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Fotballstyret 2018
Funksjon

Navn

Oppgave

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tore Bjelland
Gry Tjernshaugen
Håkon Olaussen
Kirsti Langvatn
Erik Moskvil
Arne Kyrkjebø
Bjørnar Heggdal

Styreleder
Nestleder/Anl./Sportslig Jenter
Marked
Økonomi
Kvalitetskl/Sportslig Ung/Senior
Arrangment/Sportslig barn
Dugnad og Utstyr

I tillegg har følgende møterett og / eller har møtt etter behov: Erik Pettersen (Styreleder i hovedstyret),
Geir Harald Smith (Sportssjef Fotball), Henrik Johansen (Ansv. Marked NIF), Petter Garder (Barnefotball)

Engasjementsstillinger
Funksjon
Sportssjef
A-lags ansvarlig
Rekruttlag/Ass. A-lag
Akademiansvarlig
Barnefotballansvarlig

Navn
Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Petter Garder

Dommerkoordinator
Sportslig leder Jentefotball
Baneansvarlig

Morten Malsten
Trond Halvorsen
Gry Tjernshaugen/Geir Harald
Smith

Kommentar
Holdt i rollen fra høst 2015
Tok over 2. halvår 2015
Tok over 2. halvår 2015
Akademiansvarlig siden 2015
Petter Garder gikk inn i rollen fra
1.desember 2017
Leder jentefotball og SU Jenter.

NIF Fotball i 2018
Styrets aktivitet
Styret avholder, som tidligere, månedlige styremøter, med fokus på en statusgjennomgang av alle
definerte områder/roller; Økonomi, Marked, Media, Arrangement, Anlegg, Sportslig og Kvalitetsklubb.
Hver har sine oppgaver som følges opp og utføres mellom styremøtene. Det blir også avholdt flere
arbeidsmøter etter behov i tilknytning til de ulike sakene. I 2018, har fokus vært på å fortsette utviklingen
av NIF Fotballs organisasjon, gjennomføring av planlagte arrangementer, fortsette utvikling av
Ungdomsfotballen og Barnefotballen for å nevne noen områder.
Fotballstyret har også i 2018 tett dialog med Hovedstyret, og har deltatt i flere møter organisert av
hovedstyret. I denne dialogen er vi opptatt av å diskutere de endringer som gjennomføres i Nesodden IF
Fotball, organisering og struktur rundt prosesser og håndtering av disse i tråd med NIF som idrettslag.
Arbeidet som Styret i Nesodden IF Fotball har hatt fokus på i 2018 spenner seg naturlig nok over flere
områder. Vi ønsker i det nedenforstående å gi en kort redegjørelse for hvilke områder vi har jobbet med i
året som har gått, og deler dette inn i noen hovedkategorier:
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Organisering
Sportslig
Arrangementer i 2018
Anlegg
Marked
Økonomi

Organisering
Vi ble som klubb, løpet av 2017, godkjent som Kvalitetsklubb. Dette er et tegn på at den
organisasjonsstruktur og de prosesser som er etablert for vår klubb, holder et godt nok nivå til at det blir
anerkjent innenfor kravene som stilles av NFF. Vi er naturligvis både stolte og glade for det, samtidig som
vi innser at det er mye arbeid igjen for å nå den mål og ambisjoner vår klubb har og bør ha innenfor dette
området. Til tross for at vi har blitt godkjent som Kvalitetsklubb er det en lang rekke områder hvor vi føler
vi fortsatt har mye å forbedre som klubb. Spesielt mener vi at vi har stort forbedringspotensiale rundt den
generelle kommunikasjonen innad i klubben, samt til klubbens medlemmer. Vi hadde i år ambisjoner om
å få etablert en tydeligere kommunikasjonsstruktur mellom klubbledelse og alle våre trenere, samt
foreldre. Dette var viktig både for å sikre en bedret informasjonsflyt, samt å skape nødvendig forankring
av viktige retninglinjer, slik som vår Sportsplan. En av rollene som vi mente vil være instrumental for å
oppnå dette var Barnefotballansvarlig. Til tross for at denne var på plass i begynnelsesen av 2018,
undervurderte vi ressursbehovet knyttet til en slik rolle, og besluttet i løpet av året og utøke denne
betraktelig.
Vi må konkludere med at vi brukte lenger tid på å etablere den strukturen vi ønsket, som vi mente ville
skape det nødvendige grunnlaget til å forbedre kommunikasjon. Organisasjonselementer som Sportslig
Utvalg, og Trenerforum, ble først endelig etablert mot slutten av sesongen, noe som naturlig nok er under
de forventninger som var satt av styret.
Nesodden IF Fotballs Sportsplan ble ferdigstilt tidlig i 2017, og både dokumenterer og forklarer den
sportslige retning som vi som klubb ønsker. Sportsplanen er ment å være et styrende dokument, og
samtidig verktøy vi ønsker at alle våre trenere skal ha et forhold til. Vi har fortsatt en jobb å gjøre når det
gjelder forankring av Sportsplanen i klubben vår, da vi opplever at for få av våre trenere har lest den.
Vi er en stor fotballgruppe på Nesodden, det innebærer et behov for mange administrative og sportslig
administrative oppgaver som må utføres på daglig basis. Vi er som klubb helt avhengig av våre mange
flinke frivillige, uten disse blir det altfor krevende og kostbart å drive en så stor fotballgruppe. For at våre
frivillige skal kunne bidra mest mulig optimalt til fordel for alle barna og klubben, må organiseringen av de
mer sportslig administrative oppgavene og de krevende treneroppgavene være bedre og mer profesjonelt
organisert og gjennomført. Dette vil i tillegg til å forbedre våre sportslige resultater, være med på å gjøre
det bedre og mer givende for alle våre frivillige, samtidig som det vil kunne øke dugnadsånden for alle
våre foreldre. Vi har tatt gode steg mht organiseringen av Nesodden IF Fotball, men ser det som
essensielt at denne utviklingen fortsetter også i 2019. Konseptet rundt «ikke foreldrebaserte» trenere i
ungdomsfotballen har gitt gode resultater så langt, men vil fortsatt se ytterligere utvikling etterhvert som vi
får mer erfaring rundt gjennomføring. Videre er struktur, gjennomføring og utvikling av Barnefotballen et
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fortsatt fokus i 2019, hvor organisatoriske elementer som Sportslig Utvalg, Trenerforum og Barnefotball
ansvarlig er satt, men som fortsatt må utvikles og forbedres i form og utførelse.
Vi rapporterte om utfordringer med Akademiets utvikling i 2017, og har i 2018 hadde en ambisjon om å
redusere underskuddet, samt legge en klarere plan for å sikre at vi kan fortsette å ha et slikt tilbud i
klubben. Vi har i løpet av året gjort noen forbedringer mht kommunikasjon og markedsføring, samt at vi
har forbedret fleksibilitet mht påmelding og betaling. Da våre potensielle deltakere i stor grad er barn i
alderen 7-12, blir forflytning til Berger en utfordring vi som Klubb må finne en løsning på. Uten en reell
løsning på dette, vil mange av våre spillere som ønsker å delta på Akademi rett etter skoledagen
avsluttes, være forhindret fra å delta. Det er startet en utredning av løsning rundt et transporttilbud som
kan representere en mer langsiktig løsning på utfordringen. Dette innebærer vurdering rundt investering i
egen minibuss, som bør driftes av NIF, og er således en beslutning som ikke kan tas av Nesodden IF
Fotball alene.
Det ble, i det Årlige møtet i februar 2018, presentert en mer detaljert fremstilling av medlemsutviklingen
de siste 7-8 årene, da det på forhånd var ytret ønske om dette. Denne presentasjonen hadde som formål
å gi en innsikt i hvordan endring av medlemssystem har medført en redusert kvalitet på medlemstallene
de siste årene, og at en opplevelse av en tydelig reduksjon av meldemmer viser seg å ikke være reelle.
Dette virker nå å være mer stabilt etter at nytt medlemssystem er etablert og historiske feil er ryddet opp i.
Vi har for 2018 et medlemstall på 823, som er en økning fra 2017.
Vi har som mål å skape best mulig vilkår for utvikling av alle spillere i alle alderstrinn, uavhengig av
ambisjonsnivå. Vi ønsker å bygge et godt og utviklende miljø både rent sportslig og i en viktig sosial
arena. Utvikling av en slik klubb betyr også et fokus på en sportslig langsiktig utvikling, fremfor
kortsiktighet og fokus på enkeltresultater. Vi ønsker å rekruttere og utvikle egne spillere til klubbens
Junior satsningsnivå, A-lag og også til toppfotball generelt. For å få til dette må alle lag i barne- og
ungdomsavdelingen ha et tilrettelagt og koordinert treningsopplegg, som følger klubbens sportslige plan
og retning. Vi må rekruttere og utvikle kvalifiserte trenere i barne- og ungdomsfotballen, så vel som i
senior fotballen.
NIF fotball vil som klubb ha en overordnet plan og retning for det sportslige og sosiale aspektet, samt
bygge en sterk kultur basert på hele idrettslagets grunnprinsipper. Og med dette som utgangspunkt
forsøke å skape og opprettholde den «røde tråden» i alle trinn og nivåer i klubben. Med et slikt grunnlag
blir det mulig å sette spesifikt fokus på seniorfotballen og samtidig fokusere riktig på barne-og
ungdomsfotballen, uten å miste blikket på klubbens overordnede utvikling og de synergieffektene som
kan tas ut av det å ha en «rød tråd».
NIF Fotball vil naturligvis også for 2019 ønske å organisere klubben slik at vi i størst mulig grad utnytter
ressursene vi har i hele bredden av klubben. For å kunne oppnå dette, vil vi sørge for at vi legger til rette
for riktig fokus på riktige områder.
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Organisasjonen for 2019 vil se ut som følger:

Fotballstyret

NIF Styret

Mediasansvarlig (MS)

Leder: Tore Bjelland
Nestleder: Gry Tjernshaugen

NIF Administrasjon
Marked
Sportssjef

Leder SU Barnefotball

Leder SU Ungdom og Senior

Sportslig Utvalg–Barnefotball/Jentefotball
Leder SU , Sportssjef, BFA, OA, FPA, BA

Barn- og ungdomsavdeling

Klubbutvikler
Treneransvarlig (TA),
Leder Trenerforum (LT),
Akademi Ansvarlig (AA)
Fotball Akademi
Ansvarlig Akademi
Akademi Ansvarlig (AA)

Sportslig Utvalg – Ungdom og Senior
Leder SU, Sportssjef, Styrerep., A-lagstrener, SU Barn-og
Ungdom rep.

Senior avdeling

Sportslige roller

Administrative roller

Sportslige roller

Barnefotball Ansvarlig (BFA)

Dommerkoord. (DK)

Senior A
Trenerteam

Barnefotball 6-12 år
Trenere og lagledere

Matrialforvalter (MF)

Ungdomsfotball 13-19 år
Trenere og lagledere

Baneansvarlig (BA)

Damer Senior - Oldgirls/Veteran Herrer
Trenere og lagledere

Fair Play Ansvarlig (FPA/SS))

Oppstartsansvarlig (OA/BFA)

Kvalitetsklubb Ansvarlig (KA)

Senior B
Trenerteam
Junior 1
Trenerteam

Bildet over viser organisasjonsstrukturen slik den er ved inngangen til 2019. NIF fotball vil med en slik
organiseringen ha en Sportssjef som har ansvaret for klubbens sportslige utvikling og alle de sportslige
operative oppgavene som en så stor fotballklubb som NIF Fotball vil ha.
Vi er i 2019 kommet til et punkt hvor 4 styrerepresentanter, inkludert Styreleder, vil tre ut av styret, og
hvor ny leder og 3 styrerepresentanter skal velges inn. Valgkomite har naturligvis i god tid før Årlig møte
satt igang nødvendige prosesser for å kunne presentere et forslag til ny leder og styrerepresentanter som
stiller til valg på Årlig møte februar 2019. For å sikre at et bytte av så mange styrerepresentanter og
Styreleder får en mest mulig flytende overgang uten at vi mister moment i viktige oppgaver, har sittende
Styre og Styreleder vært positive til å etablere en overgangsprosess med kommende styre så fort
Valgkomite fikk avklart hvilke som stiller til valg. Dette for å sikre mest mulig kontinuitet og overføring av
kunnskap om pågående prosesser. Samtidig må vi som klubb være åpne for at elementer satt i virkning
av sittende styre, vil kunne endres og at slike endringer kan være positivt for klubben. Det er til klubbens
beste at nytt blod kommer til som tilfører nye ideer og vinklinger på hvordan videre utvikling kan skje. Vi
har stor tro på at et nytt Styre og en ny Styreleder, med samme mål om å gjøre det som er best for
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Klubben,vil fortsette forbedring av de områdene som har hatt en positiv utvikling, og justere og endre på
områder hvor nødvendig utvikling ikke har vært tilfredstillende.

Kvalitetsklubb
Nesodden IF Fotball fikk i juni 2017 godkjennelse som Kvalitetsklubb, nivå 1. Arbeidet frem til
godkjennelse har vært et prosjekt som har gått over to år. Fotballen har med dette blant annet fått
utarbeidet en struktur for klubben herunder beskrivelse av alle nøkkelroller, rutiner rundt økonomistyring,
ny sportsplan etc. (se http://nesoddenfotball.no/#, kvalitetsklubb)
Arbeidet har vært omfattende og utfordrende blant annet fordi vi er en fleridrettsklubb.
Fokus 2019 blir å sørge for at klubben følger denne strukturen og at vi til enhver tid følger og oppfyller de
krav som Kvalitetsklubb setter.
Styret har ikke diskutert å gå videre med nivå 2, da man vil se hvordan implementeringen og
oppfølgingen av nivå 1 fungerer først.

Sportslig
A-lag Herrer
A-laget gikk inn i 2018 sesongen med mål om å heve seg betraktelig fra den skuffende 2017 sesongen.
Etter 2 strake tap i begynnelsen av sesongen var det mange som trodde dette ville bli en umulighet. Men
tap ble raskt snudd til seiere og positive opplevelser. Sesongen gjennom var man lenge med å kjempe
om en topp 3 plassering, men noe svake resultater mot slutten av sesongen gjorde at laget til slutt endte
på en 6 plass.
Msa benyttet i 2018 totalt 29 spillere hvor 23 av de er lokale nesoddengutter, noe som er et ekstremt høyt
antall. Det var totalt 13 spillere fra jr avdelingen som fikk spilletid med a-laget. Her var det stort sett 3-5
som spilte fast mens resten hadde små innhopp.
Ole Kristian Grime ble kåret til årets spiller på a-laget
Toppscorer ble Kim Viken med 18 mål

Vinteren
Vinteren var skremmende lik det den har hvert de siste 2 årene. Oppmøte på trening var godt gjennom
vinteren, og selv om stallen kun telte 16 mann var det ikke få folk på trening. Dessverre så fikk vi ikke spilt
nok treningskamper gjennom vinteren. Det var et etterslep etter høsten som gjorde at vi ikke kunne
begynne å booke kamper før slutten av desember og de fleste lag var da ferdig booket for lengst. Dette
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gjorde at vi gikk inn i seriespillet med for lite kamptrening, noe som gjenspeilet seg i de 2 første kampene
som endte med tap.
Vårsesongen
Treningsoppmøte blir av en eller annen grunn alltid dårligere når vårsesongen begynner. Vi klarte oss
greit gjennom april, men i både mai og juni var oppmøte altfor dårlig. Heldigvis hadde vi et meget godt
grunnlag fra vinteren og resultatene ble ikke lidende av at det var svakt oppmøte.
Man tok totalt 19 poeng på vårsesongen med 6 seiere 1 uavgjort og 4 tap.

Høstsesongen
Høstsesongen skulle bli noe tyngre enn hva våren hadde vært. Der man tok med seg en god fysisk form
fra vinteren inn i seriespill, så ble vi gjennom høsten lidende av at vi hadde for dårlig oppmøte på trening
både før og etter ferien. Vi mistet også 2 spillere fra a-stallen gjennom sommeren og i tillegg så var Erik
Nakkerud ute hele høsten, og Dennis Tjershaugen spilte kun 4 kamper på høsten før han opererte
håndleddet. Dette førte til at en allerede tynn stall nå var helt på stålet. Det var også spillere som ikke
hadde gjort en god nok jobb i ferien slik at laget i helhet var markant dårligere trent på høsten enn på
våren.
Man tok totalt 15 poeng på høsten med 5 seiere og 6 tap.
Rekrutt/MSB
Sesongen endte med nedrykk til 6.divisjon for msb. Opprinnelig var det en gruppe på 16-18 spillere som
skulle være med å spille rekrutt fotball. Denne gruppen ble raskt mindre grunnet skader og at folk
prioriterte bort kamper, med en ekstremt tynn a-stall som ikke kunne bidra mye heller så ble det generelt
et tøft år for rekrutt laget. Man mobiliserte med junior og guttespillere som gjorde en formidabel jobb med
å stille opp slik at man fikk fullført sesongen uten å trekke laget. Og det ble foretatt det man kan kalle et
kontrollert nedrykk.
Junior 1
Sesongen 2018 var av varierende karakter for jr-laget. Man var gode på hjemmebane og gikk nesten hele
sesongen uten å tape på KGB før helt mot slutten av sesongen. Borte så var man ustabile i
prestasjonene som førte til at man havnet midt på tabellen.
Troppen hadde mye utskiftninger til sommeren da fire mann dro til USA, som gjorde at relasjonene og
tryggheten ble noe svekket.
Men i Sverige og Skøvde Cup så gjennomførte man veldig bra. Nok en gang kom man til finalen, hvor
man tapte mot hjemmelaget etter å ha spilt store deler av kampen med en mann mindre etter at keeper
ble utvist.
I Norway Cup var det duket for nabooppgjør mot Drøbak i gruppespillet som endte med uavgjort og 3-3.
Man gikk videre til A-sluttspillet, men måtte se seg slått av et fysisk fransk akademilag fra Bordeaux.
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Junior 2
Vi tjuvstartet 2018-sesongen med en kickoff-samling på Berger en helg i november 2017. Nærmere 40
gamle og nye Jr-spillere var samlet til en helg med treninger, treningskamper og god mat. Samlingen ble
vellykket, og forhåpningene til sesongen 2018 var store.
Vi startet året med nesten 40 mann på første trening, men etterhvert stabiliserte det seg med 25-30 mann
på treningene. Vi tilbød 3 treninger i uka, og mange av spillerne var svært ivrige. Siden vi var så mange
spillere, valgte vi å melde opp to lag: Jr2 i 3. divisjon og Jr3 i 4. divisjon.
Jr2 åpnet med uavgjort i første kamp, men deretter gikk det tyngre. Det ble stort sett tap i kampene frem
mot sommerferien, men bortsett fra i et par kamper der vi fikk kjørt oss skikkelig, var vi spillemessig ikke
langt etter våre motstandere. Dessverre ble det etterhvert vanskelig for gutta å motivere seg for kampene,
og da vi så vidt klarte å stable et lag på beina til den første høstkampen, skjønte vi trenerne at det ikke
var mulig å holde sesongen ut med to lag. Vi valgte derfor å trekke Jr2 fra seriespillet, og heller
konsentrere oss om Jr3.
Jr3 åpnet med tap men slo en av favorittene (Kolbotn 3) på bortebane i neste kamp, til tross for at vi
nesten ble rundspilt. God stemning hjem fra Sofiemyr:). Sesongen bar preg av store variasjoner i
prestasjonene, med både seire og tap. Høstsesongen ble noe bedre enn vårsesongen, og i en jevn serie
endte vi opp litt under midt på tabellen. Med seier i siste kamp hadde vi endt over midten, så det var små
marginer. Uansett, her var det mye å bygge videre på.
Vi hadde planlagt å være med på Hamkam talentcup nivå 3 på høsten, men cupen ble ikke arrangert på
Jr-nivå det året, så da ble det ingen cuper på oss siden ingen av oss trenere kunne lede laget i Norway
cup.
Uansett, det ble et trivelig år for oss trenere og spillere, med hyggelige gutter som spiller fotball fordi det
er gøy, og det er tross alt det viktigste:) .

G16
Dette var 2002 sitt siste år sammen som guttespillere, før man skulle ta turen opp jr-spillere etter endt
sesong.
Man hadde en liten tropp fra start av og slitasjen ble dermed stor og man fikk aldri helt den rytmen eller
flyten som man kunne ønske. I løpet av en lang sesong så var det både oppturer og nedturer i
seriespillet. Mot soleklar serievinner Oppsal spilte mann 2-2 på hjemmebane, mens man slo de lokale
rivalene fra Follo på hjemmebane med 1-0. På bortebane var man langt mer ustabile og svingte i
prestasjonene.
I cupspillet så vant man to futsal-turneringer i Moss tidlig på sesongen etter godt spill. I Ham-Kam cup
kom man til b-sluttspill og etter at man slo ut Ull-Kisa i kvartfinalen etter en meget god kamp, sa det stopp
i semifinalen da man ikke hadde spillere igjen til å stille med mer enn 10 mann fra start.
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G15
G 15-1 har blitt ledet av Geir Harald Smith, Martin Lundquist og Ove Johansson. Lagleder: Nina Gravråk.
G15-1 har hovedsakelig bestått av Treningsgruppe 1 (TG 1), som har bestått av 18 spillere med fokus på
fotballglede og sportslig utvikling. I tillegg har hospitanter fra Treningsgruppe 2 deltatt med jevne
mellomrom.
Laget har hatt en bra sportslig utvikling under året, og sluttet på 5. plass i seriespillet under våren, Gutter
15 år 1. div. avd. 03. Kun 2 poeng bak 4:e plassen, som hadde medført kvalik til Interkretsserien 2019.
Under høsten sto til slutt G15-1 som serievinner i Gutter 15 år 1. div. avd. 01 etter noen nervepirrende
høst-kamper. Laget viste stor vinnervilje og mental styrke i de avgjørende kampene, og vant velfortjent
serien. Dermed kvalifiserte seg laget til 1.divisjonsspill i 2019 (kun lag nr. 1 og nr. 2 i G15-høstserien).
G 15-1 gikk til kvartsfinale i A-sluttspillet i Skadevi Cup i Skövde (Sverige), hvor laget tapte en jevn kamp
mot svenske Hovslätts IF, som gikk til finale. I Norway Cup ble laget slått ut i 1/32-dels finalen
mot Høybråten/Stovner (0-1).
I Nesodden Elitecup var laget mentalt utslitt etter en tøff høstsesong, og endte til slutt på en 6.plass.
I innendørscupene gikk lag 1 til finale i Moss FK cup, og lag 2 ble slått ut i kvartsfinalen. I Sprint Jeløy cup
ble det sluttseier for lag 1 i G15-klassen, etter at lag 1 slått ut lag 2 i kvartsfinalen.
G15-2 laget har i sesongen 2018 bestått av 12 - 14 spillere.
Denne sesongen har vi spilt i 3. divisjon. Et nivå som har passet oss utmerket. Laget har bestått av noen
spillere som er motiverte og som har lyst til å spille for 1. laget mens andre igjen spiller kun fordi en møter
kompiser og for at fotball er gøy.
Med en såpass liten tropp har vi gjennom hele sesongen vært avhengig av å få spillere både fra 1. laget,
men også fra 04. Dette har fungert utmerket. Resultatet på tabellen ble sånn midt på og det er vi meget
godt fornøyde med. Mange tette, fine kamper.
Det ble dessverre ingen sommercup på oss da for mange var borte på ferie. I vår egen flotte Breddecup
bet vi godt i fra oss, men de edle medaljene glapp.
Sesongen 2018 er vi godt fornøyde med, og i skrivende stund er det nå 13 stk som trener seg opp til
sesongen 2019.

G14
I flere år på rad har årgangen vært velsignet med mange kompetente trenerkrefter i teamet rundt
gruppa. I tillegg har foreldregruppa vært positive og aktive, og sammen har spillere, trenere og foreldre
bidratt til at sesongen 2018 ble et veldig fint år for våre fotballgutter. Antall spillere i gruppen har vært
stabilt, selv om langtidsskader/vokseproblematikk har rammet oss noe. Når vi teller opp har 41 spillere i
årgangen deltatt i seriespill for Nesodden G04.
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Vintermånedene ble brukt til å implementere spilleprinsipper fra 9-erfotballen de hadde i 2017, som med
små justeringer, men med større grad av forflytning, kunne overføres direkte til 11-fotballen.
Vi så allerede i 11-kampene de spilte i 2017 at gutta syns det var moro. Vi fortsatte suksessen fra 2017
med å planlegge doble treningskamper, slik at alle gutta fikk spille i to kamper (nivå1 og nivå 2) arrangert
etter hverandre. Små ting som gjør gruppa sammensveiset.
I januar arrangerte gruppa innebandyturnering i Bakkeløkka-hallen. Et tilbud som var til alle ungdommer
på trinnet, ikke bare fotballspillerne. Det ble en super kveld, hvor både gutter og jenter deltok, og hvor det
faktisk var et av G04-lagene som slo Fagerstrands innebandygutter i finalen.
I februar stilte årgangen med tre 5-erlag, hvor nivå 1-laget kjempet seg til finalen hvor det endte med tap.
I april stilte vi med to blandede lag i HeggedalsCup. Ett av lagene kom til finalen her også.
Hele vinteren hadde årgangen med spillere på Landslagsskolen. Noah Risberg og Daniel S. Lunde deltok
fra G04, mens treningsgruppens eneste G05-gutt, Arnt Strøm, var med i sin årgang. Noah utviklet seg til
en stødig back i løpet av sesongen, og ble etterhvert et sikkert kort på kretslagets høyre back plass.
Daniel fikk også noen kretskamper på høsten, da som spiss.
I serien meldte vi på lag i 1.divisjon, 2.divisjon og ett 9-erlag i 3.divisjon. Slik fikk spillerne både ulik
spillform og nivå å prøve seg på.
1.divisjonslaget spilte til tider veldig god fotball i 2018. Vi nærmet oss hele veien de beste lagene i Oslo,
og avsluttet sesongen med å spille 0-0 mot den suverene avdelingsvinneren KFUM. Laget ble in sin
avdeling nr. 5 med serien 18 8-2-8 44-44 26 poeng. Dette gjorde at vi poengmessig ble det 12 beste laget
i Oslo.

2.div.laget fikk tøffe konkurranseforhold, men spillerne har en super innstilling og spiller alltid til fløyta går,
uansett hva stillingen er. Og kampene mot Vålerenga ble vunnet både hjemme og borte, uten å slippe inn
mål. Tallenes tale ble nr. 8 av 9 lag: 16 3-0-13 21-83 9poeng.
9-erlaget i 3.divisjon ble en morsom arena, hvor spillere fra alle nivåer deltok i kampene. Dette styrker
samholdet og gutta er supre til å glede seg over andres suksess. Kampen mot Abildsø hjemme huskes
godt; 5 minutter ut i andre omgang gikk bortelaget opp i 1-4 ledelse, men gutta snudde kampen og vant
5-4! Tallene: 18 6-2-10 53-68 20 poeng.
I juni ble det arrangert diskotek i Klubbhuset på Berger hvor oppunder 100 ungdommer i 2004-årgangen
deltok. Dette var et supert arrangement dratt i land av foreldregruppen, og ble godt mottatt av
ungdommene!
På sommeren reiste nivå 1 til Skadevi-Cup, og etter en tøff start spilte laget seg stort opp, og reiste til slutt
hjem med pokalen som bevis på seier i B.-sluttspillet. For andre året på rad dro vi med to lag til Kattegat
Cup i Grenå i Danmark. Moro for gutta å oppleve at jentelag som deltok husket gutta fra året før, fordi
gutta var så hyggelige. Her spilte Nivå 1-laget flere gode kamper, og slo til slutt Borgen klart i
bronsefinalen. Hele 30 gutter deltok på turen, som må kalles en suksess for miljøet og samholdet. (Ps.
Det er allerede påmeldt 31 gutter til 2019-happeningen - Gothia Cup!) Vi dro senere på sommeren med
ett nivå 2-ag til Kråkerøy Cup, hvor gutta lå på hytta til en av guttas foreldre. Flott opphold og fin turnering
for gutta!
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BreddeCup ble gjennomført av foreldregruppa på beste måte, hvor 24 spillere fikk delta i en eller flere
kamper. Under EliteCupen spilte nivå 1-laget periodevis årets beste fotball, men kreftene tok litt slutt og
det endte med tap i bronsefinalen.

Året ble avsluttet med deltakelse i RomjulsCup på Manglerud, hvor vi hadde to lag i breddedelen og ett
lag i elite-del. Alle lagene fikk 4 kamper, og plasseringskampen i breddedelen endte med ett Nesoddenlag på hver side av midtlinjen. Moro med en jevn intern batalje som siste kamp.
I det vi går inn i 2019-sesongen har årgangen nok en gang flere spillere på sone og kretslagstiltak. I vinter
er det Noah Risberg, Daniel S. Lunde og Leo Lenoci som representerer Nesodden blant de beste
spillerne i Oslo.
Verdt å merke seg er at det i årgangen er rundt 1/3-del som også driver med andre idretter (f.eks.
basketball, tennis, håndball) i tillegg til korps. Idrettsglede og kameratskap er det viktigste!

G13
Hovedtrener: Djordje Milosavljević . Den 4. januar begynte jeg å jobbe i Nesodden IF og overtok årskull
2005 med 30 spillere.
I første møte fikk jeg informasjon om at G05 har delt inn laget i 3 nivåer.
Dette var ikke nødvendigvis et realistisk bilde. Etter å ha sammenlignet med andre lag, var det klart at vi
bare har 3-4 nivå én spillere, 7-8 nivå to spillere og de fleste av spillerne var nivå tre og fire.
Deres fotballferdigheter var på et variert og tildels lavt nivå, slik at jeg måtte starte med fokus på utvikling
av fotballferdigheter. I første periode jobber vi mest med å forbedre alle typer teknikk. Vi hadde en avtale
med sportslig leder om å fokusere på å utvikle spillere, og at resultatene ikke var det som var viktigst.
Kamper og cuper kronologisk:
• I februar deltok vi i Moss cup med tre like lag. Resultat: Et lagt til ¼-finalen, mens de andre to lagene
ikke kom videre fra gruppespillet.
• Før sesongstart spilte vi treningskamper i februar og mars mot Vålerenga (tap), Oppegaard (seier),
Nordby (seier) og Sprint Jeløy (tap)
• Serie kampene nivå 1:
Spilte kamper 18 kamper, hvorav 4 seire, ingen uavgjort og 14 tap.
Første del av sesongen var vi litt uheldige da vi haddde 4-5 nivå 1 spillere ute på grunn av skader. Det
var en av grunnene til at vi ikke lykkes i å utvikle laget optimalt. Et resultat av dette er imidlertid at vi gjør
nivå 2-spilleren bedre da de spilte mange kamper for nivå 1.
På slutten av vårsesongen, i kamp mot Skeid ble det vist store fremskriitt. Et knepent tap 3-2 tap der ett
poeng forsvant i aller siste sekund.
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Høstsesongen spilte vi for det meste med et komplett lag, og vi hadde stor fremgang både som et lag og
individuelt. Vi tapte 6 av 8 kamper, men hvis man ser nærmere på resultatene ser vi at vi har spilt jevne
kamper mot blant annet KFUM, Kolbotn og Skeid.
• Skadevi cup - Vi hadde blandet lag med 15 spillere på forskjellig nivå. Vi hadde store problemer med
skader etter første kamp. Vi passerte ikke gruppespillet.
• Fjordline cup - Vi hadde stort sett med nivå 1 spillere, men litt utur resulterte at vi ikke kom videre fra
gruppespillet.
• HamKam cup - Etter gruppespillet spilte vi i B-sluttspillet og tapte dessverre finalen.
• Nesodden Bredde cup - Vi vant denne cupen. Etter en "lang" sesong var dette en veldig bra erfaring og
mulihget til å bekrefte hardt arbeid og progresjon som vi hadde i høstsesongen. Det var en god
opplevelse for spillere, samt en god måte å avslutte fotballåret 2018 på.
2005 spillerne hadde stor hadde stor fremgang i 2018:
Teknisk, fysisk, taktisk og individuelt.
2005 årgangen har sendt 4 spillere og 1 målvakt til Sone trening. Beklageligvis gikk ingen av spillerne
videre til uttak, men vi må se oss fornøyd at vår målvakt gikk videre til "andre runde".
Min oppfatning er at vi har minst tre spillere som kan spille med de beste spillere i Oslo.
Vi avsluttet sesongen med 35 spillere. 3-4 spillere har spilt nesten hele sesongen for G2004 (forskjellige
nivåer).
Sammenligner vi med begynnelsen av 2018 har vi nå 10-11 nivå én spillere som har enda mer potensiale
til videre utvikling.
Som Jurgen Klopp sier: Resultatene er viktige, men hvordan vi spiller er viktigere for utviklingen.
Jeg håper og tro av vi skal gjøre de berdre i 2019. og at innsatsen og det harde arbeidet med trening vil
bli vist gjennom spillet.

M40
M40 Veteranlaget ble også i 2018 ledet av Roger Sollied Johansen og 7’er-laget spilte denne sesongen i
3.divisjon, avd. 02.
Det ble en relativt god sesong for Oldboys-gutta med totalt 30 poeng og 4.plass i avdelingen etter
samtlige kamper både hjemme og borte. 9 seiere, 3 uavgjorte og 3 tap var en opptur fra fjoråret, og laget
viste klar fremgang etter sedvanlig godt treningsoppmøte sammen med prosjektlaget NIF 3 gjennom hele
året.
God oppkjøring i forkant av sesongen med bl.a. deltagelse i Vålerengas veterancup på Valle Hovin i april
2018 gjorde sitt til at laget var med i medaljestriden helt til slutt med bare Linderud, Holmen og Høvik
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foran seg på tabellen til slutt. M40-laget slo serievinner Linderud klart på bortebane og hadde fortjent
medalje med litt mer flaks i de aller jevneste oppgjørene.

NIF3
NIF3-laget ledet av Darko Filipovic hadde sitt aller første år i seriesystemet, og det ble en tøff start for 11laget med mange relativt store tap til å begynne med ettersom dette var en helt uvant opplevelse for de
fleste spillerne i meget variert alder, erfaring og med liten tid til taktisk trening i forkant av seriestart i
8.divisjon Senior.
Laget hadde godt oppmøte til kampene og hevet seg heldigvis gradvis utover i sesongen. NIF 3 hadde
noen tette oppgjør på slutten av sesongen som fort kunne endt med poeng, men til tross for heroisk
innsats på banen og fra benken kunne likevel ikke laget forhindre at det ble 0 poeng og sisteplass i
8.divisjon, menn avd. 3.
Vinner av avdelingen ble Høybråten og Stovner Senior B med Holmlia senior B på andreplass. Det
multikulturelle prosjektlaget NIF 3 bestående av dedikerte spillere med ambisjoner om fremgang og særs
godt treningsoppmøte gjennom hele året er nå for fullt i gang med treningsoppkjøring foran den
spennende fortsettelsen i samme divisjon også for året 2019.

Jentefotballen
Det har dette året blitt en tydeligere satsing på jentefotballen i klubben. Det sportslige utvalget for jenter
har bestått av trenere/lagledere for det enkelte jentelaget, ressurspersoner i klubben som har en spesiell
interesse for jentefotball, og har vært ledet av Trond Halvorsen. Utvalget har hatt 3-4 møter i løpet av
året. Satsingen har medført at klubben har inngått et samarbeid med SFO på Nesoddtangen barneskole,
hvor det har vært gitt et fotballtilbud til jenter med trenere fra J17. Dette har vært et vellykket tiltak. Det har
vært avholdt fotballskole for jenter i august, rett før skolestart, med god oppslutning. På høsten ble det
startet opp lag for J2010/2011 (jenter 8 og 9 år). Det er da lag for alle alderstrinn fra jenter født 2011 –
2002. I tillegg har klubben fått en tilstrømming av damespillere på ca. 25-30 stykker som begynte å trene
på høsten med Asgeir Knudsen som trener. Det medfører at det stilles et dame- 7’er lag i 2019. I
november ble jentefotballens dag avholdt, og det krydde av jenter i alle aldre på Berger KGB den dagen.
Det har vært vanlig å avholde en jentecup på høsten vært år. Denne cupen ble ikke avholdt i 2018, men
erstattes av cup våren 2019, samt at jentecupen avholdes etter planen i oktober 2019.
J17 har vært vertskap for SC Gjoa (Fotballklubben Gjøa), fra Brooklyn New York, uka etter Norway cup.
Kontakten med SC Gjoa er etablert, og de ønsker å få muligheten til å få kommer på besøk og spille
treningskamper sommeren 2019 i forbindelse med deres deltagelse i Norway cup.
Av sportslige prestasjoner har J17 sitt 7’er lag stått for den største prestasjonen ved å bli klubbens eneste
kretsmestere i 2018.
J17 og J15 har deltatt på OBOS-cup. J 17 ble slått ut i ¼ finalen, mens J15 ble slått ut etter gruppespill.
Flere av jentelagene har deltatt på cuper i løpet av året, både i Norge og Sverige.
Sesongen 2018/2019 stiller klubben med Futsal-lag i J2006 og Damer, 2. divisjon.
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Klubben kan med stolthet også påpeke at tidligere Nesoddenspiller Thea Helene Gammelgaard Sørbo
debuterte på J15 landslaget dette året.

Barnefotball
Kiwiserien 2018
Kiwiserien 2018 bestod av årskullene 2011, 2010 og 2009.
Vi hadde på 2011 to lag fra Fjellstrand og 4 lag fra NIF, Fagerstrand stilte ikke med lag fra 2011 i år da de
hadde allidrett for det yngste kullet sitt istedenfor fotball.
2010 kullet hadde 4 lag fra NIF, 1 lag fra Fjellstrand, 1 lag fra Fagerstrand og 1 jentelag fra 09 kullet til
NIF.
På 2009 kullet så var det 6 lag fra NIF og 1 lag fra Fagerstrand.
Det ble spilt kamper fra 2 mai frem til midten av oktober.
Det var til tider problematisk å få tak i nok dommere til Kiwiserien, så det er noe som skal tas tak i frem
mot 2019 sesongen for å ha et bedre system for dette.
Det skal også på plass en egen hjemmeside for Kiwiserien 2019 med oppsett av kamper og
kontaktinformasjon til alle lagledere. Link til denne siden bør ligge på NIF sine hjemmesider.

Oppstart 2012 kullet
Søndag 9 september var første trening for 2012 kullet.
Etter tilbakemeldinger fra tidligere kull valgte vi i år en løsning hvor hele kullet trener samtidig, men vi
delte banen mellom skolekretsene. Dette for at barna skulle føle trygghet i sitt første møte med organisert
fotball. Da blir det kjente fjes fra klassene sine, og foreldre som de har sett før som de trener med. Når
hele kullet trener samtidig så vil de også bli kjent med barna fra andre skolekretsene slik at en
sammenslåing senere vil føles trygt og naturlig.
Kullet har fått en god start med masse ivrige barn og foreldre.

Barnelagene
Størrelsen på lagene pr 20.02.2019
2012: 56 registrerte i Spond
2011: 33 registrerte i Spond
2010: 49 registrerte i Spond
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2009: 51 registrerte i Spond
2008: 48 registrerte i Spond
2007: 43 registrerte i Spond

Utstyr
På utstyrssiden så hadde vi en del utfordringer gjennom 2018.
Det var for dårlig kontroll på drakter og størrelser til de forskjellige kullene fra klubbens side, som førte til
en del frustrasjon for mange lagledere og trenere. Dette har blitt tatt tak i og vi har nå fått kontroll på antall
drakter og kjøpt inn ca 150 nye drakter i div størrelser for å unngå disse problemene i 2019.
Når det gjelder baller så så mistet vi for mange baller i forbindelse med trening og kamp. Dette førte til at
vi hadde en periode med for lite baller til å gjennomføre gode treningsøkter. Klubben tok i bruk noen
baller som vi trodde kunne holde for en periode, men det viste seg fort å være en tabbe da kvaliteten på
ballene var altfor dårlig. Det ble kjøpt inn nye baller og bygd ballbur, som forhåpentligvis vil gjøre det
lettere for de som skal bruke utstyret, og de som skal sørge for at vi har nok utstyr å holde kontroll.

Bekledning
Kamptøy: Klubben stiller med en drakt til hver spiller, samt keepertrøyer til laget. Drakter skal KUN brukes
til kamp, aldri trening. Behov for drakter meldes inn til klubben.
Treningstøy: Nesodden Fotball har avtale med Engergihuset Sport og Fritid på tangen senteret. www.ehusetbutikk.no. Det er viktig at alle som kjøper treningstøy på Energihuset oppgir Nesodden Fotball som
referanse, da får man rabatt og kjøpet registrert på klubben.

Trenerkurs
Det ble etterspurt trenerkurs gjennom 2018. Dette klarte vi ikke å tilby på en tilfredstillende måte i åre,
Barnefotballkvelden.

Nye lag 2019
I 2019 så kommer vi til å gjennomføre to oppstarter.
April oppstart for 2013 kullet.
September oppstart for 2014 kullet.
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Akademiet
I Nesodden IF fotball er akademiet et ekstra treningstilbud til de ivrigste fotballspillerne på Nesodden.
Hvor Geir Harald Smith er sportslig ansvarlig, og Petter Garder er administrativ leder som en del av hans
rolle som Barnefotballansvarlig.
Akademiet vil tilby gode og kvalifiserte trenere som vil lede treningene med fokus på ferdighetsutvikling.
Akademiet ønsker å gi hver enkelt deltaker best mulig utvikling, både av ferdigheter og sosialt i
treningshverdagen. På akademiet ønsker vi å fremme gode holdninger, fair-play og sosiale relasjoner.
Akademiene følger en nøye gjennomtenkt utviklingsplan, og treningen tilpasses spillerene med tanke på
totalbelastningen. Tanken er å øke aktiviteten, ferdighetsnivået og lysten til egentrening og videreutvikling
blant fotballspillerene våre
Etter at vi i 2017 gikk med økonomisk underskudd på Akademiet, har vi for 2018 strammet inn
organiseringen. Vi ser at vi, som nevnt tidligere, uten et effektivt transporttilbud må leve med et lavere
antall deltagere enn det som er potensialet. Dette innebærer at vi frem til det eventuelt kommer på plass,
vil måtte sikre en strammere struktur slik at organsisering er tilpasset forventet antall deltakere i uken. For
2018 har vi gjort forbedringer mht kommunikasjon og markedsføring, samt at vi har forbedret fleksibilitet
mht påmelding og betaling. Fokus på organisering har også bidratt til at vi kan opprettholde et godt tilbud
for de som ønsker å utnytte dette, uten at dette medfører et økonomisk underskudd for Klubben.
I løpet av året har vi hatt et gjennomsnitt på 22 deltakere i uken på barneakademiet. Det er også i løpet
av året satt opp et eget tilbud for jenter. Det nyopprettede Jenteakademiet arrangeres på onsdager, og vi
vil fortsette å utvikle dette konseptet i 2019.

Arrangementer 2018
A-lags kamper
Det har vært spilt totalt 22 seriekamper hjemmekamper for A lag menn. Ansvar for gjennomføring av
kamper ble kollektivt utført av klubb og styret i Nesodden Fotball med god bistand fra familiemedlemmer
og spillere på yngre lag. Vi jobber for at vi i 2019 sesongen skal trekke inn faste ressurser som skal sørge
for bla kioskdrift både på kampdager til A-lag og øvrige dager når det er aktivitet på Berger Stadion.

Synsam Cup
Helgen 20. – 21 januar var det klart for første store begivenhet i 2018, nemlig Synsam 3v3 Cup 2018. Det
er andre året som Synsam cup blir arrangert for årsklassene 7-9 år.
Kamper spilles på 3 baner med vant i 3v3 format. Cup gjennomføres av foreldre i 2009-kullet med bistand
fra NIF.
Hele 67 lag fra Østlandsområdet deltok med mer enn 300 spillere deltok på dette knirkefrie
arrangementet.
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Energihuset Cup
Årets Energihuset cup ble arrangert i helgen 17-19 mars i Nesoddhallen. Det ble arrangert kamper for
årsklassene 2008-2011 både for jenter og gutter og hvor det ble spilt på 3 baner med vant i 3v3 format.
Cup skal gjennomføres av foreldre på trinn men mye av æren for planlegging og gjennomføring må
denne gangen tilskrives Petter Garder.
Styret planlegger at denne cup’en fra 2019 skal gjennomføres som en utendørsturnering på KGB for å
skape mindre konkurranse med Synsam cup.

Idrettens Dag på Berger Stadion
NIF Fotball deltok på idrettens dag på Berger Stadion. Spillere fra G03 kjørte øvelser ledet av Bjørnar og
Petter var tilstede hele dagen og orientere spesielt om oppstarten for 2012-kullet.

Idrettens dag på Tangen senter.
Nesodden Fotball var også representert på idrettens dag på Tangen senter, Vi hadde satt opp en liten
bane med baller som folk kunne trikse og spille med. Vi arrangerte også ulike konkurranser og delte ut
give aways.

Akademiets Sommerfotballskole
Siste hele uke i sommerferien arrangerte vi Akademiets fotballskole, dette var et åpent tilbud til alle
mellom 7- 12 år. Hovedfokuset var spillerutvikling.
Bunnsolid arrangement av Petter Garder.

Tine Fotballskole 2018
Tine Fotballskole aktiviserer mange barn og ungdommer hvert år, også i 2018. Nærmere 200 barn og
50 trenere var med å gjøre fotballskolen til en suksess! Stor takk også til A-lags spiller Erik Nakkerud som stilte opp hver dag og delte av sin erfaring og omsorg.
Vi hadde igjen heldagstilbud fra kl 08-16 for de som hadde behov for dette - og ordinær fotballskole fra kl
09-15 for alle. Godt med pauser - 2 fruktpauser og lang lunsjpause hver dag.
Egen keepergruppe med flinke instruktører er også fast på programmet.
For de minste - for avveksling - kunne det tas Minimerke 1 og 2 - samt at vi hadde hengt opp en Fair Play
løype (natursti) rundt friidrettsbanen som var en fin og lærerik avveksling til all fotballaktiviteten.
Halvveis i fotballskoleuka, serverte vi vafler til samtlige - det var veldig populært!
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Avslutningsvis var det cup - med åpen kiosk og flere foreldre som tok turen for å se hva barna hadde lært
i løpet av uka.
Når vi tenker på at mange av de minste vanligvis trener 1-2 ganger i uka, er 1 uke/30 timer med fotball
svært utviklende for mange. De får mange touch på ballen, mange repetisjoner - og lærer mye av trenere
og medspillere gjennom lek og gode fotballøvelser.
Trenerne, som får kjenne på kroppen hvordan det er å planlegge skikkelig, holde aktiviteten i gang, være
litt "foreldre" når barna ikke har det like kjekt osv , fortjener all ros - og lærer masse om det å være
fotballtrener og hvordan håndtere store barnegrupper!

Tine Jentefotballskole 2018
Jentefotballskolen er blitt en fin tradisjon i uken før skolestart - der trivsel er i høysetet. Flinke og pålitelige
jentetrenere klarte igjen å legge opp til gode fotballøkter og mye læring. Dette er jenter som tar
trenerrollen på alvor! Deltakerne fikk 3 fantastiske dager der de utviklet seg masse som fotballspillere og
samtidig følte at de er i trygge omgivelser og turte å utfordre seg selv på alle måter. Nærmere 50
jenter og 12 trenere (bare jenter dette også) deltok fra kl 09-15 hver dag - og cup siste dag! Tradisjonen
tro, ble cupen avviklet med utkledning, speaker, musikk og dans - i tillegg til fotballkamper .

Nesodden Breddecup
Helgen 19 – 21 oktober arrangerte vi NIF Breddecup for tredje gang. 32 lag i årsklassene G13-G16 spilte
kamper på 3 baner. Denne cupen arrangeres av foreldrene på trinnene koordinert av NIF. Vi ser at
Breddecup er svært attraktiv ved at de fleste klasser blir fulltegnet relativt raskt.

Nesodden Elite Cup
Nesodden Elite cup gjennomføres over 3 helger og hvor 2006-2005 spilte 26-28 oktober, 2004 spilte 2-4
november og 2003 spilte 16-18 november. Pga lav påmelding i 2006-klassen ble det kun gjennomført
kamper i 2005-klassen. Alle 3 cup’er gjennomføres av foreldre og hvor klubben bistår med forberedelser
og planlegging. Vi registrerer at vi har utfordringer med å rekruttere lag til disse cup’ene. Det er derfor
behov for å evaluere hvorvidt og eventuelt hvordan vi skal gjennomføre disse cup’ene.

NIF Romjuls Cup
NIF Romjuls Cup ble avviklet for sjette år på rad, og var nok det mest suksessfylte året. Med totalt 19
herrelag og fire påmeldte damelag var det ca. 200 spillere i alderen 15-60 år som var i aksjon fra tidlig om
morgenen 2. juledag, til finalene ut på dagen 3. juledag.
Romjulscup har utviklet seg til å bli et av Nesodden Fotball sine viktigste og mest sosiale arrangement for
nesoddinger og utflyttede nesoddinger. I år som i fjor stillt G15 sine førstelag, mens også flyktningene
som bor i Tømmerbakkevei stilte med eget lag og gjorde en strålende figur.
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Som vanlig styrer Fredrik Lund Vang det meste i forkant av cupen (påmeldinger, facebook m.m) mens en
eller fler fra Nesoddens A-lag tar over fra julaften. I år rettes det en spesiell takk til Casper De Capua. Det
hadde ikke fungert uten deg. Helt rå er du. Flere av de lokalfødte A-lagsgutta bidro også med topp
innsats.

Tangen senter Cup
Dette er en cup som er rettet mot aldersgruppene 7-10 år og hvor vi allerede gjennomfører Synsam Cup
og Energihuset cup. Den ble ikke arrangert i 2018 og vi har pr dags dato ingen planer om å videreføre
denne cup’en.

Jentecup 2018
Det ble ikke arrangert jentecup i 2018. Styret besluttet å flytte cup til før sesongstart. I etterkant er dette
igjen reversert slik at cup skal avholdes på høsten. I 2019 vil det bli avholdt jentecup både i mars og på
høsten.

Dommere

Dommergruppa har i sesongen 2018 økt med to ny kretsdommere, og består nå av 10 autoriserte
kretsdommere/veiledere, hvorav 9 var aktive dommere og veiledere. Klubben har ytterligere økt med 14
nye klubbdommere, og har nå en base på ca. 40 klubbdommere. Det er avholdt to klubbdommerkurs,
mars og august 2018 samt et ekstraordinært kurs i januar 2019. Mange unge Nesoddgutter og jenter har
mottatt honorar, bidratt som dommere i Kiwi-serien, og i andre cuper som er avholdt i klubben.
Klubbdommere: (12-16 år)
Klubben har ved inngangen til sesongen 2019 ca. 50 klubbdommere med kompetanse. De fleste med
fotballerfaring, og mange med aktiv innsats på eget lag i NIF.
Nesodden IF har lagt stor prioritet på å gi klubbdommerkompetanse til de i aldersgruppen som ønsker
dette, enten for å bygge teoretiske kunnskaper rundt eget spill, eller som dommere i NIF’s egen serie.
Det ble som tidligere nevnt gjennomført 2 klubbdommerkurs i 2018, samt et ekstraordinært kurs i januar
2019, i forkant av innendørscupen i januar. Alle har deltatt i cuper eller serie som dommere, med praktisk
opplæring som en del av «utdannelsen».
Gjennomføringen av tilsvarende kurs er tenkt gjennomført også i 2019 etter behov og interesse med
mulighet for å få lært teori og dømming i praksis.
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Kretsdommere
Klubben har i 2018 fått to nye kretsdommere, Maria L. Løseth og Håvard K. Fredwall, og vi ligger stabilt,
på 10 autoriserte dommere i 2018. Vi har dommere spredt fra Tippeligaen representert v/Trygve Kjensli,
og ned til aldersbestemte klasser. Fire av dommerne er også autoriserte veiledere i kretsen, samt 1
gruppelederansvarlig for nye dommere i Oslo fotballkrets, samt et styremedlem i NFF Oslo.

Generelt
Aktivitetsnivået på klubbdommerne er varierende, og avhengig av egen innsats og engasjement for øvrig
i klubben. De langt fleste har et stort antall oppgaver på andre nivåer innen fotball og andre idretter, og får
derfor lite tid til å dømme. Klubbens fremtidige prioritet bør ligge i å skape en god fordeling av
dommeroppgaver i egen serie, til alle dommere som vil prøve seg. For å gi et tilbud som fremmer lik
mulighet til å få prøve dommeroppgaven, og gi økt selvtillit som dommer og få introduksjon i andre
oppgaver innen fotballen.
Snittalderen blant klubbens aktive kretsdommere har nå gått noe ned i 2018, etter at vi fikk med Maria og
Håvard. I tillegg har vi 4 godt voksne dommere med bred erfaring innen dommervirksomheten. Vi er også
glade for å ha med oss 1 tidligere aktiv dommer med bred erfaring som autorisert dommerveileder for
våre egne dommere og kretsen.
Som dommerkontakt i NIF vil jeg fortsette arbeidet med å utvikle klubbdommere for klubbens egen serie
og cuper for aldersbestemte klasser. I tillegg vil det være en oppgave å få flere av de aktive
klubbdommerne til å utvikle seg til autoriserte kretsdommere.
Jeg vil også i år benytte anledningen til å gi en ekstra honnør til Trond Stagrim og Reidar Thomassen,
som aktivt stiller opp for klubbes egne arrangementer, og representerer klubben på en positiv måte i Oslo
Fotballkrets i 2018.

Anlegg

Nesodden Fotball disponerer følgende anlegg:
•
•
•
•

2 kunstgressbaner 11-er, Berger KGB og Nesoddbanen. Begge baner med nytt dekke i 2015.
1 kunstgressbane 7-er , Nesoddbanen 7’er Nord
1 gressbane 11-’er, Berger stadion
1 gressbane 9’er/7’er/5’er, Jaerbanen

Tilgang på gress og grusflater på Nesodden
Dette er anlegg som kommunen eier.
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Klubben har behov for over 1 kunstgressbane til slik situasjonen er i dag, i forhold til antall lag på både
barne og ungdomssiden.
Kunstgressbanen (KGB) på Berger brukes hele året. Om vinteren holdes den snøfri ved hjelp av
undervarme og kommunens ansatte som måker den fri for snø. Det har vært noe utfordring med måking
før jul, da det er en forutsetning at banen er ryddet for mål, og de er plassert på kortsidene. Fotballen
disponerer 3 boder. Det innebærer at lagene kan hente ut fotballer med mer til treningene i stedet for å
oppbevare og frakte dette fram og tilbake. En utfordring, spesielt i vintersesongen er å ha nok mål
tilgjengelig. Det er dialog med kommunen for å få ordnet med det. Videre er det slik at det er besluttet at
det skal går til innkjøp av flere 5’er mål, slik at det er nok mål til gjennomføring av kamper, spesielt på
Nesodddenbanen.
En utfordring dette året har vært den lange vinteren. Det medførte flytting av kamper og dugnadsinnsats i
samarbeid med kommunen for å få fjernet snøen på Nesoddbanen.
Nesoddbanen (KG) har hatt full aktivitet med trening og kamper siden mai og frem til kulden kom i
november. Da prioriterer kommunen islegging av banen. Fotballen har også her tilgang til bod for
oppbevaring av utstyr. I tillegg har kommunen i løpet av året lagt kustgress på grusen på den nordlige
delen av banen, og anlagt en ny 7’er bane der. Dette er et kjærkomment tilskudd.
Av andre baner fotballgruppa bruker er Jaerbanen. Den blir klippet og merket til treninger og kamper. Det
eneste som mangler der er toalett og skiftemuligheter. Det har vært ytret ønske til kommunen om å få til
en løsning på dette, uten å lykkes.
Etter utskiftinger av ansatte i kommunen, så er kommunikasjonskanalen endret til at all kommunikasjon
mellom klubben og administrasjonen i kommunen skal gå via NIF-kontoret.

Sponsor- og Markedsarbeid
Sponsorinntektene for fotballgruppa ligger på samme nivå i 2018 som i 2017 (ca NOK 300 000,- justert
for trykkekostnader - drakter i 2017), hvorav draktprofilering fortsatt utgjør den største andelen av
inntektene.
Følgende kriterier har vært avgjørende for å stabilisere sponsorinntektene på et høyere nivå de siste 2
årene;
Ved innsalg av draktreklame har det vært viktig å signere avtaler med ivaretakelse av 3 dimensjoner;
1) Definere tydelige produktpakker med et større omfang, som øker attraktiviteten hos større
potensielle sponsorer.
2) Avtalevarighet over flere år. 3 års varighet er et naturlig skjæringspunkt i relasjon til innkjøp av
nye drakter, og man unngår å operere med «ubetalt profilering».
3) Definere trykkekostnadene av draktreklame som en del av avtalen. Dette utgjør en betydelig
kostnad, og har historisk vært uteglemt som et vesentlig punkt i avtaleforholdet, noe som har
medført at disse kostnadene har spist opp mye av overskuddet.
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Her er et utdrag av årlige priser for profilering av draktreklame (alle priser, eks mva);
Plassering

Barnefotballen Ungdomsfotballen

Bryst
Rygg
Arm
Lår, foran

kr 80 000
kr 50 000
kr 30 000
kr 20 000

kr 60 000
kr 30 000
kr 20 000
kr 15 000

A-lag/ Junior, herrer

A-lag, herrer, Oppvarmingstøy A-lag-damer

kr 60 000
kr 30 000
kr 20 000
kr 15 000

kr 20 000
kr 10 000
kr 5 000
kr 2 000

kr 8 000
kr 5 000
kr 2 000
kr 1 500

Trykkekostnader;
A-lag/ Junior, herrer
Ungdomsfotballen
Barnefotballen

kr 1 000
kr 5 000
kr 10 000

Fotballårbok
Styret besluttet høsten 2016, at man ville endre fra konseptet fotballavis til klubbhåndbok. Styret valgte å
kalle klubbhåndboken for fotballårbok, hvorav første utgivelse kom i 2017. Konseptet ble videreført med
utgivelse i september 2018.
Formålet med denne Fotballårboka, er å lage et årlig gjenkjennende produkt som skal være
identitetsskapende for spillere og øvrige interessenter i og rundt fotballgruppa.
I tillegg til presentasjon av styret, sportslig ledelse, trenere og lag, skal fotballårboka være en positiv
ambassadør med gode redaksjonelle vinklinger, samt gi en pekepinn på de viktigste aktiviteter og
arrangementer som har funnet sted/ står på trappene i inneværende år.
Fotballårboka gis ut gratis til alle medlemmer i Nesodden IF fotball, og er mulig å kjøpe i kiosken for
øvrige interesserte. En god forretningsmodell mot leverandør knyttet til fotografering, sikrer at konseptet
har begrenset med kostnader, og over tid har potensialet til å gi et overskudd.
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Minibuss
Basert på et transportbehov initiert fra fotballakademiet, har styret gjennom året utredet muligheten for å
gå til innkjøp av et stk 17 seter minibuss. Hypotesen er at dette vil øke oppslutningen til fotballakademiet,
og generere høyere inntekter, samtidig som bussen er perfekt for et 11`er lag som vil reise samlet til
kamper/ turneringer. I tillegg er det kartlagt et potensialet knyttet til utleievirksomhet.
Utover henting av deltakere til fotballakademiet på ukentlig basis, tar minibussen høyde for og kunne
benyttes på tvers av grupper i NIF, som også forvalter ulike modeller for idrettsaktiviteter etter skoletid
(SFO ordninger).
Konseptet knyttet til innkjøp av minibuss er diskutert med det sittende og påtroppende fotballstyret, og det
er gjennomført presentasjonsmøte for NIF hovedstyret. En viktig del for å lykkes med gjennomføringen av
et slikt konsept er administrasjonen av utleie og drift. Nytt styre vil jobbe videre med utredningen av
denne løsningen før endelig konklusjon kan fattes.
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Økonomi
Det gode samarbeidet med administrasjonen gjør arbeidet i gruppen enklere. Regnskapsoversikt leveres
annenhver måned og dette gjør at vi kan følge opp inntekter og utgifter på en god måte.
I årlig møte for 2017 ble det presentert et overskudd på 193.316kr, som i sin tur la grunnlaget for en
positiv egenkapital på 462.359kr. Til tross for at denne positive egenkapitalen viser en sunn økonomi i
klubben, er det ikke et ønske eller mål å «spare» for mye penger som ellers bør brukes direkte i den
sportslige driften. Dette ble også kommentert i årlig møte for 2017. Budsjettet som ble satt for 2018 var 11.000kr.
Basert på et ønske om å redusere egenkapital ned til et fornuftig likviditetsmessig nivå, ble det i styret tatt
en beslutning om å investere ekstra i 3 områder som vi vurderte som viktig for utvikling av klubben. Det
ble lagt ekstra midler, utenfor opprinnelig budsjett, på barnefotball, Jentefotball og tilgang til
analyseverktøy for hele klubben. Dette ville medføre et planlagt driftsunderskudd på ca. 150.000kr, og vil
således justere et noe høyt egenkapitalnivå.
Regnskapet føres etter kontantprinsippet og medfører at treningsavgifter for 2018 som ikke er innbetalt
innen 31.12.18, bokføres som et underskudd for regnskapsåret 2018, selv om deler av dette må ansees å
være en fordring og dermed en inntekt for 2019. Regnskapet for 2018 gjøres opp med et driftsreultat på 211.000kr, hvorav ca -130.000kr er det forventede driftsunderskuddet, og ca -80.000kr er manglende
innbetaling av treningsavgifter for året. Disse 80.000kr vil fortsatt purres, og det forventes at hoveddelen
av dette kommer inn som inntekt i 2019.
Årsaken til underskuddet i 2018 hovedsakelig manglende inntekter på treningsavgifter, økt satsing på
barne- og jentefotball i form av ansettelse av personer som ikke lå inne i budsjettet og investering i et
analyseverktøy som heller ikke var budsjettert. Styret har valgt å gjøre disse investeringene selv om det
ikke var budsjettert siden vi hadde en god egenkapital å tære på.
Regnskap 2018 og budsjett for 2019 vil bli gjennomgått mer i detalj i årlig møte.
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