Til klubbene tilknyttet Divisjonsforeningen

Divisjonsforeningen- disponering av
utviklingsmidler 2019
Trener- og lederløftet – et samarbeide mellom NFF og
Divisjonsforeningen
Divisjonsforeningen har gjennom noen år disponert utviklingsmidler. Målet har vært å styrke
kvaliteten i klubbenes arbeide. NFF og Divisjonsforeningen enige om innretningen på midlene i 2019.
Det er en klar forutsetning fra Forbundsstyret at disse midler ikke skal benyttes til drift, men skal
utløse utvikling knyttet til TRENER- OG LEDERUTVIKLINGSTILTAK.
NFF og divisjonsforeningen er enige om et Trener- og lederløft. Klubbene får med dette et tilbud om
å få dekket ulike utdanningsløp i regi av NFF.
Dette dokumentet klargjør hva tiltakene er og hvordan klubbene skal forholde seg til tilbudet for å få
utløst midlene.
Tiltakene
Divisjonsforeningens medlemsklubber får en «pakke». Klubben kan velge ett eller flere av tilbudene.
A. UEFA A lisens – UEFA A Keepertrener
Klubben kan få refundert 50 000,- kroner for en kandidat som blir tatt opp i utdanningene
over.
B. UEFA B lisens – NFF Spillerutvikling B – UEFA B Keepertrener
Klubben kan velge fra kursene over. Får dekket 20 000,- NOK PR KURS. Maks 40 000,- pr
klubb
C. Sertifisering av veiledere for NFF grasrottrenerutdanning
En viktig del av NFFs trenerløft, er å organisere flere klubbnære kurs. Klubbene på 3. og 4.
nivå får med dette muligheten til å få sertifisert eller utdannet en veileder som kan
gjennomføre NFFs grasrottrenerkurs i egen klubb.
Klubben får:
-

20 000,- kroner når en veileder har gjennomgått NFFs grasrottrenerveilederkurs. Kurset
vil strekke seg over to kvelder/dager.
Muligheten til å gjennomføre grasrottrenerutdanningen i egen klubb, uten kostnad for
klubben.

Klubbens forpliktelser:

-

Den utdannede veilederen må inngå som en del av kretsens veilederkorps. Det betyr å
delta på faglige samlinger og bli fulgt opp av kretsansvarlig for trenerutvikling
Rapportere til krets på gjennomførte utdanningsmoduler

Kompetansekrav til veileder:
-

UEFA B – kurset og /eller B – Spillerutvikling og/eller Trenerveilederkurset
Tidligere relevant trenerpraksis
Delta på kretsens en – kveldskurs: NFF Grasrottrenerveilederkursi
Delta på andre skoleringstiltak for kretsenes veilederkorps

Kretsens forpliktelse:
-

Sikre at klubbens veileder følger de føringene som ligger i NFFs retningslinjer
Sikre at klubbens veileder har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre kursene
Kursene skal godkjennes, registreres, administrere, og inngå i kretsens kursportefølj.

D. NFF Trenerveilederen
Klubben får dekket 15 000,- kroner for en deltaker som blir tatt opp på kurset.
Trenerveilederen skal være i utdanning eller være påmeldt på trenerveilederkurset.
Da det er knyttet noe usikkerhet til antall plasser i hver krets på dette kurset, åpnes det for at
klubber som ikke får egen kandidat tatt opp på kurset, kan bruke tiltenkt sum til en av de
andre punktene over (A-C)
E. Lederkurs 4
NFFs høyeste lederkurs. Klubben får refundert 15000 pr deltaker.
Utbetaling og praktiske forhold
-

Klubbene melder interesse og kandidater via krets eller NFF sentralt. Følg ordinær utlysning.
Klubbene blir fakturert av NFF for de respektive kursene/utdanningene.
Klubben melder til Divisjonsforeningen på aktuelle kurs
Divisjonsforeningen sender NFF er oversikt over klubber som skal refunderes i henhold til
listen over.

Den disponible rammen pr klubb vil være 90 000 kronerii. Det er opp til den enkelte klubb å utnytte
hele eller deler av rammen. Klubber som får inn en kandidat på UEFA A-lisens kurset, får 50 000
kroner i tillegg.

i

NFF Grasrottrenerveilederkurs utarbeides av NFF. Kretsene vil annonsere kurset direkte til sine
kvalitetsklubber og medlemsklubbene.
ii
Punkt B – Maks 40 000 kroner. Punkt C – 20 000 kroner. Punkt D – 15 000 kroner. Punkt E – 15 000 kroner.
Maksimal utbetaling pr klubb = 90 000.

