
Program:
• Besøk på akademiene til Brentford 
(fredag) og West Ham (mandag).
• Møte med erfarne spillerutviklere og 
trenere i engelsk fotball.
• Felles middag – møte med manager- 
legenden Dave Bassett. (fredag).
• Mulighet for å se Premier League live 
(lørdag og søndag). Aktuelle kamper:
 • Brentford – Wolves
 • Arsenal – Nottingham Forest
 • Fulham – Everton
 • Crystal Palace – Southampton
• Women´s Super League:
 • Arsenal – West Ham
 • Chelsea – Aston Villa
• Andre kamper:
Championship: Luton-Sunderland.  
League One: Charlton-Ipswich. League 
Two: AFC Wimbledon-Harrogate Town, 
Leyton Orient-Salford City. 
• Reiseledere fra NFT: Åge Hareide,  
generalsekretær Teddy Moen, PR-mann 
Geson Gunnarsson, redaktør Ivar Thore-
sen.
• Deltakelse på turen gir 10 timer god-
kjent etterutdanning for trenere med 
UEFA B-lisens.

Reiseopplegg:
• Utreise med Norwegian fra Oslo Luft-
havn Gardermoen fredag 28. oktober kl. 
07.10, med ankomst London Gatwick kl. 
08.40.
• Retur fra London Gatwick mandag 31. 
Oktober kl. 17.40, med ankomst Oslo 
Lufthavn Gardermoen kl. 20.50.
  NB! NFT har et antall rom til kr 500,- pr. 
natt på Thon-hoteller på Gardermoen 
for deltakere som måtte ha behov for 
overnatting før eller etter turen.

Hotell:
• Copthorne Tara Hotel – godt 3-stjer-
ners hotell i Kensington, sentralt i 

London med kort vei til T-bane, shop-
pingmuligheter, restauranter/puber og 
attraksjoner.

Pris:
Grunnprisen er kr 8 495,- (fredag - man-
dag) pr. person som inkluderer følgende:
• Flyreise Oslo Lufthavn Gardermoen – 
London Gatwick Airport t/r inkl. flyskat-
ter og innsjekket bagasje. (Norwegian)
• Buss fra flyplass til hotell t/r samt noe 
transport under oppholdet
• 3 netter på 3-stjerners hotell i 
dobbeltrom/twin-rom med engelsk 
frokost inkludert
• Felles middag på hotellet fredag (drik-
ke betales av den enkelte)
• Reiseledere fra NFT/IØR
• Faglig opplegg

Tillegg:
• Enkeltromstillegg: Kr 3 600,- for tre 
netter.
• Kampbilletter kommer i tillegg.

Avlysning:
Vi forbeholder oss retten til å avlyse 
turen hvis det ikke er nok deltakere som 
melder seg på (minst 30 deltakere for å 
kunne gjennomføre trenerturen).

• Påmelding: fotballtreneren.no 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Teddy Moen
Tlf.: 918 85 123
e-post: teddy.moen@fotballtreneren.no 

PS! Vi har maks. kapasitet til ca. 40 plas-
ser, så vær rask.   

Bli med på 
FOTBALLTUR TIL LONDON
28. – 31. oktober 2022

Norsk Fotballtrenerforening blåser liv i en god tradisjon og inviterer sammen med Indre 

Østfold Reisebyrå til ny TRENERTUR til engelsk fotball. Med tidligere landslagssjef, topp-

trener og Englandsproff Åge Hareide som en av reiselederne, drar vi til London fra 28. til 

31. oktober for en kombinert faglig og sosial tur.

www.ior.no


