
Rosenborg-filosofiens
verdi anno 2007
Rosenborg-filosofien har røtter tilbake før SEKSTIERNE. Men den ble begrepsfesta og
gjort praktisk utførbar i det moderne og profesjonelle RBK fra 1988 og utover hele
1990-tallet. Kjent gjennom kjernebegrepene Godfot-teorien og Samhandling.

Filosofien er egentlig enkel. Den er et felles sett
av tanker og idéer nedfelt i lover og regler, men
aller mest i normer, spissformulert i postulater.
Filosofien er så enkel at alle brukerne kan hoved-
trekkene og gir den et praktisk ansikt. Den gir oss
et felles SAMHANDLINGSMØNSTER som
styrer adferden vår, både på og utafor banen.

Derfor ble denne kollektivt samlende RBK-
filosofien en av de viktigste prestasjonsfaktorene
da vi presterte som best i siste halvdelen av 1990-
tallet. Slik bør det fortsatt være!

Filosofien er dynamisk, den utvikler seg sta-
dig, når den overføres til stadig nye generasjoner
av kreative kontinuitetsbærere i Rosenborg.

Noen viktige budskap og elementer i
Rosenborgfilosofien:
• Den er optimistisk og problemløsende. Alt er
mulig inntil det motsatte er bevist.

• Vi skal derfor være i forkant av utviklinga når
det gjelder effektiv spillestil og spillerutvikling.

• Vi skal ha en offensiv og effektiv spillestil:
ARTIG-ATTRAKTIV OG PUBLIKUMS-
VENNLIG FOTBALL. Vi går på banen for å gi
motstanderne problem, ikke omvendt. Vi stoler
på egen dyktighet og vårt kollektive spillemøn-
ster.

• Vi må derfor ha en offensiv, kreativ og kvalitets-
bevisst treningskultur.

• Der vi aksepterer at all prestasjonsframgang er
læring av ferdigheter! Her er det ingen begrens-
ninger. Vi kan bli like gode som de beste med
sterk tro og sterke indre drivkrefter når læringa er
effektiv ute på treningsfeltet.

• Vi leter etter spisskompetansen, godføttene til
spillerne. I Rosenborg skal du først og fremst bli
bedre der du er god fra før, da blir du lettere
bedre der du er dårlig også.

• Vi utvikler spillerne i ROLLER der de får brukt
spisskompetansen best mulig og oftest mulig.
Det lønner seg for eksempel dårlig å la Steffen
bruke kreftene på å løpe etter motstanderens

høyreback. Det må lystløperne i midtbanerollene
ta seg av.

• Vi komponerer lag der ROLLENE gjensidig
utfyller hverandre i felles samhandlingsmøn-
ster, der bevegelsene skjer i forkant av
neste situasjon.

• Vi henter bare spillere som
kan fylle ROLLER vi har
bruk for og som er
villige til å utvikle
seg i pakt med verdi-
ene i Rosenborg-filo-
sofien.

Rosenborg har
vokst seg til å bli en
mangfoldig bedrift i
unde rho ldn ing s -
bransjen. Men klub-
ben har bare ett
hovedprodukt: ET
GODT FOTBAL-
LAG! Derfor er det
spesielt viktig at de
fotballfaglige leder-
ne, ikke minst
HOVEDTRENE-
REN, oppfyller føl-
gende krav utløst av
verdiene i filosofien:

• Han må ha et over-
ordna FOTBALL-
SYN i sterkt samsvar
med Rosenborgs fot-
ballfilosofi.

• Være fotballfaglig og pedagogisk dyktig nok til
å lede læringsprosessen som utvikler enkeltspil-
lerne fysisk, teknisk, taktisk og mentalt. Bruke
spillerne i riktige Roller. Sette Rollene sammen til
et effektivt og offensivt SAMHANDLINGS-
MØNSTER. Ha fotballdyktighet og erfaring
god nok til å gjenskape dellæringselementene fra
treningsfeltet i reelle kampsituasjoner i det ferdi-
ge spillet 11 mot 11. Han må derfor ha et ideal-
bilde av samhandlingsmønsteret lagra i fotball-

kjernen, et mønster han instruerer i forhold til.
Bare slik viser han at han vet hvordan laget skal
fungere best, han blir tydelig i instruksjonssitua-
sjonene, og blir derfor TRODD av spillerne. Slik

får han autoritet!

• Han må ha gode sosiale ferdigheter, være lag-
spiller, ha evner til å lære bort alt han kan, men
samtidig være villig til å sjøl lytte til og dermed
lære alt det de andre rundt han kan, ha gode
pedagogiske ferdigheter. Da aksepterer han at
andre dyktige medarbeidere i prestasjonsgruppa
ikke er en trussel, men en ressurs, ikke bare for
kollektivet, men også for hans egen utvikling i
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pakt med postulatet: I Rosenborg spiller det
ingen rolle hvem som kommer med de gode idé-
ene – bare de kommer. Med slike pedagogiske
ferdigheter skaper han en åpen og ærlig kommu-
nikasjon utover i Rosenborgsystemet. Med
sportsdirektøren, Styret og de andre lederne.
Ikke minst med spillerne og de andre trenerne,
medisinsk – og materielt støtteapparat, med
administrasjon og marked. Bare slik blir presta-
sjonsgruppa ROSENBORG BK best når det
gjelder – SAMMEN!

• Han må ha HUMØR godt nok til å tåle det
temperamentet som må til for å skape utvikling
i en prestasjonsgruppe. Humør skaper takhøyde
og sosial romslighet, som igjen skaper trivsel og
indre drivkrefter hos alle aktørene. Humør er
derfor en viktig nødvendighet for at gruppa skal
prestere på høyt nivå over lengre tid. Han må
derfor ta HUMOREN OG HUMORISTENE
på alvor!
Det er i lys av disse Rosenborgfilosofiske verdi-
ene vi finner årsakene til at hovedtrener Tørum
ikke fikk fornya kontrakten for sesongen 2008.

Sjøl etter jubelhøsten 2006 var det nok noe
usikkerhet hos begge parter, både RBK og
Tørum. Derfor inneholdt hovedtrenerens 3-
årige kontrakt en klausul om at også Tørums
prestasjon og videre framtid i klubben skulle
evalueres etter sesongen 2007. I denne evalue-
ringsprosessen rådførte RBK-styret seg med alle
grupperinger involvert i den sportslige RBK-pre-
stasjonen. Med spillerne, andre trenere i RBK,
sportslig- og administrativ ledelse, medisinsk- og
materielt støtteapparat.

Konklusjonen var entydig og klar. Tørum er
ikke rette trener – ennå – til å lede Rosenborgs
A-lag i 2008 og videre, vurdert i forhold til de
høye ambisjonene klubben har. Topp-3 i Norge,
Europacup-deltakelse hvert år, utvikle seg til å
bli blant de 30 beste i Europa. Begrunnelse:
Tørum er fotballfaglig i utakt med for mange av
verdiene nedfelt i Rosenborgs fotballfilosofi.
Dessuten fyller han for få av de kravene som stil-
les til en hovedtrener når han skal overføre disse
verdiene til fotballpraktisk handling. Jfr. presen-
tasjonen av Rosenborgfilosofien foran.

Beslutninga om hovedtrener
Tørums avgang ble altså ikke
tatt av enkeltpersoner i RBK-
styret og i den sportslige- og
administrative ledelsen, slik
mediene gjerne vil ha det 

til, men av alle involverte i
Rosenborgs prestasjons-

apparat.

Jeg aksepterer sjølsagt Tørums rett til å være

uenig i konklusjonen. Og jeg personlig ønsker
han tilbake til Rosenborg når han er fotballfaglig
moden for en slik krevende treneroppgave.

At avgangsprosessen utvikla seg til en såpeo-
pera får mediene ta det meste av ansvaret for,
men også Tørum sjøl. Mediene tror de lever av å
selge negativitet og konflikter. Den trua har liten
sannhetsverdi, for ingen har prøvd det positivt
motsatte. Jeg har stor respekt for erfarne og dyk-
tige sportsjournalister. Men det forundrer meg
stadig at dere kan ha så sterke negative mening-
er om situasjoner i for eksempel Rosenborg dere
ikke har forutsetning for å mene noe om. Mitt
råd er, søk sannheten heller enn konfliktene.
Dere bør i hvert fall være klar over at all negati-
viteten pirrer uvitende fotballidioter til usanne,
usaklige og sjikanøse personangrep på ledere
som nettopp har som oppgave å ta avgjørelsen.
Vettuge journalister i alle media bør heller være
en motvekt mot det MENINGSPØBELVELDE
som utfolder seg i leserinnlegg, i nettavisene og
ikke minst på mangfoldet av usensurerte nettste-
der. Jeg aksepterer sjølsagt at Rosenborg kritise-
res når klubben gjør noe som er saklig kritikk-
verdig. Men jeg aksepterer ikke usanne og usak-
lige personangrep på Rosenborgs nøkkelperso-
ner og kontinuitetsbærere, her representert ved
styreformann Terje S., adm. direktør Nils S. og
sportsdirektørene Rune B og Knut T. De tre før-
ste har vært en viktig del av Rosenborgs presta-
sjonsutvikling i en 15-20-årsperiode, alle fire vil
fortsatt være det videre.

Kjære KJERNEN! Jeg er imponert over
måter dere støtter laget på Lerkendal. Også
måter dere i etterkant takla bannersjikanen i
kampen mot Lyn på. La det være klart for alle
Rosenborgere. Det er meningsløst å gå til perso-
nangrep på HOVEDVERTEN i vår egen stue!
Dessuten er det fornuftig å oftere ta en tur
innom klubbhuset – Rosenborgs Hus – for å
søke sannheten og bakgrunnen for de avgjørelser
som tas.

Rosenborgstyret ved formann Terje S. i spis-
sen tok en riktig og viktig avgjørelse tirsdag
23. oktober før Valencia-kampen.

At slutten på evalueringsprosessen ble fram-
skynda til dette noe ubeleilige tidspunktet for
Rosenborg, var etter hovedtrenerens eget ønske.
Etter det forsmedelige nederlaget på Åråsen
hadde han allerede abdisert, slik jeg oppfatta
situasjonen på treningsfeltet mandag 22. med
ferske rapporter om Valencia.

Med ny taktikk og rollemønster kreert av
Rune B, forsterka av Trond H. og Knut
Torbjørn, konkretisert av en spionerende
Valencia-observatør fra Spania og etter hvert
akseptert av Tørum, ble avgjørelsen en vektig
letningsfaktor for spillerne som utløste en enorm
offensiv energi.

Da laget gikk på banen mot Valencia onsdag
24. oktober, visste spillerne sjølsagt om Tørums
avgang. De hadde jo sjøl vært med på beslut-
ninga. Den offensive energien ga laget kraft nok
til å fortelle Valencia gjennom handling helt fra

starten i sedvanlig Rosenborgstil: På Lerkendal
er det VI som bestemmer, uansett hvor god mot-
standeren tror de er.

Når dette skrives, sitter jeg på toget fra Valencia
til Cartagena. Jeg har hatt gleden av å kampere
sammen med Mestalla-heltene noen dager både
før og etter kampen. 

Og mitt Rosenborghjerte er
fremdeles særdeles varmt og

stolt etter opplevelsen av
praktprestasjonen i Valencia.

Og jeg er igjen særdeles 
optimistisk når det gjelder

Rosenborg-framtida.

Klubben bygger nå en fotballfaglig plattform i
pakt med verdiene i sin egen filosofi. Det er ikke
nødvendig å finne opp hjulet en gang til i
Rosenborg!

Jeg har opplevd en harmonisk og sprudlende
prestasjonsgruppe – også før Valencia-kampen.
Ikke minst en ledelse som gjensidig vokser
gjennom å dele sine kunnskaper og erfaringer i
både formelle og uformelle diskusjoner.
Hovedtrener Trond H. er Rosenborger og derfor
definitivt ingen revirvokter. Og hans kraftfulle
energi bestråler positivt hele prestasjonsgruppa.
Trond H. tilhører framtida i Rosenborg. Kvitt
mediamaset, sprudler også Rune B. igjen. Hans
spesielle fotballfaglige spisskompetanse må fort-
satt prege Rosenborg.

Sesongen 2007 som så ut til å kulminere i en
nasjonal fiasko, har endra seg til internasjonal
suksess. Og kan ende i den beste Champions
League-prestasjonen i Rosenborg-historien.

Først handler det om 
Chelsea på Lerkendal. Men

milliardlaget har også bare 22
føtter samtidig ute på matta.

Det hjelper lite når disse
møter 22 GODFØTTER.

Noen kritikere vil hevde at denne epistelen er
subjektiv og inhabil i sine ytringer, vurderinger
og konklusjoner. De har helt rett. Men jeg må da
fortsatt være meningsberettiget når jeg snart i 50
år har vært inhabilt habil i Rosenborgs utvikling.

Jeg ønsker derfor alle Rosenborgere et godt
nytt fotballår.

Nils A.


