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TIL-legende Rune Lange tilbake i norsk fotball:

NY JOBB: TIL-legende Rune Lange skal gjøre en jobb for norsk fotball igjen. Den tidligere Tyrkia- og Belgia-proffen skal bidra til å utvikle norske klubber gjennom firmaet Fotballpro.no.
Her med døtrene Josefine og Felicia. Foto: Privat.

Skal utvikle
norske LAG
Tidligere TIL-spiss
Rune Lange skal bruke sin kompetanse i
nyetablering i fotballen.
Journalist

Anders Mo
Hanssen

anders.mo.hanssen
@nordlys.no

Bryr du deg om fotball, og TIL
spesielt, klinger navnet Rune
Lange meget godt.
Den tidligere toppscoreren i
eliteserien for TIL la opp i 2009,
etter at Trabzonspor, Club
Brugge og Vålerenga hadde
vært stoppesteder i karrieren
etter at han i Tromsø gikk stegene fra Fløya via TUIL til TIL.

Storscoreren, som nå har blitt
38 år gammel, har ved siden av
sin bankjobb i Oslo mer eller
mindre holdt seg borte fra fotballen etter karriereslutt – med
unntak av noen speideroppdrag for gamleklubben Club
Brugge.
Nå trer han inn i en ny fotballrolle, som rådgiver og profil for
det nyoppstartede firmaet Fotballpro.no.
Firmaet styres av en annen
tromsømann, daglig leder Espen Arnesen, og vil ved hjelp av
fotballprofiler tilby tjenester for
å utvikle satsingsklubber opp
til toppnivå på ulike områder.
Noen av de tjenestene er spesialtreninger, rådgivning, utleie
av trenere og kursing innenfor
speiding og lederutvelgelse.

Speiding og angrep

Blant Rune Langes oppgaver
finner man rådgivning og spesialtrening innenfor angrepsspill, i tillegg til ekspertise
innenfor speiding på spillere –
og råd om hvilke spillertyper
som kan passe klubbenes profiler.
– Jo, det stemmer. Dette er jo
en type tjeneste som egentlig
ikke tilbys per i dag i Norge. Jeg
har sagt meg villig til å bidra,
sier Rune Lange til Nordlys.
Av andre profiler som er med
på laget finner man blant andre
Tom Nordlie og tidligere
landslagskeeper Bente Nordby.
Lange tror han har noe å
komme med på sine felt.
– Jeg har jo holdt på litt med
scouting og vet hvordan det
fungerer, sier 38-åringen, som

definitivt også vet hvordan angrepsspill fungerer.
Han ble toppscorer for TIL i
eliteserien i 1999 med 23 av
TILs historiske 70 mål, og har
totalt scoret over 50 seriemål
for både TIL og Club Brugge.
– Jeg håper jo å kunne gi litt
råd der ut fra den erfaringen jeg
har, sier Lange.
– Så det kan hende du dukker
opp i Tromsø for å lære dem å
score mål?
– Hehe, ja, det er jo en mulighet for det.

Konsulent
Firmaet Fotballpro.no er relativt ferskt. De ønsker å knytte
til seg enda flere profiler i norsk
fotball for å nå ut med sin fotballrelaterte
konsulentvirksomhet.

Tromsømannen Espen Arnesen, som sitter som daglig leder, tror definitivt det finnes en
plass i markedet for dem.
– Dette er noe vi har gått og
pønsket på en stund. Det er
mange trenere og spillere som
har avsluttet karrierene sine og
ikke ønsker å bli hovedtrenere,
men likevel vil bruke sin kunnskap og sine erfaringer inn i
norsk fotball. Det er kunnskap
som til nå har forsvunnet. I tillegg er det en del fotballen kan
lære av næringslivet med tanke
på profesjonalisering i leder- og
mediabiten, sier Arnesen.
– Vi ønsker å bidra til en profesjonalisering, innenfor fotballen sine premisser, legger
han til.

