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Presentasjon 

Leder: Kent Nyheim

Nestleder: Camilla Stokkaune

Forbundskontoret: Andre Høidebraathen

Ressurs: Sondre Flåten Jørgensen

(og landslagstrenerne) 

Innspill: kent.nyheim@gmail.com

mailto:kent.nyheim@gmail.com


Satsingsområder 

• Trenerutvikling

• Shuttle Time

• Skolebadminton

• Utdanning



Trenerutvikling – Strategi 2024 

• Strategidokument 2020-24:

• Bedre trenerutvikling 

• Bedre trenere 

• Bedre trening



Visjon

• Bedre trenerutvikling – bedre trenere –
bedre trening

• Klubbene i Norge skal ha god dekning av 
trenere med god faglig kompetanse og gode 
treningspedagogiske ferdigheter, slik at 
spillere på ulike nivå (fra nybegynnere til 
toppidrettsspillere) og i ulike aldersgrupper 
opplever mestring og fremgang og får 
utvikle sitt potensial som badmintonspillere. 



Mål

• Strategiplan med 6 mål:

• 1. En klar og tydelig trenerløype for norsk 
badminton

• 2. Utdanne flere kvalifiserte trenere på 
nivå 1 og 2

• 3. Stimulere til trenerkarriereutvikling på 
toppidrettsnivå



Mål

• 4. Utdanne flere aktivitetsledere og 
hjelpetrenere

• 5. Utvikle bedre mestring og trivsel i 
treneroppgaven – trenerfellesskap

• 6. Utvikle bedre samarbeid mellom NBF 
og klubber i Norge



Strategi

• Under hvert mål ligger strategiene vi jobber 
etter:

• 1. Utvikle trenerkursstandardene vi har og 
digitalisere deler av kursene.

• 2. Jobbe med å sikre at vi har kvalifiserte og 
nok kursinstruktører – Kompetanseløft for 
både nye og gamle trenere. Utvikle bedre 
systemer for nasjonal oversikt kvalifiserte 
trenere på ulike nivå, og 
godkjenningsordninger for hvem som kan 
avholde trenerkurs. 



Strategi

• 3. God og lett tilgjengelig informasjon om 
karriereutvikling for trenere – Bedre innsats for å 
identifisere både spillere og trenere som ønsker 
å utvikle seg som trenere på høyere nivå. Utvikle 
støtteordninger. 

• 4. Det har vært jobbet med å utvikle 
kursmanualer, materiell og digitalisere aktivitets-
og hjelpetrenerkursene (Charlotte)



Strategi

• 5. Etablere ulike trenerfellesskap: Nettverk, 
trenersamlinger, inspirasjonsseminar/ 
trenerseminar, Webinarer. Kartlegge behov hos 
klubbene og trenerne. 

• 6. Jobbe med å utvikle bedre dialog og prosess 
mellom NBF, kompetansekomiteen, kretser og 
klubber.



Tiltak

• Skaffe tilgang på kompetanse. Samarbeid med trenere 
med kompetanse. Prosjektgruppe som jobber med dette. 
(Ledes av Sondre og Kent)

• Gjennomføre digitale webinarer for å kartlegge behov, 
skape nettverk og utveksle metodikk, pedagogikk og 
erfaring. Drøfte aktuelle fokus områder som for eksempel 
bedre mental trening.  Motivere trenere for å ta 
trenerattesten (en del av egnethet satsingen til NIF)

• Trenerseminar: Etablere trenerseminar/trenerforum for 
faglig påfyll, erfaringsutveksling og praktiske 
treneroppgaver som en naturlig del av vår virksomhet.  



Tiltak

• Utvikle rutiner/muligheter for hospitering på 
samlinger (og hos klubber med fast ansatte trenere) 
for trenerkandidater som ønsker å starte på en bedre 
karriereutvikling som trener. 

• Bidra til å gjennomføre trenerkursene (nivå 1 og 2), 
Shuttle Time (Spesielt mot UH sektoren) og videre 
utvikle Badminton i skolen. 

• Jobbe sammen med de andre komiteene for å utvikle 
klubbene. 



Trenerseminaret

• Blir i Sandefjord 13. og 14, november

• Inspirasjonsforedrag – Trenerrollen, Mental 
trening

• Badmintonfaglig del 

• Kan være at det kommer noen å forteller sin 
historie (som spiller, trener etc



Trenerseminaret

• Melissa Wiik
• Tidligere landslagsspiller 

• Vært fotballproff

• UEFA B trenerlisens

• Trener i dag


