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1.   Trener skal møte litt før treningen starter og på forhånd ha klarlagt treningsløype og   

forhold. Han/hun skal være oppdatert på alle relevante forhold fra gruppas 

hjemmeside. 

2.   Trener skal informere i forkant av treningen hvilket program som skal gjennomføres 

og ved barmarkstrening forklare hvor dagens tur går. Trenere skal også informere 

om evt endringer/nyheter som er av interesse i forhold til neste treninger. Alle 

deltagere skal informeres om at de sier ifra til trener dersom de avbryter treningen 

før man er tilbake. 

3.   Trener skal besørge at gruppens oppsatte program for perioden følges. Det er viktig 

at intensitet, mengde, oppvarming, nedløping og uttøying er ihht dette program. 

Trener skal også passe på at gruppen er tilbake ved utgangspunkt ihht tidsplan. 

4.   Trener skal ta hensyn til at alle ikke er på samme fysiske nivå. Dette løses ofte ved 

at det ved intervalltrening benyttes samme trase slik at man kan gjennomføre ulikt 

antall runder, eller ved at man kan vente ved utgangspunktet. Ved langtur bør 

hyppigheten av pauser vurdres opp mot hvor stort strekk det er i feltet. Dersom 

gruppen deles i to så skal det alltid utpekes en ansvarlig for hver gruppe. 

5.    Trener skal ha kontroll med antall deltagere under hele treningsøkten. 

6.    Nye deltagere skal tas godt vare på. De skal ønskes velkommen og presenteres for  

de andre deltagerne i gruppen. Trener skal koordinere med styret slik at nye 

deltagere blir registrert og at de mottar Turløpergruppas informasjonskriv.  

7.   Trenere bør alltid ha med seg mobiltelefon og være oppsatt med viktige 

telefonnummere. Dette av hensyn til personsikkerhet og også for å kunne avhjelpe 

evt praktiske situasjoner, transport etc. 

8.   Alle trenere skal delta på gruppens trenermøter og informere om aktuelle forhold fra 

treningene. Trener skal være bidragsyter under møtene mht forslag og ideer som 

kan øke kvaliteten på treningene. Trener skal også, i samråd med styret og 

trenerkoordinator, ha fokus på egen egnethet til å lede treninger. Det er ønskelig at 

trenere i tillegg til selv å være aktiv også innehar noe kompetanse relatert til 

treningsaktivitetene. 

 

     -------------------------- 


