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Trenerji z dolgoletno kariero treniranja so se naučili soočati s stresom in ovirami ter uporabljati
različne strategije za izboljšanje. 25 let izkušenj Andya Carrierja na področju treniranja košarke na
majhni fakulteti za umetnost, nam ponuja vpogled v naslednjih sedem strategij, ki lahko služijo tudi
kot dober začetek za izgradnjo dolgotrajne trenerske kariere.
1.
Ugotovi svojo identiteto
Dokaj pogosta praksa je, da trenerji začnejo svojo trenersko pot po zaključeni športni karieri.
Medtem, ko so že pridobili svojo identiteto kot igralci, se njihova trenerska identiteta šele razvija. Da
pridobimo identiteto, pa se moramo namerno vprašati kdo smo in izhajati iz različnih izkušenj.
“Delal sem za tri trenerje iz dvorane slavnih,” pravi Carrier. “Eden je bil ‘trener igralcev’, ki je bil
tako blizu svojim sedanjim, kot prejšnjim igralcem, da je bil vpleten v njihovo življenje tudi izven
igrišča. Drugi je uporabljal avtoritativni način vodenja, s katerim je igralce postavljal pred veliko
izzivov in si včasih pomagal tudi z grožnjami. Tretji pa je bil zelo poslovno naravnan. Ni ustvarjal
le odnose z igralci ampak je igralce postavljal tudi pred izzive s konstantnimi evalvacijami
nastopov in rezultatov. ”
“Ko sem jaz postal trener, se nisem trudil biti nihče od teh treh. Če nisi pristen, igralci to opazijo
in lahko hitro izgubiš svojo kredibilnost. Strateško sem uporabil delčke vseh treh trenerjev za
katere sem delal in jih uporabil na način, da so sovpadali z mojo osebnostjo.”
Da bi se naučili in evalvirali svoje trenerske izkušnje, si moramo vzeti čas za refleksijo treninga.
Refleksivni trening je namerni poizkus, da se vprašamo, ovrednotimo in ocenimo treninge in
tekmovanja. Tak postopek pogosto vsebuje podrobno dokumentacijo zavestnega in doslednega
dela dnevne rutine.
“Opazoval bi, kako se igralci in ostali soudeleženci odzivajo na moje vodenje in bi se vsako jutro
vprašal, kdo moram postati danes, da pri njih dosežem pozitivno naravnanost za doseganje
želenih rezultatov.”
Med procesom refleksije, trenerji ugotovijo kako njihovo ravnanje vpliva na druge in s tem dobro
spoznajo samega sebe.
2.
Najdi svoje mesto
Trenerji pogosto strmijo k stopnji športa na katerem so nekoč sami igrali, a se moramo zavedati, da
se nam priložnosti lahko ponudijo na vseh nivojih. Vsak nivo potrebuje različni repertoar pri
ukvarjanju s fizičnim in mentalnim razvojem igralcev, z administrativnih zadolžitvami, s starši, z
organizacijo ekipe in s tekmovalno strategijo. En pristop pri ugotavljanju svojega mesta je, da
ugotovimo kakšen pogled na šport ima vodstvo, kakšno vlogo igra šport pri akademski uspešnosti in
kakšen je status športa na fakulteti, med zaposlenimi, študenti in okoljski skupnosti. Potrebno je
raziskati, kakšni so cilji, pričakovanja, resursi in dodatne zadolžitve trenerja na posamezni instituciji.
“Poznal sem tip študentov-igralcev, ki jih imamo na šoli in tip študentov-igralcev, ki so uspešni v
šoli, kakršni je bila naša,” pravi Carrier. “Vedel sem tudi kakšne so dodatne zadolžitve, ki jih
trenerji morajo narediti na tem nivoju, vključno z učenjem in odgovornostjo na fakulteti. Bil sem
predan tem zadolžitvam in v tem sem tudi užival. Vedno sem verjel, da je tudi šport del našega
šolanja.”

Trenerji, ki so uspeli zgraditi dolgoročno kariero, niso osredotočeni le razvijanju svojega znanja
temveč tudi razvijanju njihovega športnega programa.
3.
Opredeli svoj uspeh
Ukvarjanje s športom lahko privede do veliko koristi, med njimi tudi razvijanje atletskih sposobnosti
in socialne interakcije. Veliko trenerjev želi imeti pozitiven vpliv na igro in bolj pomembno, na
življenja njihovih igralcev. Ampak v tekmovalnem športu je rezultat pogosto pokazatelj uspešnosti
trenerja. Kar pomeni, da je težko oceniti uspeh trenerja drugače, kot z zmago. Ta pritisk trenerju
pogosto povzroči izgubo fokusa in žrtvuje dolgoročnost za kratkoročni rezultat.
Priznani trenerji verjamejo, da obstajajo standardi večji od zmage, ki ne bi smeli biti zanemarjeni.
Nekatere odločitve mogoče ne bi pripeljale do želene takojšne zmage, ampak bi na daljši rok
omogočile trenerju, da doseže več.
“Nikoli ne bi ogrozil svoje integritete za zmago košarkarske tekme,” pravi Carrier. “Nikoli ne bi
goljufal ali poslal v igro igralce, kateri ne smejo igrati. Vedno sem bil ponosen, da sem spoznal
duh in namen pravil v športu in vedno bi vodil z vzgledom. Nikoli tudi ne bi ogrožal varnosti in
zdravja naših igralcev. Če so bili poškodovani in bi lahko igranje povzročilo dolgoročne
zdravstvene posledice, jih enostavno ne bi poslal na igrišče.”
Refleksija je lahko zelo močna vaja, da te ohrani na začrtani poti in v ravnovesju. izogibaj se
privlačnosti kratkoročnega razmišljanja s konstantnimi opozarjanji o ogledovanju celotne slike.
Razmišljaj kakšne karakteristike in lastnosti si želiš, da bi tvoji študentje-igralci osvojili, ko končajo
svojo športno pot. Četudi cilji vsebujejo zmage, izobrazbo ali pa nekatere osebne lastnosti, je
pomembno, da si te cilje nekam zapišeš, da jih bodo igralci videli in jih tudi upoštevali.
“Vsakemu igralcu sem povedal, da si iskreno želim, da opravi šolanje in postane samostojen,”
pravi Carrier. “Kako igralci predstavljajo sebe, naš program in našo šolo je veliko bolj pomembno
od česarkoli kar bodo naredili na igrišču. Mnogi so prvič razumeli, da so postali del nečesa
večjega kot so oni sami.”
4.
Neguj trajne odnose
Kako trener zaznava njegovo vlogo pri vodenju njegovih študentov-igralcev, pogosto narekuje pot pri
izgradnji dolgotrajnih skupnih odnosov. Če trener verjame, da je cilj trenerja asistiranje pri izgradnji
vseh aspektov igralčevega življenja, je to dobra podlaga za izgradnjo dobrih odnosov med trenerjem
in igralcem. Če pa trener verjame, da je cilj zmagovati na tekmah, pa je njihov odnos lahko kaj hitro
ogrožen.
Trenerji morajo postaviti prvi korak pri ugotovitvi kaj in kdo je pomemben v igralčevem življenju, le
tako se ponudijo priložnosti, da trener nekaj izve o svojem igralcu.
Bodi pozoren, poslušaj in opazuj verbalne in neverbalne znake. Vzemi si čas za vsakega igralca.
“Moraš si želeti spoznati svoje igralce, govoriti z njimi in ugotoviti kje so v njihovem življenju,”
pravi Carrier. “ Čas je zlata vreden in imel boš veliko zadolžitev. Ampak, prioriteta mora biti, da si
vzameš čas in dobro spoznaš svoje igralce. Vedno sem vedel, da je to pomembno, a sem skozi
leta na tem področju tudi sam napredoval. Tekom moje kariere sem spoznal, da se nikoli ni šlo za
mene. Vedno se je šlo za igralce in za ekipo. Če igralci vedo, da ti ni vseeno za njih, se bodo zate
borili na igrišču.”
Ko trener vzpostavi dobro navezo med igralci, lahko prosi za povratne informacije. Povratne
informacije lahko zbiramo s pogovorom ena na ena ali s pogovorom s celotno ekipo. Imamo pa tudi
izbiro anonimnih povratnih informacij.
“ Vedno sem planiral samostojne sestanke z igralci: preden se je sezona začela, vsaj enega med
sezono in na koncu sezone,” pravi Carrier. “Pogovarjali smo se o košarki, o razredih, o življenju
na kampusu in o njihovem družinskem življenju. Vsak igralec je po sezoni izpolnil vprašalnik o
njihovih najboljših in najslabših dosežkih, o najljubših in najslabših vajah na treningu, kaj bi
spremenili in kaj bi izboljšali, da bi bili še bolj uspešni. Vključili smo tudi njihove cilje za delo v

pripravljalnem obdobju in s kakšnim delom bi jih dosegli. Res je, da se igralci na sestankih
pogovarjajo s teboj vendar lahko dobiš boljše povratne informacije če stvari zapišejo na papir.”
Skozi proces povratnih informacij se bo odnos z igralcem izboljšal in pojavile se bodo priložnosti
pomagati na poti do uspeha.
5.
Pomagaj ostalim doseči uspeh
Namerno se poizkusi povezati z igralci in ugotovi kaj si želijo doseči. Vsak igralce ima različne
notranje in zunanje cilje. Bolje kot trener ve koga trenira, večja je možnost, da bo lahko vplival na
svoje igralce. Igralci se bodo trenerju težko zaupali, če ne bodo sproščeni ob njegovi prisotnosti.
“Pogosto pravim, ‘Pomagaj drugim dobiti kar želijo in dobil boš kar želiš.’”pravi Carrier. “Spoštuj
proces treniranja mladih športnikov. Delali bodo napake. Vskoči in pokaži, da ti ni vseeno ko
nekdo trpi ali ko rabi nekoga, da ga pobere iz dna. Ljudje si pogosto ne zapomnijo kaj jim poveš,
zapomnijo pa si kako so se počutili, ko so bili poleg tebe. Bodi iskren in naj ti ne bo vseeno za njih
in za njihov uspeh.”
6.
Vzpostavi ravnovesje med delom in življenjem
Veliko odgovornosti in družinsko življenje lahko kar hitro vpliva na trenerjevo sposobnost držanja
življenja v ravnovesju. Dobra vaja za trenerja je, da oceni katero karakteristiko najbolj ceni. S
pravilnim identificiranjem in ovrednotenjem vrednot po njihovi pomembnosti, lahko trener presodi
katera področja življenja so bolj pomembna od drugih. Zelo pa je tudi pomembno, da se trenerji
občasno odklopijo od dela in najdejo pravo razmerje med delom in življenjem.
“Uživam v naravi in v ribolovu,” pravi Carrier. “Lahko bi rekli, da je to moja terapija. Spraznim
svojo glavo in pridobim perspektivo. Ko se vrnem nazaj na delo, se počutim prenovljeno in moja
perspektiva je boljša. Lahko delaš veliko, a včasih je potrebno delati pametno in držati
ravnovesje v življenju. Ne bodi usmerjen samo na eno stvar, sicer boš hitro pregorel.”
7.
Nadaljuj z učenjem
Ključ do dolgoletne trenerske kariere je verjetno povezan s trenerjevo sposobnostjo ostajati z
novosti in slediti spremembam v njegovem športu, a vseeno ostati v skladu s svojimi prepričanji.
Čeprav je želja po znanju samomotivirana, mora biti končni rezultat tvojega treninga vedno
fokusiran na zahteve tvojih igralcev in dolgoročnega procesa izpopolnjevanja svojih znanj.
“Trenerji morajo poiskati način adaptiranja, pri katerem ne spremenijo kdo so,” pravi Carrier.
“Danes mladi igrajo več iger kot nekoč in dobijo veliko manj navodil o osnovah igre. To je
spremenilo način mojega treniranja. Ko so prišli na naše treninge, nisem vzel nič za
samoumevno. Začeli smo z osnovami igre in se le tem posvetili večino časa na treningih.”
Pot do dolgoletne trenerske kariere je polna izzivov, ki so edinstveni vsakemu posameznemu
trenerju. Trenerji lahko uporabljajo mnogo metod kako se s temi izzivi spoprijeti. Teh sedem strategij
ponuja eno perspektivo trenerja, ki je dosegel svojo pot dolgoletne trenerske kariere.

