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Bakgrunn for etablering av foreningen:
Coaching har de senere årene hatt en nærmest eksplosjonsartet vekst. Det har etterhvert
vokset fram et behov om å få på plass en overordnet organisasjon som påser at coaching og
NLP utøves på et høyt faglig nivå.
I 2004 ble Den Norske Coach Forening (DNCF) etablert, og er offentlig registrert i
Brønnøysundregistret. Hensikten med foreningen har blant annet vært å:







Fremme forståelse for og utbredelsen av Coaching og NLP i Norge som fag - både
i næringslivet og på det private plan
Skape et miljø som sikrer at Coaching og NLP utøves på et høyt faglig nivå
Påse at de etiske retningslinjer blir ivaretatt
Sikre at medlemmene er velkvalifisert til å utøve coaching og NLP
Arbeide for offentlig godkjenning av NLP- og coachingutdannelser i Norge
Beskytte tittelen Coach

Medlemmer:
Ved årsskiftet hadde foreningen 12 godkjente enkeltmedlemmer og 4 utdanningsinstitusjoner
i Oslo, Stavanger og Bergen. I løpet av januar har flere enkeltmedlemmer meldt seg inn, og to
utdanningsinstitusjoner har meldt sin interesse. Alle søknader er ennå ikke ferdigbehandlet.
Markedsføring:
DNCF har hatt begrensede økonomiske midler, men har fått oppmerksomhet gjennom Dagens
Næringsliv, Ukeavisen ledelse, lokale aviser og TV Norge.
I tillegg har flere av utdanningsinstitusjonene hatt flere artikler i aviser og ukeblader- blant
annet KK, Eva og Cosmopolitan. Dette er indirekte med på å markedføre foreningen.
Forespørsel fra større aktører i markedet
Statens vegvesen kontaktet DNCF for å forhøre seg om hvilket prosedyrer vi har for å
håndtere større statlige oppdrag.
Problemet som de opplever, er at coachingindustrien er basert på en rekke enkeltmannsforetak
som ikke klarer å ta store oppdrag.
Dette er et viktig tema som må diskuteres på årsmøte.

Samarbeid med andre branseorganisasjoner
DNCF var i dialog med Dennis Jørstad og Jan Georg Kristiansen i ICF Nordic i løpet av
oktober 2005. Bakgrunnen for dette var at det i lengre tid har foregått gnisninger mellom ICFog NLP coachere. Vi ble enig om at vi ikke skulle ”skyte” på hverandre, og heller vurdere
muligheter for samarbeid.
ICF nevnte at de i løpet 2006 ville kalle inn til et møte med forskjellige aktører i
coachingbransjen for å bygge broer.
Økonomi
DNCF (Se vedlagte årsregnskap) har i løpet av året hatt en driftsinntekt på kr 24041,70 som
et resultat av innbetalte medlemsavgifter.
Driftskostnader omfatter leie av lokaler og etablering av internett.
Arbeidsinnsats
Det har vært et betraktelig arbeid som er lagt ned i etableringen av DNCF.
I utgangspunket var det arbeidet med den formelle registreringen og etablering av vedtekter.
Deretter utarbeidelse av logo og websider. I ettertid har arbeidet bestått av administrasjon,
markedføring, svar på henvendelser fra publikum og arbeid med registrering av medlemmer.
De aktørene som har arbeidet med foreningen, er selv i en etableringfase med egne bedrifter.
Styret vil særlig takke Reidun Havnes, Anne-Lise Grønvold og Gunnar Holmen for en
kjempegod innsats.
Ellers vil vi takke alle medlemmene for svært nyttig informasjon og innpill i forskjellige
saker, og ikke minst god oppbakking når det har stått på som verst !
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