
                  Trænercertificering  

Målet er at skabe et fælles 
træningssystem, som giver spillerne 
optimale muligheder for at blive de 
bedste, samtidig med at vi tager 
hensyn til den enkelte spillers alder 
og potentiale. BAT er vores værktøj 
til både at fastholde de unge 
medlemmer i klubberne og desuden 
udvikle dem, der har et særligt 
talent og en ambition om at afprøve 
det. 
 
Det gør vi bedst ved at uddanne 
trænere i BAT, som er bygget på 
forskning samt viden og erfaring 
omkring børn og unges fysiske og 
mentale udvikling i præpubertet, 
pubertet og postpubertet. 
 

Trænere, der skal certificeres, 
skal deltage på et specielt 
tilrettelagt kursusforløb kaldet 
”Lukket BAT”. Der er fire ”Lukket 
BAT”-kurser og disse er placeret i 
forbindelse med Grand Prix 
stævnerne i Odense, Roskilde og 
Brøndby samt ungdoms DM. 
Indholdet på ”Lukket BAT” er 
Idrætspædagogik, 
Idrætspsykologi, Teknik og Fysisk 
træning. Derudover skal trænerne 
have udarbejdet og godkendt en 
”karriereplan” for deres 
videreudvikling. Under forløbet er 
der mulighed for personlig sparing 
med DBTU’s BAT konsulent.  
 
Certificeringsprocessen afsluttes 
med en observation og evaluering 
af et træningspas, hvor en BAT 
konsulent vurderer trænerens 
evner til at omsætte BAT 
materialets anbefalinger og 
principper, samt klubbens 
træningspolitik, i praksis. 
 
Efter certificeringen tilbydes 
trænerne at deltage på særlige 
BAT seminarer for certificerede 
trænere. Der vil blive afholdt to 
årlige BAT seminarer med 
landsholdsteamet (praksis + 
teori), hvor formålet er at 
opbygge et ”kollegialt” forum for 
sparring og videreudvikling.  
 
  
 
De certificerede trænere får 

Prisen for en trænercertificering er 
3995,- hvis klubben samtidig BAT 
certificeres og 7995,- hvis træneren 
certificeres uafhængigt af klubben. 
Øvrige kurser i ”karriereplanen” er 
ikke inkluderet i prisen. 
 
En klubcertificering er afhængig af 
mindst én BAT certificeret træner. 
Hvis en certificeret klub mister sin 
BAT certificeret træner, har klubben 
et år til at få certificeret en ny 
træner. Ellers mistes klubben 

certificering. 



        

                            

 

 

 

    Trænercertificering      

 

Yde-yde princip 

 
 
Motiveret for videreudvikling af 
egne trænerkompetencer. 
 
Aktiv deltagelse i fire ”Lukket 
BAT” kurser. 
 
Engagement og involvering i 
udviklingen og vedligeholdelsen 
af et ”kollegialt” netværk via 
deltagelse i BAT seminarer. 
 
Sender informationer til 
oprettelse og vedligeholdelse af 
BAT profil på DBTU’s 

hjemmeside. 

 
 
 
 
Afholder fire ”Lukket BAT” 
kurser årligt under emnerne 
”Idrætspsykologi”, 
”Idrætspædagogik”, ”Teknik” 
og ”Fysisk træning”. 
 
Konsulentbistand, sparring og 
evaluering af trænernes 
anvendelse af BAT 
principperne i praksis og i 
overensstemmelse med 
klubbens BAT træningspolitik. 
 
Udvikling og vedligeholdelse 
af et ”kollegialt” netværk for 
BAT certificerede trænere via 
to årlige BAT seminarer. 
 
BAT profil på DBTU’s 
hjemmeside. 
 

Træneren yder DBTU yder 


