Invitasjon til

TRENERTUR TIL LONDON
19. – 22. oktober 2018

Norsk Fotballtrenerforening gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer til
ny TRENERTUR til engelsk fotball. Turopplegget går fra fredag 19. oktober
til mandag 22. oktober 2018. Gjennom fire dager vil man få innsikt i hvordan
klubber som Tottenham Hotspur og Arsenal utvikler fremtidige toppspillere og
hvordan trenerne arbeider for å skolere spillerne til profesjonell fotball.
• Utreise fra Gardermoen fredag
19. oktober kl. 08.10. Med
Ryanair direkte til London.
Ankomst London Stansted
Airport kl. 09.15 lokal tid.
• Retur fra London Stansted
Airport mandag 22. oktober kl.
19.05. Med Ryanair direkte til
Oslo. Ankomst Gardermoen kl.
22.10.

Bosted:
Holiday Inn London, Kensington
High Street – 4-stjerners hotell
sentralt i London

Avlysning:
Vi forbeholder seg retten til å
avlyse turen hvis det ikke er nok
deltakere som melder seg på
(minst 30 deltakere for å kunne
gjennomføre trenerturen).

Opplegg:
Temaet på studiereisen
vil være ”SPILLER- OG
TRENERUTVIKLING I ENGELSK
FOTBALL”. Det er sterke bånd
mellom norsk og engelsk fotball,
og hensikten med turen er å gi
kursdeltakerne et blikk inn i det
arbeidet som gjøres i verdens

mest lidenskapelige fotballnasjon.
• Besøk til to fotballakademier
(Tottenham og Arsenal)
• Møte med erfarne
spillerutviklere og trenere i
engelsk fotball
• Observasjon av aldersbestemte
fotballkamper
• Coaching på treningsfeltet
under ledelse av engelske
instruktører
• Kamp i Premier League (vi vil
ha opplegg til to ulike kamper).
• Kamp på akademinivå
(aldersbestemt fotball)
• NB! Kan også evt. bli
reiseopplegg til en kamp i
League Championship
• Turen er godkjent av NFF som
10 timer etterutdanning for
UEFA B-lisens trenere.

Pris:
• Grunnprisen er kr 7 995,(fredag - mandag) pr. person
som inkluderer følgende:
• Flyreise Oslo Gardermoen
– London Stansted t/r inkl.
flyskatt og øvrige avgifter.
(Ryanair)
• Stansted Express fra flyplass til
London t/r samt noe transport
under oppholdet

• T-banekort (Underground)
Zone 1-2
• 3 netter på 4-stjerners hotell i
twin-rom med engelsk frokost
• Ankomstmåltid – tradisjonell
publunsj inkl. drikke
• Reiseledere fra Norsk
Fotballtrenerforening
• Kursopplegg (3 dager) –
utarbeidet av NFT
• Kursbevis etter gjennomført
program

Tillegg:
• Frivillig avbestillingsbeskyttelse
er kr 750,-pr. person
• Enkeltromstillegg kr 2 700,- for
3 netter
• Billetter til kamp(er) kommer i
tillegg.

Ta kontakt for påmelding og
ytterligere informasjon:
Rolf Aage Børresen
Mob: 489 92 445
E-post: rolf.aage.boerresen@
fotballtreneren.no
Vi har maks. kapasitet til ca. 40
personer, så her gjelder det å
handle raskt. Først til mølla...
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