
24. – 26. august 2007 

Idrettsparken, Orkanger
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Fredag 24. august
Orkdal kulturhus – idrettspolitisk seminar

18.30-19.00 Registrering

19.00-21.00 Utvikling av norske 

 fotballspillere

 - innlegg og paneldebatt

21.00-21.30 Informasjon om 

 Trenerskolen

Lørdag 25. august
Idrettsparken – Trenerskole

Tema: Instruksjon og coaching 

- individuell-, gruppe- og lagcoaching

09.00-10.30  Økt 1

11.00-12.30  Økt 2

12.30-13.15  Lunsj

13.30-15.00 Økt 3

15.00-16.30 Økt 4 

17.00 Avreise buss til Lerkendal

19.00 Rosenborg - Vålerenga

21.00 Retur buss til Orkanger

Søndag 26. august
Idrettsparken – Trenerskole

Tema: Instruksjon og coaching

- individuell-, gruppe- og lagcoaching                

10.00-11.00 Spesialtrening målvakt

11.30-13.00 Økt 5

13.00-13.45 Lunsj

14.00-15.30 Økt 6

15.30-16.00 Avslutning/kursbevis

 

Nils Arne Eggen
Norges absolutt mest suksessrike 
klubbtrener med utallige serie- og 
cupmesterskap. Født og oppvokst 
i Orkdal – og med sterke følelser 
for dalføret og fotballen spesielt. 
Nils har nå “pensjonert” seg, men 
har fremdeles klare meninger og 
et stort engasjement både innen 
fotball og i samfunnet forøvrig. 
Opphavet til gofot-teorien og  
fadder for Eggens Trenerskole.



Knut Torbjørn Eggen
Sportsdirektør RBK. Født og  
oppvokst i Orkdal, med naturlig 
sterke fotballgener. Knut Tor-
bjørn har vært aktiv spiller i 
Orkdal IL og Rosenborg og har 
også landskamper for Norge. 
Han har tidligere trent Aalesund 
og Moss – og har ført Fredrik-
stad fra 2.divisjon tilbake til 
Tippeligaen. Knut Torbjørn er 
i likhet med sin far fadder for  
Eggens Trenerskole.

Per Mathias Høgmo
Toppfotballsjef NFF. 
Høgmo har trent Rosenborg,  
Tromsø og Moss. Har også vært 
trener for flere aldersbestemte 
landslag og har ledet Norges kvin-
nelandslag både i VM-sluttspill og 
ikke minst til OL-gull i 2000. 

Jørn Jamtfall
Keepertrener Rosenborg 
og for Norges A-landslag. 
Har over 100 kamper for  
Rosenborg. Jørn har også  
representert Norge. Er også  
engasjert i Trøndelag Fotballkrets 
der han jobber både med keeper-
trenere og unge keepertalenter. 
Jørn vil først og fremst ta seg av 
keeperdelen på Eggens Trener-
skole. 

Ola By Rise
Assistenttrener på det norske 
herrelandslaget i fotball. Han var 
keeper på Rosenborg fra 1977 til 
1995. Ola By Rise spilte hele 457 
kamper for Rosenborg.  andre se-
rierunden i sesongen 2006. Som 
Rosenborg-spiller var han med på 
å vinne 7 seriegull og 4 norges-
mesterskap.

Knut Tørum
Hovedtrener for Rosenborg 
Ballklub. Han har tidligere vært 
aktiv fotballspiller i eliteserien 
som midtbanespiller for Brann. 
Tørum har trent Kolbotns A-lag 
og Moss han var assistent under 
Per Mathias Høgmo på dame-
landslaget i 2000-sesongen da 
laget tok OL-gull. Tørum tok over 
RBK fra slutten av juli 2006, da 
lå klubben ca. midt på tabellen, 
men Tørum klarte å lede laget til 
seriegull. 

Åge Hareide
Trener for det norske herreland-
slaget i fotball. Har mangeårig 
bakgrunn fra norsk og internas-
jonal fotball, både som spiller og 
trener. Som spiller var han innom 
Hødd, Molde, Manchester City og 
Norwich City. Han spilte 50 kam-
per på det norske landslaget og 
scoret 5 mål.
Han trente Helsingborg og 
Rosenborg til seriemesterskap, 
og Molde og Helsingborg til hvert 
sitt cupmesterskap.



Eggens Trenerskole 
- en unik fotballopplevelse –

Eggens Trenerskole har som mål å øke kunnskapsnivået til så vel ferske 
fotballtrenere som trenere med mer erfaring. Nils Arne og Knut Torbjørn står 
som hovedansvarlige for det faglige innholdet, noe som i seg selv garanterer 
for en opplevelsesrik, lærerik og hyggelig trenerskole! Idrettsparken med 
kunstgressbane og Orklahallen, er arena for Eggens Trenerskole. I løpet av 
helga vil det bli aktiviteter med praktisk og faglig innhold. Nils Arne og Knut 
Torbjørn står i spissen for dette – og har som vanlig med seg andre kjente 
fotballprofiler. Unge talentfulle fotballspillere fra nærområdet tas ut som 
objekter på trenerskolen. De vil oppleve å bli trent og instruert av noen av 
landets beste og mest profilerte fotballtrenere, noe som både er motiverende 
og lærerikt for disse unge guttene og jentene. Trenerskolen har som vanlig 
lagt inn tur til Lerkendal for å se Rosenborg.

Idrettspolitisk seminar 
– Utvikling av norske fotballspillere – 

Vi setter fokus på norsk og internasjonal fotballpolitikk, og de konsekvenser 
og utfordringer dette medfører for klubbene og fotballen som folkesport 
i Norge. Det blir innledninger samt paneldebatt med deltakelse av kjente 
personer. Seminaret er en del av trenerskolen, samt at det er åpent for 
publikum kun på seminaret. Seminaret arrangeres i Orkdal kulturhus.

Internett: www.orklafk.no
E-post: post@orklafk.no
Telefon: 995 25 494
 
Deltakeravgift Trenerskole: kr. 1.500,- 
(inkl. trenerskole, seminar, lunsj, bekledning, buss og billett Lerkendal).

Deltakeravgift kun Seminar: kr. 100,-

Betales inn til konto 4270 06 08985
 
Påmelding er godkjent når innbetaling er registret. 
”Først til mølla-prinsippet” gjelder!
 
Eggens Trenerskole har avtale med Bårdshaug Herregård 
for de som ønsker overnatting.

Direkte kontakt for bestilling:
Tlf. 72479900 eller post@baardshaug.no 
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Orkla FK`s samarbeidspartnere:


