
IL RAVN OG SFK INVITERER TIL TRENER 

KURS GRASROTTRENEREN DEL 1 
(tidligere C-lises del 1). 

 

 

Tid: 4. februar og 5. februar 2017. 

Klokke: 09.00-16.00 begge dager. 

Sted: Ravn Stadion/Eidet Kulturhall (ungdomsskole kantina) 

Påmeldingsfrist: 30.01.17 

Kurset er gratis for alle medlemmer i IL Ravn. 

 

«NFF Grasrottreneren del 1». 

NFF trenerutdanning C-lisens skifter f.o.m 2017 navn til Grasrottreneren. NFF 

Grasrottreneren – lisensutdanningen er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. 

Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som 

ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen. Kurset 

er delt inn i to deler. Del 1 gjennomføres denne helgen.  

Del 2 gjennomføres etter sesongslutt 2017, nærmere informasjon om del 2 kurset 

kommer vår/høst 2017. 

 

Formål 

 Å gi deltakerne sertifisert trenerutdanning 
 Å øke kompetansenivået blant trenerne, primært med tanke på det daglige 

virket på treningsfeltet 

I NFFs handlingsplan 2016 – 2020 er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- 
og ungdomsavdelinger i Norge: 

 Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med 
Grasrottrener kompetanse. 

 Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha 
fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener.  

 Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, 
samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4. 

 

 

 

 

 



 

For å melde seg på kurset gå inn på MinIdrett.no. 

Logg inn på din profil, trykk på linken «Påmelding», deretter velger du kurs, søk 

«Grasrottreneren del 1».  

 

Minner om at alle lag må ha minst en trener med C-lisens/Grasrottrener kurs. De som 

ikke kan ta kurset som holdes internt, må melde seg på eksterne kurs. 

Om du pr. i dag ikke er aktiv trener i IL Ravn Fotball, men ønsker å bidra på 

trenersiden på sikt så oppfordrer vi deg også til å melde deg på. 

Det vil bli servert kaffe og mat på kurset. 

 

For mer informasjon om selve kurset gå inn på  

https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/nff-c--lisensutdanningen/ 

 

Dersom du har problemer med påmelding, send en mail til fotball@il-ravn.no. 
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