Trondheim, 30. januar 2018

Referat fra møte i Utdanningsutvalget på Værnes 25. januar 2018
Tilstede: Jan Egil Trøan, Lars Espedal, Hilde Næss
Forfall: Eirik Mølmshaug
Møteleder: Tiril Tøien
Referent: Tiril Tøien
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Presentasjon av det nye Utdanningsutvalget
UK åpnet møtet og ga en kort introduksjon av seg selv. Medlemmer av UU ga en kort
presentasjon av seg selv og hva de ønsker å bidra med i utvalget. UU er et relativt nytt
utvalg i NVF, og har til nå fungert mer som en arbeidsgruppe inn mot trenerkurs enn
som et utvalg. Presidenten ga en presentasjon av sin erfaring med tidligere UU, og
forventninger til det nye. UK foreslår at utvalget møtes opp til fire ganger i året for å
diskutere viktige saker. Det ble bestemt at vi venter med valg av leder, da bare to
medlemmer av utvalget var til stede, og vi fremdeles er på utkikk etter en
lederutviklingsansvarlig.
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Rapport fra trenerløypeansvarlig (Jan Egil Trøan)
Jan Egil ga en god rapport om utviklingen av trener 2-kurs, der han mente
arbeidsgruppen hadde vært nærmest selvgående grunnet svært engasjerte bidragsytere.
Jan Egil fungerte som en koordinator for å samle bidragene, og kurset fikk gode
tilbakemeldinger fra deltakerne.
Neste steg på trenerløypefronten er trener 3. Her skal UU og UK først bli enige om en
klubbutviklingsmodell å presentere for styret, basert på modell fra blant annet Norges

Fotballforbund og Norges skiforbund. Her kobles spesielt trenerløypeansvarlig og
ansvarlig for tiltak rettet mot barn og unge inn, da dette vil styre hvilken retning trener
3 vil utvikles i.
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Start planlegging trener 2-kurs 2018
•

Sak 4/18

Rapport fra Utdanningskonsulenten
•

•
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Avtales med kursholdere (Jan Egil)

UK informerte om arbeid med søknad til IWFs development program.
Utlysningen er ikke publisert av IWF enda, men man ønsker allikevel å tenke på
mulige temaer. Temaer som ble foreslått var antidoping, breddeidrett, barn- og
ungdom.
UK, GS og president møter NIF ang. Post III-midler, kursbygging og
kompetanseutvikling 31.01.18.

Utviklingsseminar på Gardermoen
UU/UK har fått ansvar for utviklingsseminaret på Gardermoen i forbindelse med
Tinget. UK utarbeider skriv til regioner og klubber der vi etterspør hvilke kurs/hvilken
kompetanse de savner. Sendes til klubber og regioner i god tid før tinget.
Regioner og klubber informeres om post III-midler (president), og hvordan de skal
forholde seg til rapportering av disse midlene (UK).
UU og UK forbereder også en presentasjon ang. modell for kompetanseutvikling (se
sak 2/18) sammen med styret som vil bli presentert på utviklingsseminaret.

Med vennlig hilsen

Tiril Tøien/s/
Utdanningskonsulent

_____________________

