
Retningslinjer for trenere og ledere i Friidrettsklubben REN-ENG 

Trener og/eller leder i FIK REN-ENG 

Som trener eller leder i Friidrettsklubben Ren-Eng er man bundet til noen retningslinjer jfr 

Idrettsforbundets lover og regler. Det stilles stadig strengere krav om rollen som forbilde i et 

idrettslag. Lederen og treneren skal til en hver tid drive inkluderende arbeid i et sosialt 

fellesskap, og man skal behandle alle likt uavhengig av prestasjon- og aktivitetsnivå.  

Generelt om trenerrollen 

Trenerens kjerneoppgave er å planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet, og å ivareta 

sikkerheten til utøverne. Vi anbefaler på det sterkeste at treneren har utøveren i sentrum og tar 

hensyn til utøverens behov, motivasjon og utvikling. En slik tilnærming øker sannsynligheten 

for å skape gode idrettsopplevelser, slik at flest mulig blir værende i idrettsfamilien. I en 

større kontekst bidrar treneren også til å nå viktige mål i samfunnet gjennom å fremme 

aktivitet og helse, og en god trener kan ha positiv påvirkning i utviklingen av utøverne som 

mennesker. 

Mange barn og nybegynnere deltar i flere ulike aktiviteter og utvikler dermed allsidige og 

fundamentale bevegelsesferdigheter. I NIF regnes barneidrett som idrett til og med utøveren 

er tolv år. Her gjelder barneidrettsbestemmelsene. I ungdomsårene begynner enkelte å 

konsentrere seg om færre idretter, og noen finner kanskje sin favorittidrett. For dem som 

holder på med idrett som rekreasjon, kan det hende at fokuset er på det sosiale, en sunn livsstil 

og idrettsglede. Om man er motivert for å prøve å nå et høyt prestasjonsnivå i sin idrett, så 

skjer det gjerne senere. Det er viktig å understreke at det ikke på noen måte er ønskelig å trene 

barn og nybegynnere som toppidrettsutøvere. Det både kan, og vil, virke mot sin hensikt. Det 

bør trekkes et helt klart skille mellom det å trene barn og nybegynnere og det å trene 

profesjonelle utøvere. (Hentet fra NIF’s Trenerløypa kompendium, Trener 1: trenerrollen) 

Som rollemodell 

Hvordan du som trener oppfører deg kan ha større påvirkning på utøverne enn hva du sier om 

hvordan de bør oppføre seg. Treneren er en viktig rollemodell for utøverne. Det bør være 

samsvar mellom det du sier og det du gjør som trener, leder og voksenperson. Klarer du å få 

til det, skaper det tillit til deg som trener, og det vil forsterke relasjonen mellom trener og 

utøver. En god trener forsøker å være en god rollemodell og etterleve verdiene sine. Hvis du 

som trener ønsker at utøverne skal bry seg om hverandre, må du selv vise at du bryr deg. 



Ønsker du å skape et læringsmiljø hvor man verdsetter at utøverne tør å feile i prosessen med 

å utvikle seg, bør du rose de utøverne som tør å prøve på noe nytt og dermed ikke alltid 

lykkes. Treneren kan selv være et godt eksempel og vise at det ikke er farlig å feile. 

Bli bevisst på egne verdier  

I norsk idrett ønsker vi å se trenere som leder idrettsaktivitet basert på sunne verdier og med et 

sterkt ønske om å skape idrettsglede for alle utøverne. Som for alle andre vil også en treners 

oppførsel styres av hva en selv verdsetter. Et godt trenerskap er basert på en sterk interesse for 

å skape positive erfaringer og utvikling for hver enkelt utøver. Det er derfor viktig å fokusere 

på et verdibasert trenerskap. 

 

(Hentet fra NIF’s Trenerløypa kompendium, Trener 1: trenerrollen). 

NIF’s organisasjonsverdier er bygget på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Vi skal 

gjennom disse verdiene, i samsvar med aktivitetsverdiene, legge til rette for et trygt og godt 

treningsmiljø i FIK Ren-Eng.  

Arbeid for anti-doping 

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten 

i Norge. Som trener eller leder i FIK Ren-Eng har man et ansvar for å hele tiden arbeide mot 

en dopingfri aktivitet. Dette gjøres ved å samtale om verdier  

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. 

Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri 

idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av 

idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av 

antidopingregelverket. NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen 

Antidoping Norge. 



Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. 

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er 

nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 

seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle 

toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå 

diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og 

en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes 

personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. 

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 

oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet 

menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt 

samtykke til. (Vedtatt av idrettsstyret i 2010) Utøvere eller trenere som opplever selv noe 

ubehagelig eller får kjennskap til noe som overskrider grensene for akseptabel oppførsel skal 

varsle styret. Som konsekvens kan man bli fratatt trenervervet eller andre verv i klubben ved 

varsler om overgrep. 

  


