FLEKSIBEL
TRENER 2
UTDANNING MED
STUDIEPOENG

Hva skjer når Høgskolen i Innlandet og fem særforbund
samarbeider og tilbyr trenerutdanning sammen?
-Jo, da kan du som fungerer som aktiv trener få økt din
kompetanse som trener og samtidig ta studiepoeng gjennom en
unik Trener 2-utdanning som henter det beste fra både idretten
og høgskolen!

Kort om studiet:
Høgskolen har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges
Svømmeforbund, Norges Bandyforbund og Norges Håndballforbund Region
Innlandet utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til
fem særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle
deg til en best mulig trener i din idrett!
Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for særidrettene
golf, håndball, svømming, innebandy, bandy, langrenn, alpint, hopp,
kombinert, telemark, freestyle og freeski.
Utdanningen gir:
-trenerkompetanse på Trener 2- nivå i idrettens Trenerløype
-mulighet for studiepoeng og vil være interessant for trenere som ønsker å ta
høyere utdanning knyttet til idrett- og trenerutdanning. Studiet kan inngå
i sammensetningen av en såkalt fri bachelor.
Studiets oppbygning og gjennomføring:
-Tre samlinger
-Cirka 150 arbeidstimer, hvorav 75 timer obligatorisk praksis.
Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for arbeid med ulike
læringsressurser og læringsaktiviteter på nett, samt trenerpraksis på egne
utøvere.

Praktisk informasjon:

Antall studiepoeng: 10
Varighet: 6 måneder, deltid
Søknadsfrist: 1.april
Oppstart: 28. april
Pris: 7500 kr. Utgifter til reise og overnatting kommer i tillegg.
Samlinger:
1. 28-29.april på Terningen Arena, Elverum
2. Idrettsspesifikk samling:
Golf: 9-10. juni
Innebandy: 16.-18. juni
Svømming: 12-14. mai
Håndball: 12.-13.mai på Terningen Arena, Elverum
Ski: uke 26
Alpint: 7.-11.august Folgefonna.
(det kan komme en ekstra samling i mai slik at det blir totalt 4
samlinger for ski)
3. 8-9.september på Terningen Arena, Elverum
Søkning: www.hihm.no
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på
tilsvarende nivå.
Om søker ikke er kvalifisert gjennom generell studiekompetanse eller
realkompetanse kan utdanningen gjennomføres som kurs uten studiepoeng.
- Dokumentert godkjent Trener 1- utdanning i særidretten du søker opptak til
Kompetanse: Studiet dekker kompetansekravene fra idrettens felles
rammeverk for trenerutdanning, Trenerløypa, på nivå 2.
* I noen særidretter tilkommer det tilleggskrav utover rammene for dette
studiet for å oppnå Trener 2 kvalifisering.
For mer informasjon:
https://www.inn.no/studier/studietilbud/idrett/trener-2
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