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STYRET

Styret i NORSK 
FOTBALLTRENERFORENING 
(NFT) har i dette arbeidsåret bestått av 
følgende personer:

Leder:   Ivar Morten Normark
Nestleder:  Frode Thomassen
Tiltaksleder:  Mathias Haugaasen
Styremedlem:  Nils Arne Eggen
Styremedlem:  Elin Nicolaisen
1. varamedlem:  Dag Opjordsmoen
2. varamedlem:  Åge Hareide

MØTER

Det er avholdt fem ordinære styremøter gjennom året:

• Styremøte nr. 1/13: Torsdag 24. januar 
 (Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr. 2/13: Fredag 8. mars 
 (Ullevaal Business Class - Oslo)
• Styremøte nr. 3/13: Torsdag 13. juni 
 (Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr. 4/13: Torsdag 5. september 
 (Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr. 5/13: Torsdag 21. november 
 (Ullevaal Business Class - Oslo)

Varamedlemmer har vært innkalt til alle 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 forberedt flere saker i forkant av styremøter 
og fulgt opp noen saker mellom styremøtene.

SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND

Det er avholdt flere møter med ulike grupperinger innen 
NFF (utviklingssiden, markedssiden og administrasjonen) 
gjennom året. Tema for møtene har vært:

• Samarbeidsavtalen NFF – NFT 2013
• Formell etterutdanning (EtU) av UEFA Pro-, A- og 

B-lisens trenere
• Magasinet «Fotballtreneren» (innhold og 

markedsstøtte)
• Det 25. Cupfinaleseminaret (og samarbeid rundt EtU)
• Standard trenerkontrakter (revidering)

Norges Fotballforbund er Trenerforeningens største og 
viktigste samarbeidspartner. Dialogen med NFF har vært 
god og gjennom 2013 er samarbeidet blitt styrket. Man 
kom til enighet omkring formell etterutdanning av UEFA 
B-lisens trenere (også gjeldende for den store gruppen 
av C-trenere/Trener-II), ett arbeid som vil bli synliggjort 
gjennom 2014. Gjennom å invitere Trenerforeningen inn 
som en sentral partner i gjennomføring av EtU på de tre 
øverste trenerlisensen, er forutsetningen for ett reelt 
trenerløft i norsk fotball på plass. NFT er meget tilfreds 
med NFFs bidrag til magasinet «Fotballtreneren» og 
faglige bidrag til Cupfinaleseminaret. Representanter 
fra NFF bidro også faglig til innholdet på Trenerturen til 
Manchester i februar.
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SAMARBEID NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NIH er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen 
av Cupfinaleseminaret. Muligheten til å dra veksler på 
trenerstudentene (fotball) under seminaret er en vinn-
vinn situasjon hvor studentene får verdifull erfaring på 
arrangement og anledningen til å være en del av den 
største møteplassen for fotballtrenere i norsk fotball. NFT 
får løst en rekke praktiske oppgaver samtidig som man også 
blir kjent med en rekke, talentfulle treneremner.  Konsulent 
for etterutdanningsseksjonen, Sigurd Dalen, ledet igjen 
sekreteriatet under Cupfinaleseminaret med stø hånd. I april 
var også NIH arena for Impulssamlingen med den spanske 
trenerguruen – Laureano Ruiz – som gjestet Norge for 
første gang. Over tre dager (teori og praksis) fikk nærmere 
70 trenere anledning til innsyn i filosofien og metodikken 
til en av verdens fremste fotballtrener-pedagoger.  Einar 
Sigmundstad fra NIH gjorde en fantastisk jobb med å 
tilrettelegge for arrangementet og Mathias Haugaasen 
(stipendiat NIH) og Yngvar Ommundsen (professor) bidro 
med to innsiktsfulle presentasjoner omkring trenerrollen. 
Takk også til Kenneth Wilsgård som la ned flott arbeid med 
å lage en minnepinne fra impulssamlingen.

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL OG 
TOPPFOTBALLSENTERET

Det er avholdt ett møte med adm.dir (Niels Røine) og 
sportssjef (Jo Bergsvand) i Norsk Toppfotball omkring 
samarbeid knyttet til forhold rundt norske topptrenere. 
Organisasjonssjef (Silje Vaadahl) fra NTF har også deltatt 
i ett møte rundt arbeidet med nye standardkontrakter.  
Gjennom året har det vært mye uformell kontakt med en 
rekke representanter fra Toppfotballsenteret. NFT er meget 
tilfreds med deres bidrag til magasinet «Fotballtreneren» 
og faglige bidrag til Cupfinaleseminaret. Representanter 
fra TFS bidro også faglig til innholdet på Studiereisen til AC 
Milan i november.  

      ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen av foreningen har vært organisert på 
følgende vis:

• Teddy Moen er ansatt som daglig leder i 100 % stilling. 

• Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA er engasjert 
som juridisk rådgiver. Man har også benyttet seg av 
advokatene Rajvinder Singh Bains og Thor-Arne Willum 
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. Teddy Moen har hatt nettansvaret 
for www.nordiccoaches.com 

• Reidar Schjei har vært bidragsyter til innhold på NFTs 
facebookside (ca. 1600 likes) hvor Teddy Moen har 
vært redaktør

• Innkreving av medlemskontingent er satt bort og utført 
av selskapet IntelliBill AS. 

• Ansvarlig for Cupfinaleseminaret i 2011 og 2012, Bjørn 
Frode Strand, har vært engasjert i en 50 % 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 Regnskaps-
service as (Sven A Stenersen).

• Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør as (Leif 
Sørensen).
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MEDLEMMER

NFT har pr. 31/12 2430 medlemmer (16 av disse 
oppholder seg i utlandet). Vi har i løpet av året fått 287 nye 
medlemmer (individuelle medlemskap), 165 er meldt ut 
eller strøket pga. manglende adresser o.l. Ordningen med 
«Klubbmedlemskap», har bidratt sterkt til å øke veksten 
av medlemmer. Over 40 klubber har koblet seg opp til 
dette tilbudet, hvor man får 10 medlemmer til prisen av 
8 (to gratis). Og det gis også 50 % rabatt, så det er en god 
ordning. For ca. 4000 kroner kan man altså sørge for at 10 
fotballtrenere i en klubb er garantert de samme rettigheter 
som medlem i NFT som individuelle medlemmer har. Det må 
nevnes at Sørumsand IF Fotball har nærmere 90 trenere 
knyttet til dette og SK Herd har over 50 trenere med. Dette 
kvalifiserer de to klubbene til status som «platinaklubber».

Flertallet av innmeldelser skjer via foreningens nettside, 
ved påmelding til det årlige Cupfinaleseminaret og gjennom 
oppfølging på NFFs UEFA B-lisens kurs. 

Medlemskapet i foreningen har kunnet gi:

• Tilsendelse av 14 fagblad pr. år;
• 5 nummer av ”Fotballtreneren”(sendt ut pr. post)
• 3 nummer av ”Fotballtreneren SPESIAL” (e-magasin)
• 6 nummer av Fodboldmagasinet Træning (e-magasin)  

– DTUs medlemsblad
• Muligheten for deltakelse på det 25. 

Cupfinaleseminaret 2013
• Muligheten for deltakelse på Studiereise til utlandet 

(Italia/AC Milan) 
• Muligheten for deltakelsen på Trenerturen til England 

(Manchester) 
• Muligheten for deltakelsen på Impulssamling med 

Laureano Ruiz på NIH
• Muligheten for deltakelse med foredrag og middag på 

NFTs årsmøte 8. mars
• 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   

(1.600 likes pr. 31.12). 
• Tilgang på kjøp av egen minnepinne fra 

Impulssamlingen til Laureano Ruiz (film, artikler, 
presentasjoner etc). Pris kr 300,-

• 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.

• Muligheten for å sette seg opp på TRENERDATABASEN 
– ett nytt verktøy for formidling av ledige trenere og 
ledige trenerjobber i norsk fotball.

• 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

NFT har dette året gjennomført flere faglige tiltak enn noe 
år tidligere (innen 12 måneder):

Trenerturen til engelsk fotball

Trenerturen til England (Manchester) samlet over 50 
deltakere (rekorddeltakelse!) fra 7.-10./11. februar. Man 
besøkte det nye, nasjonale senteret for engelsk fotball, 
St. Georges Park ved Burton-On-Trent, hadde besøk til 
akademiet til Manchester City og hadde en full dag med 
faglig påfyll – organisert på National Football Museum – 
med en rekke fagpersoner fra engelsk fotball. 

Årsmøte NFT 2012

Etter at man valgte å endre tidspunktet på året for 
gjennomføringen av foreningens årsmøte, laget man en ry 
ramme rundt årsmøtet fredag 8. mars. Over 40 medlemmer 
var til stede på UBC på Ullevaal Stadion hvor styremedlem 
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i NFT, Nils Arne Eggen åpnet med å holde ett foredrag om 
trenerrollen. Etter årsmøtet ble det avholdt middag for 
deltakerne. Konseptet fungerte godt, men utfordringen 
i årene fremover er som alltid – å sørge for at flere 
medlemmer møter opp!

Impulssamling for fotballtrenere

Impulssamlingen på Norges Idrettshøgskole fra 12.-14.
april med den spanske trenerguruen Laureano Ruiz ble 
også meget vellykket.  Det var en stor opplevelse å se Ruiz 
i aksjon. I en alder av over 70 år viste han gjennom teori 
og praksis handlekraft og inspirasjon. Sammen med sin 
tolk (David Bray) klarte han å formidle sentrale elementer 
i sin filosofi og metodikk. Over 70 trenere var til stede og 
arrangementet gikk meget bra.  Tilbakemeldingen fra Ruiz 
selv var at dette var det best organiserte trenersamlingen 
han hadde vært en del av. Det var en hyggelig tilbakemelding 
til foreningen fra en trener som har holdt trenerkurs i fem 
verdensdeler! 

Studiereisen til utlandet

Den årlige studiereisen gikk for første gang til Italia og med 
besøk til en av verdens mest meritterte fotballklubber, AC 
Milan. Omkring 40 deltakere var med.  Det ble et spennende 
innblikk med besøk til akademiet, presentasjoner fra 
trenere, observasjon av aldersbestemt fotball og omvisning 
A-lagets treningsanlegg «Milanello», samt kamp på San 
Siro mellom hjemmelaget og Fiorentina. Stabæk Fotball har 
et samarbeid med AC Milan Academy, og gjennom deres 
kontaktperson i Norge, Prisca Boffa Hjort, ble rammene for 
turen lagt. 

Cupfinaleseminaret

Det 25. Cupfinaleseminaret (1989-2013) ble arrangert 
på UBC/Ullevaal stadion og Vallhall 21.-24. november 
med over 800 deltakere totalt. Cupfinaleseminaret er 
en institusjon i norsk fotball og Nordens største og 
lengstlevende trenerarrangement. Følgende tilbud ble gitt 
i 2013:

• Etterutdanning UEFA Pro-lisens (for 2. gang) - 3 dager
• Etterutdanning UEFA A-lisens (for 3. gang) - 3 dager
• Oppgradering fra Keepertrener 3 til Keepertrener 4 PRO 

(for 1. gang) - 3 dager
• Det Store Barne- og ungdomstrenercupfinaleseminaret 

– torsdagen - 1 kveld (Manglerud)
• Det 25. Cupfinaleseminaret (Hovedseminaret) - 2 dager
• Forskerseminaret (samarbeid med Toppfotballsenteret 

og forskere) - 3 timer

Seminaret har nå etablert seg som Nordens største 
tiltak for fotballtrenere. Veldig gode tilbakemeldinger på 
arrangementet, samt at man igjen har fått en god økonomi 
på tiltaket.
Ordinært seminar over 2 dager vil nå bli tilgodesett 
med inntil 10 timer etterutdanning i en oppgradering 
til UEFA B-lisens. En milepæl i foreningens virksomhet! 
Arrangementet ga også et bra økonomisk overskudd. Et 
resultat som må sees opp mot den satsingen NFT har gjort 
de siste 5 årene gjennom å benytte UBC/Vallhall Arena, 
etter flyttingen fra NIH.
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PROSJEKTER

NFT har gjennom året arbeidet målrettet med flere 
prosjekter for fotballtrenere:

Nye standard arbeidsavtaler

NFT har samarbeidet med Advokatfirmaet Hjort DA 
(Claude A Lenth) om å utarbeide forslag til nye standard 
arbeidsavtaler for trenere. I prosessen har vi møtt Norsk 
Toppfotball og Norges Fotballforbund, med hensikt å få en 
arbeidsavtale(r) som alle parter kan stå bak. 

Trenerdatabasen.no

NFT har i flere år sett behovet for å få på plass en database 
for fotballtrenere som kan bidra til en mer effektiv og bedre 
formidling av fotballtrenere i norsk fotball. Databasen er 
et verktøy som er utviklet for trenere og klubbledere. I 
systemet kan man registrere sin CV og gjøre seg tilgjengelig 
for oppdrag. For klubbledere er trenerdatabasen ett 
ypperlig sted å søke etter aktuelle trenere for klubbens 
lag/spillere. Det er Jan Otto Solberg som har ledet dette 
arbeidet og det er gjort en flott jobb med små ressurser 
tilgjengelig.

Etterutdanning av NFFs C-trenere/trener-II

Opp gjennom årene har NFF og NFT drøftet hvorledes 
man gjennom ulike prosjekter, virkemidler og tiltak på 
begge sider kan jobbe mer målrettet for en utvikling av 
trenerrollen, fotballfaget og utdanningstilbudet i norsk 
fotball. Evnen til å gjennomføre en del av de tankene og 
ideene som er brakt til bords og diskutert, har dog ikke 
alltid være like enkelt å få til. 
I begynnelsen av året tok NFT initiativ til å diskutere med 
NFF hvodan man kan få på plass en formell struktur rundt 
”etterutdanning” av trenere på UEFA B-lisens nivå (i tillegg 

til Pro og A-lisensen). Man ga klart uttrykk for ønsket om 
å være en samarbeidspartner med NFF, samt en aktør for 
gjennomføring av denne utdanningen. Selvfølgelig under 
forutsetning av at NFF til enhver tid kan godkjenne NFT 
sine planer i lys av UEFA-avtalens rammeverk for utdanning 
av trenere. Sommeren 2013 ga NFF grønt lys til å gå videre 
med en konkretisering her:

• NFF ser nødvendigheten av å få på plass en struktur 
og innhold på formell etterutdanning – i samarbeid med 
Norsk Fotballtrenerforening

• NFF ønsker å samarbeide med NFT, omkring planlegging 
og gjennomføringen av etterutdanning på Pro-, A- og 
B-lisens nivå.

• I forhold til Pro- og A-lisens får NFT rollen som 
administrativ og praktisk tilrettelegger av kursene. Når 
det gjelder etterutdanning B-lisens vil NFT få anledning 
til å lage forslag til tema, innhold og instruktører/
forelesere, men NFF skal godkjenne planene før 
gjennomføring.

• NFF vil ha det overordnede ansvaret for den formelle 
etterutdanningen, gjennom godkjenning av planer, 
faginnholdet samt ha sensor/eksamensansvaret

• Det årlige Cupfinaleseminaret vil være den sentrale 
arenaen for etterutdanning i norsk fotball, men på 
B-lisens nivå vil det også være nødvendig å bygge 
opp en rekke regionale trenerarenaer for å møte 
forventingene og behovet til den store gruppen av 
C-trenere/Trener-II.

Nordic Football Coaches Conference 2014

NFT ønsker å gå nye veier for å inspirere og engasjere 
fotballtrenere til ny kunnskap og erfaring. Sammen med de 
fem andre nordiske trenerforeningene og League Manager 
Association (LMA) fra England, ble det fra 2. – 5.januar 
2014 for første gang arrangert en fotballkonferanse 
utenfor Norden. Under temaet «Better Learners – Better 
Players», ble konferansen arrangeret på St. Georges 
Park. Dette er Det engelske fotballforbundets (The FA) 
nye, nasjonale senter for fotballutvikling. Fotballtrenere 
fra hele Norden ble invitert med på det som er tenkt 
som en årlig konferanse for trenere som spesialiserer 
seg innen spiller- og talentutvikling.  Målsettingen er å 
presentere fremragende foredragsholdere og instruktører 
på et fremragende fotballsenter og skape et fremragende 
miljø for ambisiøse fotballtrenere. Programmet bestod av 
presentasjoner, praktisk demonstrasjon, gruppearbeid og 
paneldebatter. Trenere får her en mulighet til å bli kjent 
med den nyeste forskningen på utviklingstrender og beste 
praksis på feltet. All undervisning foregår på engelsk.
Nordic Football Coaches Conference visjon er å bli den 
ledende møteplassen for læring, erfaringsutveksling, 
nettverksbygging og kunnskap mellom fotballtrenere i de 
nordiske landene.
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REPRESENTASJON

NFT har vært representert på følgende arrangement:

• Teddy Moen deltok på den 66th NSCAA Convention i 
Indianapolis i USA fra 16 - 20.  januar. Dette er den årlige 
konferansen til den amerikanske trenerforeningen og 
samler over 7000 delegater!

• Teddy Moen besøkte Mathare Youth Sports Association 
(MYSA) i Nairobi fra 10. februar til 14. februar. Dette er 
en av Afrikas største slumomåder, hvor MYSA gjennom, 
fotball og andre idrett- og kulturaktiviteter forsøker å gi 
barn- og ungdom en sjanse til en bedre fremtid.

• Teddy Moen var foredragsholder på Sports management 
seminaret ved Høgskolen i Molde (HiM) torsdag 11. april.

• Teddy Moen var observatør på NFFs Talentleir og UEFA 
A-lisens kurs i Porsgrunn tirsdag 25.juni.

• Karl Johan Haavaag deltok på BDFLs 56. International 
Trainer-Kongress – i Tyskland (Bremen) fra 29 .– 31. 
august

• Teddy Moen deltok på den 10. Eggens Trenerskole i 
Orkanger/Trondheim 16. – 18. august.

• Teddy Moen deltok på AEFCA-symposium i Tyrkia (1. – 4. 
desember). Symposiet ble arrangert av Den europeiske 
trenerunionen (AEFCA) i samarbeid med det tyrkiske 
fotballforbundet og landets trenerforening.

       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 arbeidskontrakter /
avskjedigelses-liknende forhold

• Manglende utbetaling av godtgjørelse/lønn/
frynsegoder

• Uenighet om kontraktsinnholdet (”muntlige avtaler”)
• Uskikket opptreden fra trener

Foreningen er involvert i et sted mellom 10-15 arbeidssaker 
årlig (Liten økning fra 2012).

Flertallet av disse sakene løses gjennom NFTs administrasjon 
(Teddy Moen), men dog gjerne i dialog med representanter 
for Advokatfirmaet Hjort DA, som er foreningens juridiske 
samarbeidspartner. Ved behov koples også Ivar Morten 
Normark og Frode Thomassen fra AU inn i vurderingene.

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. 
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MAGASINET ”FOTBALLTRENEREN”

”Fotballtreneren” er blitt utgitt i 5 utgaver:

• FT nr. 1/13 (utgitt ca. 20. februar) – 44 sider 
• FT nr. 2/13 (utgitt ca. 20. april) – 40 sider
• FT nr. 3/13 (utgitt ca. 20. juni) – 44 sider
• FT nr. 4/13 (utgitt ca. 20. oktober) – 48 sider
• FT nr. 5/13 (utgitt ca. 20. desember) – 48 sider

Den tidligere ”normalen”, som var 32 sider, er de siste 
årene erstattet med utgivelser på 40-48 sider. Dette 
har sammenheng med økt tilgang av annonsører og 
samarbeidspartnere, men også at tilgangen på fagstoff og 
artikler er i god utvikling. 

Fotballtreneren er sendt til medlemmer, faste 
abonnementer og NFF/fotballkretsene, De tre første 
utgivelsene (nr. 1, 2 og 3) ble også sendt til alle klubbene 
i norsk fotball (ca. 1900 klubber). Denne ordningen ble 
avviklet for blad nr. 4 og 5, da styret mente at dette ble 
en for stor økonomisk forpliktelse for foreningen. Det ble 
gjort flere henvendelser til NFF for og «dele på denne 
regningen», men NFF så seg ikke i stand til dette.

Styret er svært tilfreds med det arbeidet Ivar Thoresen 
legger ned som redaktør og ”alt-mulig-mann” for bladet. 
Han gjør en formidabel jobb som ikke kan verdsettes høyt 
nok. 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. 

Fotballtreneren er det eneste fagmagasinet for 
fotballtrenere i Norden som ennå trykkes på papir og 

distribueres per post. Heller ikke mange forbund eller 
trenerorganisasjoner i Europa ser ut til å ha ressurser 
til å oppretteholde en slik ordning. Mer og mer av dette 
distrubueres elektronisk som e-magasiner. Styret i NFT har 
ingen planer om å følge dette i uoverskulig fremtid. Man 
er av den oppfatning at bladet er det viktigste argumentet 
for medlemskap i NFT, og da er det viktig å videreutvikle 
dette – også på papir!

Det er 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. Samt på 
foreningens facebookside. 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 blitt utgitt i 3 utgivelser 
(elektronisk):

• FT SPESIAL nr. 1/13 (utgitt ca. 20 januar) – 50 sider 
• FT SPESIAL nr. 2/13 (utgitt ca. 20. mai) – 49 sider
• FT SPESIAL nr. 3/13 (utgitt ca. 20. sept.) – 37 sider

”Fotballtreneren Spesial" er et e-magasin som har vært 
utgitt i 3 utgivelser i 2011, 2012 og nå i 2013. E-magasinet 
er egenprodusert med Ivar Thoresen som redaktør og 
Teddy Moen som bidragsyter sammen med en rekke andre 
trenere og medlemmer.

Etter en totalvurdering besluttet styret å legge e-magasinet 
på is etter nr.3/2013 og vil erstatte dette med inntil 10 
egenproduserte NYHETSBREV til medlemmene i 2014. 
Man har også inngått et samarbeid med LMA (League 
Manager Association) i England, hvor vi i årene som 
kommer vil distribuere deres e-magasin «The Manager» til 
våre medlemmer.
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INTERNETT

Foreningen drifter i dag fire ulike nettsider:

• www.trenerforeningen.no
• www.barnefotballtrener.no
• www.cupfinaleseminaret.no
•www.nordiccoaches.com (etablert høsten 2013)

Ambisjonen for 2013 var at man skulle se på hvordan man 
kunne samle disse i en felles portal for foreningen, slik at 
man kan få en «bedre» helhet på nettarbeidet. Samtidig 
som målet var å løfte det hele med et mer profesjonelt 
design og kople det opp sterkere mot andre sosiale medier. 
Dette arbeidet har vært utsatt av tidsmessige prioriteringer 
og økonomien i det.

Oppdateringen på www.trenerforeningen.no har vært 
prioritert i 2013, 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. Jan Otto Solberg har gjort en 
glimrende jobb på dette området, og i dag fremstår siden 
som innholdsrik og den har også gode besøkstall. 

SAMARBEIDSPARTNERE 
– KOMMERSIELT OG ANNONSØRER

I et tøft marked har foreningen lykkes med å få på plass 
et godt annonsegrunnlag for Fotballtreneren, e-magasinet 
og våre nettsider. NFTs PR-mann Fotballkonsulent Geson 
har jobbet iherdig, og inntektene har vært tilfredsstillende, 
sett i lys den utviklingen vi har sett i satsingen i 
fotballmarkedet. Det er krevende å få på plass større og 
langsiktige partnere, selv om man i 2013 har arbeidet 
målrettet for dette gjennom markedskonseptet «11-eren». 

NFTs samarbeidspartnere dette året har vært (annonsering 
og kommersielle partnere):

• Indre Østfold Reisebyrå AS
• Norges Fotballforbund
• DMT Alvdal
• Unisport
• Nordic Choice Hotels
• Fotball-Import

          CUPFINALESEMINARET 25 år 
          – 1989-2013 - JUBILEUM

Det 25. Cupfinaleseminaret (1989 – 2013) ble en suksess 
med rekorddeltakelse, flere fagtilbud enn noen gang, 
økt oppmerksomhet og det beste økonomiske resultatet 
gjennom 25 år. Dette var den beste jubileumsgaven NFT 
kunne fått!

Selve 25-årsjubileet for Cupfinaleseminaret ble markert med 
en egen middag med over 100 gjester og fotballtrenere til 
sted på Clarion Royal Christiania Hotel. Det ble en festaften 
med underholdning, taler, appeller, prisoverrekkelser og 
refleksjon over 25 år med seminar for fotballtrenere.

Blant gjestene var tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen, 
som ble hyllet for sin fantastiske innsats som norsk 
landslagstrener gjennom to perioder, og også som en 
av initiativtakere til både foreningen tilbake i 1986 og 
etableringen av Cupfinaleseminaret i 1989. 

       UTVALG

Styret i NFT har gjennom året hatt tre 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)
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NY HEDERSMANN

Sverre Dreier fikk i forbindelse med årsmøtet 8. mars tildelt 
«Hederstegn med diplom». Hederstegn med diplom tildeles 
enkeltpersoner i NFTs organisasjon eller enkeltpersoner i 
NFFs organisasjon, som på en meget fortjenestefull måte 
over tid har gjort en solid innsats for norske fotballtrenere 
og deres kår. Sverre har gjennom sin innsats for NFF som 
kursinstruktør (Trener-II/C-kurs), medforfatter og skribent 
(bladet Fotball og Fotballtreneren) og gjennom verv i NFT 
(styreverv og mangeårig deltaker på Cupfinaleseminar, 
impulssamlinger etc.) virkelig gjort seg fortjent til 
utmerkelsen.

ÅRETS TRENERE

Årets trenere for 2013 valgt av NFT:

• Årets trener på herresiden: Ronny Deila, Strømsgodset
• Årets trener på kvinnesiden: Even Pellerud, Norges 

Fotballforbund
• Årets unge trener: Julian Madsen, Bodø/Glimt
• Årets trenerildsjel: Berit Kjeldsberg, Tromsø IL og Troms FK

       DIPLOM TIL KLUBBER

Alle klubbene som har knyttet seg til ordningen med 
«Klubbmedlemskap» i NFT fikk i 2013 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 (Over 40 medlemmer), SØLV (over 
25 medlemmer) og BRONSE (over 10 medlemmer). 

Sørumsand IF og Herd SK er foreløpig de eneste klubbene 
som har sikret seg PLATINA-diplomen. SIF med nesten 90 
medlemmer og Herd med i overkant av 50 medlemmer.  
Svein Erik Haagenrud, sportslig leder i SIF, mottok diplom på 
vegne av klubben under åpningen av Cupfinaleseminaret 
2013.

       FREMTIDSUTSIKTER

Foreningens styre har arbeidet etter de nedfelte 
strategiene i handlingsplanen (2011-2013) som er 
foreningens styringsdokument. Man har vært opptatt av å 
arbeide etter følgende strategier:

• Verve flere medlemmer til foreningen på alle nivåer
• 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 bra i 
forhold til de ulike strategiene. En ny handlingsplan (2014-
2016) vil bli lagt og behandlet på årsmøtet 13. mars 2014.
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OPPSUMMERING

Dette arbeidsåret har vært det første året hvor man har 
fulgt kalenderåret. Igjen har man arrangert en rekke 
fagtiltak, fulgt godt opp på fagforeningssiden, utviklet nye 
verktøy (som Trenerdatabasen) og hatt medlemsvekst.

I likhet med 2012, har man også i 2013 levert et positivt 
økonomuisk resultat, og det er gode nyheter. Dette har 
skjedd gjennom god aktivitet og i stor grad egne inntekter, 
veldig lite er tilflytt foreningen av tilskudd fra andre 
aktører. Det er hyggelig å se at Cupfinaleseminaret etter 
5 år på UBC/Valhall Arena endelig bidrar til den uttellingen 
som NFT håpet investeringen ville gi, da man valgte å 
flytte seminaret fra Norges Idrettshøgskole.

Administrasjonen i foreningen er kreativ og 
hardtarbeidende. Teddy Moen leder et fremragende TEAM 
av frivillige ambassadører og innleide konsulenter som 
alle gjør en flott innsats for foreningens virke og vekst. 
Utfordringen fremover er å se på hvordan foreningen 
kan frigjøre mer ressurser til å kunne engasjere flere 
medlemmer og tillitsvalgte til å bidra («Frivillighetskorps») 
på enda flere områder for NFT. Målet er også å bygge opp 
en større egenkapital som gjør at man i løpet av en ny 
handlingsplanperiode muligens vil kunne vurdere å øke 
administrasjonen fra en til to stillinger.

I 2013 ble en ny milepæl nådd. Trenerforeningen og Norges 
Fotballforbund ble enige om også å arbeide for å innføre et 
system for formell etterutdanning (EtU) for UEFA B-lisens 
trenere. Dette er en ordning som allerede har vært innført 
for UEFA PRO- og A-lisens trenere. Eierskapet til dette vil 
ligge i NFF (sammen med UEFA), men Trenerforeningen vil 
være forbundets partner i gjennomføringen av ordningen. 
I første omgang vil det bety et løft for å få inn grupper 
av «gamle» C-trenere og Trener-II til 20 timer med formell 
EtU, som vil gjøre at deres status løftes til UEFA B-lisens. 
Hvis autorisasjon vil bli gitt for 3 år av gangen.

Trenerforeningen har ett godt samarbeid med Norges 
Fotballforbund, som man ønsker å videreutvikle.  
Ambisjonen fremover er dog også å føre en god dialog 
med Norsk Toppfotball, Toppfotballsenteret, Norges 
Idrettshøgskole og andre institusjoner som er sentrale i 
utformingen av fotballfaget, trenerollen og utdanningen av 
norske fotballtrenere. Gjennom dialog og samarbeid vil også 
NFT bli mer synlig og være en naturlig samtalepartner i en 
rekke av de prosjektene som i dag pågår rundt trenerrollen. 
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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 2013 og oppfølging på www.
cupfinaleseminaret.no

• Ronny GESON Gunnarsson for en flott jobb med å 
sørge for annonseinntekter til bladet Fotballtreneren, 
nettside og samarbeidspartnere.

• NFT-ambassadør, Reidar Schjei, for sine bidrag til 
nettsider og facebook siden til foreningen. 

• 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 på ca. kr 201.704,-, 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.

        VALGKOMITÉ

Leder:  Einar Sigmundstad
Medlemmer: Lena Tyriberget og Øyvind Larsen
Varamedlem: Ingen

Oslo 13/3-14
Styret i NFT

 

Ivar Morten Normark (s.) 

Leder 

Frode Thomassen (s.) 

Nestleder 
Mathias Haugaasen (s.)

Tiltaksleder

Nils Arne Eggen (s.) 

Styremedlem

 

Elin Nicolaisen (s.)  

Styremedlem

Dag Opjordsmoen (s.)  

1. varamedlem

Åge Hareide (s.)

2. varamedlem 
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NORSK FOTBALLTRENERFORENING

Driftsinntekter Note 2013 Resultat 12 Budsjett 13 Budsjett 14

Inntekter kontingent 3 1 431 770 1 366 986 1 475 000 1 475 000
Inntekter NFT tiltak 4 1 988 910 2 735 079 1 350 000 2 000 000
Inntekter "Fotballtreneren" 5 803 470 944 510 600 000 600 000
Inntekter samarbeidspartner 6 -100 000 255 000 350 000 265 000
Diverse tilskudd 200 000 200 000 200 000 200 000
NFT-tjenester, div inntekter 28 687 136 606 75 000 50 000

Sum driftsinntekter 4 352 837 5 638 181 4 050 000 4 590 000

Driftskostnader
Kostnader NFT tiltak 7 -1 300 688 -2 119 599 -830 000 -1 440 000
Kostnader internett 8 -135 093 -167 667 -125 000 -125 000
Utgifter samarbeidspartnere -16 146 -20 103 -20 000 -20 000
Kostnader "Fotballtreneren" 9 -894 780 -1 268 648 -1 000 000 -900 000
Kjøp av e-magasin -90 101 -107 592 -105 000 -100 000
Lønn og sos kostnader 2, 10 -872 110 -1 022 952 -882 000 -770 000
Husleie 0 0 0 0
Kontor og administrasjon 11 -150 311 -229 115 -200 000 -150 000
Honorarer -12 500 -3 000 -10 000 -100 000
Honorar adv, revisor, regnskap 12 -230 910 -170 392 -200 000 -225 000
Korps frivillighet NFT 0 -5 449 -10 000 -75 000
Styremøter -67 247 -64 280 -75 000 -65 000
Stipend -9 000 -5 006 -15 000 -25 000
Reisekostnader 13 -346 318 -289 842 -290 000 -337 500
Kontingenter  -11 442 -11 255 -15 000 -15 000
Reklame/markedsføring -9 375 -1 400 -10 000 -10 000
Fotball EXPO 0 0 0 0
Gaver -4 483 -16 704 -15 000 -10 000
Rekrutteringstiltak 0 -31 442 -30 000 -10 000

Sum driftskostnader -4 150 504 -5 534 446 -3 832 000 -4 377 500

Driftsresultat 202 333 103 735 218 000 212 500

Finansposter
Finansinntekter 2 131 3 841 2 500 2 500
Finanskostnader -2 670 -2 402 -2 500 -2 500

Sum finansposter -539 1 439 0 0

Årsresultat 201 794 105 174 218 000 212 500

Resultatregnskap 



ÅRSRAPPORT 2013 for Norsk Fotballtrenerforening

13

NORSK FOTBALLTRENERFORENING

Eiendeler
  Note 2013 2012
Omløpsmidler

Varer  

Fordringer
Andre fordringer 15           263 223 198 391
Kundefordringer   211 570 202 760
Aksjer   879 0
 
Sum fordringer 475 672 401 151

 
Bankinnskudd, kontanter
Kontanter og  bankinnskudd 1             174 784 239 683

Sum omløpsmidler  174 784 239 683

Sum eiendeler  650 456 640 834

Egenkapital og gjeld
  
Egenkapital

Annen egenkapital 14 281 638 79 845

Sum egenkapital 281 638 79 845

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 602 258 621
Forskuddtrekk 48 208 27 939
Skyldig arb.giveravgift 35 544 31 271
Avsatte feriepenger 77 587 79 418
Forskuddsbetalte inntekter 30 300 24 740
Andre påløpne kostnader 16 76 577 14 000
Forskuddinnbetaling IØR AS 100 000 125 000

Sum kortsiktig gjeld 368 818 560 989

Sum gjeld 368 818 560 989

Sum egenkapital og gjeld 650 456 640 834

Balanse pr.  31.12.
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NORSK FOTBALLTRENERFORENING

Noter til regnskapet for perioden 01.01.13 - 31.12.13 

Note 1 Bankinnskudd

Kontanter, kasse og bankkonto 174 784        

Note 2 Lønn, ytelser/godtgjørelse til daglig leder, styret og revisor

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn (daglig leder, prosjektleder CFS og andre) 633 139         -               
Annen avgiftspliktig godtgjørelse 6 000             -               
SUM 639 139         -               

Godtgjørelse til revisor 2013 2012
Revisjon eks mva 20 500           15 500          
Bistand årsregnskap eks mva 3 800             -               
SUM 24 300           15 500          

Note 3 Inntekter kontingent 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Inntekter kontingenter 1 156 959 1 303 786 1 375 000 1 300 000
Inntekter kontingenter - Kostnad 37 461 -61 600 -75 000 -50 000
Inntekter Yrkes-medl. (individuelt) 0 0 0
Inntekter Klubbpakke (klubbmedl.) 237 350 124 800 175 000 225 000

Sum kontingenter 1 431 770 1 366 986 1 475 000 1 475 000

Note 4 Inntekter NFT tiltak 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Inntekt Cupfinaleseminaret 1 677 179 2 078 237 1 250 000 1 700 000
Inntekt Studiereisen 73 175 308 885 20 000 30 000
Inntekter Trenerturen 114 706 41 705 30 000 20 000
Inntekter Nordic FCC 0 0 0 150 000
Inntekter andre seminar 123 850 306 252 50 000 100 000

Sum inntekter NFT tiltak 1 988 910 2 735 079 1 350 000 2 000 000

Note 5  Inntekt "Fotballtreneren" 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Inntekt abonnement 25 000 29 550 25 000 25 000
Inntekt annonser 21 990 9 938 0 0
Inntekt annonser - X-tra 0 196 125 125 000 25 000
Inntekt annonser - MVA pliktig 756 480 708 897 450 000 550 000

Sum inntekt Fotballtreneren 803 470 944 510 600 000 600 000

Note 6 Inntekter samarbeidspartnere 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Indre Østfold Reisebyrå -100 000 150 000 187 500 100 000
Utstyrsleverandør 0 0 30 000 25 000
Fotball-Import 0 30 000 40 000 40 000
Samarbeidspartner 1 0 0 40 000 50 000
Samarbeidspartner 2 0 75 000 52 500 50 000
Andre samarbeidspartnere 0 0 0 0

Sum inntekter samarbeidspartnere -100 000 255 000 350 000 265 000

Note 7 Kostnader NFT tiltak 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Utgifter Cupfinaleseminaret -1 022 636 -1 560 736 -800 000 -1 100 000
Utgifter Studiereisen -22 020 -247 616 -10 000 -10 000
Utgifter Trenerturen -105 331 -24 431 -10 000 -30 000
Utgifter Nordic FCC -78 822 0 0 -250 000
Utgifter andre seminar -71 879 -286 816 -10 000 -50 000

Sum kostnader NFT tiltak -1 300 688 -2 119 599 -830 000 -1 440 000

Note 8 Kostn internett 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Publisering/programmering/design -25 000 -25 000
Redaktørhonorar internett -25 000 -25 000
Server -10 000 -10 000
Innholdsleverandør -60 000 -60 000
Diverse kostnader -135 093 -167 667 -5 000 -5 000

Sum kostnader internett -135 093 -167 667 -125 000 -125 000
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Note 9 Kostnader "Fotballtreneren" 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14   

Layout/design (trykking) Fotballtreneren -406 449 -610 537 -500 000 -430 000
Porto Fotballtreneren -157 079 -190 446 -150 000 -120 000
Redaktør honorar Fotballtreneren -121 000 -159 000 -140 000 -140 000
Diverse kostnader Fotballtreneren -28 938 -44 334 -40 000 -40 000
Provisjon annonser -171 214 -115 029 -125 000 -125 000
Provisjon annonser - X-tra -7 900 -103 925 -37 500 -37 500
Kjøp av bøker etc. -2 200 -2 916 -5 000 -5 000
Diverse kostnader 0 -42 461 -2 500 -2 500

Sum kostnader Fotballtreneren -894 780 -1 268 648 -1 000 000 -900 000

Note 10 Lønn og sos kostnader 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Lønn daglig leder -646 558 -805 168 -600 000 -550 000
Lønn annen administrasjon 0 0 -100 000 -50 000
Feriepenger -77 022 -89 221 -71 300 -61 200
Lønn/feriep. Av tapt arb.fortj. 0 0 0 0
Arbeidsgiveravgift -103 372 -128 563 -98 700 -85 800
Andre personalkostnader -45 158 0 -12 000 -23 000

Sum kostnader lønn mv -872 110 -1 022 952 -882 000 -770 000

Note 11 Kontor og administrasjon 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Andre driftskostnader -8 576 -9 368 -15 000 -10 000
EDB kostnader -6 553 -23 431 -15 000 -10 000
Kontorrekvisita -9 055 -16 202 -15 000 -10 000
Div NFT trykksaker/logo -18 198 -24 350 -15 000 -15 000
Utmerkelser -4 569 0 -5 000 -5 000
Telefon -26 139 -35 035 -35 000 -30 000
Abonnement -3 764 -4 961 -5 000 -5 000
Porto -47 850 -100 215 -90 000 -60 000
Andre administrasjonskostnader -25 607 -15 553 -5 000 -5 000

Sum kontor og administrasjon -150 311 -229 115 -200 000 -150 000

Note 12 Honorar, adv, revisor, regnsk 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Juridisk bistand -110 281 -69 203 -100 000 -105 000
Revisor -29 342 -18 716 -25 000 -30 000
Regnskap -91 287 -82 473 -75 000 -90 000

Sum honorar -230 910 -170 392 -200 000 -225 000

Note 13 Reisekostnader 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Bilgodtgjørelse -31 980 -55 368 -60 000 -60 000
Reisegodtgjørelse oppgavefri -281 766 -212 054 -200 000 -250 000
Reisekostnader AEFCA -7 847 -8 233 -12 500 -10 000
Reisekostnader ITK -3 553 -6 922 -7 500 -7 500
Reisekostnader NSCAA -15 322 -2 995 -10 000 -10 000
Reisekostnader Oppgavepliktig -5 850 -4 270 0 0

Sum reisekostnader -346 318 -289 842 -290 000 -337 500

Note 14 Egenkapital 2013 Resultat 2012 Budsjett 13 Budsjett 14

Egenkapital 79 845 -25 329 102 530 281 638

Årets resultat 201 793 105 174 218 000 212 500

Egenkapital 281 638 79 845 320 530 494 138

Note 15 Andre fordringer 2013 2012

Andre fordringer 263 223 198 391

Andre fordringer pr 31.12.2013 gjelder forskuddsbetalte kostnader og til gode beløp mva for 6.termin.

Note 16 Andre påløpte kostnader 2013 2012

Andre påløpne kostnader 76 577 14 000

Andre påløpne kostnader pr 31.12.2013 gjelder porto (FT nr.5.13), avsetning OTP og avsetning div honorarer.
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Forslag til  årsmøte i   
Norsk Fotballtrenerforening  

 
 
Forslag 1. Endring i foreningens vedtekter. 
 
NFT styre forslår en endring i foreningens vedtekter som omhandler sanksjonsbelagte 
handlinger. I dag sier vedtektene følgende om dette: 
 
§ 6 SANKSJONSBELAGTE HANDLINGER  
 
Dersom et medlem: 
 
a) Ikke forholder seg lojalt til en trenerkollega,  
 
b) Avgir offentlige uttalelser som kan påvirke et annet medlems arbeidssituasjon i negativ 
retning eller på annen måte avgir uttalelser som er egnet til å skade et medlems navn og rykte,  
 
c) Bryter lovlig fattet vedtak fra styret, 
 
kan av styret gis følgende sanksjon: 
 

a) Irettesettelse 
 

b) Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
NFT styre ønsker å endre dette punktet i vedtektene til følgende: 
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§ 6 SANKSJONSBELAGTE HANDLINGER  

Dersom et medlem: 

a) Ikke forholder seg lojalt til en trenerkollega,  

b) Avgir offentlige uttalelser som kan påvirke et annet medlems arbeidssituasjon i negativ 
retning eller på annen måte avgir uttalelser som er  egnet til å skade et medlems navn og 
rykte,  

c) Bryter lovlig fattet vedtak fra styret, 

Føyes til: 

d) i sitt virke som trener, opptrer på en måte som skader trenervirket, eller 
trenervirkets anseelse. 

kan av styret gis følgende sanksjon: 

a) Irettesettelse 

b) Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) 

Endres til: 

 b) Tap av medlemskap, midlertidig eller permanent, og derav følgende rettigheter 
(eksklusjon) 

Føyes til: 

Man kan etter søknad til NFT`s styre, søke om nytt medlemskap etter en gitt periode. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Motiveringen for forslaget legges frem på årsmøtet av styreleder i NFT, Ivar Morten Normark 
 
 
 
 
 
 
 
Styret i NFT       Oslo. 13.mars 2014 
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Forslag	  -‐	  NORSK	  FOTBALLTRENERFORENING	  –	  Handlingsplan	  –	  2014-‐2016	  
 
”Visjonen”	  (uendret)	  
	  
Norsk	  Fotballtrenerforening	  vil	  at	  alle	  norske	  fotballtrenere	  skal	  ha	  en	  trygg	  arbeidssituasjon	  
hvor	  den	  enkelte	  skal	  ha	  muligheten	  til	  å	  utvikle	  sin	  fotballkompetanse	  til	  beste	  for	  en	  positiv	  
utvikling	  av	  norsk	  fotball	  på	  alle	  nivåer.	  
	  
	  
Forslag:	  ”NFT`s	  hensikt”	  (justert	  noe)	  
	  
Norsk	  Fotballtrenerforening	  (NFT),	  stiftet	  9.november	  1986,	  skal	  arbeide	  for	  å:	  
	  

1. Sikre	  den	  enkelte	  treners	  rettsstilling	  i	  sitt	  arbeid.	  
2. Styrke	  trenerutdanningens	  og	  treneryrkets	  stilling	  på	  linje	  med	  tilsvarende	  

utdanninger	  og	  yrker	  i	  offentlig	  og	  privat	  virksomhet.	  
3. Fremme	  utviklingen	  av	  norsk	  fotball	  gjennom	  faglig	  utvikling	  av	  trenere	  i	  samarbeid	  

med	  Norges	  Fotballforbund,	  Norsk	  Toppfotball,	  Norges	  idrettshøgskole	  og	  andre	  
aktuelle	  samarbeidspartnere.	  

	  
	  
”Hovedmål”	  for	  virksomheten	  (uendret)	  
	  
Norsk	  Fotballtrenerforening	  (NFT)	  skal	  gi	  tilbud	  og	  tjenester	  som	  foreningens	  medlemmer	  til	  
enhver	  tid	  etterspør.	  
	  
	  
Forslag:	  ”Delmål”	  (justert	  noe)	  	  
	  
Arbeide	  for:	  

- At	  fotballtrenere	  i	  Norge	  får	  en	  best	  mulig	  arbeidssituasjon	  	  
- Å	  trygge	  trenernes	  stilling	  og	  styrke	  trenerens	  status	  
- At	  det	  på	  alle	  nivåer	  legges	  til	  rette	  for	  faglig	  utvikling.	  

	  
	  
Forslag:	  Virksomheten	  skal	  kjennetegnes	  ved	  (endret)	  
	  
Trygghet,	  nysgjerrighet	  og	  impuls	  
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Forslag:	  ”Handlingsplanens	  10	  overskrifter”	  (nytt	  punkt)	  
	  

1. 	  Verve	  flere	  medlemmer	  	  
2. 	  Differensiering	  av	  medlemskap	  
3. 	  Styrke	  administrasjonen	  gjennom	  frivillighet	  (seniorkompetanse)	  
4. 	  Etablere	  lokale	  trenerforeninger	  	  
5. 	  Videreutvikle	  samarbeidet	  med	  NFF,	  NTF,	  NIH	  og	  andre	  sentrale	  aktører	  
6. 	  Tilrettelegging	  for	  etterutdanning	  (EtU)	  sammen	  med	  NFF	  av	  UEFA	  Pro-‐,	  A-‐	  og	  B-‐

lisens	  trenere	  
7. 	  Arbeide	  for	  at	  formell	  utdanning	  er	  et	  krav	  til	  å	  være	  trener	  på	  ulike	  nivåer	  
8. Utarbeide	  trenerkontrakter	  og	  avtaleverk	  for	  trenere	  på	  ulike	  nivåer	  
9. Gi	  impuls	  og	  faglig	  påfyll	  gjennom	  blad,	  møteplasser	  og	  sosiale	  medier	  
10. 	  Bli	  mer	  synlig	  som	  interesseorganisasjon	  for	  fotballtrenere	  	  

	  
	  
Delmål	  1:	  At	  fotballtrenere	  i	  Norge	  får	  en	  best	  mulig	  arbeidssituasjon	  
	  
Strategi	  

• Oppdatering	  av	  standard	  arbeidsavtaler	  for	  trenere	  (kontrakter)	  
• Økte	  ressurser	  avsatt	  til	  juridisk	  kompetanse/oppfølging	  
• Etablere	  flere	  fagforeningstilbud/service	  for	  profesjonelle	  fotballtrenere	  
• Egen	  informasjon	  om	  arbeidsrett	  og	  kontraktsforhold	  –	  knyttet	  til	  fotballtrenere	  –	  på	  

foreningens	  nettside/r	  
• Styrking	  av	  administrasjonen	  (gjennom	  å	  knytte	  til	  seg	  «seniorkompetanse»)	  
• Etablere	  flere	  lokale	  trenerforeninger	  (faglige	  og	  sosiale	  møteplasser)	  	  
• Etablere	  flere	  etterutdanningstilbud	  (EtU)	  for	  fotballtrenere	  

	  

Virkemidler	   Tiltak	  

a) Fotballtrenere	  skal	  ha	  en	  
tilhørighet	  i	  et	  faglig-‐	  og	  
sosialt	  miljø	  tilpasset	  den	  
enkeltes	  behov	  og	  ønsker	  	  

Tilby	  tiltak	  for	  fotballtrenere	  
• Trenerturen	  til	  England	  (februar)	  
• Regionale	  trenersamlinger	  (5	  per	  år	  –	  vår/høst)	  
• Studiereisen	  til	  utlandet	  (oktober/november)	  
• Cupfinaleseminaret	  (november)	  
• Tur	  for	  trenere	  i	  Tippeligaen	  (desember)	  

b) Fotballtrenere	  skal	  oppleve	  
en	  lojal	  holdning	  blant	  
kolleger	  som	  bygger	  på	  
respekt	  for	  hverandres	  
arbeid	  og	  væremåte	  	  

• Skal	  forsterke	  eksempler	  på	  gode	  holdninger	  
blant	  trenere	  (via	  medlemsblad,	  nettsider,	  
media/kronikker	  og	  tiltak)	  

• Skal	  støtte	  medlemmer	  som	  er	  i	  konflikt	  eller	  
på	  ulike	  måter	  har	  utfordringer	  i	  sitt	  
arbeidsforhold	  
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c) Gjennom	  arbeidsavtaler,	  
kontrakter	  og	  
kommunikasjon	  sikre	  den	  
enkelte	  trygghet	  og	  reell	  
aksept	  for	  utdanning	  og	  
idrettspedagogisk	  
virksomhet	  på	  
arbeidsplassen	  og	  i	  
samfunnet	  for	  øvrig	  	  

• Ha	  en	  dialog	  med	  NFF	  og	  Norsk	  Toppfotball	  
med	  hvorledes	  trenerutdanning	  kan	  vurderes	  
inn	  mot	  annen	  akademisk	  utdannelse	  

• Skal	  ha	  juridisk	  rådgiver	  samt	  kompetanse	  i	  
styret	  og	  administrasjon	  vedr.	  inngåelse	  av	  
kontrakter	  og	  konflikthåndtering	  

• Forsterke	  betydningen	  av	  kontrakter	  via	  
medlemsblad,	  nettsted,	  media	  og	  tiltak	  

• Utarbeide	  nye	  standardavtaler	  for	  trenere	  
(kontrakter)	  

• Gjøre	  Trenerdatabasen.no	  mer	  kjent	  blant	  
medlemmer,	  andre	  fotballtrenere,	  klubber/lag	  
og	  andre	  organisasjoner	  

d) Sørge	  for	  at	  alle	  ledd	  og	  
organer	  innen	  
fotballfamilien	  kjenner	  NFT	  
og	  vår	  virksomhet.	  	  

• Bidra	  med	  informasjon	  (samt	  møtevirksomhet)	  
overfor	  NFF,	  NTF,	  NTFS,	  NIH	  samt	  andre	  
org./inst.	  

• Videreutvikle	  nettsiden	  
www.trenerforeningen.no	  	  

• Etablere	  «NFT-‐Nytt»	  –	  ett	  nyhetsbrev	  (e-‐
magasin)	  for	  medlemmer	  og	  abonnementer	  	  

• Ta	  i	  bruk	  flere	  av	  de	  mulighetene	  som	  er	  
gjennom	  sosiale	  medier	  	  

• Jobbe	  aktivt	  for	  å	  få	  NFT	  til	  å	  delta	  på	  arenaer	  
hvor	  foreningens	  virksomhet	  kan	  synliggjøres	  
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Delmål	  2:	  Å	  trygge	  trenernes	  stilling	  og	  styrke	  trenerens	  status	  
	  
Strategi	  

• Arbeide	  for	  en	  økt	  aksept	  for	  profesjonalisering	  av	  treneryrket	  innen	  topp-‐,	  bredde-‐	  
(voksen	  og	  ungdom)	  og	  barnefotballen.	  

• Arbeide	  for	  at	  formell	  trenerutdanning/kompetanse	  er	  et	  krav	  for	  å	  tiltre	  ulike	  
trenerfunksjoner/-‐roller	  innen	  flere	  områder	  enn	  kun	  toppfotballen.	  Dette	  sikres	  
gjennom	  NFF`s	  lisensordning.	  

	  

Virkemidler	   Tiltak	  

a) Arbeide	  for	  å	  styrke	  
trenerens	  stilling	  og	  status	  
både	  for	  trenere	  i	  topp-‐,	  
bredde-‐	  og	  barnefotball	  	  

• Fokusere	  på	  betydningen	  av	  at	  kvalifiserte	  
trenere	  arbeider	  innen	  barne-‐	  og	  
ungdomsfotballen	  (gjennom	  artikler	  i	  blad,	  
nettsted,	  kronikker	  og	  sekvenser	  på	  
foreningens	  tiltak)	  

• Arbeide	  for	  å	  utvikle	  flere	  og	  bedre	  
etterutdanningstilbud	  for	  trenere	  

• Sette	  «kvinnelige	  fotballtrenere»	  på	  
dagsordenen	  via	  «Fotballtreneren»,	  via	  
nettsiden	  og	  på	  tiltakssiden	  

b) Arbeide	  for	  at	  formell	  
trenerutdanning/kompe-‐
tanse	  er	  et	  krav	  for	  å	  tiltre	  
ulike	  trenerfunksjoner/-‐
roller	  innen	  fotballen	  	  

• Dette	  sikres	  gjennom	  NFF`s	  lisensordning	  til	  
toppklubbene	  
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Delmål	  3:	  At	  det	  på	  alle	  nivåer	  legges	  til	  rette	  for	  faglig	  utvikling	  
 

Strategi	  
• Videreutvikle	  samarbeidet	  med	  Norges	  Fotballforbund	  rundt	  formell	  etterutdanning	  

av	  fotballtrenere	  på	  UEFA	  PRO-‐,	  A-‐	  og	  B-‐lisens	  nivå	  
• Støtte	  opp	  om	  Norges	  Fotballforbund	  sine	  tilbud	  innen	  formell	  utdanning	  av	  

fotballtrenere	  på	  alle	  nivåer	  
• Etablere	  en	  dialog	  med	  Norges	  idrettshøgskole	  og	  andre	  universitet/høgskoler	  for	  å	  

bidra	  til	  å	  styrke	  den	  mer	  ”akademiske”	  og	  pedagogiske	  trenerutdanningen.	  
• Sørge	  for	  at	  medlemmer	  av	  NFT	  er	  kjent	  med	  ulik	  utdanning	  for	  fotballtrenere,	  kurs-‐	  

og	  impulstilbud	  i	  Norge	  og	  utenlandsk.	  
• Bidra	  til	  at	  flere	  norske	  fotballtrenere	  drar	  ut	  for	  å	  hente	  impulser	  fra	  internasjonal	  

fotball.	  
	  

Virkemidler	   Tiltak	  

a) Bidra	  til	  faglig	  utvikling	  for	  
trenere	  i	  toppfotball,	  
breddefotball	  og	  barne-‐	  og	  
ungdomsfotball	  	  

• Videreutvikle	  ”Fotballtreneren”	  	  
• Etablere	  «NFT-‐NYTT»	  -‐	  månedlig	  nyhetsbrev	  
• Videreutvikle	  Cupfinaleseminaret	  som	  Nordens	  

ledende	  møtested	  for	  fotballtrenere	  
• Videreutvikle	  nettstedene	  

www.trenerforeningen.no	  og	  
www.cupfinaleseminaret.no	  	  

• Tilby	  differensiert	  medlemskap	  
• Tilby	  årlige	  trenertur	  til	  England	  og	  studiereise	  

til	  utlandet	  i	  samarbeid	  med	  reisepartner	  
• Tilby	  trenerformidling	  gjennom	  

trenerdatabasen.no	  	  
• Tilby	  trenerutviklingskompetanse	  på	  

klubb/lagsplan	  
• Utvikle	  prosjekter	  og	  konsepter	  omkring	  

trenerutvikling	  som	  klubber	  og	  lag	  kan	  
benytte/ta	  del	  i	  
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Norsk Fotballtrenerforening 

Årsmøte 13.mars 2014 
 

Valgkomiteens innstilling 
 
 
 
Leder:   Ivar Morten Normark  Ikke på valg 
 
Nestleder:   Frode Thomassen   Ikke på valg 
 
Tiltaksleder:   Mathias Haugaasen  2 år 
 
Styremedlem:  Margunn Haugenes  2 år 
 
Styremedlem:  Elin Nicolaisen   Ikke på valg   
 
1.varamedlem:  Dag Opjordsmoen   2 år 
  
2.varamedlem:  Åge Hareide   Ikke på valg  
  
 

Oslo 13.mars 2014 
 
Einar Sigmundstad (s.) 
Leder Valgkomiteen 
 
Lena Tyriberget (s.)    Øyvind Larsen (s.) 
Medlem       Medlem 
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Norsk Fotballtrenerforening 
Årsmøte 13.mars 2014 

 
Styrets innstilling 

 
 
Styret foreslår følgende til valgkomite: 
 
Leder:   Einar Sigmundstad   2 år 
 
Medlem:   Lena Tyriberget   Ikke på valg 
 
Medlem:   Øyvind Larsen    2 år 
 
 

Oslo 13.mars 2014 
 
 
Ivar Morten Normark (s.) 
Leder NFT 
 
Frode Thomassen (s.)    Teddy Moen (s.) 
AU-medlem      Daglig leder 
 
 




