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Presenterer 

Pro Fotball Ledelse 

… med blant andre … 

 

 

O 

-  

I dette programmet får du utvikle deg som leder. Du  lærer å yte best 
mulig i de avgjørende øyeblikkene, utnytte motgang,  bygge lag, skape 
begeistring og nå din drøm. I dette programmet blir  det mindre teori og 
mest praktiske øvelser. Du kommer tett på våre mest  erfarne profiler. 
Dette er det råeste lederprogrammet for Norsk Fotba ll - Grip sjansen! 

 

 

 

Hvem? Trenere, sportslig- og administrativ ledelse. Ledere i krets og forbund. Ledere 
hos bransjeleverandører. 

Når? Samling 1: 01- 02 Februar. Samling 2: 08-09 Februar. Samling 3: 15-16 Februar. 
Samling 4: 09-10 mars. Samlingene avholdes på Ullevål Stadion. 

Pris? Samlet pris for alle 4 samlinger er 27.500,-. Det er begrenset antall deltakere, 
så vær tidlig ute med påmelding! Meld deg på her: www.fotballpro.no 

 

Jeg som leder

• Kjenne meg selv

• Håndtere press

• Trygg i lederrollen

• Lederstil

Teambygging

• Forstå spillertyper

• Bygge roller

• Bygge vinnerlag

• Prestasjonskultur

Mobilisere

• Sette hårete mål

• Skape endringer

• Få med alle på reisen

•Håndtere motstand

Strategien

• Din drøm

• Hvem er med?

• Når?

• Hvordan?

Mine utfordringer, mål og tiltak 

Ola Østby Egil ‘Drillo’ Olsen Tom Nordlie Erik Solèr Kjell Sverre Wold 



Jeg som Leder 

På første samling går vi i dybden på deg 

som leder; styrker, svakheter og lederstil. 

Deretter gir vi deg de riktige teknikkene for 

effektiv ledelse av prestasjonsgrupper. Vi tar 

i bruk lærerike og morsomme øvelser for at 
du skal videreutvikle deg i lederrollen!   

Teambygging 

Egil «Drillo» Olsen er en legende i norsk 

fotball. I sin forelesning vil Egil dele sin 

kunnskap om å bygge lag, motivere, 

bygge stolthet og nå de mål som for 

enkelte synes umulige.  

 Strategien Mobilisere 

 

 

Nærmere beskrivelse av Pro Fotball Leder 

Det overordnede målet med programmet er at du skal utvikle deg som leder og dermed 

skape bedre prestasjoner og resultater i praksis. Programmet er direkte knyttet til din 

hverdag og du får konkrete oppgaver og utfordringer underveis, samtidig som du tilbys 

tett oppfølging. 

Programmet ledes av Erik Simensen, daglig leder i Terrosa Consulting. Erik har mange års 

erfaring innen lederutvikling og prestasjonsforbedring fra Forsvaret og næringslivet, blant 

annet som Organisasjonsdirektør i ISS og HR Direktør i Get.  
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På denne samlingen får du innføring i 

gruppedynamikk; roller, teambuilding, 

coaching av prestasjonsgrupper og 

hvordan du kan bygge prestasjonskultur. 

Her får du metoder og teknikker som du 
kan ta med deg tilbake til ditt team! 

Kjell Sverre H. Wold er en av våre mest 

erfarne talentutviklere, og står bak mange av 

våre toppspillere. For mange klubber inne-

bærer mobilisering å utvikle egne talenter og 
slippe de yngre frem. Kjell forteller hvordan. 

Dersom du skal oppnå dine mål som 

leder, så må alle bli med på reisen. Lær 

hvordan du motiverer, engasjerer, 

begeistrer og bygger endringskultur. Vi 

spiller et spesialtilpasset læringsspill. Lær 

kunsten å sette hårete mål og håndtere 
omgivelsene! 

Ola Østvold er en av landets råeste 

Coach’er. Han er utdannet gestaltterapeut 

og hjelper næringslivstopper med å nå sine 

mål. Ola har en fandenivoldsk innstilling og 
gir seg ikke før målet er nådd! 

På denne samlingen skal du legge din 

plan for å realisere din drøm. Hvilke 

aktiviteter må du gjennomføre for å nå 

målet? Hvordan skal du få de rundt deg til 

å tro på din plan? Hvem vil være dine 

viktigste støttespillere, og hvor bør du 
begynne? Det er din plan! 

Tom Nordlie er en av våre mest erfarne 

trenere på toppnivå. På denne samlingen 

vil Tom dele livshendelser som har formet 

ham som leder, og gi tips på hvordan du 
kan snu dine utfordringer til din fordel … 


