
 

Presenterer   

Treningsplanlegging 
 

Vi tilbyr et klubbtilpasset konsept på hvordan man planlegger 
treningsåret i en satsningsklubb. Vi hjelper din kl ubb med å 

planlegge året, periodene, ukene og øktene. Vi gir deg de riktige 
verktøyene for å få struktur på fysisk og taktisk t rening. Dette er 

operasjonalisering av klubbens strategidokument. Hu sk; det 
ligger mye ledelse i å ha en plan! 

   

Kjell Sverre Hansen Wold har utviklet mange spillere av topp 
nasjonal og inernasjonalt format. Daniel Bråthen, Moa, Mos, 
Daniel Fredheim Holm, Ibba, Omar Elabdellaoui, Haitam 
Aleesami, Andre’ Hansen, Morten Berre er alle spillere som har 

vært under Kjell Sverres vinger. Kjell Sverre er utdannet idrettsfaglærer og har 
vært sentral i å bygge opp toppidrettsmiljøet ved Bjerke videregående skole. Han 
har over 25 år med bred trenererfaring fra ulike klubber; assistenttrener for 
Stabæk i tippe-ligaen, Kolbotn sitt damelag i toppserien samt hovedtrener i 
Skeid. Kjell Sverre har ledet Skeid Junior til norgesmesterskap 2 år på rad, og 
ledet Skeid sitt A-lag til semifinale i NM.  

For Hvem?  Trenerapparat og sportslig ledelse på satsningsnivå i klubben. 

Representanter fra sportslig utvalg dersom trenings-planlegging 

ikke allerede er en del av klubbens rutiner.   

Når og hvor?  Enten 2 kvelder eller 2 helgedager. Dette avtales med den 

enkelte klubb. Vi leverer over hele landet. Trenings-
planlegging bør gjøres i perioden oktober-januar. 

Pris? Pris avhenger av antall deltakere og sted. Ta kontakt på 

mail@fotballpro.no eller ring Espen på 982 33 410 for tilbud! 

 



 

 

Innhold Treningsplanlegging 
Når bør man trene kondisjon? Når bør man trene styr ke? Hvilke 

øvelser bør man fokusere på i sitt spillesystem? Hv ordan velger man 
riktig intensitet på treningene? Når legger man inn  teambuilding-

aktiviteter? Dette er spørsmål som vi ønsker å bidr a til å oppklare i vårt 
produkt «Treningsplanlegging». Her tar vi for oss d e ulike periodene 

og ukene i ett trenings år, og fyller disse med rik tig innhold. 

 

 

 

I løpet av disse 2 dagene blir det sportslige appar atet i klubben 
sammensveiset og mer robuste for den kommende seson gen. Det er 

faktisk en form for ‘teambuilding’ i seg selv. Vi g ir dere et verktøy som 
er lett å etablere og vedlikeholde. Dersom klubben ikke har etablert 

trenerforum tidligere, er dette et glimrende utgans punkt å starte! 

 

Vi ønsker å bidra til at klubbens strategiplan blir  operasjonalisert. I 
løpet av disse 2 dagene vil vi gå igjennom teori, p raktisk utarbeidelse 

av plan samt instruere praktiske øvelser ute på tre ningsfeltet av 
effektive øvelser. 

  

Vi hjelper med å kvalitetssikre planen deres, og bi drar gjerne med å 
evaluere i ettertid. 

 

Dette løfter klubbens systematiske forbedringsarbei de!  

 

 


