
 

 

Velkommen til det største og viktigste fotballseminaret i Trøndelag ! 

 

«Trøndersk Fotballseminar» (TFS) arrangeres i år for sjette gang og for hvert år har antall deltagere 

vært stigende og i 2018 hadde vi nesten 150 deltagere.  

Hovedhensikten med TFS er å samle den trønderske fotballfamilien bestående av ledere, trenere, 

dommere og spillere og gjennom seminaret markere at nok en sesong er tilbakelagt. Med et 

fagprogram hvor deltagerne kan få tilgang til dyktige fagfolks erfaringer og kompetanse så tenker 

vi at seminaret skal være et pusterom etter en lang sesong. I tillegg til å sette ekstra pris på noen 

av få av deltagerne så skal seminaret også være en sosial møteplass hvor man kan dele 

opplevelser fra sesongen rundt et godt måltid med god drikke. 

I år har vi laget et fagprogram som spinner rundt lederskap og mentalitet. Gjennom foredrag og 

samtaler med dyktige fagfolk ønsker vi å gi deg en mulighet til å reflektere over egen praksis, dele 

erfaringer med andre og delta i gode fagdiskusjoner. Vi er svært ydmyke og takknemlige overfor 

alle våre bidragsytere og det er på plass sin plass å gi en ekstra stor takk til våre trønderske 

toppklubber som bidrar med sine ledere og trenere. Dette viser at i Trøndelag spiller topp og 

bredde på samme lag. Like takknemlige er vi overfor de breddeklubbene som bidrar med sine 

erfaringer og våre samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan gjennomføre seminaret. 

En fast del av TFS er at vi deler ut priser til årets trenere, årets dommere, årets leder, årets 

barnefotballklubb, årets ungdomsfotballtrener og Bjørn Eriksens Minnepris. I år skal vi også dele ut 

årets inkluderingspris, årets Kvalitetsklubb og TFS’s hederspris. Det er selvsagt slik at det er mange 

som fortjener ros og oppmerksomhet for sitt bidrag i trøndersk fotball. Prisvinnerne representerer 

det beste i dere alle som hver dag til at barn, unge og voksne kan få spille fotball, utvikle seg og 

får med seg den gode bagasjen 

I fjor satte vi ekstra fokus på jenter i fotball og utviklingen av norsk jente/kvinnefotball. I år følger vi 

opp dette med bl.a å invitere landslagstrener Elise Richardsen og ikke minst gjennom en god 

seanse hvor vi får vite mer om Ørn og RBKs planer for å styrke trøndersk toppfotball for kvinner.  

Spillerutvikling er alltid et viktig tema. I år velger vi å se på dette temaet og fagområdet med litt 

andre vinklinger. Hva kreves mentalt for å nå toppen ? Hvordan utvikler man den rette mentalitet 

? Hvilken rolle kan og bør foreldre spille inn mot «talentet» i utviklingen på vei mot toppen ? 

Under følger mer informasjon om program/tidskjema, deltageravgift og link til påmelding. 

 



 

 

Lørdag 9.november 

Kl.1200 Registrering og innsjekk 

Kl.1300 Åpning 

Kl.1315 «Hvordan utvikle en  prestasjonskultur som trener» ?          

Steinar Lein (hovedtrener Tr.-Ørn) og Mali Næss (kaptein Tr.-ørn) og Line Danielsen 

(doktorgradsstipendiat). Vert: Ann-Iren M.Skevik 

Kl.1405 «Hvordan håndtere stress i kamp som dommer» ? 

Psykolog Vegard M.Johansen, Henrikke Nervik (FIFA-dommer) og Jonas Johnsen 

(dommertalent). Vert: Kjell Alseth 

Kl.1440 Pause 

Kl.1450 «Hvordan håndtere press som trener» ? 

                Eirik Horneland (Hovedtrener Rosenborg BK.) Vert: Tor Asle Kleveland 

Kl.1530 Pause med bevertning 

Kl.1545 «Fra talent til toppspiller – hva kreves mentalt» ? 

                Stig Inge Bjørnebye (Sportsdirektør Rosenborg BK.). Vert: Trond Nordsteien 

Kl.1630 «Hvordan være en god foreldre til et talent» ? 

Gudrun Engen (mor til A-landslagsspill Ingrid Syrstad Engen) og Trond Henriksen (far til Markus 

Henriksen). Vert: Jan C.Sørli 

Kl.1700 Pause 

Kl.1715 «Blir Trondheims-ørn til Rosenborg BK. – og hvordan utvikler vi norsk kvinnefotball 

videre» ? 

Ragnar Slettestøl (styreleder Tr.-Ørn), Ivar Koteng (styreleder Rosenborg BK.) eller Tove 

M.Dyrhaug (daglig leder Rosenborg BK.), Tore O.Sandvik (Fylkesordfører og fotballtrener) og 

Elise Richardsen (landslagstrener Norges Fotballforbund). Vert: Jan-Roar A.Saltvik   

Kl.1750 «Treneren i med- og motgang» 

Svein Maalen (Hovedtrener Ranheim TF.) og Roar Vikvang (Hovedtrener Stj./Blink).                                 

Vert: Christer Basma 

Kl.1830 Avslutning dag 1  
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Søndag 10.november 

 

Kl.1000 «Workshops – Runde 1» 

                

  W1 Dommerutvikling 

  «Utvikling av mental beredskap som dommer» v/Kjell Alseth og Vegard M.Johansen 

   

W2 Klubbutvikling og jentefotballutvikling 

«Hvordan utvikler vi jente- og kvinnefotballen fremover» ?   

Oppdal IL - Jenter og kvinner i alle ledd 

“Lansering av kvalitetsklubb 2.0” 

Slik får vi med mange frivillige i vår klubb, Gimse IL                                           

                        v/Tommy Bang-Larssen, Ann-Iren M.Skevik  

   

  W3 Trenerutvikling 

  «Hvordan jobber jeg som trenerveileder i klubb» ?  

  v/Tor A.Kleveland, Jan C.Sørli, Christer Basma og trenerveiledere i ulike klubber 

   

W4 Spillerutvikling 

  «Slik jobber vi på j15-landslaget»  

  v/landslagstrenerne Elise Richardsen og Trond Nordsteien 

 

Kl.1115 Pause 
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Søndag 10.november (forts.) 

 

Kl.1130 «Workshops – Runde 2» 

                

  W1 Dommerutvikling 

  «Gjennomgang av nye spilleregler for 2020-sesongen» v/Kjell Alseth 

   

W2 Klubbutvikling og jentefotballutvikling 

«Hvordan utvikler vi jente- og kvinnefotballen fremover» ?  

“Slik satser vi på jentene i Strindheim” 

“Lansering av kvalitetsklubb 2.0” 

Vår reise mot å bli NFF Kvalitetsklubb                                        

                       v/Tommy Bang-Larssen, Ann-Iren M.Skevik 

 

  W3 Trenerutvikling 

  «Hvordan jobbe som trenerveileder i klubb» ?   

  v/Tor A.Kleveland, Jan C.Sørli og Christer Basma 

   

W4 Spillerutvikling 

  «Slik jobber vi på feltet – praksisøkt på Øverlands Minde» (praksisøkt)  

  v/landslagstrenerne Elise Richardsen og Trond Nordsteien 

 

Kl.1245 Pause 

 

Kl.1300 Lunch 
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«Deltagerpakker – og avgifter» 

Deltagelse seminar lørdag, søndag og festmiddag lørdag: 

1600,- p.p. 
 

Deltagelse seminar lørdag og festmiddag lørdag: 

1200,- p.p. 
 

Deltagelse seminar lørdag uten festmiddag lørdag: 

650,- p.p. 
 

Deltagelse seminar søndag inkl. Lunch: 

650,- p.p. 
 

Overnatting reserves via påmelding til følgende priser: 

Enkeltrom: 855,- 

Dobbeltrom: 1055,- 

 

 

«Påmelding» 

Påmelding gjøres ved å bruke vedlagte link. Det er kun gjennom å bruke linken det er mulig å 

melde seg på «Trøndersk Fotballseminar 2019» 

https://fotball.formstack.com/forms/tfs_2019 

 

 

 

  

DELTAGERAVGIFT - PÅMELDING                                                                                       

TRØNDERSK FOTBALLSEMINAR 2019 

HJERTELIG VELKOMMEN PÅ                                          

TRØNDERSK FOTBALLSEMINAR 2019 

https://fotball.formstack.com/forms/tfs_2019
https://fotball.formstack.com/forms/tfs_2019

