UU ønsker å bruke denne malen som et
hjelpemiddel i trener 2-utdanningen, og vil fremme dette for styret. Det
understrekes at dette ikke er et ferdig program, men et verktøy som kan
brukes til praksisdelen av utdanningen. Det er også ønskelig med noen

praktiske endringer slik at det er tilpasset trener 2. Det foreslås at dette
prøves ut i 2018.

Referent
Tiril Tøien
Utdanningskonsulent
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