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Onsdag 22. mars inviterer vi alle medlemmer til 
årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening.
Årsmøtet avholdes på UBC, Ullevaal stadion i Oslo, og 
det blir også tid for drøfting av foreningens forslag 
til ny handlingsplan for 2017-2019
 

Sakliste på årsmøtet i NFT:

1.  Godkjennelse av fullmakter
2.   Godkjennelse av dagsorden
3.   Valg av dirigent, referent og 
 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets 

protokoll
4.   Behandle styrets årsmelding
5.   Behandle foreningens regnskap i revidert 

stand
6.   Behandle innkomne forslag
7. Behandle forslag til Handlingsplan 2017-19
8.  Fastsettelse av innmeldingsgebyr og 

årskontingent
9. Orientering om foreningens budsjett
10. Valg
11. Utdeling av priser
 
Forslagene legges fram skriftlig for årsmøtet med 
styrets kommentarer.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
Forslag til årsmøtet kan tas ut på foreningens 
hjemmeside: www.fotballtreneren.no

 

Program 
for kvelden:
Dato:  Onsdag 22. mars 2015 
Tid:  Kl. 19.00 – 22.00
Sted:  Solskjærlosjen, UBC Ullevaal 

stadion (inngang via Thon 
Hotel Ullevaal Stadion)

 
Kl. 19.00:  Åpning ved daglig leder Teddy 

Moen 

Kl. 19.10:  INNLEDNING – Forslag til 
ny handlingsplan for Norsk 
Fotball-trenerforening 2017-
2019

Kl. 20.00:  Pause med kaffe/te

Kl. 20.15:  Årsmøte i Norsk 
Fotballtrenerforening 

Kl. 22.00:  Årsmøtet avsluttes – vel hjem!
 

 

 

Innkalling til årsmøte i 
Norsk Fotballtrenerforening

Elin Nicolaisen (s) 
leder

Ronny Holmedal (s) 
styremedlem

Mathias Haugaasen (s)
nestleder 

Margunn Haugenes (s) 
styremedlem 

Eirik Kjønø (s) 
tiltaksleder 

Dag Opjordsmoen (s) 
1. varamedlem 

Knut Tørum (s) 
2. varamedlem

Med hilsen Styret i 
NorskFotballtrenerforening
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MØTER
Det er avholdt fire ordinære styremøter:

• Styremøte nr. 1.16: Torsdag 28. januar 
 (Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr. 2.16: Tirsdag 7. juni 
 (Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr. 3.16: Onsdag 28. september      
 (Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
•Styremøte nr. 4.16: Torsdag 17. 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 nettansvarlig, ansvarlig Cupfinaleseminar og etterutdanning UEFA B-lisens 
og leder av valgkomiteen pr. telefon, skype og e-post. 

SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND
Det er avholdt diverse møter med utviklingsavdelingen i NFF 
og markedssiden gjennom året. Tema for møtene har vært:

• Formell etterutdanning (EtU) av UEFA Pro- og A-lisens (utvidet Cupfinaleseminar)
• Formell etterutdanning (EtU) UEFA B-lisens trenere («gamle» C-trenere/trener-II)
• Magasinet «Fotballtreneren» (innhold for 4 utgivelser og markedsstøtte)
• Det 28. Cupfinaleseminaret (faglig bidrag og samarbeid rundt EtU)

Norges Fotballforbund er Trenerforeningens største og viktigste samarbeidspartner. 
Samarbeidet med NFF er godt og kommer til uttrykk i første omgang i gjennomføringen 
av EtU på de tre øverste trenerlisensen og gjennom magasinet «Fotballtreneren». NFT 
er meget tilfreds med NFFs faglige bidrag til Cupfinaleseminaret som igjen ble en 
suksess. 

LEDER: NFT-leder Elin Nicolaisen. 
Foto: IVAR THORESEN

STYRET 
Styret i Norsk Fotballtrener-
forening (NFT) har i 2016 
bestått av følgende personer:

Leder: Elin Nicolaisen 
Nestleder: Mathias Haugaasen
Tiltaksleder: Eirik Kjønø
Styremedlem: Margunn Haugenes
Styremedlem: Ronny Holmedal
1.varamedlem: Dag Opjordsmoen
2.varamedlem: Knut Tørum

STUDENTER: Fotballstudentene ved 
Norges Idrettshøgskole gjør en viktig 
jobb som medhjelpere i forbindelse med 
Cupfinaleseminaret. Foto: IVAR THORESEN

SAMARBEID NORGES 
IDRETTSHØGSKOLE
NIH er en viktig samarbeidspartner i 
gjennomføringen av Cupfinaleseminaret. 
Muligheten til å dra veksler på trener-
studentene (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.  

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL OG TOPPFOTBALLSENTERET
Det er ikke avholdt egne møter med Norsk Toppfotball, men NFT deltok på NTFs julelunsj i desember. Ellers har det vært mye uformell 
kontakt med en rekke representanter fra Toppfotballsenteret. NFT er meget tilfreds med deres faglige bidrag til Cupfinaleseminaret. 
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ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen av foreningen har bestått av:

• Teddy Moen er ansatt som daglig leder i full stilling (100 %). 
• Geir Åge Olsen har vært ansatt i en 20 % engasjement som administrativ medhjelper 

på det 28. Cupfinaleseminaret (fra 1. april – 31. desember). 
• Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA er engasjert som juridiske rådgiver. 

Man har også benyttet seg av advokat Mette Stavnem Hovik ved det samme 
advokatfirmaet.

• Ivar Thoresen gjennom DMT Alvdal as er engasjert som redaktør av magasinet 
”Fotballtreneren” og nettsiden www.fotballtreneren.no

• Jan Otto Solberg er engasjert som nettansvarlig på www.trenerdatabasen.no. Teddy 
Moen har hatt nettansvaret for www.cupfinaleseminaret.no og www.nordiccoaches.
com 

• Ivar Thoresen, Reidar Schjei og Teddy Moen har vært bidragsytere til innhold på 
NFTs facebook side (ca. 4 000 følgere ved årsskiftet). 

• Teddy Moen har vært ansvarlig for NFTs Twitter-konto med ca. 550 følgere.
• Fotballkonsulent Ronny Geson Gunnarsson er engasjert i forhold til samarbeidsavtaler, 

annonser til "Fotballtreneren" og nettsider, representasjon og virket som «PR-mann» 
utad

• Regnskap er gjennomført av Eksakt Regnskapsservice as (Sven A Stenersen).
• Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør as (Leif Sørensen).

DAGLIG LEDER: Teddy Moen er daglig 
leder i NFT. Foto: IVAR THORESEN

HEDER OG ÆRE: Hedersmennene Sverre Dreier (fra venstre) og Andreas Morisbak, ble 
sammen med æresmedlem Anders Fægri gitt litt ekstra oppmerksomhet av NFT-leder 
Elin Nicolaisen under Cupfinaleseminaret. Foto: IVAR THORESEN

MEDLEMMER
NFT har pr. 31/12 2889 medlemmer (ca. 
15 av disse oppholder seg i utlandet). Vi 
har i løpet av året fått 201 nye medlemmer 
(individuelle medlemskap), 143 er meldt 
ut eller strøket p.g.a. manglende adresser 
o.l. Ordningen med «Klubbmedlemskap», 
fortsetter å øke veksten av medlemmer. 64 
klubber har koblet seg opp til dette tilbudet 
(8 nye klubber i 2015 og 1 meldt ut av 
ordningen), hvor man får 10 medlemmer 
til prisen av 8 (to gratis). 

Flertallet av innmeldelser skjer via 
foreningens internettside, ved påmelding til 
det årlige Cupfinaleseminaret og gjennom 
oppfølging på NFF`s UEFA B-lisens kurs og 
EtU kurs. 

Medlemskapet i foreningen har kunnet gi:

• Tilsendelse av 12 fagblad pr. år;
• 4 nummer av ”Fotballtreneren”(sendt ut 

pr. post)
• 4 nummer av ”The Manager” (e-magasin) 

– LMAs medlemsblad
• 4 nummer av Fodboldmagasinet Træning 

(e-magasin) – DTUs medlemsblad
• Muligheten for deltakelse på det 28. 

Cupfinaleseminaret – 18. – 19.november
• Muligheten for deltakelsen på 

Trenerturen til England (Manchester) – 
5.-8.februar 

• Muligheten for deltakelse med foredrag 
og middag på NFTs årsmøte 16.mars

• Tilgang på egen internettside/portal 
www.fotballtreneren.no   

• Tilgang på egen internettside/portal 
www.cupfinaleseminaret.no

• Tilgang på egen internettside/portal 
www.trenerdatabasen.no  

• Tilgang på egen facebookside for følgere 
(3.800 likes pr. 31.12). 

• Tilgang på egen minnepenn (nye 
medlemmer) med alle utgivelsene av 
Fotballtreneren fra 1987-2007 (i pdf-
format i arkiv). 25 årganger. (verdi kr. 
995,-)

• 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 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.

NB! En rekke av disse tilbudene og 
tjenestene er i dag åpne for alle  - 
ikke bare NFT-medlemmer (nettside, 
sosiale medier, turer, seminar og 
trenerdatabasen). Flere av tilbudene vil 
i fremtiden blir forbeholdt medlemmer.
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FAGLIG VIRKSOMHET
NFT har dette året gjennomført følgende 
fagtiltak:

TRENERTUREN TIL ENGELSK 
FOTBALL
Trenerturen til England (Manchester) 
samlet ca. 40 deltakere fra 5.februar - 
8.februar. Man var på besøk i Liverpool, 
Manchester City og Stoke sitt akademi. En 
egen NFT-middag på hotellet ble avholdt, 
hvor NFT-medlem og tidligere manager 
i Brentford, Wigan og Leeds United, Uwe 
Rösler var gjest. I tillegg var det organiserte 
opplegg til flere kamper i PL og League 
1 gjennom helgen. Teddy Moen, Ivar 
Thoresen og Fotballkonsulent Geson var 
reiseledere. Turen som også ga 10 timer 
ETU i forhold til oppgradering av UEFA 
B-lisens, var meget vellykket. THE ACADEMY: Deltakerne på Trenerturen samlet utenfor Liverpools berømte «The 

Academy» i Kirkby, i utkanten av byen. Foto: IVAR THORESEN

ÅRSMØTE NFT 

Årsmøtet i NFT ble avholdt onsdag 16.mars. Omtrent 35 medlemmer var til stede på 
UBC på Ullevaal Stadion. KFUM-nestor og årets trenerildsjel 2015, Eivind Arnevåg, 
åpnet med å holde et foredrag om trenerrollen (Hvordan ta vare på deg selv som trener 
og menneske). Etter årsmøtet ble det avholdt middag for styret, administrasjonen og 
inviterte gjester. Etter ett forsøk på årsmøte utenfor Oslo (Trondheim i 2015), var 
man tilbake i hovedstaden. Heller ikke denne gangen var årsmøtet godt besøkt av 
medlemmer.

ETTERUTDANNINGSKURS (ETU) - OPPGRADERING UEFA B-LISENS

NFF har gjennom det «Store trenerløftet» besluttet å gjennomføre etterutdanning av 
trenere som tidligere har gjennomført NFF Trener II/C-kurs helt tilbake til 70-tallet. 
Denne utdanningen/kompetanseretta tiltak skal føre frem til at deltakerne kan få UEFA 
B-lisens som ble innført av NFF i 2011.

Etterutdanningen skal innfri de krav og standarder som UEFA setter til dette nivået hvor 
kravet er minimum 16 timer etterutdanning som NFF har økt til 20 timer. UEFA har 
også satt som krav at lisensen gis for 3 år, deretter må den fornyes gjennom nasjonale 
etterutdanningstiltak.

Trenerforeningen gjennomførte sammen med NFF (og lokale kretser) tre kvalifiserende 
(obligatorisk) etterutdanningskurs:

• Sarpsborg Samarbeid med Østfold FK 19 trenere      2. - 3. april
• Trondheim Samarbeid med NFF Trøndelag 16 trenere 9. - 10. april
• Trondheim    Samarbeid med NFF Trøndelag     8 trenere 10. - 11. november

Til sammen ca. 43 deltakere. I 2015 hadde vi til sammenlikning 90 treneren som deltok 
på 4 forskjellige tiltak. 

I tillegg har Trenerforeningen fulgt opp ETU-delen på to andre tiltak:

• Tiki-Taka fotball Trondheim (ETU-del) 40 trenere      17. - 19. juni                     
• Eggens Trenerskole i Orkdal/Tr.Heim (ETU-del) 38 trenere      26. - 28. august

I gruppen som har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring har Reidar Schjei, 
Steinar Mikkelsen, Jan Otto Solberg og Teddy Moen sittet. All planlegging og 
forberedelser er gjennomført i nært samarbeid med NFF og arrangerende kretser.

MENTOR: Eivind Arnevåg har levd et 
langt liv i fotballen. Som spiller. Som 
leder. Som trener. Han ser behovet for 
en forttrolighetsperson eller en mentor 
for trenere og ledere, for å øke rollebe-
visstheten og for at de skal bli flinkere til 
å ta vare på seg selv. På NFTs årsmøte 
snakket han om temaet.  Foto: IVAR 
THORESEN
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OPPDATERING – 
UNDERVISNINGSROM (MYSA)

NFT har i flere år samarbeidet 
med MYSA (Mathare Youth Sport 
Association) i Kenya. Prosjektet er bygd 
på spiller- og trenerutveksling. Andre 
samarbeidspartnere har vært MYSAs 
Venner i Norge (MViN), Norway Cup (NC), 
Norges Fotballforbund (NFF) og stiftelsen 
SANA. 

NFT var med på å arrangere et «vennetreff» 
for gode støttespillere av MYSA på UBC 
onsdag 2. august i forbindelse med 
Norway Cup. MYSA J13 lag som deltok i 
turneringen underholdt.
 
Gjennom året har NFT skaffet til veie 
ressurser til å fylle ½ delen av en kontainer 
som i løpet av 2017 skal sendes til Mombasa 
og så videre til Mathare og hovedkvarteret 
til MYSA. Mye av innholdet vil være utstyr 
for å ruste opp et eget undervisningsrom 
for trener- og lederutdanning samt 
kontorfasiliteter for MYSA sine trenere. 
Prosjektet vil bli fullført innen utgangen av 
2017.

DEN 13. I REKKEN AV EGGENS TRENERSKOLE

Eggens Trenerskole ble avholdt for 13.gang – helgen 26. – 28. august. Trenerforeningen 
var også denne gangen medspiller til arrangementet som Orkla FK, Trøndelag FK 
og Rosenborg BK står bak. NFF hadde for første gang godkjent Trenerskolen som 
et kompetanseretta 10 timers etterutdanningstiltak for oppgradering til UEFA 
B-lisensen.  Til sammen 23 deltakere benyttet anledningen til å få med seg dette på sin 
trenerutviklingsvei, under kyndig oppfølging av NFTs representant på skolen, Reidar 
Schjei.
På ny ble det en fantastisk helg hvor Nils Arne Eggen selv, Rosenborg-apparatet og 
Orkla FK bidro til at over 70 nysgjerrige fotballtrenere fikk faglig påfyll og inspirasjon 
i trenerhverdagen.

DET 28. CUPFINALESEMINARET

Det 28. Cupfinaleseminaret (1989-2016) ble arrangert i Oslo 17.-20. november med 
over 1200 deltakere totalt. Arrangementet ble gjennomført over tre dager på UBC, på 
Norges idrettshøgskole, Telenor Arena og i Manglerudhallen. Cupfinaleseminaret er 
en institusjon i norsk fotball og Nordens største og lengstlevende trenerarrangement. 
Følgende tilbud ble gitt i 2016:
• Etterutdanning UEFA Pro-lisens (for 5. gang) - 3 dager
• Etterutdanning UEFA A-lisens (for 6. gang) - 3 dager
• Det Store Barnecupfinaleseminaret (for 6. gang)  - torsdag 17.00-22.00 - 1 kveld
• Fotball & Skoleseminaret (for 1. gang) - torsdag 17.00-21.00 og fredag 09.00-11.30
• Det ordinære Cupfinaleseminaret (for 28. gang, 1989 - 2016) - 2 dager
• Dybdeløp «Spillerutvikling» - ca. 8 timer
• Dybdeløp «Fysisk trening og fotball» - ca. 8 timer

Cupfinaleseminaret er et felles dugnadsløft, der Norsk Fotballtrenerforening i samarbeid 
med Norges Fotballforbund, Norges Idrettshøgskole, Norsk Toppfotballsenter og andre 
miljøer i inn- og utland, løfter sammen for å skape et fotballtrener-felleskap som er 
unikt i europeisk målestokk. Flotte tilbakemeldinger på arrangementet sammen med 
solid økonomi på tiltaket, gjør arrangementet til en unik møteplass for fotballtrenere 
på alle nivåer i norsk fotball, og etter hvert en rekke trenerkolleger fra andre nasjoner. 
Det er også verdt å merke seg at man ca. 14 dager før åpningen (i 2015 – 2 dager 
før…) måtte stenge påmeldingen på nettet, da man anså at man ikke ville få plass til 
flere deltakere på seminaret!
  Cupfinaleseminaret er etablert som den aksepterte og møteplassen for fotballtrenere 
på alle nivåer i norsk fotball. Dette gir Trenerforeningen spennende muligheter, men 
også utfordringer i årene som kommer. Hvordan håndtere denne veksten samtidig 
som man ivaretar møteplassens verdier, blir sentrale ting å diskutere fremover for NFT.

FULL SAL: UBC-salen på Ullevaal var fylt til siste plass da NFT-leder Elin Nicolaisen 
åpnet det 28. Cupfinaleseminaret. Foto: IVAR THORESEN
 

HOVEDGJEST: Englands tidligere 
landslagssjef Roy Hodgson var en av 
Cupfinaleseminarets hovedattraksjoner. 
Foto: IVAR THORESEN
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REPRESENTERTE: PR-mann Ronny Geson 
Gunnarsson (til venstre) har representert 
NFT i mange sammenhenger gjennom 
året. Her sammen med Dave Richardson 
og Robin Russell under den årlige mid-
dagen til den engelske League Managers 
Association. Foto: PRIVAT

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

Situasjonen med endringen i serieoppsettet fra 2017 (50% reduksjon av lag på nivå 3), 
la et ekstra press på mange klubber og trenere i sesongen. Det medførte blant annet  
at fem trenere i 2. divisjon innen det var gått fem serieomganger var blitt løst fra sine 
kontrakter. NFT var involvert i tre av sakene.

Det er en stor trygghet for NFT å ha Advokatfirmaet Hjort DA som foreningens juridiske 
samarbeidspartner. Deres erfaring og ekspertise er veldig avgjørende i en rekke saker. 
Trygt er det også at daglig leder Teddy Moen over en årrekke har selv har bygd seg opp 
en kompetanse på feltet, som gjennom året blir gjenstand for flittig bruk.

REPRESENTASJON
NFT har vært representert på følgende 
arrangement:

• Teddy Moen var på Trenerseminaret til 
Rogaland Fotballkrets i Stavanger 15.-16.  
januar.

• Elin Nicolaisen deltok på Fotballhistorisk 
kveld i Tromsø onsdag 27. januar.

• Teddy Moen var sammen med øvrige 
interesseforeningen og NFF på UBC i 
Oslo for å drøfte «Handshake for Peace» 
retningslinjene for 2016 – torsdag 4. 
februar

• Teddy Moen besøkte MYSA (Mathare 
Youth Sports Association) fra 10.-14. 
februar.

• Elin Nicolaisen representere NFT på 
Troms FK sitt Ting i Tromsø fra 20.-21. 
februar.

• Elin Nicolaisen representere NFT på 
Fotballtinget på UBC i Oslo fra 26.-28. 
februar.

• Teddy Moen hadde en rundreise til 
en rekke klubber (IFK Gøteborg, FC 
København) og trenere (bl.a. Jørgen 
Lennartsson, Åge Hareide og Ståle 
Solbakken) i Sverige og Danmark fra 6.-
10. april.

• Teddy Moen deltok på Stiftelsens SANA 
sitt arbeidsseminar i Dyreparken i 
Kristiansand onsdag 13. april.

• Ronny Geson Gunnarsson deltok på den 
engelske trenerforeningens (LMA) årlige 

«Manager of the Year Award» på the Old 
Billingsgate i London tirsdag 17. mai.

• Teddy Moen deltok på NFFs 
UTVIKLINGSFORUM på UBC i Oslo 
fredag 20. mai.

• Ronny Geson Gunnarsson og Teddy 
Moen var på besøk i skotsk fotball med 
møter i SFA (trenerutdanningen), en 
lokal trenerforening, den Skotske FA 
Cupfinalen på Hampdon Park og besøk til 
klubben Queens Park – fra 20. – 23. mai.

• Teddy Moen var på besøk til Prioritet 
Serneke Arena i Gøteborg fredag 17. juni.

• Reidar Schjei deltok TIKI-TAKA Fotball/
trenerskole i Trondheim fra 26. – 28. 
august.

• Teddy Moen var observatør på NFFs 
Talentleir og UEFA A-lisens kurs i 
Porsgrunn fredag 24. juni.

• Karl Johan Haavaag deltok på BDFL`s 
59. International Trainer-Kongress – i 
Tyskland (Fulda) fra 23.– 27. juli

• Teddy Moen var til stede på Norway Cup 
Festivalen på Ekebergsletta i Oslo 30. juli 
– 3. august.

• Reidar Schjei deltok på den 13. Eggens 
Trenerskole i Orkanger/Trondheim 26. – 
28.  august.

• Teddy Moen og Knut Tørum deltok på 
seminar i regi av Norsk Toppfotball på 
UBC i forkant av VM-kvalifiseringskampen 
mellom Norge og San Marino tirsdag 11. 
oktober.

• Teddy Moen var tilstede på oppvisningen 
til kulturgruppen «HaBaNaHaBa» (fra 
MYSA i Kenya) i Søgne lørdag 22. oktober.

• Elin Nicolaisen deltok på Fotballhistorisk 
kveld i Tromsø fredag 28. oktober.

• Teddy Moen deltok på AEFCA Symposium 
i Como, Italia fra 2. – 5. november. 

• Teddy Moen deltok på «International 
Sports Convention» i Geneve, Sveits fra 
6. – 8.  desember. 

• Teddy Moen deltok på julebord for MYSAs 
Venner i Norge på Clarion Hotel Ernest i 
Kristiansand fredag 16. desember.

• Teddy Moen deltok på julelunsj i regi av 
Norsk Toppfotball på Ullevaal Stadion 
onsdag 21. desember. 
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MAGASIN: NFTs medlemsblad Fotballtreneren har kommet i fire utgaver i 2016. Foto: IVAR THORESEN

MAGASINET 
”FOTBALLTRENEREN”
”Fotballtreneren” er blitt utgitt i fire  
utgaver:
• FT nr. 1.16 (utgitt ca. 15. februar) – 100 sider 
• FT nr. 2.16 (utgitt ca. 20. mai) – 100 sider
• FT nr. 3.16 (utgitt ca. 30. august) – 100 sider
• FT nr. 4.16 (utgitt ca. 15. oktober) – 100 sider

Med 100 sider ved hver utgivelse, består 
magasinet av mer fagstoff og artikler enn 
noen gang. 

Fotballtreneren er sendt til alle medlemmer 

(ca. 2900), faste abonnementer og NFF/
fotballkretsene (opplag på 3500). Et 
«overskudd» av magasin brukes som 
markedsføring i arbeidet med å rekruttere 
flere nye medlemmer til NFT.

Ivar Thoresen gjør en formidabel jobb 
som redaktør og ”alt-mulig-mann”. På 
et minimum av ressurser har man lykkes 
med å lage et fantastisk magasin med stor 
appell i trener-Norge. Samarbeidet med 
Norges Fotballforbund har også vært bra 
gjennom året. Daglig leder Teddy Moen 
er redaktørens nærmeste i arbeidet med 
innholdet og Fotballkonsulent Geson gjør 
en god jobb med å skaffe til veie annonser. 

Selv om man merker at det er langt mer 
krevende å få tak i annonser nå enn 
tidligere.

Fotballtreneren er det eneste fagmagasinet 
for fotballtrenere i  Norden som fortsatt 
trykkes på papir og distribuers pr. 
post. Heller ikke mange forbund eller 
trenerorganisasjoner i Europa ser ut til 
å ha ressurser til å oppretteholde en slik 
ordning. Styret i NFT har ingen planer om å 
stoppe utgivelsen av papirutgaven, da man 
mener dette er den viktigste grunnen til at 
man opprettholder det store medlemstallet 
i foreningen.

NYHETSBREV 
– TIL MEDLEMMER
Gjennom hele året har daglig leder med 
jevne mellomrom sendt ut NYHETSBREV 
(e-post) til medlemmene. Disse har hatt 
et mer praktisk/markedsinnhold, enn 
å være et nyhetsbrev med faginnhold. I 
snitt 1-2 nyhetsbrev pr. måned er sendt 
ut. Styret og administrasjonen ser dette 
som en god måte å kunne formidle mer 
direkte informasjon til medlemmene 
om foreningens virksomhet, tiltak og 
samarbeidspartnere.

INTERNETT
Foreningen drifter i dag fire ulike nettsider:

www.fotballtreneren.no
www.cupfinaleseminaret.no
www.nordiccoaches.com 
www.trenerdatabasen.no    

og en egen facebook-side:
https://www.facebook.com/
trenerforeningen?fref=nf 

SAMARBEIDSPARTNERE 
– KOMMERSIELT OG ANNONSØRER
Selv om markedet er krevende, så lyktes NFT i 2016 å opprettholde annonseinntektene til 
foreningen, magasinet, nettsidene og arrangementene. NFTs PR-mann, fotballkonsulent 
Geson jobber iherdig, og står på i et tøft marked. Hans nettverk, pågåenhet og optimisme 
har gitt bra resultater.

NFT`s samarbeidspartnere dette året har vært (annonsering og kommersielle partnere):

• Norges Fotballforbund (NFF)
• Indre Østfold Reisebyrå AS
• DMT Alvdal
• Thon Hotels
• Nissan
• Select
• KX-Products
• Fotball-Import
• Giovani
• Bama
• UBC
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FREMTIDSUTSIKTER
Foreningens styre har arbeidet etter de nedfelte strategiene i handlingsplanen (2014-
2016) som er foreningens styrings-dokument. Man har vært opptatt av å arbeide etter 
følgende 10 strategier:
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 

Styret vil sammen med administrasjonen evaluere handlingsplanen på nyåret, før en 
ny handlingsplan for årene 2017-2019 skal vedtas på årsmøtet i mars.

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” og www.fotballtreneren.no har 

løftet disse produktene ytterligere.
• Reidar Schjei for å ha ledet arbeidet med ETU tilbudene for UEFA B-lisens med en 

erfaren og stødig hånd.
• Dan Eggen, Dag Riisnæs (NFF) og Dag Opjordsmoen (Toppfotballsenteret) og som 

har utgjort progamkomiteen for Cupfinaleseminaret 2016 sammen med daglig leder 
Teddy Moen, tiltaksleder Eirik Kjønø og Mathias Haugaasen i NFT-styret.  

• Geir Åge Olsen for sitt solide arbeide rundt logistikk utfordringene med det 28. 
Cupfinaleseminaret, påmeldingsrutiner og innhold på www.cupfinaleseminaret.no

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

• Alle andre bidragsytere til våre seminar/kurs, tiltak, facebook og magasin. 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 391 364,- 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 22/3-16

ÅRETS TRENERE
Årets trenere for 2016 valgt av NFT:

Årets trenerildsjel: Leif Didrik Steensohn, IL 
Trott – her sammen med Danmarks landslags-
sjef Åge Hareide, som delte ut prisen under 
Cupfinaleseminaret, Foto: IVAR THORESEN

Årets trener på herresiden: Kåre Ingebrigtsen, 
Rosenborg BK. Foto: DIGITALSPORT

 Årets trener på kvinnesiden: Monica Knudsen, 
LSK Kvinner. Foto: DIGITALSPORT

Årets unge trener: Luis Berkemeier Pimenta, 
KIL Toppfotball. Her sammen med NFTs Ronny 
Geson Gunnarsson, som delte ut prisen.
 Foto: PRIVAT

Elin Nicolaisen (s) 
leder

Ronny Holmedal (s) 
styremedlem

Mathias Haugaasen (s)
nestleder 

Margunn Haugenes 
(s) styremedlem 

Eirik Kjønø (s) 
tiltaksleder 

Dag Opjordsmoen (s) 
1. varamedlem 

Knut Tørum (s) 
2. varamedlem

Styret i NorskFotballtrenerforening
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Driftsinntekter Note 2016 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Inntekter kontingent 3 1 723 950 1 586 657 1 700 000 1 800 000
Inntekter NFT tiltak 4 3 027 875 2 710 458 2 550 000 2 700 000
Inntekter "Fotballtreneren" 5 617 134 641 266 775 000 580 000
Inntekter samarbeidspartner 6 0 37 500 50 000 0
Diverse tilskudd 200 000 200 000 200 000 200 000
NFT-tjenester, div inntekter 32 704 32 920 25 000 70 000

Sum driftsinntekter 5 601 663 5 208 801 5 300 000 5 350 000

Driftskostnader
Kostnader NFT tiltak 7 -2 019 859 -2 095 250 -1 750 000 -1 700 000
Kostnader internett 8 -127 521 -165 131 -240 000 -150 000
Utgifter samarbeidspartnere -2 155 -16 084 -25 000 -15 000
Kostnader sam.partn.(Bart.) -65 780 -110 022 -150 000 -100 000
Kostnader "Fotballtreneren" 9 -888 673 -760 145 -775 000 -900 000
Kjøp av media tjenester 0 -6 900 -25 000 -20 000
Lønn og sos kostnader 2, 10 -949 006 -877 997 -950 000 -1 000 000
Kontor og administrasjon 11 -149 088 -119 351 -165 000 -150 000
Honorarer -165 988 -147 500 -150 000 -200 000
Honorar adv, revisor, regnskap 12 -280 632 -319 850 -300 000 -310 000
Korps - frivillighet NFT -2 100 -33 164 -50 000 -50 000
Styremøter -35 454 -64 250 -75 000 -40 000
Stipend -21 000 -7 500 -25 000 -25 000
Reisekostnader 13 -337 707 -385 261 -345 000 -350 000
Kontingenter  -14 282 -27 407 -15 000 -15 000
Reklame/markedsføring -8 609 -10 750 -20 000 -15 000
Fotball - Diverse -127 734 -29 353 -10 000 -50 000
Gaver (fradragsber.) -6 253 -15 963 -10 000 -5 000
Gebyrer og tap på fordringer -8 610 -12 850 -15 000 -10 000

Sum driftskostnader -5 210 451 -5 204 728 -5 095 000 -5 105 000

Driftsresultat 391 212 4 073 205 000 245 000

Finansposter
Finansinntekter 1 121 2 770 2 500 2 500
Finanskostnader -969 -580 -2 500 -2 500

Sum finansposter 152 2 190 0 0
Sum gaver, bidrag 0 0 0 0

Periodens/Årsresultat 391 364 6 263 205 000 245 000

Resultatregnskap
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Eiendeler
Note 2 016             2 015                 

Omløpsmidler

Fordringer
Til gode mva. 2 668 21 691
Til gode driftstilskudd NFF 0 0
Andre fordringer 2 082 2 082
Kundefordringer   433 800 194 696
Aksjer   879 879
 
Sum fordringer 439 429 219 348

 
Bankinnskudd, kontanter
Kontanter og  bankinnskudd 1             687 376 593 953

Sum omløpsmidler  687 376 593 953

Sum eiendeler  1 126 805 813 301

Egenkapital og gjeld
  
Egenkapital

Annen egenkapital 14 805 839 414 476

Sum egenkapital 805 839 414 476

Gjeld

Leverandørgjeld 11 352 44 160
Forskuddtrekk 48 588 40 516
Skyldig arb.giveravgift 35 362 31 569
Avsatte feriepenger 88 164 80 580
Forskuddsbetalte inntekter 50 000 202 000
Andre påløpne kostnader 15 87 500

Sum kortsiktig gjeld 320 966 398 825

Sum gjeld 320 966 398 825

Sum egenkapital og gjeld 1 126 805 813 301

Balanse  31.12.16          
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Noter til regnskapet for perioden 01.01.16 - 31.12.16

Note 1 Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekksmidler kr 49.397.

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

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn DL (100%) og adm.med. (20%) 680 408           0
Annen avgiftspliktig godtgjørelse 4 392               0

684 800           0

Godtgjørelse til revisor 2016 2015
Revisjon eks mva 22 000             20 000         
Bistand årsregnskap eks mva 4 500               4 000           

26 500             24 000         

Note 3 Inntekter kontingent Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Inntekter kontingenter 1 237 935 1 217 577 1 280 000 1 305 000
Inntekter kontingenter - Kostnad 601 0 -5 000 -5 000
Inntekter Yrkes-medl. (individuelt) 0 0 0
Inntekter Klubbpakke (klubbmedl.) 485 414 369 080 425 000 500 000

Sum kontingenter 1 723 950 1 586 657 1 700 000 1 800 000

Note 4 Inntekter NFT tiltak Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Inntekt Cupfinaleseminaret 2 439 085 1 916 053 2 100 000 2 300 000
Inntekt Studiereisen (annet) 0 -10 000 0 50 000
Inntekter Trenerturen/NFTK 387 390 255 942 350 000 150 000
Inntekter TATL! (alt.) 151 100 387 808 50 000 100 000
Inntekter andre seminar 50 300 160 655 50 000 100 000

Sum inntekter NFT tiltak 3 027 875 2 710 458 2 550 000 2 700 000

Note 5  Inntekt "Fotballtreneren" Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Inntekt abonnement 11 200 22 300 20 000 30 000
Inntekt annonser - Nett 25 000 30 000
Inntekt annonser - Tidsavg. 85 000 94 948 130 000 0
Inntekt annonser - MVA pliktig 520 934 524 018 600 000 520 000

Sum inntekt Fotballtreneren 617 134 641 266 775 000 580 000

Note 6 Inntekter samarbeidspartnere Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Indre Østfold Reisebyrå 0 0 0 0
Utstyrsleverandør 12 500 0
Fotball-Import 0 37 500 37 500 0
Samarbeidspartner 1 0 0
Samarbeidspartner 2 0 0
Andre samarbeidspartnere 0 0
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Sum inntekter samarbeidspartnere 0 37 500 50 000 0

Note 7 Kostnader NFT tiltak Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Utgifter Cupfinaleseminaret -1 634 546 -1 389 012 -1 300 000 -1 500 000
Utgifter Studiereisen (annet) 0 -834 0 -25 000
Utgifter Trenerturen -361 155 -312 084 -350 000 -75 000
Utgifter TATL! 0 -309 578 -25 000 -50 000
Utgifter andre seminar -24 158 -83 742 -75 000 -50 000

Sum kostnader NFT tiltak -2 019 859 -2 095 250 -1 750 000 -1 700 000

Note 8 Kostn internett Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Publisering/programmering/design -25 000 -25 000
Redaktørhonorar internett -150 000 0
Server -5 000 -15 000
Innhold (bilder) -50 000 -70 000
Diverse kostnader -127 521 -165 131 -10 000 -40 000

Sum kostnader internett -127 521 -165 131 -240 000 -150 000

Note 9 Kostnader "Fotballtreneren" Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17   

Grafisk utforming/design og trykking -337 171 -336 591 -355 000 -350 000
Porto - utsendelse -103 771 -124 017 -90 000 -90 000
Redaktør honorar (blad og nett) -272 904 -138 050 -128 000 -280 000
Diverse kostnader -18 000 -18 000 -20 000 -20 000
Provisjon annonser -138 149 -133 384 -150 000 -145 000
Provisjon annonser - Nett -8 300 0 -25 000 -10 000
Kjøp av bøker etc. -3 678 -5 217 -5 000 -3 000
Diverse kostnader -6 700 -4 886 -2 000 -2 000

Sum kostnader Fotballtreneren -888 673 -760 145 -775 000 -900 000

Note 10 Lønn og sos kostnader Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Lønn daglig leder -610 568 -582 000 -630 000 -630 000
Lønn annen administrasjon -120 620 -89 500 -80 000 -100 000
Feriepenger -88 164 -80 580 -85 000 -100 000
Lønn/feriep. av tapt arb.fortj. 0 0 0 0
Arbeidsgiveravgift -118 140 -108 645 -115 000 -130 000
Innskuddspensjon - OTP -14 127 -14 072 -25 000 -30 000
Andre personalkostnader 2 613 -3 200 -15 000 -10 000

Sum kostnader lønn mv -949 006 -877 997 -950 000 -1 000 000

Note 11 Kontor og administrasjon Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Andre driftskostnader -12 558 -498 -10 000 -10 000
EDB kostnader -9 122 -18 675 -10 000 -10 000
Kontorrekvisita -4 267 -11 561 -10 000 -10 000
Div NFT trykksaker/logo -42 680 0 -20 000 -20 000
Utmerkelser 0 0 -5 000 -5 000
Telefon -14 506 -17 142 -25 000 -20 000
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Abonnement -4 520 -2 493 -5 000 -5 000
Porto -51 055 -59 460 -65 000 -60 000
Andre administrasjonskostnader -10 380 -9 522 -15 000 -10 000

Sum kontor og administrasjon -149 088 -119 351 -165 000 -150 000

Note 12 Honorar, adv, revisor, regnskResultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Juridisk bistand -117 279 -168 997 -150 000 -135 000
Revisor -32 525 -30 000 -30 000 -35 000
Regnskap -130 828 -120 853 -120 000 -140 000

Sum honorar -280 632 -319 850 -300 000 -310 000

Note 13 Reisekostnader Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Bilgodtgjørelse -83 974 -96 051 -60 000 -65 000
Reisegodtgjørelse oppgavefri -218 162 -250 944 -250 000 -230 000
Reisekostnader AEFCA 0 -15 164 -15 000 -15 000
Reisekostnader ITK (Tys.) -5 000 -7 376 -7 500 -7 500
Reisekostnader Annet arr. -20 196 -6 404 -12 500 -22 500
Reisekostnader Oppgavepliktig -10 375 -9 322 0 -10 000

Sum reisekostnader -337 707 -385 261 -345 000 -350 000

Note 14 Egenkapital Resultat 2016 Resultat 2015 Budsjett 16 Budsjett 17

Egenkapital 414 476 408 213 408 213 805 840

Årets resultat 391 364 6 263 205 000 245 000

Egenkapital 805 840 414 476 613 213 1 050 840

Note 15 Andre påløpne kostnader 2016 2015

Avsatt regnskap/revisjon 0 0
Avsatt advokat 0 0
Avsatt andre seminarkostnader 50 000 0
Avsatt diverse kostnader 37 500 0

Sum 87 500 0
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FORSLAG TIL ÅRSMØTET 
I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 
FORSLAG 1. 
ENDRING I FORENINGENS 
VEDTEKTER.

NFTs styre forslår en endring i 
foreningens vedtekter som omhandler 
sanksjonsbelagte handlinger. I dag sier 
vedtektene følgende om dette:

§ 1 HENSIKT
Norsk Fotball-Trenerforening (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, 
Norges Idrettshøgskole og andre 
aktuelle samarbeidspartnere.

NFTs styre ønsker å endre dette punktet i 
vedtektene til følgende:

§ 1 HENSIKT
Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet 
9. november 1986, skal arbeide for å:
1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i 

sitt arbeid.
2. Sikre at norske fotballtrenere tilbys 

best mulig trenerutdannelse og 
etterutdanning.

3. Sikre treneryrket og trenerrollens 
faglige posisjon og integritet i klubb, 
organisasjon og samfunn.

4. Sikre utviklingen av norsk fotball 
gjennom bygging av fagmiljøer og 
deltakelse i relevante fora for utvikling 
og beslutninger.

Motiveringen for forslaget legges frem på 
årsmøtet av varamedlem i NFT-styret, Dag 
Opjordsmoen

Styret i NFT    
Oslo. 22.mars 

FORSLAG 2. 
ENDRINGER PÅ FORHOLD RUNDT MEDLEMSKAP I FORENINGEN.

NFTs styre forslår en endring i foreningens vedtekter som omhandler medlemskapet i 
NFT. I dag sier vedtektene følgende om dette:

§ 2 MEDLEMSKAP
Den som har gjennomført et av NFFs delkurs (16 leksjoner) i trenerutdanning (for 
fotballtrenere), kan bli medlem av NFT. Etter søknad til styret kan også andre tas opp 
som medlem.

Medlemmene må betale et innmeldingsgebyr og en årskontingent. Årsmøtet 
bestemmer størrelsen på beløpene.

Medlemmer som ikke lenger ønsker å være medlem av NFT, er selv ansvarlig for 
skriftlig å melde seg ut av foreningen. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen seks 
måneder etter fristen som er 01.01 kan medlemmet strykes og regnes som utmeldt av 
NFT. Skyldig årsavgift kan inndrives etter sivilrettslige regler. Ingen kan tas opp som 
medlem av NFT uten at tidligere økonomiske forpliktelser er gjort opp. 

Ved innmelding etter årsmøtet og før årsskiftet, gjelder årsavgiften for kommende år.

NFTs styre ønsker å endre dette punktet i vedtektene til følgende:

§ 2 MEDLEMSKAP
Den som har gjennomført et av NFFs delkurs (16 leksjoner) i trenerutdanning (for 
fotballtrenere), kan bli medlem av NFT. Etter søknad til styret kan også andre tas opp 
som medlem.

Medlemmene må betale en årskontingent (12 måneder). Årsmøtet bestemmer 
størrelsen på beløpene.

Medlemskap differensieres i følgende kategorier:

• GRASROT medlemskap 
• BASIS medlemskap 
• PROFF medlemskap
• KLUBB medlemskap

Medlemmer som ikke lenger ønsker å være medlem av NFT, er selv ansvarlig for 
skriftlig å melde seg ut av foreningen. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen seks 
måneder etter fristen som er 01.01 kan medlemmet strykes og regnes som utmeldt av 
NFT. Skyldig årsavgift kan inndrives etter sivilrettslige regler. Ingen kan tas opp som 
medlem av NFT uten at tidligere økonomiske forpliktelser er gjort opp. 

Motiveringen for forslaget legges frem på årsmøtet av daglig leder i NFT, Teddy Moen

Styret i NFT    
Kristiansand S. 22.mars 2017
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ADVOKATFIRMAET HJORT 
– VÅR JURIDISKE MEDSPILLER 

A D V O K AT F I R M A E T  H J O R T  E R  N F Ts  FA S T E  A D V O K AT F O R B I N D E L S E

Fotballen byr på mange slags utfordringer, i blant også av juridisk art. Derfor 
er det viktig å ha en profesjonell medspiller med både juridisk kompetanse og 
kapasitet til å håndtere sakene innenfor det idrettsjuridiske området. Hjort 
bistår både trenere, utøvere og idrettslag med rådgivning og konflikthåndtering 
i forbindelse med blant annet arbeidsforhold, kontraktsrett, selskaps- og  
foreningsspørsmål, skatt og avgift, immaterialrett, strafferett samt medie- 
rettslige problemstillinger.

Norsk Fotballtrenerforening er svært fornøyd med den bistanden foreningen 
og foreningens medlemmer har fått fra Hjort siden 2004 og tilbyr i sam- 
arbeid med Hjort inntil en halvtime gratis juridisk rådgivning til alle  
medlemmer inkludert i den årlige kontingenten. 

Hjort har til enhver tid et eget advokatteam som håndterer saker for våre 
medlemmer og som våre medlemmer kan kontakte direkte.

Advokatfirmaet Hjort DA har levert juridisk presisjon siden 1893.  
Besøk oss på hjort.no

Claude A. Lenth 
// Partner 
Tlf.: 91 68 89 78
E-post: cal@hjort.no

Mette Stavnem Hovik
 // Advokatfullmektig  
Tlf.: 97 06 04 40
E-post: msh@hjort.no
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NORSK FOTBALLTRENERFORENING – FORSLAG - HANDLINGSPLAN – 2017-2019

HENSIKT
Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet 
9. november 1986, skal arbeide for å:

1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i 
sitt arbeid.

2. Sikre at norske fotballtrenere tilbys 
best mulig trenerutdannelse og 
etterutdanning.

3. Sikre treneryrket og trenerrollens 
faglige posisjon og integritet i klubb, 
organisasjon og samfunn.

4. Sikre utviklingen av norsk fotball 
gjennom bygging av fagmiljøer og 
deltakelse i relevante fora for utvikling 
og beslutninger.

VISJON
GI TRENEREN TRYGGHET, INSPIRASJON OG 
UTVIKLING. (ALTERNATIVT: GI TRENEREN 
«TRYGG HAVN», «RETT KURS» OG «VIND 
I SEILENE»).

ETISKE 
RETNINGSLINJER
• Trenere må respektere rettighetene, 

verdigheten og verdien til hver enkelt 
person og behandle alle rettferdig. 

• Trenere må sette spillernes trivsel og 
sikkerhet foran alle andre interesser, 
inkludert prestasjonsutvikling. 

• Trenere må rette seg etter de 
retningslinjer og reglene som er satt av 
Norges Fotballforbund. 

• Trenere må utvikle passende 
arbeidsforhold til sine spillere, 
med gjensidig tillit og respekt som 
fundament.

• Trenere må oppmuntre og veilede 
spillere til å akseptere at de selv står 
ansvarlig for sin oppførsel og sine 
prestasjoner.

• Trenere har ansvar for at aktivitetene de 
leder er tilpasset alder, modningsnivå, 
erfaring og ferdigheter hos sine spillere.

• Trenere bør, så tidlig som mulig, gjøre 
det veldig klart for spillere (og i mange 
tilfeller foreldre), nøyaktig hva som 
forventes av dem og også hva de skal 
kunne forvente fra treneren(e).

• Trenere må samarbeide med andre 
fagpersoner (andre trenere, dommere, 
lærere, leger, fysioterapeuter osv.) i 
spillernes beste interesser. 

• Trenere må alltid representere de 
positive aspektene ved sporten 
(Fair Play) og aldri bryte Norges 
Fotballforbunds regelverk, vise 
oppførsel som bryter med regelverkets 
idé eller bryte regler og reguleringer for 
ulovlig bruk av narkotika, doping eller 
andre substanser. 

• Trenere må konsekvent sette en høy 
standard og være gode rollemodeller i 
sin oppførsel og måten de fremstår på. 

• Trenere skal ikke bruke eller akseptere 
upassende språkbruk

I tillegg til disse etiske retningslinjene 
må medlem av Trenerforeningen forholde 
seg til NFTs vedtekter. Brudd på disse vil 
bli behandlet etter NFTs sanksjons-
protokoll. 

KJERNEOMRÅDER
Norsk Fotballtrenerforening vil bygge sin 
virksomhet rundt tre kjerneområder (3 

F-ér):
- Fagforening (sikkerhet)
- Faget (utdannelse og utvikling)
- Forvaltning (effektiv organisasjon og 

service)

1: FAGFORENING
STRATEGI
• Differensiering av medlemskap
• Utarbeide etiske retningslinjer (Code of 

Conduct) for fotballtrenere
• Ha oppdaterte, standard arbeidsavtaler 

for trenere (kontrakter) i ulike roller
• Tilgang på juridisk kompetanse/

oppfølging i alle spørsmål omkring 
treneren

• Styrke kunnskapsnivået og bevisstheten 
blant fotballtrenere om arbeidsrett og 
kontraktsforhold i trenergjerningen.

• Støtte medlemmer som er i tvist, 
konflikt eller på ulike måter har 
utfordringer i sitt arbeidsforhold som 
fotballtrener

• Arbeide for at fotballtrenere – 
uavhengig av nivå – skal føle tilhørighet 
i et faglig- og sosialt miljø tilpasset den 
enkeltes behov og ønsker

VIRKEMIDLER OG TILTAK
- Gjennom arbeidsavtaler, kontrakter 

og kommunikasjon sikre den enkelte 
trygghet 

- Etablere flere fagforeningstilbud/service 
for yrkestrenere (PROFF medlemskap) 

- Samarbeide med etablert advokatfirma 
om tilgang på juridisk kompetanse/
oppfølging

- Utvikle et eget informasjonssted 
om arbeidsrett og kontraktsforhold 
– knyttet til fotballtrenere – på 
foreningens nettside/r

- Bidra med informasjon (samt 
møtevirksomhet) overfor NFF, NTF, NIH 
og andre institusjoner og organisasjoner

- Forsterke betydningen av kontrakter via 
medlemsblad, nettsider, sosiale medier, 
kronikker og på tiltak/kurs

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

RESULTATMÅL
- Innføre mer differensierte medlemskap i 

løpet av HP-perioden (Grasrot- og proff-
medlemskap)

- Alle våre medlemmer skal lett finne 
sin tilpassede kontrakt hos oss med 
veiledning.

- Være synlig i alle trenerkonflikter som 
når offentlighetens lys.

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

- Arrangere ett tiltak hvert år med fokus 
på arbeidsrett, kontraktsforhold, helse, 
forsikring, pensjon og media-håndtering

- Forsterke eksempler på gode holdninger 
blant trenere (via medlemsblad, 
nettsider, sosiale medier og på tiltak)

- Skrive minst tre kronikker i 
landsdekkende media hvert år.

- Alle utlysninger av trenerstillinger skal 
formidles gjennom våre kanaler.

2: FAGET
STRATEGI
• Støtte opp om Norges Fotballforbund 

sine tilbud innen formell utdanning av 
fotballtrenere på alle nivåer

• Påse at NFFs trenerutdanning møter 
profesjonskravene og tilfredsstiller de 
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behov bransjen krever og forventer
• Arbeide for en økt aksept for 

profesjonalisering av treneryrket innen 
topp-, bredde- (ungdom/voksen) og 
barnefotballen.

• Arbeide for at formell trenerutdanning/
kompetanse er et krav for å tiltre ulike 
trenerfunksjoner/-roller innen flere 
områder enn kun toppfotballen. 

• Videreutvikle samarbeidet med 
Norges Fotballforbund rundt formell 
etterutdanning av fotballtrenere på 
UEFA PRO-, A- og B-lisens nivå

• Etablere en dialog med Norges 
idrettshøgskole og andre universitet/
høgskoler for å bidra til å styrke den 
mer «akademiske» og pedagogiske 
trenerutdanningen.

• Bidra til at faglige impulser fra 
internasjonal fotball tilkommer norsk 
fotball og norske trenere.

VIRKEMIDLER OG TILTAK
- Utgi magasinet «Fotballtreneren» 

(papir og digitalt) og formidle 
andre fotballfaglige magasin til våre 
medlemmer og andre miljøer innen 
fotball og idrett

- Sørge for at www.fotballtreneren.no er 
ett nettsted trenere og andre deler av 
fotballmiljøet i Norge er kjent med og 
benytter

- Videreutvikle Cupfinaleseminaret som 
Norges ledende møteplass for trenere i 
alle målgrupper

- Videreutvikle Nordisk Fotball 
Trenerkonferanse som Nordens ledende 
møtested for fotballtrenere i Norden med 
fokus på spiller- og talentutvikling

- Arbeide for å utvikle flere og bedre 
etterutdanningstilbud for trenere

- Sette «kvinnelige fotballtrenere» på 
dagsordenen via «Fotballtreneren», via 
NFTs nettside og på tiltakssiden

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

- Tilbud om fag- og impulstiltak for 
trenere på klubb/lagsplan

- Bidra til at flere norske fotballtrenere 
drar ut for å hente impulser fra 
internasjonal fotball gjennom NFTs 
trenerstipend

- Sørge for at medlemmer av NFT er kjent 
med ulik utdanning for fotballtrenere, 

 kurs- og impulstilbud i Norge og i utlandet

RESULTATMÅL
- Utgi magasinet «Fotballtreneren» fire 

ganger pr. år
- Minst 4-5 nyhetssaker på www.

fotballtreneren.no hver uke
- Arrangere Cupfinaleseminaret (3 dager) 

hvert år som en møteplass for ulike 
målgrupper av fotballtrenere for faglig 
påfyll og etterutdanning (Pro, A og B)

- Arrangere Nordisk Fotball 
Trenerkonferanse hvert år (2 dager) 
som en møteplass for spiller- og 
talentutviklere i Norden 

- Arrangere 4-5 etterutdanningstilbud for 
trenere med UEFA B-lisens

- Arrangere ett tiltak hvert år med fokus 
på kvinnelige fotballtrenere

- Skrive minst tre faglige artikler hvert 
år om utdanning, fotballfaget eller 
trenerrollen (gjennom blad, nettsted, 
kronikker i media etc)

- Utarbeide noen maler for fag- og 
impulstiltak for trenere på klubb/
lagsplan, hvor erfarne trenere 
(medlemmer) engasjeres til å bidra med 
innhold og tilrettelegging

- Arbeide for å utvide NFTs trenerstipend 
og lage nærmere vedtekter knyttet til 
disse

3: FORVALTNING 
(OG ORGANISASJON)
STRATEGI
• Man skal arbeide for å ha åpenhet og 

tilgjengelighet
• Man skal arbeide for å ha en strukturert 

og effektiv organisasjon
• Man skal fremstår som en proaktiv 

organisasjon
• Man skal til enhver tid ha tilgjengelig/

tilgang til kompetanse som 
medlemsmassen etterspør

• Man skal ha en daglig leder som har 
ansvaret for den daglige driften

• Man skal arbeide for å fremme 
frivillighet og dugnad i foreningen

• Man oppretter ad-hoc utvalg, grupper 
og komiteer ved behov

• Man skal bli mer synlig i norsk fotball
• Man skal ha god økonomisk styring og 

en sikkerhet for vanskeligere tider

VIRKEMIDLER OG TILTAK
- Utvikle differensierte medlemskap 

som et virkemiddel for økt kvalitet i 
oppfølging av fotballtrenere på ulike 
nivå

- Fortsette utviklingen av IKT-verktøy 
for å fremme økt effektivitet i 
det administrative arbeidet og i 
samhandlingen mellom foreningen og 
dets medlemmer

- Sikre at inntekter fra 
medlemskontingent og egne 
arrangement utvides

- Fokus på å ivareta interessene også 
for yrkestrenere og profesjonelle 
fotballtrenere

RESULTATMÅL

ANTALL MEDLEMSKAP
- 3 000 medlemmer innen utgangen av 

2017 (80 klubbmedlemskap)
- 3 150 medlemmer innen utgangen av 

2018 (90 klubbmedlemskap)
- 3 300 medlemmer innen utgangen av 

2019 (100 klubbmedlemskap)

OMSETNING I KRONER
- Over 5,3 mill. kroner innen 2017
- Over 5,6 mill. kroner innen 2018
- Over 6,0 mill. kroner innen 2019

ADMINISTRATIVE RESSURSER
- Daglig leder (1 årsverk) + innleide 

konsulenter (1 årsverk) – 2017
- Daglig leder (1 årsverk) + innleide 

konsulenter (1,5 årsverk) – 2018
- Daglig leder (1 årsverk) + konsulent 

fast* (1 årsverk) + innleide konsulenter 
(0,5 årsverk) – 2019

EGENKAPITAL
- Til en hver tid tilsvarende en årslønn for 

ansatte i foreningen

INTERNASJONALT UTVIKLINGSSAMARBEID
NFT skal vise ett engasjement for 
mennesker som opplever fattigdom, 
konflikter, nød og diskriminering, basert 
på fotballfamiliens solidaritetstanke.

NFTs internasjonale utviklingsarbeid skjer 
i hovedsak i samarbeid med MYSA 
(Mathare Youth Sports Association) og 
MViN (MYSAs Venner i Norge).
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Norsk Fotballtrenerforening 

Årsmøte 22. mars 2017 
 

Valgkomiteens innstilling 
 
 
 
Leder:   Elin Nicolaisen   2 år 
 
Nestleder:   Mathias Haugaasen  Ikke på valg 
 
Tiltaksleder:  Knut Tørum    Ikke på valg 
 
Styremedlem:  Margunn Haugenes  Ikke på valg 
 
Styremedlem:  Ronny Holmedal   2 år 
 
1.varamedlem:  Dag Opjordsmoen   Ikke på valg 
  
2.varamedlem:  Bjørn Frode Strand  2 år  
 
 

Oslo 22. mars 2017 
 
 
Einar Sigmundstad (s.) 
Leder Valgkomiteen 
 
Lena Tyriberget (s.)    Øyvind Larsen (s.) 
Medlem       Medlem 
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Norsk Fotballtrenerforening 
Årsmøte 22. mars 2017 

 
Styrets innstilling 

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

Oslo 22. mars 2017 
 
 
 
Elin Nicolaisen (s.) 
Leder NFT 
 
Mathias Haugaasen (s.)   Teddy Moen (s.) 
Nestleder NFT    Daglig leder 
 
 




