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Invitation 1-2-Træner Floorball kursus – lørdag den 12. september 2015 i 
Arena Randers kl. 10.00-18.00 
 

Vi tror at det er på banen du bliver en bedre træner, og vi tror stærkt på aktuel og direkte 

relevant viden omkring trænervirke.  

 

Hvad er 1-2-Træner? 

1-2-Træner er et trænerkursus, som gør den nye træner i stand til at organisere, igangsætte og 

Korrigere udvalgte øvelser indenfor floorball. På 1-2-Træner Floorball kurset klæder vi den nye 

træner på til at træde ind i trænerrollen både før, under og efter træning. Kurset er på 8 timer og er 

delt op i to moduler.  

 

Modul 1 gør trænerne i stand til at forholde sig til den nye rolle som træner og giver dem input til de overvejelser 
de kan gøre sig, når målet er at skabe en sjov og udfordrende træning. 
 
Modul 1 i praksis   
 

 Introduktion, Præsentation, Trænerrollen  

 Pause 

 Træningens faser, Den gode træning 

 Praktisk undervisning og feedback 

 Evaluering og afslutning 
 
Modul 2 fokuserer på floorball. Her får du inspiration til konkrete øvelser, indsigt i øvelsers indhold og 
sammensætning og forslag til, hvordan du kan sammensætte træningen. 
 
Modul 2 i praksis 
 

 Introduktion, Floorballtræner, Hold på staven! 

 Kald til samling, 1 mod 0 (formidling), teknikbane 

 Pause 

 Praktisk undervisning og feedback 

 Pause  

 Taktik, Evaluering 

 Afslutning uddeling af diplomer 
 

1-2-Træner Floorball kurset gør det nemt og hurtigt at komme i gang som træner, hvad enten den 

nye træner er ungdom, voksen eller senior. Kurset er derfor både for den engagerede juniorspiller 

og forældrene på sidelinjen, og er tilrettelagt som et dynamisk aktivt kursus. Derfor er langt 

størstedelen af kurset henlagt til undervisning i hal. 

http://www.floorball.dk/
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1-2-Træner floorball kurset er en del af Dansk Floorball Unions officielle træneruddannelse, og er en 

introduktion til trænererhvervet og alle de spændende udfordringer du kommer ud for. Du kan læse 

meget mere på www.floorball.dk 

 

Du får på 1-2-Træner følgende materiale: 
- Undervisningsmateriale om trænerrolle, kommunikation mv. 
- Undervisningsmaterialet om floorball med konkrete øvelser 
- Kursusbevis 
- Deltagerpakke med T-shirt, drikkedunk, øvelseskort og træningsskabeloner  
- Klipboard med pen 
- Folderen ”gode råd” 
 

Tilmelding 

Til DaFUs sportskonsulent Frederik Bloch på mail: fb@floorball.dk senest den 30. august 2015.  

 

Ved tilmelding skal følgende oplyses: 

Navn: 

Adresse: 

Mailadresse: 

Fødselsdato: 

Telefonnummer: 

Klub: 

T-shirts størrelse:  

  

Deltagergebyret for kurset er kr. 1000:-. Kursistens klub bliver faktureret for tilmeldingen. Alle 

kursister får et flot personligt kursusmateriale, drikkedunk og T-shirt. Frokost, kaffe, vand og kage 

indgår i løbet af dagen.  

 

Underviser på kurset vil blive instruktør fra Dansk Floorball Union. 

 

Adresse: Arena Randers, Fyensgade 1 8900 Randers 
   

VELKOMMEN MED JERES TILMELDINGER! 
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