
 

Søk for å bli med på neste kull av Trenerløftet 
 

Olympiatoppens trenerutviklingsprogram Trenerløftet, skal i gang med et nytt kull og søker etter 

deltakere. Kullet starter opp høsten 2021, det er kostnadsfritt og søknadsfristen er søndag 27. juni.  

Trenerløftet skal videreutvikle kompetansen til unge, talentfulle trenere som trener unge, talentfulle 
utøvere. Gjennom 18 måneder får du støtte av en veileder fra Olympiatoppen. Denne veiledningen 
vil i stor grad foregå under trening og konkurranser, og dere skal sammen komme frem til 
utviklingsmålene dine for perioden. I tillegg består programmet av samlinger med de andre trenerne 
i regionen din, der dere får mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap, samt bygge nettverk.  

Som en del av Trenerløftet har du også anledning til å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend 
på 10 000 kroner, som skal brukes til å videreutvikle deg innen idretten din. Stipendet kan blant 
annet brukes til mesterlære/hospitering hos landslagstrenere, å besøke gode utviklingsmiljøer, eller 
delta på konferanser.  

Olympiatoppens regionale avdelinger gjør det mulig å følge opp trenere og miljøer over hele landet 
fra mange ulike idretter, og vi har derfor et klart mål om å finne kvalifiserte søkere fra hele landet, 
med en god kjønnsbalanse blant trenerne, som er trenere for jenter, gutter og parautøvere. I dette 
kullet vil omkring 50 trenere få plass.  

Erfaringene fra de to foregående kullene i Trenerløftet er meget positive, og på bakgrunn av dette ga 

Sparebankstiftelsen DNB en ny gave til Olympiatoppen, som gjør det mulig å videreføre programmet 

over hele landet med tre nye kull.  

Søknadskriterier for Trenerløftet: 

• Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere 

• Treneren skal i utgangspunktet være ung og være vurdert som et trenertalent innenfor egen 
idrett 

• Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan 
defineres som morgendagens toppidrettsutøver) nå og gjennom hele perioden 

• Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens 
kompetanseutvikling. Vi vil også legge vekt på trenerens rammevilkår (arbeidskontrakt, 
støtte, og mulighet til å fokusere på trenervirket) 

• Søkeren må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum Trener 2) i eget særforbund. 
Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt 

• Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, 
samt ha et personlig mål om å forbli trener 

 



 
  

• Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra særforbundet (trenerutviklingsansvarlig, sportssjef 
eller landslagssjef). (Mal for anbefalingsbrev finner du her.) 

• Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra idrettslaget. (Mal for anbefalingsbrev finner du 
her.) 

 

Kontakt John Anders Bjørkøy eller din regionale Olympiatoppen-avdeling for mer informasjon om 

programmet og om søknadsprosessen. 

Søknad: Trykk her 

Søknadsfrist: 27. juni 

Trenerløftet er kostnadsfritt for de trenerne som blir valgt ut. 

Vi ser frem til å høre fra deg og motta søknaden din! 

 

Til informasjon: Gjennom prosjektet ønsker Olympiatoppen å måle eventuell effekt av tiltaket. 

Deltakerne i Trenerløftet blir derfor spurt om å bidra med informasjon gjennom perioden.  

 

https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/utvikling/trenerutvikling/trenerloeftet/soeknad_trenerloeftet/page9402.html
https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/utvikling/trenerutvikling/trenerloeftet/soeknad_trenerloeftet/page9402.html
https://olympiatoppen.typeform.com/to/IC7CnfU4

