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Tippeligaen 2016  

Tippeliga-klubbenes budsjetter i 2016 

1. Rosenborg: 159,5 millioner kroner 

2. Molde: 107 millioner kroner 

3. Viking: (estimert) 100 mill. kroner 

4. Brann: 95,8 mill. kroner 

5. Strømsgodset: 93,5 millioner kroner 

6. Odd: 66 mill. kroner 

7. Lillestrøm: 65 mill. kroner 

8. Vålerenga: 60-65 mill. kroner 

9. Aalesund: 60 mill. kroner 

10. Haugesund: 59 mill. kroner 

11. Tromsø: 52 mill. kroner 

12. Start: 49 mill. kroner 

13. Bodø/Glimt: 48 mill. kroner 

14. Sarpsborg 08: 42,7 mill. kroner 

15. Stabæk: 40 mill. kroner 

16. Sogndal: 33,4 millioner kroner 

Prestasjon i forhold til budsjett 

 

1. Sarpsborg (resultat 8 plasser bedre enn budsjett) 

2. Haugesund (resultat 6 plasser bedre enn budsjett) 

3. Sogndal (resultat 5 plasser bedre enn budsjett) 

4. Odd (resultat 3 plasser bedre enn budsjett) 

5. Brann (resultat 2 plasser bedre enn budsjett) 

6. Rosenborg og Ålesund (likt) 

7. Stabæk (resultat 1 plass dårligere enn budsjett) 

8. Strømsgodset, Vålerenga, Tromsø og Bodø/Glimt (resultat 2 plasser dårligere enn budsjett) 

10. Molde (resultat 3 plasser dårligere enn budsjett) 

11. Start (resultat 4 plasser dårligere enn budsjett) 

12. Viking og Lillestrøm (resultat 5 plasser dårligere enn budsjett) 

 

Diskusjon 

 

Det er viktig å være klar over at dette gjelder hva som er budsjettert og ikke reelle regnskapstall. 

Det kan ligge feilkilder både i oppgitt budsjett og justeringer underveis. Uansett synes jeg det er 

interessant å se på disse tallene. Det sier noe om hvilke klubber og trenere som får mest ut av 

pengene, og kan i så måte indikere noe om kvaliteten på treningsprosessen. Jeg synes spesielt at 

Haugesund og Sarpsborg har gått under radaren og fått lite oppmerksomhet for prestasjonene 

sine. De har fått mye mindre mediaomtale de fem siste sesongene enn for eksempel Molde, Odd, 

Strømsgodset og Rosenborg. Disse lagene har også levert de senere år, men det er verd å tenke 

nøyere over hvilke miljø som har mest å tilføre norsk fotball. I denne sammenhengen mener jeg 

at det er to veier til toppen; 1) overlegne budsjett eller 2) en overlegen prosess. Det er sistnevnte 

jeg har beskrevet i min fotballfilosofi; http://fotballforkids.no/nyheter/  

 

Tippeliga endelig tabell 2016 

 

1) Rosenborg  

2) Brann  

3) Odd  

4) Haugesund  

5) Molde  

6) Sarpsborg  

7) Strømsgodset  

8) Viking  

9) Ålesund 

10) Vålerenga  

11) Sogndal 

12) Lillestrøm  

13) Tromsø  

14) Stabæk  

15) Bodø/Glimt  

16) Start  
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