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    pr. 1/2 dag eller 2.400,- for hele dagen.  Ved deltakelse på begge kursene er lunsj 

inkludert.  

 

Kampanalyse. Motstanderanalyse. Scouting. Individuell utvikling 

13. oktober, UBC Ullevaal 

For tredje år på rad arrangeres landskamp-vorspiel med fotballfaglig påfyll og fokus på fotballtaktisk 

arbeide. Etter vårt seminarprogram er det duket for Norge – Slovenia i UEFA National League! 

Lise Klaveness 
«Et tilbakeblikk på VM og et fremoverblikk på Norsk Fotball» 

Analysedagen 2018 

Rune Soltvedt 

«Slik velger jeg 
spillere» 

Christian Michelsen 

Thomas Brantsæter 

Konferansier: 

Arne Scheie! 

 

 

Lise Klaveness har lang erfaring som spiller på klubb- og landslag og som en populær 

ekspertkommentator. I sommer dekket hun Fotball-VM i Russland, og nå tar hun fatt på sin 

nye jobb som Direktør for NFF sin Elitefotballavdeling. Hva passer da bedre enn å se tilbake 

på VM og internasjonal toppfotball, for å så speide inn i fremtiden for norsk fotball?  

Fotball er både kunst og 
vitenskap. Men hva 
kjennetegner lag og spillere 
som gjør det bra? Hva 
kjennetegner vellykkede 
cornere? Hva kjennetegner 
vellykkede pasninger? Hva 
er Elo-rating som FIFA nå vil 
begynne å bruke? Dette er 
noen av spørsmålene som 
professor Hvattum vil gi deg 
svar på! 
 

KBK har tatt Eliteserien 
med storm, og sentralt i 
arbeidet er et grundig 
analysearbeide før og 
etter kamp. Her kommer 
du tett på suksesstreneren 
og får et innblikk i hvordan 
han og trenerteamet sys-
tematisk benytter video-
analyse i sitt arbeide med å 
bygge selvtillit og positiv 
energi i laget! 

I 2014 rykket Brann ned i 

Obos-ligaen for første 

gang siden 1987. Soltvedt 

ble hentet inn som 

Sportssjef, og har siden 

vært sentral i arbeidet med 

å bygge «Nye Brann». 

Hvordan jobber klubben 

med spillerlogistikk? Hva 

er forskjellen på en god 

spiller og en god Brann-

spiller? Dette er tema Rune 

vil berøre i sitt innlegg! 

 

Pris seminar: 990,- 

Kl.10.00 – 14.30 

«Spillerlogistikk i Brann» 

«Slik velger jeg spillere» 

«Bygging av lagets selvtillit 
i analysearbeidet!» 

Jørn Kvamme 

«Eliteserien 2018» 

Har Eliteserien blitt bedre? 
Hva er det som er 
annerledes i Eliteserien nå 
enn tidligere? Hvem vil 
kjempe om medaljene i 
årets Eliteserie? Jørn 
Kvamme er analyse-
ekspert i Eurosport, og pre-
senterer sine tall og 
vurderinger når kun få 
runder gjenstår av årets 
Eliteserie! 

«Fotballens Sannheter» 

Lars Hvattum 

Påmelding:  
https://www.deltager.no/analysedagen2018 

Henvendelser: bi@fotballPro.no  

Som deltaker får du også gratis invitasjon til å delta på NFF 
miniseminar m/ Jan Åge Fjørtoft fra kl. 15.00 

https://www.deltager.no/analysedagen2018
mailto:bi@fotballPro.no

