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Trenerutdanning og trenerlisens 

Kristiansand Pirates støtter, følger og legger til rette for NBBFs anbefalinger om 

trenerutdanning og trenerlisens for trenere til både aldersbestemte lag og seniorlag. Dersom en 

trener er under utdanning mot rett trenernivå, kan styret gi dispensasjon for at vedkommende 

kan trene laget i inntil et år parallelt med at utdanningen gjennomføres/fullføres. Dette 

dokumentets øvrige informasjon om trenerutdanning og trenerlisens er definert av NBBF.  

 

Trenerlisens 

Som en del av NBBFs nye trenerutdanning ble det f.o.m. 2015 innført trenerlisens. 

Trenerutdanning og trenerlisens er veiledende for alle nivåer og det oppfordres til at alle 

trenere har trenerutdanning tilhørende det nivå og aldersgruppe de er trener for. 

Trenerutdanning og trenerlisens: 
Trenerutdanning ligger til grunn for alle lisenser. For å oppnå trenerlisens må man ha 

utdanning for gjeldende nivå.  

Krav til trenerlisens per 2015/2016: 
- Hovedtrenere på aldersbestemte landslag må ha Trener 3 

- Hovedtrenere på regionslag må ha Trener 2 
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Utvidelse av trenerlisens i perioden 2016-2020 
For å sikre høy trenerkompetanse og stimulere til utdanning av flere trenere, vil det i perioden 

2016-2020 innføres krav til trenerlisens for gjeldende nivå i NBBFs turneringer. Innføring vil 

skje stegvis med trenerutdanningene som tilbys. 

Tidsplan: 

Sesongen 2017/2018: Krav til Trener 1 for hovedtrenere i U16 NM 

Sesongen 2018/2019: Krav til Trener 2 for hovedtrenere i U19 NM 

Sesongen 2019/2020: Krav til Trener 3 for hovedtrenere i BLNO og KL 

 

 
 

Om trenerlisensen 

- Trenerlisens er to-årig 

- Alle som var registrert i trenerregisteret per 01.01.2015 hadde gyldig lisens tom. 30.06.2016. 

- Trenere som deltar på trenerkurs har godkjent trenerlisens for sitt nåværende nivå. 

- Trenere som tar utdanning vil ved bestått trenerkurs få godkjent lisens for nytt nivå. 

- Ved sesongstart vil trenere med gyldig lisens få utdelt trenerkort som gir gratis inngang på 

kamper i regi av NBBF og dets klubber. 

Krav for å beholde trenerlisens 
For å oppnå eller fornye lisens må man delta på minst én av følgende: 

1. Den Store Trenerhelgen (nasjonalt arrangement i januar) 

2. Den lille trenerhelgen (regionalt arrangement i september) 

3. Etter- og videreutdanningstiltak for gjeldende nivå 

4. Delta på trenerutdanning for Trener 1, 2 eller 3 
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* Punkt 3:  NBBF vil tilby etter- og videreutdanningssamlinger (EVU-samlinger) for å 

supplere DST og DLT og settes opp regionalt gjennom sesongen. 

 

Trenerløypa 

NBBFs nye trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk 

trenerutdanning. 

Trenerutdanningen skal sikre at utøverne møter kvalifiserte trenere og kvalitetsaktivitet 

tilpasset nivå. Fagplanen skal sørge for at det er harmoni og samsvar mellom den sportslige 

utviklingslinjen og det konkrete trenerinnholdet og kvalitetssikre at omleggingen skjer i 

samsvar med NIFs sentrale retningslinjer og anbefalinger. Les mer om de konkrete kursene 

under "Trenerkurs". 

  

 

Nivå EB - Easy Basket Trenerkurs 
Easy Basket Trenerkurs er et forkurs til nivå 1 og skal forberede og tilrettelegge for at trenere 

kan lede og styre aktivitet innenfor NBBF sine virksomhetsområder på barnenivå og i 

forbindelse med generell aktivitetsledelse.  

Kurset er åpent for alle som ønsker å starte på trenerutdanning. Krav til bestått kurs er 20 

timer undervisning. 
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Easy Basket Trenerkurs (Nivå EB) er sertifisert for ledelse av aktivitet for EBC, EB og U13. 

Nivå 1 - Trener 1 
Fokus er på innlæring og deltakelse og er tilgjengelig for alle med godkjent nivå EB eller vårt 

tidligere Aktivitetslederkurs. Målgruppe er trenere på barne-, ungdom og voksennivå. På 

Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter. 

Nivå 1 er ansett som det viktigste sertifiseringsnivået for å ivareta rekruttering og 

mosjonsnivået innenfor NBBFs aktivitet. 

 

Nivå 2 - Trener 2 
Fokus er på deltakelse og utvikling og for trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne 

videre. Nivå 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reellt kompetanseløft. På 

dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å 

tilrettelegge for talentutvikling. Nivå 2 gir sertifisering som hovedtrener på regionslag. 

Nivå 3 - Trener 3 
Fokus er på utvikling og prestasjon og medfører at konkurranseelementet og utviklingen av 

morgendagens utøvere mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse er sentralt. På 

dette nivået er utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere i fokus. 

Nivå 3 gir sertifisering som hovedtrener på aldersbestemte landslag. 

Nivå 4 - FECC 
I NIFs Trenerløype er fokus i nivå 4 på prestasjon og toppidrett. NBBF har ingen egen Trener 

4 utdanning, men vil nominere aktuelle deltakere med Trener 3 kompetanse til deltakelse på 

FIBA Europe sin trenerutdanning (FECC) som går over to år. 

 


