NORGES BOWLINGFORBUND

Norges Bowlingforbund inviterer til Trenerseminar
Lørdag 11.10 inviterer Norges Bowlingforbund til trenerseminar på Thon Hotell Linne. Det er
intet krav til forhåndskompetanse for å kunne delta: NBF håper å se flest mulig av de
personer som har gjennomgått tidligere trenerkurs i regi av NBF - foruten alle andre som
kunne tenke seg å tilegne seg trenerkompetanse via den nyutviklede Trenerløypa.
Dette seminaret er et ledd i NBFs nye Trenerløype, og sammen med faglige oppdateringer vil
det informeres om videre struktur og vei for Trenerløypa – Bowling fra NIF og NBF.
Ulf Hämnäs fra Metro Bowling, som er en av Nordens mest oppdaterte instruktører med
bowling som fagfelt, vil holde innleggene om faglige oppdateringer. Han vil rette sitt fokus
inn mot moderne bowling, trender og treningsmetoder.
Fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vil Antero Wallinus-Rinne,
seniorrådgiver for trenerutvikling, komme med informasjon om NIFs mål og planer med
innføringen av Trenerløypa.
NBF ved Karl-Fredrik Velle vil redegjøre for fremdriften rundt innføringen av Trenerløypa,
samt gi sin evaluering de allerede gjennomførte pilot-prosjektene og hvordan disse pilotprosjektene skal videreutvikles, til beste for den generelle fremtidige trenerutdanningen.
Under denne bolken vil det legges opp til stor grad av dialog med seminardeltagerne, basert
på de erfaringer og synspunkter som har dukket opp etter at Trenerløypa er besluttet
iverksatt.
Trenerseminaret er kostnadsfritt for deltagere. Reisekostnader, og eventuell overnatting, må
dekkes av hver enkelt deltager. NBF oppfordrer til at klubber og kretser sender alle trenere
og personer som ønsker å gjennomføre Trenerløypa på dette kurset. Det anmodes også om
at klubber og kretser vil søke å dekke utgiftene for sine medlemmer.
Ved eventuell overnatting er NBF behjelpelig til å ordne idrettspriser på Thon Hotell Linne
med forbehold at det er ledig rom ved hotellet.
Kursstart er lørdag 11.10 kl. 10.00 med kursslutt kl. 16.00. (Enkel lunsj)
Påmelding gjøres via e-post til karl.fredrik.velle@nif.idrett.no - innen 29.september.
Velkommen på seminar!
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