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Er du mellom 14 og 19 år og ønsker å 

bli trener, er dette noe for deg. 
Gjerpen IF starter nå opp et trener prosjekt for unge trenere under ledelse av Scott Boer. Vi 

søker 10 deltakere som blir fulgt opp gjennom et år. 

Dette er en allmenn trener utdannelse som ikke er rettet mot en spesifikk gren. Den skal 
trygge deg i rollen som ung trener og gi deg verktøy til å håndtere rollen. 
Dette «coaching» kurset skal lære deg å ivareta mennesker i aktivitet, trygge de samtidig 
som både du og de får mestringsfølelse. 
Etter et år kan de som ønsker starte på en trener utdannelse innenfor en idrettsgren få 

støtte til det fra Gjerpen IF. 

Krav vi stiller til deg som deltar: 

• Være eller bli Gjerpen medlem 

• Du forplikter deg til å følge hele kurset gjennom et år og gir beskjed ved nødvendig 

fravær. 

• Du skal gjøre kurset godt for deg selv og andre deltakere ved å være positiv og 

læringsvillig. 

Leder for programmet er Scott Boer. 
Ønsker du å være med på denne reisen, send inn noen ord om deg selv og hvorfor du ønsker 
å være med til leder@gjerpenif.no  innen 22. februar 2021 

 

 

 

My name is Scott Boer and I am the founder/head coach 
of Gjerpens Amerikansk Fotball Klubb Grenland Giants.  
Originally, I hail from California where I grew up in a 
family of coaches so I understand the impact, both 
positive and negative, that coaches can have on a team 
and an individual life.  
I have accumulated over 30 years of playing and coaching 
experience along the way.  While in Norway, I have been 
fortunate to be a part of some great teams as we have 
accumulated 9 National Championships, a top 10 ranking 
in Europe for one of our teams and have been lucky 
enough to be named Coach of the Year twice. 
I'm looking forward to finding and working with  young 
people interested in the art of coaching. 
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