
 
 

 

 

 

 

Kursinvitasjon 

FRIIDRETT FOR BARN  

Dato:               Kl: Sted: 

Lørdag 21. 
mars 2020 

0900-1700 Stavanger Stadion, klubbhuset til IL Skjalg – adressen er 

Holbergsgt 70, 4024 Stavanger 

Påmelding: Påmelding gjøres via følgende link: https://minidrett.nif.no/Event#3525391-010 

(forutsetter profil i minidrett) 

    

Rogaland Friidrettskrets har gleden av å invitere til introduksjonskurset «Friidrett for barn» på 
Stavanger Stadion.  

• Kurset har noe teori, men hovedvekt er på det praktiske.  

• Friidrett for barn er en obligatorisk del av Trener 1-utdanningen i friidrett.  

• Kursholder er Anne Marie Gausel og timeplan og annen informasjon sendes kursdeltakerne 
etter påmeldingsfristen. 

Om kurset  
Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. 
Hovedmålet for trener 1 er innlæring og deltakelse og kurset skal gjøre treneren i stand til å lede 
friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosialt, 
psykisk, motorisk og fysisk). Hele kursplanen finner du her. 

 
Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:  

✓ Idrettens verdigrunnlag  
✓ Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett  
✓ Organisering av hensiktsmessig aktivitet i forhold til barns utvikling  

 

Målgruppe  
Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år.  
Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.  
 

Omfang og gjennomføring  
Ti timer (en undervisningstime er 45 min):  

• Åtte timer er med kurslærer, der tre timer er teori og fem timer er praksis.  

• To timer e-læring (Barneidrettens verdigrunnlag) som gjennomføres før kursstart som 

forberedelse til kurset. Det finner du på https://ekurs.nif.no/login/index.php. Du må ha 

bruker i minidrett for å gjennomføre e-læringen om Barneidrettens Verdigrunnlag.  

https://minidrett.nif.no/Event#3525391-010
https://www.friidrett.no/globalassets/nfif-sentralt/veslemoy/kursplan-friidrett-for-barn.pdf
https://ekurs.nif.no/login/index.php


 
 

 

 

 

 
 
Deltakerne skal bli involvert, gjennomføre gruppearbeid, diskutere, planlegge og gjennomføre 
praktisk aktivitet. For å fullføre kurset, skal man gjennomføre ti timer praksis. Mer om dette i 
kursplanen. 

 
Påmelding og påmeldingsfrist:  

Ved spørsmål, kontakt: Daglig leder Rogaland Friidrettskrets – rogaland@friidrett.no  

mailto:rogaland@friidrett.no

