
 

Basistræner  
- Brøndby 

 
 
 
 
 
 
 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til dem, der gerne vil starte som træner på et træningshold og som har 

ingen eller nogen erfaring med trænergerningen. Kursusisten kan starte fra 15-årsalderen. 
 
Indhold: Basistræneren opnår forståelse af læring som et redskab, der kan starte og udvikle et 

træningsmiljø for begyndere. Træneren finder ud af, hvilken trænertype vedkommen er. 
Træneren skal kunne tilrettelægge et træningspas ud fra en aldersrelateret målgruppe og 
forstå mekanismer der fastholder spillere i udviklingsmiljøet. Træneren skal kunne 
samarbejde med flere trænere, klubledelse og forældre. 

Temaer: Intro til DBTU's uddannelsesstruktur, Erkendelse af egen trænerfilosofi, Planlægning af pas 
og brug af Trænerblokken, Trænerrollen i praksis med fokus på begge køn, Den 
aldersrelateret Sportspsykologi og Pædagogik, Kendskab til udviklingsmiljøer med fokus på 
RUS, Den aldersrelateret styrketræning, Viden om træning af basale færdigheder, Regler, 
Taktik, Teknikøvelser og lege, Materialeviden, Ernæring og Intro til Parasport. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Økonomi: Kursusgebyret er …………………………………………………………………………………………… kr. 2.750,- 

Overnatning…………………………………………………………………………………………………….……..800,- 
Gebyret inkluderer lærebog, materialer, undervisning, frokost, frugt og kaffe/vand.  

 Overnatning de to weekender er på Hotel på dobbeltværelse med enkeltsenge, hvor der 
tillægges et gebyr på 2x400 kr. Indlogering sker to og to fra samme klub eller af samme køn. 
Husk at søge kommunen om tilskud. 

 
Tilmelding Tilmelding skal foretages via BordtennisPortalen.dk under ”Kurser”.  
og afmelding:   Ved kursistens afbud efter tilmeldingsfristen refunderes 50% af gebyret + 100% af hotel.  

Ved afmelding senere end en uge eller udeblivelse fra kursus betales det fulde kursusgebyr 
og hotel. Kurset afholdes kun ved minimum 8 deltagere og kan aflyses mindre end 2 uger før 
afholdelsesdatoen. I sådanne tilfælde tilbagebetales hele kursusgebyret og evt. hotel. 
 

Info:  Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DBTU’s udviklingskonsulent  
  Poul Danborg, e-mail: pda@dbtu.dk, eller mobil: 24954010 

Idrættens Hus 
DBTU-Stiga-Elitecenter 
Bordtennishallen 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

 

Begge dage og 
weekender: 
Kl. 10:00 til  
Kl. 18-00 

Afholdelse: 
Lørdag d. 21. – 22. oktober 2017 
Lørdag d. 18. – 19. november 2017 

Tilmeldingsfrist: 
d. 5. oktober 2017 

 

Dato Tidsrum Kursussted 
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