
Tore (50) gikk fra talentfull fotballspiller til talentfull trener 

– Jeg liker å se at unge utvikler seg og oppnår drømmene 

sine 

Av Lina Johanne Haugland og Pernille Frimannslund Høie  

Mange kjenner han som trener for Elverum fotball, eller nå som trener for Eidsvoll Turn. 

Men Tore Fossum er også den eneste fra Åmot kommune som har spilt ung norsk 

landslagsfotball og scoret mål mot England. 

Vi møter Tore på et møterom på Høgskolen, Innlandet på Rena som er hans nåværende 

jobb. Han lener seg tilbake, og forteller om sin fotballkarriere  

Tore var en talentfull fotballspiller i sin ungdom. Og det var i forbindelse med en 

kretslagsturnering i Porsgrunn, at karrieren virkelig skjøt fart. - Jeg var en av de som ble bedt 

om å være igjen noen dager for å kjempe om en landslagsplass. Det tok ikke lang tid før jeg 

fikk beskjed om at jeg var tatt ut på Norge G15. 

-Hvordan var det å få denne beskjeden? 

- Jeg ble jo glad, og det var en anerkjennelse på at du hadde lykkes og gjort noe bra. Jeg kom 

jo inn på laget og ble kaptein etter en kamp. Jeg var vel det helt til det ikke var noe mer 

fotball i årgangen min før U21. 

Den første samlingen med landslaget var på en turnering i Sverige. Her ble det kamper mot 

en rekke lag: -Vi spilte mot Sverige, England, Hellas eller kanskje Portugal tror jeg. Jeg husker 

ikke helt. ler, Tore.  

Det var også her Tore opplevde sitt kanskje aller største øyeblikk som fotballspiller, da han 

scoret mot England. - Ja, det husker jeg godt.  

Et annet høydepunkt var en bortekamp mot Italia, som ble skrevet om i La Gazzetta dello 

sport. 

I en 4-års periode spilte han fast på det Norske G15 til G18 landslaget.  

 

Karriereknekk 

Da Tore ikke spilte for U18-landslaget, dro han rundt og så litt på ulike klubber. -Jeg skjønte 

at jeg ikke kunne være på Rena hvis jeg skulle henge med. Da kikka jeg litt på andre klubber, 

men fant ut at Kongsvinger passet best for meg. 

Som 17-åring flyttet Tore hjemmefra for å spille for Kongsvinger. Der endte han opp med å 

bo i tre år. -Da skulle jeg bli enda bedre fort også trente jeg veldig mye, og ble egentlig bare 

skadet. 

Det endte opp med at Tore fikk benbrudd, og betennelse i magen som førte videre til 

knekken i karrieren. -Det var da det stoppet opp.  



 

Aktiv trener 

Etter den aktive karrieren fortsatte Tore i fotballmiljøet. Snart startet han som trener, først 

for A-laget til Rena i 2006. Der han var trener i en halv sesong. Etter et tre måneder langt 

comeback for Nybergsund som spiller, var han snart tilbake på trenerbenken. - Det 

morsomste med den første tiden min i Elverum var at vi kjempa om å komme oss opp til 2. 

divisjon, men vi tapte den avgjørende kampen mot Mjøndalen.  

Året etter var det hjemmekamp mot Mjøndalen. Men fordi det ikke var bane i Elverum var 

de nødt til å spille den i Braskereidfoss. Det ble tap nok engang tap mot Mjøndalen i 

ekstraomgangene. -Jeg synes det ble kjedelig, så jeg stoppet opp og tok et friår fra 2006 til 

2007.  

I mellomtiden rykket Nybergsund opp til Adeccoligaen som var det nest høyeste nivået i 

Norge på den tiden. Da fikk han tilbudet om å bli trener der, og takket ja for så å være der i 

fire år.  

Året etter, i 2012, da han tok imot jobben, ble han hovedtrener. Det var her han hadde 

mulighet til å ha nær kontakt med mennesker, noe han likte å jobbe med. I trenerjobben 

hadde han ansvar for Kim Ojo, som i dag er en norgeskjent fotballspiller. Som blant annet 

spilte i eliteserien for Brann. Siden den gang har Tore Fossum vært hovedtrener for både 

Nybergsund og Elverum i en rekke år. Avslutningen i Elverum vil ikke Tore fortelle altfor mye 

om. -Det kom til et punkt hvor vi kanskje vokste fra hverandre, men tror ikke jeg skal si mer 

rundt det. 

I fotball har Fossum utdanningen UFA. Det er den nest høyeste utdanningen man kan få. Det 

vil si at han kan trene helt opp til Eliteserien. -Tar jeg et kurs til så kan jeg trene Manchester 

United. Hvis jeg var god nok til det. ler, Tore 

I det sivile har Tore jobb som driftsleder her på Høgskolen på Rena. Jobben har ansvaret for 

Terningen i Elverum, Rena og på Evenstad. -Så jeg kjører litt rundt. 

 

- Vær ute med fotballen 

Etter bruddet med Elverum, gikk han tilbake til jobben som vaktmester på Høyskolen, 

Innlandet på Rena. Men det tok ikke lang tid før Tore kom tilbake til fotballen igjen. Nå er 

han hjelpetrener for Eidsvoll Turn i 2. divisjon. Han forteller at han er kjempefornøyd med 

den nye trenerjobben. -Før var jeg jo sjefen, men nå er det Jarl- André Storbæk som er det.  

Nå jobber Tore mer i team enn før. -Det er morsomt å ikke sitte med alt ansvaret alene.  

-Har du noen tips til dagens ungdom med store drømmer? 

-Ja. Det er kjempekjedelig det jeg skal si. Hvis du har lyst til noe må du jobbe hardt så du når 

målet ditt. 



Fossum forteller at man blir ikke bedre ved å sitte på rommet å spille Playstation. -Vær ute 

med fotballen.  

 

Var også et hopptalent 

Tore vokste opp på Rena og har bodd der hele sitt liv, bortsett fra de tre årene han spilte for 

Kongsvinger.  -Jeg trives veldig godt på Rena. 

Som guttunge var oppveksten preget av mye idrett. - Jeg var glad i å hoppe på ski og spilte 

mye fotball med venner på fritiden. Vi var en gjeng på forskjellige aldere som møtte 

hverandre for å spille fotball.  

Det var her Fossum sin interesse for fotball startet.  

Var målet ditt å bli toppspiller? 

- Jeg tenkte vel egentlig aldri på at jeg skulle bli så god. Jeg hadde heller ikke mål om å 

komme på landslaget. 

 Interessen for skihopping var også stor, men så tok det slutt. Fotballen ble viktigere. 

-Jeg sluttet vel egentlig med hopp da jeg var på mitt beste. 

Tore kom på 6. plass i det som var Norgesmesterskapet. Han har en personlig rekord på 

rundt 110 meter. Som 13-14 åring hoppet han i den store Renabakken. Tore ler høyt av vår 

reaksjon på hans imponerende rekordhopp. 

 

-Følte aldri noe press 

Tore er samboer med Kari, og har vært det siden han var 17 år. Kari ble med Fossum til 

Kongsvinger og bodde der med han i 3 år. Etter hvert flyttet de tilbake til Rena. -Da kjøpte vi 

oss hus og sånn i 1999. Samme året fikk vi Emilie, vårt eldste barn. 5 år senere, i 2004, fikk vi 

Halvor.  

-Har familien påvirket deg på dine valg som både barn og voksen? 

- Neii, jaaa. Faren min spilte jo fotball, men jeg har ikke blitt påvirka på den måten med han. 

Har aldri blitt pressa eller noe sånt. Det var aldri sånn nå må du på trening eller nå må du 

ditt nå må du datt. Det tror jeg er viktig at hvis man virkelig har lyst på noe så må det 

komme fra deg selv. En venn eller familie kan ikke komme og bestemme for deg hva du skal 

bli eller gjøre. Det må du finne ut selv. 

-Er noen i familien din interessert i fotball? 

-Ja. Min sønn Halvor spiller jo fotball nå. Han er i startgropa, spiller litt for A-laget på Rena. 

Min datter gikk på fotball før, men slutta da hun var rundt 12 år tror jeg.  

 



Flere interesser 

I tillegg til fotball liker Tore å jakte, fiske og spille golf. Og akkurat nå i pandemien har han 

fått testet hageferdighetene ved å plante forskjellige vekster i drivhuset han har. Men 

fortsatt bruker han mye tid på fotball. I framtiden ønsker Tore sammen med Jarl André 

Storbæk å trene et lag i Danmark. -Det har vi snakket mye om. 

Så hvem vet. Kanskje ser vi Tore som trener i utlandet en gang i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 


