Invitasjon
Dommer- og trenerclinic Amerikansk Fotball 2020
14-15 mars Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Mål og visjon: Dommer- og trenerclinicen skal motivere og inspirere! Den skal gi alle våre dommere
og trenere læring, faglig utvikling og den skal bygge relasjoner, vennskap og respekt på tvers av
roller. Dette skal være “den” clinicen ingen vil gå glipp av.

For trenerne kan vi blant annet tilby parallelle foredrag på ulike emner, mer fokus på 9-manns fotball og
bl.a. workshop på rekruttering. Flere av foredragsholdere vil også undervise i posisjons drills.

Leo Billgren er en av våre Keynote Speakers, som også vil undervise i drills for
utvikling av Quarterbacks. Leo kom til Norsk fotball i fjor etter en mannsalder i
Sverige som SM vinnende og Svensk landslags coach i mange roller. Sist som OC for
Sverige U19 som gikk til EM finalen i Bologna. Leo har også drevet Top Gun
Quarterback Academy i Sverige. Leo snakker om sin offense
filosofi og utvikling av unge quarterbacks.

Keynote speaker nummer 2 er ikke bestemt i skrivende stund.
Her vil Defense filosofi være fokus, kombinert med drills på posisjon. Vi har nå
samtaler med og flere kandidater fra storklubber i Europa og annonserer dette
snart.
I tillegg vil vi blir servert oppdatering av årets regelendringer og du vil kunne delta
på workshop rettet mot rekruttering og å beholde spillere.

Dommerne vil få både fotballfaglig temaer og foredrag med fokus på andre aspekter i dommerrollen. Tom
Henning Øvrebø, tidligere fotballdommer med erfaring både fra både nasjonal og
internasjonalt toppnivå, kommer og holder foredrag. Han er utdannet psykolog med
fordypning i blant annet idrettspsykologi. I dag driver han egen praksis, jobber deltid på
Olympiatoppen og er en doktorgradsstudent på Norges Idrettshøyskole. Temaet han vil
snakke om er kommunikasjon, stressmestring og hvordan være en god og tydelig
kampleder.

Erfarne trenere vil fortelle om utvikling og trender i spillet både offensivt og defensivt.
Hva er viktig for en dommer å vite om og forstå? Hvordan bruke video som læringsverktøy, “football IQ”,
crew-ledelse og clock management er noe av temaene i tillegg til foredrag fra Øvrebø. Det vil bli parallelle
foredrag for bredde- og elitedommerne, gruppesamtaler og diskusjoner fordelt på posisjon. Den røde
tråden for årets clinic er “verktøy og kunnskap for å bli en bedre dommer”
Vi starter kl. 09:30/10:00 lørdag og avslutter kl. 16:30 søndag. På lørdag kveld er det utdeling av priser og
utmerkelser samt felles middag for de som overnatter eller som ønsker å delta på middagen. Mer
informasjon om program vil publiseres nærmere og sendes ut til alle som melder seg på.

Påmelding til clinicen gjøres her.

Før du melder deg på, avklare med din klubb da vi sender kun faktura til klubb, ikke til enkeltpersoner.
Påmeldingen er bindende etter 20. februar. For mer informasjon om egenandeler, se vår hjemmeside
www.amerikanskeidretter.no eller trykk på påmeldingslinken. Egenandelen på årets clinic er differensiert
ut i fra reisevei. Inkludert i egenandelen uansett er deltagelse på clinicen og lunsj begge dager. Pris fra
1.200 kr. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med jbj@nif.idrett.no eller marie.solhaug@nif.idrett.no
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