
  2:00   3:53   5:22   7:47 

  15:47   18:38   19:37   22:07   23:30

 25:57
 27:50

 29:59
 30:00

 9:02
 10:21

 12:45
 13:24

Filmens handling i billeder på ’TRæneRen’



Beskrivelse af scener

2:00 / Håndboldhallen – den særlige forbindelse mellem træneren og Niels
(Træneren ser Niels i øjnene og holder ham på kinden. Træneren har ekstra 
opmærksomhed på og særlige forventninger til Niels).
3:53 / Festen efter håndboldkampen, der er vundet 
(Træneren: ”Hvad så, målmand, er det Snave, vi spiller mod i aften?” 
Træneren har særlig opmærksomhed på Niels og hans seksualitet).
5:22 / I trænerens soveværelse – niels og Pernille
(Træneren har tilbudt Niels, at han kan låne soveværelset. Niels og Pernille 
kæler i sengen).
7:47 / niels får et blowjob
(Soveværelset er mørkt, og det foregår i stilhed under dynen. Ingen stemmer afslører, hvem der er 
kommet ind).
9:02 / Huset, hvor kun træneren er tilbage
(Niels er forvirret over, hvad der er sket. Træneren vil gerne have, at Niels bliver, og siger : ”Tror du 
ikke bare, du skal gå op og sove videre?”).
10:21 / niels tror, at Pernille har givet ham et blowjob, og Pernille tror, at niels har 
været sammen med en anden. (Niels siger en sætning, som han senere kommer i tanke om: Der var 
ikke andre i huset – end træneren).
12:45 / niels i omklædningsrummet – han begynder måske at forstå, hvad der er sket. (Niels ser 
på træneren med andre øjne, da træneren sprøjter med vand på de nøgne drenge og nyder det).
13:24 / Træneren tilbyder at træne niels alene
(Træneren: ”Det bliver bare dig og mig. Så kan vi bedre koncentrere os!” Den sætning gør Niels mere 
skeptisk).
15:47 / Træneren kommer hjem til niels
(Træneren: ”Du dukkede aldrig op til vores aftale.” Træneren er bekymret for Niels’ svigt og vil gerne 
styrke deres relation).
18:38 / niels og træneren på café – niels konfronterer træneren
(Træneren: ”Jeg troede, vi var gode venner. Har jeg ikke gjort alt muligt for dig?” Træneren understre-
ger sin støtte til Niels for at få Niels til at glemme sin bekymring).
19:37 / Træneren belønner niels for, at de igen er gode venner
(”Bagefter, så stikker vi over i centret og køber et par nye sko til dig”).
22:07 / I hytten – det går op for niels, hvad der foregår
(Træneren: ”Ja, du skal jo have det godt!” Niels kan nu se mønstret i den særbehandling, han får. Han 
får nye sko og eneværelse).
23:30 / niels på stranden – falder desperat omkuld
(Niels er totalt forvirret over situationen. De står foran en mesterskabskamp. Hvad skal han gøre?).
25:57 / Holdet er ved at vinde mesterskabet
(Træneren: ”Sådan, Niels, du er den bedste!” Igen får Niels ekstra opmærksomhed).
27:50 / Træneren på niels’ værelse
(Træneren sidder på sengekanten, og Niels får nu bekræftet, at den særbehandling, han har fået, 
hænger sammen med en seksuel interesse i Niels).
29:59 / niels sidder alene tilbage i bussen
(Niels alene i bussen, lammet af det bedrag, han synes, han har været udsat for).
30:00 / Holdet, der bliver fejret med træneren i centrum – niels er der ikke
(Holdet vinker med flag. Skal Niels ødelægge den gode stemning?).


