
Kompetanseplan 
 

PORS - fotball vektlegger kompetanse blant trenere, lagledere og tillitsvalgte.  

 

Skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning er viktig for å skape trygghet, glede, utfordringer 

og mestring i utførelse av ulike funksjoner. NFT tilbyr en rekke kompetansehevende tiltak som bidrar 

til dette. Bedre kvalifikasjoner gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål at 

utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. Kompetanse skaper glede, trygghet, 

utvikling og vekst! 

 

Kompetanseplanen inneholder to områder: 

Lederkompetanse 

Trenerkompetanse 

 

Styremedlemmer 

 

Første år som styremedlem - gjennomføre Fotballeder 1 - forstå 

Andre år som styremedlem - gjennomføre Fotballeder 2 - lede 

Tredje år som styremedlem - gjennomføre Fotballeder 3 - utvikle 

Delta på barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden 

 

 Trenerveileder 

 

FLK1 -  Fotballeder 1 - forstå 

Trenerveilederkurs 

Grasrottrener (1-4, C-lisens) 

  

Sportslig ansvarlig 

 

FLK1 -  Fotballeder 1 - forstå 

FLK2 - Fotballeder 2 – lede 

UEFA B-lisens 



 Trenerkompetanse 

 

Kompetanseplanen er et arbeidsverktøy for å lage en god plan for skolering i klubben, og gir en nyttig 

og viktig oversikt over hvilken kompetanse som finnes i klubben totalt sett og som underlag for en 

plan for fremtidig skolering av trenere/ledere med manglende kompetanse. 

 

Kompetanseplanen skal inneholde: 

 

En oversikt over trenere i klubben 

Hvem som har formell trenerkompetanse 

En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne 

En oversikt over styret i klubben 

Hvem som har formell lederkompetanse 

En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne 

  

 

BFK – Barnefotballkvelden 

UFK – Ungdomsfotballkvelden 

GT – Grasrottrener 

KD - Klubbdommerkurs 

FLK – Fotballederkurs 

FIKS – FIKS kurs 

 

Krav kvalitetsklubb 

 

Barnefotball (6-12 år) 

 

BFK – 1 trener pr årskull med minimum barnefotballkvelden 

GT – 1 trener pr årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottrener (1, 2, 3 eller 4) 

  

 

 



Ungdomsfotball (13-19 år) 

 

UFK - En trener pr. lag med minimum ungdomsfotballkvelden 

FLK1 - Fotballeder 1 - forstå 

GT - En trener pr. årskull med hele NFF Grasrottreneren (alle 4 delkursene) 


