
HVA SKAL GJØRES  HVORFOR OG HVORDAN  ANSVARLIG  NÅR RESULTATER 
Oversikt over trenere.  Vi trenger en oversikt over de som har tatt 

trenerutdanning: 
• Innsamling av data fra klubbene 
• Sammenstille dataene 
• Finne hensiktsmessig database for oversikten  
• Vurdere hvordan oversikten kan publiseres slik at 

dataene er lett tilgjengelig for medlemmene våre 
• Vurdere om databasen også kan anvendes for 

oversikt over dommere og oppmenn 

Kontoret - IUK  10. januar 2019 Lister sendt ut.  

Implementere Level 1 
og 2 i trenerløypa til NIF 

Beskrive NBFs trener 1 & 2 kurs, slik at de oppfyller 
hovedmålene  i NIFs TRENERLØYPE nivå 1 & 2 

Johnny – 
kontoret 

Høst 2018 Disse ferdigstilles i desember 2018 

Trener 2 kurs • Vurdere behov for gjennomføring 
• Planlegge kurs  
• Gjennomføre kurs 

Kontoret - IUK Vår 2019 Trenerkartlegging har avdekket at det 
er ønske om trener-2-kurs 

Trener 1 kurs Støtte kretser i gjennomføring av trener 1 kurs Kontoret - IUK Løpende  
Strategiområde 
trenerutvikling  

Utarbeide utkast til strategidokument for 
trenerutvikling 

IUK - AU 15.januar  

Budsjett Oppdatere budsjett og følge det tett opp IUK + kontoret Løpende  
     
Aktivitetslederkurs Pådriver for at hjelpetrenerkurs/ aktivitetslederkurs blir 

arrangert i klubber og kretser.  
Krets /klubb er selv ansvarlig for å arrangere, men NBF er 
behjelpelige med å skaffe materiell og instruktør. 

Kontoret - IUK Løpende  

Foreldre/barn kurs Være pådriver for at foreldre/barn kurs blir bedre 
promotert og at klubber ønsker å arrangere. NBF er 
behjelpelig med materiale og å skaffe instruktør. 

Kontoret – UK 
– IUK 

Løpende  

Shuttle Time Shuttletime er et kursprogram for lærere i skolen utviklet 
av BWF.  

• Planlegge og gjennomføre shuttletimekurs i ulike 
regioner 

 

Kontoret  Vår 2019 og 
høst 2020 

 

 

Skolebadminton Revidere og vurdere hvordan skolebadmintonprosjektet Kontoret - IUK Løpende  



best kan benyttes.  
• Kontakt med klubber som ønsker å samarbeide 

om skolebadminton 
Trenerutdannelse 
EBU/BWF 

Aktivt se etter kandidater som kan kvalifisere for 
treningerutdanning i regi av EBU/BWF (level 1, 2 og 
tutor) 

Johnny Løpende  

Kursrapportering til 
NIF 

• Etablere rutine for å holde oversikt over kurs 
som er arrangert og hvilke som skal 
rapporteres inn 

• Rapportere kurs til NIF 

Kontoret Løpende  

 


