


Fotballstiftelsen

• Paraplyorganisasjonen for gatelagene som 
er etablert i norske toppklubber

• Det første gatelaget i Norge ble etablert i 
Fredrikstad i 2011. 

• Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 for å 
arbeide med rammebetingelser, 
retningslinjer, faglig utvikling, prosjekter og 
synlighet av gatelagene og deres aktiviteter

• Forankret i NFF og NTF

• Daglig leder Arne Knoph og prosjektleder 
Morten Giæver



• In order of appearance

• Kongsvinger på vei + flere

• Idretts-Norges største 

samfunnsprosjekt

Den voksende
gatelagsfamilien



Gatelagsmodellen 

virker 

• Vi leverer rundt 5.000 rusfrie timer 

hver eneste uke – året rundt

• Rusfrie timer blir til rusfrie dager, 

rusfrie uker og til slutt rusfrie liv

• Klubbenes unike posisjon i 

lokalmiljøet åpner for 

oppsiktsvekkende resultater

• Samarbeid med de offentlige 

tjenestene og næringslivet 

(partnere) forsterker resultatene

Mer enn 

1000
registrerte 

Gatelagsspillere   

i 2021

Vi produserer

5000
rusfrie timer            

hver eneste uke

28
gatelag i 

klubbene i 

toppfotballen

Passerer

500
spillere ut i lønnet 

arbeid og skole 

siden 2015



Viktigheten av 
rutiner og 
meningsfull aktivitet

• Gatelagene er en arena hvor spillerne får faste rutiner, 
meningsfull aktivitet og følelse av mestring

• Ledes av sentrale og gode fotballfolk – midt i klubbens 
hjerte

• Det å få struktur i hverdagen, utvikle bedre fysisk form og 
trene spillerne til en fremtid i arbeidslivet er et viktig fokus



Gatelagene er for 
mange en effektiv 
vei ut av rusen

• For noen finnes det ikke flere 
kurs og tiltak å gå på, men på 
Gatelagene fanger vi opp 
noen av dem som står lengst 
utenfor arbeidslivet. Vi gir 
ingen opp. 

• Gjennom faste rutiner, fysisk 
aktivitet og trygge rammer 
skapes utgangspunkt for varig 
endring.



Oppmøte

• 1054 spillere var totalt innom 
gatelagene i 2021 (mot 742 i 
2020)

• Ukentlig møtes (i snitt) over 400 
gatelagsspillere på trening 
(Økning med over 100 fra 2020)

• 463 spillere hadde sitt første 
møte med gatelagsfotballen i 
2021



Resultater

• 96 spillere i lønnet arbeid i 
2021! (53 i 2020) 

• 59 deltid og 37 heltid

• 35 spillere har begynt på 
skole eller i utdanning

• 72 spillere har startet i 
arbeidstrening

• Siden Fotballstiftelsen ble 
etablert i 2015 har over 450 
spillere kommet ut i lønnet 
arbeid eller skole



Hva slags jobber 
får
gatelagsspillere? 



…og snart
kommer låta
“Samhold på ekte” 

• Skrevet av Stabæk-kaptein 
Aleksander Pavlovic

• Slippes på Spotify 23. september

• Hitpotensiale langt utenfor 
gatelagsfamilien



Idretts-Norges største samfunnsprosjekt

Samhold på ekte…



Formidlingstall 
2021

96
spillere i 

lønnet 

arbeid

72
spillere i 

arbeids-

trening

35
spillere i 

skole / 

utdanning

Vite mer?

• Les om Gatelagsmodellen: 
https://gatelaget.no/om-
fotballstiftelsen/gatelagsmodellen

• Se sentrale videoer i Gatelags-TV

https://gatelaget.no/om-
fotballstiftelsen/gatelags-tv

• Hør historiene i Gatelagspodden
https://gatelaget.no/om-
fotballstiftelsen/gatelagspodden

• Sjekk nyhetene og finn fakta om aktiviteten 
på Gatelagsportalen https://gatelaget.no/

• Ta kontakt med daglig leder Arne Knoph på 
97057400 / arne.knoph@fotballstiftelsen.no
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