
 
 

ÅRSRAPPORT 
FOR NORSK FOTBALLTRENERFORENING 

FOR ARBEIDSÅRET 1/10-11 til 31/12-12. 
 

Styret i NORSK FOTBALLTRENERFORENING (NFT) har i dette arbeidsåret bestått av 
følgende personer: 
 
Leder:   Ivar Morten Normark 
Nestleder:  Frode Thomassen 
Tiltaksleder:  Mathias Haugaasen 
Medlem:  Nils Arne Eggen 
Medlem:  Gøril Kringen 
1.varamedlem:  Dag Opjordsmoen 
2.varamedlem:  Tore Grønning 
 
MØTER 
 
Det er avholdt kun to ordinære styremøter og ett AU-møte. Disse har vært avholdt: 
 

• Styremøte nr.1.12: Tirsdag 11. og onsdag 12.september (Oslo) 
• Styremøte nr.2.12: Tirsdag 23.oktober (Gardermoen) 
• AU-møte nr.1.12: Mandag 23.april (Narvik) 

 
Varamedlemmer har vært innkalt til begge styremøter. Utover møtene har det vært kontakt 
mellom styremedlemmer og daglig leder samt med juridisk støtteapparat, redaktør og 
webansvarlig, ansvarlig Cupfinaleseminar og leder av valgkomiteen pr. telefon, skype og e-
post. Et eget arbeidsutvalg (AU) bestående av Ivar Morten Normark, Frode Thomassen og 
Teddy Moen har hatt ett AU-møte og fulgt opp noen saker mellom styremøtene. 
 
SAMARBEID NFF 
 
Det er avholdt ett møte med NFF ledelse med toppfotballsjef Nils Johan Semb og Terje 
Liknes fra NFF-administrasjonen i perioden. Deretter har det vært avholdt flere møter med 
fagseksjonen (Dag Riisnæs, Øyvind Larsen, Jan Erik Stinessen, Jan Roar Saltvik, Stig-Inge 
Bjørnebye og Hallvar Thoresen) omkring hvorledes NFT og NFF sammen kan arbeide for 
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ulike prosjekter for å bedre kvaliteten på norske fotballtrenere og deres virke 
(Cupfinaleseminar, Fotballtreneren, internett-innhold, trenerutdanning og kompetanseheving 
etc). Trenerforeningen er meget tilfreds med dialogen med NFF. 
 
SAMARBEID NIH 
 
Det er avholdt ett møte med NIH med konsulent for etterutdanningsseksjonen, Sigurd Dalen 
omkring Cupfinaleseminaret. Dette handler om å se hvorledes man kan utnytte 
ressurspersoner, studenter og kompetanse hos NIH rundt seminaret. NIH har både i 2011 og 
2012 gjort en flott innsats i forhold til gjennomføringen av Cupfinaleseminaret på 
UBC/Valhall. 
 
SAMARBEID TOPPFOTBALLSENTERET 
 
Det er avholdt ett møte med Geir Jordet og Dag Opjordsmoen ved Norsk Toppfotballsenter 
(NTFS) omkring samarbeid, spesielt knyttet til "Fotballtreneren" og Cupfinaleseminaret.  
 
ADMINISTRASJON 
 
Administrasjonen av foreningen har vært organisert på følgende vis: 
 
• Teddy Moen er ansatt som daglig leder i en 100 % stilling.  
 
• Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA er engasjert som juridiske rådgiver. Man har 

også benyttet seg av advokatene Lise Klaveness (2011) og Rajvinder Singh Bains ved det 
samme advokatfirmaet (”støtteapparatet”). 

 
• Ivar Thoresen gjennom DMT Alvdal as er redaktør av bladet ”Fotballtreneren”, 

«Fotballtreneren-Spesial (e-magasinet) og www.trenerforeningen.no  
 
• WEB-ansvarlig på www.trenerforeningen.no, www.barnefotballtrener.no  og 

www.cupfinaleseminaret.no er Jan Otto Solberg 
 

• Innkreving av medlemskontingent er satt bort og utført av selskapet IntelliBill AS. 
Kontaktperson i selskapet har vært Bjørn Hurum. 
 

• Ansvarlig for Cupfinaleseminaret 2011 og 2012, Bjørn Frode Strand, har vært engasjert i 
en 25 % stilling som prosjektleder. 
 

• Fotballkonsulent Ronny GESON Gunnarsson har vært engasjert for og skaffe til veie 
annonser til "Fotballtreneren", nettsider, samarbeidsavtaler og virket som «PR-mann» 

 
• Regnskap er gjennomført av Eksakt Regnskapsservice as (Sven A Stenersen). 
 
• Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør as (Leif Sørensen). 
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MEDLEMMER 
 
NFT har pr.31/12 2240 medlemmer (18 av disse oppholder seg i utlandet). Vi har i løpet av 
året fått 195 nye medlemmer (individuelle medlemskap), 132 er meldt ut eller strøket p.g.a. 
manglende adresser o.l. Dog har vi fått nærmere 300 nye medlemmer gjennom ordningen med 
«Klubbmedlemskap», som har gitt foreningen tidenes vekst av medlemmer. Tilbudet hvor 
man får to gratis medlemmer ved innmeldelse av samlet åtte medlemmer i en klubb, har gitt 
meget gode resultater. Man forventer en videre vekst på dette området i årene som kommer. 
 
Flertallet av innmeldelser skjer via foreningens internettside, og gjennom oppfølging på 
NFF`s UEFA B-lisens kurs. Ved å tilby gratis medlemskap ut året ved deltakelse på 
Cupfinaleseminaret (fra 1.oktober hvert år), oppnår man også at mange trenere melder seg 
inn.  
 
Medlemskapet i foreningen har kunnet gi: 
• Tilsendelse av 14 fagblad pr. år; 

• 5 nummer av ”Fotballtreneren”(pr. post) 
• 3 nummer av ”Fotballtreneren SPESIAL” (e-magasin) 
• 6 nummer av Fodboldmagasinet Træning (e-magasin) – DTUs medlemsblad 

• Muligheten for deltakelse på det 23. Cupfinaleseminaret2011 – 3.- 5.11 
• Muligheten for deltakelse på Studiereise til utlandet (Barcelona) – 1.- 5.12 
• Muligheten for deltakelsen på Trenertur til utlandet (England/Manchester) – 10. – 13./14.2 
• Muligheten for deltakelsen på Landskampseminaret 2012 – lørdag 26.mai 
• Muligheten for deltakelse på Studiereise til utlandet (Tyskland) – 18.- 21.10 
• Muligheten for deltakelse på det 24. Cupfinaleseminaret 2012 – 22.-24.11 
• Tilgang på egen internettside/portal www.trenerforeningen.no  
• Tilgang på egen internettside/portal www.barnefotballtrener.no  
• Tilgang på egen internettside/portal www.cupfinaleseminaret.no 
• Tilgang på egen facebookside for følgere (1.100 likes pr. 31.12). Lansert i februar 2012.  
• Tilgang på kjøp av egen minnepenn fra Studiereisen til Barcelona høsten 2011 (film, 

artikler, presentasjoner etc). Pris kr. 400,- 
• Tilgang på kjøp av egen minnepenn med alle utgivelsene av Fotballtreneren fra 1987-

2007 (i pdf-form i arkiv). Pris kr. 1499,- 
• Juridisk bistand fra administrasjonen og advokatfirmaet Hjort DA. 
• Muligheten for nedlastning av standard trenerkontrakt fra internett. 
• Rabatter på div. produkter gjennom foreningens samarbeidspartnere. 
• Bistand, råd og veiledning i diverse saker fra medlemmer til NFT administrasjonen pr. 

telefon, e-post, facebook, linkId etc. 
 

FAGLIG VIRKSOMHET 
 
Cupfinaleseminaret 2011 
 
Det 23. Cupfinaleseminaret på Norges Idrettshøgskole 3.-5.november 2011 med ca. 760 
deltakere totalt (etterutdanning UEFA A-lisens, ordinært cupfinaleseminar, 
barnefotballseminar og forskerseminar). Dette var en liten nedgang i antall deltakere fra ca. 
800 året før. Det var første gang man samarbeidet med NFF omkring formell etterutdanning 
av UEFA A-lisens trenere. En milepæl i foreningens virksomhet! Samt ett overskudd på 
arrangementet etter underskudd de to foregående årene. 
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Studiereisen 2011 
 
Den årlige studiereisen til Barcelona fra 1. – 5.desember ble en stor suksess med over 50 
deltakere.  Etter å måtte avlyse 2010 reisen til Praha/Tjekkia, ble denne turen en fin revansj. 
Turen har vært omtalt i Fotballtreneren og på våre nettsider. 
 
Trenerturen 2012 
 
Trenerturen til England (Manchester United / Blackburn Rovers) samlet over 40 deltakere fra 
9.-12./13.februar 2012. Dette er nå ett innarbeidet konsept blant medlemmene som ikke er 
vanskelig å få respons på. Turen har vært omtalt i Fotballtreneren og på våre nettsider. 
 
Landskampseminaret 2012 
Landskampseminaret lørdag 26.mai var ett forsøk på å gjenskape ett konsept som foreningen 
hadde suksess med på 80-tallet. England var gjester i sin siste privatlandskamp før EM da de 
møtte Norge på Ullevaal Stadion. Over 100 deltakere deltok på ett seminar som hadde 
kapasiteter som Big Ron Atkinson, Ståle Solbakken, Per-Mathias Høgmo og Ray Clarke som 
bidragsytere. Seminaret har vært omtalt i Fotballtreneren og på våre nettsider. 
 
Studiereisen 2012 
 
Den årlige studiereisen gikk denne gangen til tysk fotball med besøk til Bundesligaklubbene 
Bayer Leverkusen og Borussia Mønchengladbach samt omvisning på idrettshøgskolen i Køln. 
Ca. 30 deltakere var med. Vellykket tur, men dessverre litt for få deltakere. Turen har vært 
omtalt i Fotballtreneren og på våre nettsider. 
 
Cupfinaleseminaret 2012 
 
Det 24. Cupfinaleseminaret på Norges Idrettshøgskole 22.-24.november 2012 med omkring 
750 deltakere totalt (etterutdanning UEFA A- og Pro-lisens, ordinært cupfinaleseminar, 
barnefotballseminar og forskerseminar). Seminaret har nå etablert seg som Nordens største 
tiltak for fotballtrenere. Veldig gode tilbakemelding på arrangementet samt at man igjen har 
fått en god økonomi på tiltaket. 
 
REPRESENTASJON 
 
NFT har gjennomført følgende representasjon: 

• Teddy Moen deltok på AEFCA-symposium i Tyrkia (19 - 23.november 2011). 
Symposiet ble arrangert av den Europeiske Trener-Unionen (AEFCA) i samarbeid 
med det tyrkiske forbundet og trenerforening. 

• Ivar Morten Normark deltok på Talentkonferanse i Narvik 28.-29.januar 2012. 
• Steinar Høgtun deltok på NFFs Fotballting i Oslo fra 2.-4.mars 2012.  
• Teddy Moen deltok på NFFs Talentleir og UEFA A-lisens kurs i Porsgrunn i juni 

2012. 
• Karl Johan Haavaag deltok på BDFL`s 55. International Trainer-Kongress – i 

Tyskland (Augsburg) fra 29. juli – 1.august 2012. 
• Teddy Moen deltok på den 9. Eggens Trenerskole i Orkanger/Trondheim 24. – 

26.august 2012 
• Dag Opjordsmoen og Ivar Thoresen deltok på Minneseminar for Knut Thorbjørn 

Eggen i Fredrikstad 7.september 2012. 



NORSK FOTBALLTRENERFORENING – ÅRSRAPPORT 2011/12 5 

FAGFORENING 
 
NFT har også dette året vært involvert i en rekke arbeidssaker hvor medlemmer av foreningen 
har hatt behov for assistanse for å løse uenigheter/konflikter mellom seg og klubb. Dette 
dreier seg gjerne om tre forhold: 

• Ugyldige oppsigelser av treneravtale 
• Manglende utbetaling av godtgjørelse/lønn 
• Uenighet om kontraktsinnholdet (”muntlige avtaler”) 

 
Det er vanskelig å anslå konkret hvor mange henvendelser NFT har mottatt, men foreningen 
er involvert i et sted mellom 8-10 arbeidssaker årlig (Litt nedgang de siste årene). 
 
Flertallet av disse sakene løses gjennom NFT`s administrasjon, men dog gjerne i dialog med 
representanter for Advokatfirmaet Hjort DA som er foreningens juridiske samarbeidspartner.  
 
Fortsatt har ikke NFT kommet i land med en oppgradering av standardkontraktene for 
fotballtrenere som ble iverksatt som ett prosjekt tilbake i 2008. Dette er noe styret tar på alvor 
og som vil bli intensivert i 2012. 
 
NFT er svært tilfreds med samarbeidet med Advokathuset Hjort DA og den kompetansen de 
innehar. Dette har vært et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle foreningen videre på 
fagforeningsdelen.  
 
BLADET ”FOTBALLTRENEREN” 
 
”Fotballtreneren” er i perioden 2011-2012 utgitt i 7 utgaver: 

• FT nr.4.11 (utgitt ca. 20.oktober) – 44 sider (Jubileumsnummeret 25 år - 1986-2011) 
• FT nr.5.11 (utgitt ca. 20.desember) – 44 sider 
• FT nr.1.12 (utgitt ca. 20.februar) – 44 sider  
• FT nr.2.12 (utgitt ca. 20.april) – 56 sider (tidenes største blad!) 
• FT nr.3.12 (utgitt ca. 20.juni) – 48 sider 
• FT nr.4.12 (utgitt ca. 20.juni) – 48 sider 
• FT nr.5.12 (utgitt ca. 20.juni) – 48 sider 

 
”Normalen” som har vært 32 sider er av ulike grunner «forlatt». Dette har sammenheng med 
tilgangen av annonser som har økt kraftig, men også tilgangen på fagstoff og artikler..  
 
Alle 7 utgivelsen har i tillegg til å være sendt til medlemmene, også blitt sendt ut til alle 
klubbene i norsk fotball og fotballkretsene. Dette er en kostnad som NFT står for, og som er 
viktig del i foreningens strategi for å bli mer synlig i norsk fotball. Opplaget er i dag på 5200 
eksemplarer. 
 
Styret er svært tilfreds med det arbeidet Ivar Thoresen legger ned som redaktør og ”alt-mulig-
mann” for bladet. Samarbeidet med Norges Fotballforbund har også vært bra gjennom året. 
Øyvind Larsen og Dag Riisnæs har sammen med Ivar Thoresen og Teddy Moen utgjort 
redaksjonsutvalget. Målet er å videreutvikle samarbeidet i årene som kommer. 
 
Vi vil også fremheve samarbeidet med Norsk Toppfotballsenter, som i løpet av det siste året 
har blitt en virkelig samarbeidspartner og leverandør av aktuelt fagstoff og forskningsnytt til 
Fotballtreneren.  
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Det er også verdt å nevne at utnyttelsen av faginnholdet i bladet er kommet til uttrykk også på 
nettstedene www.trenerforeningen.no, www.barnefotballtrener.no , 
www.cupfinaleseminaret.no  og www.fotball.no . Gjennom å publisere artiklene fra bladet på 
nett i etterkant har man fått en økt utnyttelse av fagartiklene og gitt bladet mer 
oppmerksomhet. 
 
E-MAGASINET ”FOTBALLTRENEREN SPESIAL” 
 
”Fotballtreneren - SPESIAL” er i perioden 2011-2012 utgitt i 4 utgivelser (elektronisk): 

• FT SPESIAL nr.3.11 (utgitt ca. 20.november) – 44 sider 
• FT SPESIAL nr.1.12 (utgitt ca. 20.januar) – 62 sider  
• FT SPESIAL nr.2.12 (utgitt ca. 20.mai) – 54 sider 
• FT SPESIAL nr.3.12 (utgitt ca. 20.november) – 48 sider 

 
”Fotballtreneren Spesial" er ett e-magasin som erstattet "Success in Soccer" som 
medlemmene fikk inntil 2010. E-magasinet er egenprodusert med Ivar Thoresen som redaktør 
og Teddy Moen som bidragsyter sammen med en rekke andre trenere og medlemmer. 
 
Etter at administrasjonen gjennom 2012 har lykkes med å få oppdatert medlemsdatabasen, får 
i dag ca. 90 % av medlemmene tilsendt magasinet i sin elektroniske postkasse. 
 
INTERNETT 
 
Foreningen drifter i dag tre ulike nettsider: 
 
www.trenerforeningen.no 
www.barnefotballtrener.no 
www.cupfinaleseminaret.no 
 
I løpet av 2012 har man begynt å se på hvordan man kan samle disse i en felles portal for 
foreningen, slik at man kan få en «bedre» helhet på nettarbeidet samt få på plass et mer 
profesjonelt design her. Samt kunne koble dette arbeidet tetter opp til andre sosiale medier. 
 
Oppdateringen på www.trenerforeningen.no har vært prioritert i 2011/12, og man har hatt som 
mål at man hver uke skal kunne legge ut 2-3 artikler på siden, samt oppdatere en del av 
standardsidene. Dog innser man at det behøves mer ressurser til dette arbeidet for å gi 
medlemmene ett oppdatert nettsted, men man håper at man gjennom en ny plattform (fra 
2013?) vil løfte denne delen av foreningens virksomhet.  
 
FLYTTING AV ÅRSMØTET 
 
I forbindelse med Landskampseminaret lørdag 26.mai, ble det holdt en ekstraordinær 
generalforsamling i NFT hvor en sak ble lagt frem. Flytting av årsmøte fra oktober/november 
til februar/mars. Årsmøtet bifalt forslaget fra styret. Grunnen til ønsket om å flytte årsmøtet er 
å få regnskapsåret tilpasset kalenderåret samt at det er blitt for krevende å avholde årsmøte 
under selve Cupfinaleseminar-helgen i Oslo. Målet er å skape ett eget «arrangement» rundt 
årsmøte som vil skape ny interesse blant medlemmene til å delta mer aktivt på årsmøtet. 
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NFT 25 år – 1986-2012 - MARKERING 
 
Under Cupfinaleseminaret 2011 var det opprinnelige styret og stifterne av foreningen tilbake 
til 9.november 1986 invitert som gjester. Ikke alle kunne være med, men deres innsats for å 
opprette foreningen ble behørig markert under åpningen av seminaret. 
 
Gjennom året er det vært skrevet flere artikler om bakgrunnen for foreningens tilblivelse, 
samt at styret i foreningen bestemte å vie Fotballtreneren nr.4.11 til å være ett eget 
«Jubileumsnummer». Magasinet ble trykket i hele 8000 eksemplarer og spredd godt rundt i 
alle kriker og kroker av norsk fotball. 
 
Lørdagskvelden under Cupfinaleseminaret ble det også avholdt en jubileumsmiddag hvor en 
rekke gjester fra norsk fotball var tilstede sammen med generalsekretær Karlheinz Raviol fra 
AEFCA og deres president Dr. Jozef Venglos. 
 
TRENERLOGISTIKK – OVERSIKT PÅ D-TRENERE/TRENER-III/A-LISENS 
 
I samarbeid med NFF og Andreas Morisbak har NFT i 2012 forsøkt å få en fullstendig 
oversikt på alle landets D-trenere/Trener-III/UEFA A-lisens trenere. Bakgrunnen for arbeidet 
var ønsket om å komme i kontakt med flertallet av disse for å invitere dem til 
etterutdanningstilbudet for UEFA A- og PRO-lisens trenere under Cupfinaleseminaret. 
Resultatet er at man har en relativ god oversikt nå på målgruppen her, samt at flertallet fikk 
invitasjon til etterutdanningstilbudet i høsten – enten pr. e- post eller pr. brev. 
 
DATABASEN - MEDLEMSOVERSIKT 
 
Administrasjonen har gjennom 2011 og 2012 hatt ett stort fokus på å oppdatere foreningens 
database på medlemmene. I dag er over 90 % av medlemmene knyttet opp med både 
mobilnummer og e-post i medlemssystemet. Dette gir administrasjonen en forbedret mulighet 
til å kunne kommunisere med medlemmene ved behov. 
 
UTVALG 
 
Styret i NFT har gjennom året nedsatt tre ulike utvalg: 

• Arbeidsutvalg (Ivar Morten Normark, Frode Thomassen og Teddy Moen) 
• Redaksjonsutvalg (Ivar Thoresen, Øyvind Larsen, Dag Riisnæs og Teddy Moen) 
• Cupfinaleseminarutvalg (Mathias Haugaasen, Bjørn Frode Strand og Teddy Moen) 

 
SAMARBEIDSPARTNERE 
 
NFT`s samarbeidspartnere i 2012 har vært: 

• Indre Østfold Reisebyrå AS 
• Scan Trade AS (UMBRO) 
• Fotballpartner 
• Nordic Choice Hotels 
• Fotball-Import 

 
NFF er økonomisk og faglig foreningens viktigste samarbeidspartner.  
 



NORSK FOTBALLTRENERFORENING – ÅRSRAPPORT 2011/12 8 

NY HEDERSMANN 
 
Einar Sigmundstad fikk i forbindelse med åpningen av Cupfinaleseminaret 2011 tildelt 
«Hederstegn med diplom». Hederstegn med diplom tildeles enkeltpersoner i NFT`s 
organisasjon eller enkeltpersoner i NFF`s organisasjon, som på en meget fortjenestefull måte 
over tid har gjort en solid innsats for norske fotballtrenere og deres kår. Einar har gjennom sin 
innsats på Norges Idrettshøgskole og for NFT (styreverv, valgkomite og utrettelig deltaker på 
Cupfinaleseminar, Studiereiser etc) virkelig gjort seg fortjent til utmerkelsen. 
 
ÅRETS TRENERE 
 
Årets trenere for 2011 valgt av NFT: 

• Årets trener på herresiden: Rune Skarsfjord, SK Brann 
• Årets trener på kvinnesiden: Jarl Torske, NFF 
• Årets unge trener: Leif Gunnar Smerud, Hønefoss BK 
• Årets trenerildsjel: Karl Henrik Strandabø, Hødd IL og Sunnmøre FK 

 
Årets trenere for 2012 valgt av NFT: 

• Årets trener på herresiden: Ole Gunnar Solskjær, Molde FK 
• Årets trener på kvinnesiden: Monica Knudsen, LSK Kvinner FK 
• Årets unge trener: Ole Kevin Knappen, Elverum Fotball 
• Årets trenerildsjel: Torbjørn Ittelin, IL Polarstjernen 

 
ANDRE TRENERUTMERKELSER 
 
Under Landskampseminaret 2012, valgte styret i NFT å gi en utmerkelse til fire britiske 
fotballtrenere som over en 25 års periode både har vært medlemmer i NFT og har virket som 
trenere i norsk fotball på en positiv måte. Dette gikk til: 

• Mike Speight 
• Tony Knapp 
• Brian King 
• Ramon Hunt 

 
DIPLOM TIL KLUBBER 
 
Alle klubbene som har knyttet seg til ordningen med «Klubbmedlemskap» i NFT fikk i 2012 
tildelt diplom for dette etter hvor mange medlemskap de har tatt i foreningen. Diplomene ble 
delt ut i fire ulike kategorier: PLATINA (over 50 medlemmer), GULL (Oover 40 
medlemmer), SØLV (over 25 medlemmer) og BRONSE (over 10 medlemmer). Sørumsand IF 
er foreløpig den eneste klubben som har sikret seg PLATINA-diplomen med HELE 84 
innmeldte medlemmer i NFT. Svein Erik Haagenrud, sportslig leder, mottok diplom på vegne 
av klubben under Landskampseminaret 2012. 
 
FRETIDSUTSIKTER 
 
Foreningens styre har virket etter handlingsplanen (2011-2013) som er ett viktig styrings-
dokument. Man har vært opptatt av å arbeide etter følgende strategier: 
 

• Verve flere medlemmer til foreningen på alle nivåer 
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• Styrke administrasjonen 
• Videreutvikle forretningsdriften 
• Utvikle samarbeidet med NFF, NTF, NTFS og NIH 
• Tilby flere servicefunksjoner, tjenester, seminarer og impulstilbud 
• Arbeide for at formell utdanning er et krav til å være trener på ulike nivåer 
• Bli mer synlig som interesseorganisasjon i norsk fotball 

 
Styret er av den oppfatning at man arbeider svært positivt i forhold til alle strategiene. 
 
OPPSUMMERING 
 
Dette arbeidsåret har gått over 15 måneder og representerer det mest omfattende arbeidsåret 
i NFT sin historie. Man har gjennomført to Cupfinaleseminar, begge med rekordbesøk, gode 
tilbakemeldinger og med solid økonomi, utviklet fagmateriell (to minnepenner), arrangert tre 
utenlandsturer, ett landskampseminar og gitt ut hele elleve magasiner! 
 
Etter noen år med røde tall på bunnlinjen er igjen økonomien snudd til positive tall og det er 
gode nyheter. Og dette har skjedd gjennom god aktivitet og i stor grad egne inntekter, veldig 
lite er tilflytt foreningen av tilskudd fra andre aktører. 
 
Administrasjonen i foreningen er kreativ og er hele tiden på jakt etter muligheter for 
forbedringer i organisasjonen samt bedre inntekter til drift. Ett godt eksempel er 
«Klubbmedlemskapet» som har løftet medlemstallet i foreningen betraktelig og utviklingen av 
to minnepenner som har brakt «nye» inntekter til foreningen. Parallelt ser man på andre 
prosjekter som kan gjøre NFT i stand til å få mer handlingsrom, slik at man kan tilby flere 
tjenester og bedre service overfor medlemmene.  
 
Utviklingen i norsk fotball går i retning av flere heltidsansatte 
fotballtrenere/instruktører/lærere, og med dette bakteppet er det viktig at foreningen utvikler 
seg. Behovet for at noen løser flere «fagforeningsoppgaver» for disse vil forsterkes. Det betyr 
at NFT må gradvis bygge opp en sterkere administrasjon for å møte disse utfordringene. 
 
NFT er også opptatt av å videreutvikle samarbeidet med NFF, Norsk Toppfotball, Norsk 
Toppfotballsenter, Norges Idrettshøgskole og andre institusjoner som er sentrale i 
utformingen av norsk fotball. Det vil bidra til styrke i arbeidet med norske fotballtrenere. 
 
NFT ønsker å være en sentral aktør på impuls- og etterutdanningssiden av norske 
fotballtrenere. Derfor vil NFT arbeide både for å styrke de nåværende tilbudene man har, 
utvikle nye tilbud til trenere samtidig som man vil arbeide for at det blir innført obligatoriske 
krav til formell etterutdanning av trenere i ulike målgrupper. Det var en milepæl i foreningens 
historie da NFF høsten 2011 valgte å legge sin etterutdanning UEFA A Lisens som en del av 
Cupfinaleseminaret. Dette ble så utvidet til å også gjelde UEFA Pro lisens trenere høsten 
2012. Vi håper at dette også vil legge føringen på ett fruktbart samarbeid omkring 
etterutdanning av trenere i andre målgrupper fremover. 
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TAKK 
 
Styret i NFT ønsker å takke følgende personer: 
 

• Daglig leder Teddy Moen har også dette året utført et utmerket arbeid til beste for 
NFT.  

• Ivar Thoresen som redaktør av ”Fotballtreneren”, "Fotballtreneren Spesial" og 
www.trenerforeningen.no har løftet disse produktene ytterligere. 

• Jan Otto Solberg som webansvarlig for www.trenerforeningen.no  og 
www.barnefotballtrener.no    

• Bjørn Frode Strand som engasjert medarbeider på Cupfinaleseminaret 2010 og 
oppfølging på www.cupfinaleseminaret.no 

• Ronny GESON Gunnarsson for en flott jobb med å mangedoble inntektene på 
annonsører til bladet «Fotballtreneren» og vårt Jubileumsmagasin 25 år. 

• Hedersmann i foreningen, Andreas Morisbak, for sitt utrettelige arbeid med å ta vare 
på norsk trener- og utdanningshistorie gjennom sin artikkelserie i Fotballtreneren – 
Spesial. Samt bidrag til arbeidet med trenerlogistikk gjennom 2012. 

• Alle andre bidragsytere til våre seminar, tiltak og fagmagasiner. Det er fantastisk at 
så mange fotballtrenere og medlemmer er villig til å gi av sin tid, kompetanse og 
erfaring til det fellesskapet for fotballtrenere som NFT representerer! 

 
 
ANDRE FORHOLD 
 
Årets resultat, overskudd kr 105.174 foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med 
regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet. 
 
 
VALGKOMITE 
 
Leder   Einar Sigmundstad 
Medlemmer  Lena Tyriberget og Øyvind Larsen 
Varamedlem  Ingen 
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Oslo 8/3-13 
Styret i NFT 
 
 
Ivar Morten Normark (s.) Frode Thomassen (s.)  Mathias Haugaasen (s.) 
Leder    Nestleder   Tiltaksleder 
 
 
Nils Arne Eggen (s.)  Gøril Kringen (s.)  Dag Opjordsmoen (s.) 
Styremedlem   Styremedlem   1.varamedlem 
 
 
Tore Grønning (s.) 
2.varamedlem   


