
Netværksmøde: 22. – 23. 09. 2010 på NIH og Olympia Toppen, Oslo. 

Netværkssamarbejdet: Nordisk coach. 

Deltagere: Rune Høigaard, Bjørn Tore, Eystein, Per Gøran og Jens B. Christensen 

Mødet blev skæmmet af tricktyveriet, JBC mistede sin PC 

1. Gruppens foreløbige arbejde har været præsenteret: 

2. Gruppen diskuterede fremtiden: 

a. Det aktuelle videnskabelige arbejde, en evt. udbygning af forskningssamarbejdet, 

en kommende Nordisk master i coaching (deadline for ansøgning er 15.09. 2011,) 

Center for Idrætsforsknings konference i Sverige 29. – 30. marts 2011 i lederskab i 

eliteidræt. 

i. Netværket fandt det oplagt, at præsentere det nuværende arbejde samt 

status for Nordisk Coach for de øvrige netværkspartnere på en temadag: 

Perspektiver på idrætscoaching i en nordisk kontekst, koblet til CIF’s 

konference:  

1. Coaching og lederskab (PG) 

2. Coaching efficacy (RG) 

3. Coaching relation (BT) 

4. Coaching fra talent til elite (EE) 

5. Coaching – når præstationerne udebliver (JBC) 

6. Coaching af trænere (Calle) 

b. På mødet kunne tankerne om den nordiske master blive præsenteret samt 

diskuteret mhp. Det videre arbejde og udbygning heraf.  

i. En evt. uddannelse i ”Sport coaching science” kunne være baseret på 

deltidsstudier med studiepoints, der kunne kombineres fra de forskellige 

universiteter.   

c. PG. har via mail pr. 1.10. meddelt, at den svenske konferences tema sandsynligvis 

ikke bliver ”lederskab,” men mere bredt om elite. Vi afventer bestyrelsesmødet den 

22. oktober, herefter vender PG tilbage.    

3. Herefter gik vi over til arbejdet med artiklen, samt opstillede diverse deadlines for 

tilbagemeldinger på artiklen. Masterudgaven The Scandinavian Coach 27.09.10EE er 

udsendt af Eystein. Vi bør inden 14 dage melde tilbage på ændringer samt evt. besvare de 

åbne spørgmål. 

 

4. Eventuelt 



a. Mødets både faglige - og sociale indhold forløb meget flot. 1000 tak til Eystein for 

arrangementet i meget inspirerende omgivelser, trist med pyromanbranden på 

Olympiatoppen få dage efter vores afrejse.    

 

 

5. For referatet: Jens BC / 8.10. 2010 


