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Fotballstyret 2016
Funksjon

Navn

Oppgave

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tore Bjelland
Gry Tjernshaugen
Håkon Olaussen
Gry M. Meyer
Geir Ottosen
Jan Tinus Larsen
Bjørnar Heggdal

Styreleder
Nestleder og Anlegg
Marked/Dugnad
Arrangement
Økonomi
Kvalitetsklubb
Marked/Dugnad

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

Engasjementsstillinger
Funksjon
Sportssjef

Navn
Geir Harald Smith

A-lags ansvarlig
Rekruttlag/Ass. A-lag
Akademiansvarlig
Leder Sportslig Utvalg Senior
Barnefotballansvarlig
Dommerkoordinator
Media

Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Geir Aage Neerbye
Lars Neerbye
Morten Malsten
Jonas Moen

Sportslig Utvikler og
Arrangement
Baneansvarlig

Lars Neerbye

Kommentar
Trer inn i rollen fra 1. november,
overlapper med Håvard ut 2015.
Tok over 2. halvår 2015
Holdt i A-laget fra tidlig høst 2015
Akademiansvarlig siden 2015
Ny rolle fra november 2016

Ny rolle fra november 2016

Gry Tjernshaugen/Geir Harald
Smith

NIF Fotball i 2016
Styrets aktivitet
Styret avholder 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 2016, har fokus vært på å fortsette utviklingen av NIF Fotballs
organisasjon, gjennomføring av planlagte arrangementer, etablering av NIF Fotball som Kvalitetsklubb,
samt utvikling av Ungdomsfotballen for å nevne noen områder.
Fotballstyret har også i 2016 tett dialog med Hovedstyret, og har deltatt i flere møter organisert av
hovedstyret. Hovedfokus i denne dialogen i 2016 har i stor grad også dette året vært de endringer og
tilpasninger som har vært gjort innenfor Markedssiden i NIF. Arbeidet som NIF Fotball Styret har hatt
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fokus på i 2016 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. Dette er områder som:
• Organisering
• Kvalitetsklubb programmet
• Sportslig
• Arrangementer i 2017
• Anlegg
• Marked
• Økonomi

Organisering
Det har igjennom Kvalitetsklubb programmet vært mye fokus på organiseringen av vår klubb også i 2016,
som det var i 2015. I tillegg har vi innenfor rammen av dette arbeidet brukt tid på å ferdigstille en
sportsplan som dokumenterer og forankrer den retning som det har vært jobbet for å sette de siste årene.
Vi jobber videre med å utvikle en mer strømlinjeformet organsasjonsstruktur, hvor mer profesjonaliserte
roller, skaper et bedre grunnlag for riktig balanse mot frivillig innsats. Vi føler vi har tatt nye steg i denne
retning i 2016, men ser også at det fortsatt er uutnyttet potensiale i vår organisering både på sporstslig og
administrativ side.
Vi er en stor fotballgruppe på Nesodden, det innebærer et behov for svært 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 i slutten av 2016 ansatt en ny Sportslig Utviker, som vil ha en rekke roller i organisasjonen, og ha
arbeidsoppgaver som spenner over ansvar som Barnefotball, Akademi, arrangement og treneroppgaver.
En slik heltidsstilling sikrer en høyere kontinuitet på en rekke kritiske oppgaver, samt gir oss som klubb
mer arbeidskraft per krone. Vi vil søke å sikre en riktig balanse mellom frivillig innsats og slike
profesjonelle roller i klubben, for å på den måten ytterligere forbedre arbeidsvilkårene for våre frivillige
trenere, skape et bedre sportslig opplegg og et større fokus på utvikling av klubben som helhet.
NIF Fotball er en fotballklubb som har hatt i underkant av 800 spillere i alle aldre. Alt fra de helt yngste i
barnefotballen til vårt A-lag som har spilt i 3. divisjon. Medlemstallene fordeler seg på følgende måte:
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0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26+
Til sammen

Kvinne
0
72
55
4
35
189

Mann
2
284
193
25
125
673

Totalt
2
356
248
29
160
795

Ser vi på totalt medlemstall for NIF Fotball over de siste 7-10 årene, så har de variert mellom i underkant
av 700 og i underkant av 1100 medlemmer totalt, da antallet naturligvis påvirkes av størrelse på de ulike
generasjonene av nye barn hvert år, vår evne til å gi de et godt tilbud og hvor lenge vi klarer å holde på
spillerne etterhvert som de blir eldre. I snitt de siste 15 årene har NIF Fotball hatt et gjennomsnittlig
medlemstall på ca 930. De siste årene har medlemstallet ligget i området 800-950.
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. De endringene som er gjort mht organisasjon i senere år, har som formål å oppnå nettopp dette.
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 også for 2017 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, må vi sørge for at vi legger til rette for riktig
fokus på riktige områder. Organisasjonen for 2017 vil se ut som følger:
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Fotballstyret

NIF Styret

Mediasansvarlig (MS)

Leder: Tore Bjelland
Nestleder: Gry Tjernshaugen

NIF Administrasjon
Marked
Sportssjef

Leder SU Barn- og Ungdomsavdeling
Sportslig Utvalg – Barn- og bredde
Leder SU , Sportssjef, BFA, OA, FPA, BA

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

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

Barn- og ungdomsavdeling

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 13-16 år
Trenere og lagledere

Baneansvarlig (BA)

Damer Senior - Oldgirls/Veteran Herrer
Trenere og lagledere

Fair Play Ansvarlig (FPA)

Oppstartsansvarlig (OA)

Kvalitetsklubb Ansvarlig (KA)

Senior B
Trenerteam

Junior 1
Trenerteam

Bildet over viser organisasjonsstrukturen slik den er ved inngangen til 2017. 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 har i tidligere årsrapporter
beskrevet et behov for en «sportslig administrativ» rolle, i tillegg til «sportssjef» rollen. Dette for å ivareta
og håndtere organisasjonens størrelse og komplieksitet. Rollen «Klubbutvikler» vil ha oppgaver som vil
dekke dette behovet, og forbedre vår evne til å håndtere disse oppgavene mer profesjonelt.

Kvalitetsklubb
Når NIF fotball ønsker å bygge en sterk klubb som som skaper god sportslig utvikling på alle nivå, er det
avgjørende at vi også utvikler oss på det rent organisatoriske og administrative nivå. Dette krever riktig
kompetanse i alle ledd, og godt dokumenterte prosesser.
Når Norges Fotball Forbund (NFF) i 2014 satt i gang prosjektet NFF Kvalitetsklubb, synes vi i NIF Fotball
at dette var et svært godt rammeverk. Kvalitetsklubb er et konsept som har som formål å gi klubber en
bedre og mer helhetlig styringsplan, og er i bunn og grunn klubbutvikling satt i system.
NIF Fotball søkte og ble tatt opp som en av ni klubber i Oslo Fotballkrets.
Oslo Fotballkrets utpekte Ragnhild Carlsen (Ski Fotball) som veilder for NIF.
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Prosjektet rundt Kvalitetsklubb har blitt en god del forsinket, bl a. pga grunn av skifte av sportslig ledelse
og det at vi ønsket å gi ny sportslig leder mulighet til å sluttføre arbeidet på en slik måte at det faller
sammen med sittende sporslig ledelse sin filosofi. Vi er imidlertid glad for at søknaden om godkjenning er
klar og vi håper på sertifisering i løpet av februar 2017."

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
* 1 gressbane (Stadion)
Tilgang på gress og grusflater på Nesodden
Dette er anlegg som kommunen eier.
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
lysforhold om kvelden, men det skal nå være i orden. Det er nå i tillegg utvidet lagringsplass hvor
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.
Nesoddbanen (KG) har hatt full aktivitet med trening og kamper siden april og frem til kulden kom i
oktober/november. Da prioriterer kommunen islegging av banen. Fotballgruppa er svært glad for
kommunens valg med å legge kunstgress på den tidligere grusbanen.
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.

Sportslig og arrangementer
A-lag Herrer
A-laget gikk inn i 2016 sesongen med en klar ambisjon om å rykke opp fra 4 divisjon, noe som tidlig viste
seg at ikke kunne komme til å skje. Grunnet omleggingen av seriesystemet så ble det bestemt at ingen
lag som spilte 4 divisjon i 2016 sesongen kunne rykke opp. Det ble også klart at kunne halvparten av
lagene som var i 4 divisjon ville beholde plassen inn i 2017 sesongen og at halvparten av lagene kom til å
rykke ned. Dette gjorde selvfølgelig noe med motivasjonen vi gikk inn i sesongen med.

Nesodden IF Fotball Tlf. 6691 7477 /
9008 1762
www.nesoddenif.no

Berger Stadion, Postboks 188 1450
Nesoddtangen

www.nesoddenfotball.no
post@nesoddenfotball.no

Vinteren
Vi var gjennom vinteren 17 spillere i stallen noe som var litt for lite, men vi hadde en meget god vinter. Vi
spilte jevnt med og slo flere av det som skulle bli topplagene i 2016 sin 3 divisjon og vi la et godt
treningsgrunnlag for sesongen. Målsetningen ble endret til å vinne 4 divisjon noe som ut ifra hva vi
presterte gjennom vinteren var et meget realistisk mål. Høydepunktet for vinteren kom i 1.runde av NM
kvalifiseringen da nabo rivalen Drøbak ble slått 6-1. Vi tok oss etter det videre til 1.ordinære runde i NM
etter å ha beseiret Borgar i 2.kvalifiseringrunde.
Vårsesongen
Da serien ble sparket i gang telte stallen 19 spillere, det var en meget ung stall og med sterk lokal
tilknytning da 17 av 19 spillere var å betrakte som Nesoddengutter. Serien startet godt og vi gikk gjennom
de 10 første kampene uten tap og hadde i en lengere periode serieledelsen. Skader spilte en stor rolle i
vårsesongen for a-laget sin del da i tur og orden: Kim Viken, Mathias Skindlo, Christian Davidsen, Lars
Neerbye ble skadet og alle viste seg å være ute for resten av sesongen ( ingen av disse spillerne var
tilgjengelige etter 5 serierunde ). I tillegg skadet også stallens, på det tidspunktet, eneste keeper Mathias
Møller seg og var ute resten av vårsesongen. Dette betydde at 6 av de 11 som var sentrale spillere
gjennom vinteren var ute, noe som gjorde at vi måtte bygge et helt nytt lag, som igjen gikk utover
resultatene våre. Da vårsesongen var ferdigspilt lå vi allerede 9 poeng bak serieleder Holmlia samtidig
som vi kun ville trenge 7 poeng på de 8 høstkampene for å overleve i 4 divisjon. Denne realiteten gjorde
at vi inn mot høsten omprioriterte en del og ga oss selv sjansen til å satse på flere unggutter samt å sette
fokus på å overleve med B-laget i 5 divisjon hvor kun de 3 øverste lagene ville berge plassen.
Høstsesongen
Høstsesongen var resultatmessig veldig svak for MSA, på de 8 kampen vi spilte så tok vi kun 11 poeng.
Det gledelige med høsten var at det i 7 av 8 kamper ble startet med 5 eller flere ( 7 på det meste ) egne
Gutter 16 og junior spillere. Med veldig lite å spille for gjennom høsten så ble det et stort antiklimaks etter
den gode vinteren vi hadde hatt. Vi begynte tidlig å se mot 2017 sesongen + at fokuset var sterkest på å
sørge for at B-laget overlevde i 5 divisjon. Den plassen ble sikret i nest siste serierunde etter en
formidabel høstsesong som gjorde sitt til at laget klatret fra 7 til 2 plass på tabellen.
For oversikt over hvem som spilte kamper for MSA i 2016 henvises det til fotball.no og kampstatistikken
der.
Inn mot 2017
Vi teller pr i dag ( 3.2-2017 ) 20 spillere i a-stallen, og vi ønsker å utvide stallen med inntil 4 spillere til. Av
disse 20 så er det 14 spillere som er lokale Nesodden gutter og 6 spillere utenfra. Stallen teller 5 junior
spillere og 15 seniorer. Målsetningen for 2017 sesongen er opprykk til den nye regions ligaen. Vi har
havnet i en tøff avdeling i 4 divisjon og må finne oss i å være litt underdogs mot Nordstrand som trener 5
ganger i uken og spytter inn betraktelig mye mer penger i A-laget sitt enn hva vi har valgt å gjøre. Men vi
har stor tro på at vi skal kunne hanskes med den utfordringen vi er gitt og å klare å ta steget opp til det
som nå blir definert som en del av toppfotballen i Norge.
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Rekrutt/MSB
MSB endte på 2 plass i sin 5 divisjons avdeling. Målet for sesongen var enkelt å greit å beholde plassen i
divisjonen, siden omleggingen av seriesystemet gjorde det umulig å rykke opp. Hvor mange lag som ville
overleve i 5 divisjon var hele tiden usikkert da det var avhengig av hvor mange lag fra Oslo fotballkrets
som rykket ned fra 3 divisjon. Det ble tidlig klart at det var mange Oslo lag som kom til å gå ned og etter
halvspilt sesong så var vi klar over at vi måtte bli minimum blant de 4 beste i avdelingen for å beholde
plassen. Etter endt vårsesong lå laget på 7 plass, men med ok kontakt til lagene foran på tabellen.
Grunnet situasjonen med et A-lag som ikke kunne rykke opp, ble høstens store prioritet å berge plassen
med b-laget. Høstsesongen ble en stor suksess og laget tok 21 av 24 mulige poeng noe som førte laget
opp til en 2 plass. Det var utrolig mange spillere som spilte for MSB i løpet av sesongen, og alle fortjener
honnør for å ha gjort en strålende innsats. Alle A-spillerne tok et godt tak uke etter uke, da de skjønte
hvor viktig det var for klubben å berge plassen for B-laget. Mange endte med å spille doble kamper i
uken, men til tross for dette var det aldri noen sure miner eller klaging. Unggutta som fikk sjansen bidro
også sterkt. Det var ofte mange som måtte spille dagen før jr kamp, men ungutta stilte også her opp og
viste en innsatsvilje og ansarfølelse for Klubben som vi kan være meget stolte av. Laget ble i 2016 ledet
av A-lags trener og Sportssjef Geir Harald Smith, og assistent trener på A-laget Henrik Solberg

Status inn mot 2017 for MSB
B-laget vårt skal være en arena hvor spillerne som sitter på benken på A-laget skal få en kamparena. Det
skal i tillegg være en viktig utviklingsarena for våre junior og guttespillere. I 2017 vil 5 divisjon i Oslo holde
et nivå som er tilnærmet det som tidligere har hvert i 4 divisjon. Dette vil gjøre at vi får god matching for
de yngre og at kamptilbudet til de som ikke får spilletid på A-laget blir mye bedre enn i de 2 foregående
årene. Med en tynn A-stall ( teller 20 mann pr i dag ) og at G-16 skal spille junior fotball så blir
målsetningen for 2017 sesongen å beholde plassen i den nye 5 divisjonen. Vi ønsker å gi mange av de
yngre spillerne i klubben en smak av senior fotball noe vi tror er positivt for utviklingen til de som har
ambisjoner.
Laget vil i 2017 bli administrert av Geir Harald Smith, som sammen med Mathias Skindlo, Ruben
Tollefsen og Lars Neerbye vil lede laget i kamp. Det er ønskelig å få plass en lagleder for MSB som kan
hjelpe til på kampdager.

G16-1
Guttelaget spilte i 2.divisjon, og ble ledet av Håkom Hake Steffensen. Laget ble nummer 8 av 10 lag,
med: Nesodden 18 3 0 6 16 – 43 2 0 7 15 - 47 5 0 13 31-90 15p.
Laget ble ledet av hovedtrener Håkon Hake Steffensen, sammen med hjelpetrener Magnar Glimsdal.
Lagleder var Arne Kyrkjebø. Årgangen stilte med kun ett lag denne sesongen, og vi meldte opp laget i 2.
divisjon. Det ble en tøff sesong, der vi møtte flere lag som benyttet seg av muligheten til å ha med flere
spillere fra sine respektive førstelag. Vi gikk på noen stortap, men klarte å holde noen lag bak oss på
tabellen. Bortekampen mot Grei ble en skikkelig rysare, der vi sikret seieren i siste spilleminutt, og viste at
det ikke var noe å si på stayer-evnen.
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Laget deltok i 2 innecuper i Moss på vinteren. Det ene laget røk ut etter innledende kamper i den første
cupen, mens det andre laget gikk videre fra gruppespillet, men tapte i første sluttspillkamp. Vår egen
breddecup ble en skuffelse, mens årets høydepunkt var Hamkam talentcup, nivå 2. Sosialt og sportslig
ble dette en strålende tur, der de fleste gutta var med. Vi vant vår pulje i gruppespillet, men måtte se oss
slått av arrangørklubben i sluttspillet. Etter serieslutt opplevde vi en tilstrømming av nye spillere til laget,
og hadde mange fine treninger fremover mot jul.

G15-1
Laget har denne sesongen hatt Ruben Tollefsen som hovedtrener og Ellen Sandlie som lagleder.
Laget hadde en godkjent vårsesong hvor man kvalifiserte seg for 1.divisjon til høst-sesongen hvor de 4
beste i hver avdeling skulle kjempe om plass i interkrets. I høst-sesongen skulle man få det betraktelig
tøffere og man var ikke i nærheten av å kunne kjempe med topplagene som kvalifiserte seg for interkrets.
Av cupspill så vant man Skadevi Cup i Sverige. I Sandarcup røk man ut på straffer i kvartfinalen. Mens
man i Ham-Kam Elitecup røk i 8-delsfinalen for turneringens vinner.
Alt i alt var dette en berg og dalbane-sesong med både opp og nedturer.
Totalt 6 spillere fikk også opptil felere kamper på rekrutt i løpet av sesongen hvor de til tross for ung alder
klarte seg veldig bra.

G15-2
Hovedtrener: Einar Fötschl. Trener: Jan Ove Stenehjem. Hjelpetrener: Svein Otto Fredwall. Lagleder Nils
Christian Børresen
Med de svært gode resultatene fra 2015-sesongen, både i cup og serie, mente vi at vi var klare til å ta
steget opp i 2. divisjon. Å spille i denne divisjonen med et rent breddelag, skulle vise seg å være en
relativt naiv ide.
Oppkjøringen til sesongen var virket lovende: Godt oppmøte på trening og god stemning i laget. Noe
gjorde vi imidlertid feil, ettersom vi stadig oftere opp mot seriestart fikk kortere og lengre skadeavbrekk
hos enkeltspillere (for kommende sesong er det derfor tatt konkrete grep ift. nettopp dette…).
Treningskampene var av svært varierende kvalitet. Åtte treningskamper endte med anstendige 3-1-4, der
5-5 borte mot DFI, hvor vi hentet opp 0-5, fortsatt er en kamp det snakkes om. Målforskjellen, 26-44,
fortalte imidlertid en historie om visse defensive utfordringer.
Sesongåpningen ble en ilddåp selv en rekruttskole ikke kunne arrangert bedre. For hvis poenget var å
jekke oss ned et par hakk, ble målet nådd med svært tilfredsstillende resultat – for Driv. Vi tok riktignok
ledelsen på en straffe vi fikk etter 15. sekunder, men så var det også over. På fremmed gress, og med
solid hoiende og ubarmhjertige hjemmefans, pøste målene inn mens regnet pøste ned. Med 14 mål i
sekken, tok vi fatt på den altfor lange veien hjem fra Ytre Enebakk, svært sent, en onsdag kveld.
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Resten av vårsesongen kan det strengt tatt settes en strek over, men seieren over KFUM var likevel
oppløftende, med vinnermålet scoret på et vilt langskudd omtrent fra midtbanen.
Sommerferien gjorde godt, for høstsesongen skulle vise seg å bli en spillemessig opptur. Selv om vi tapte
flere enn vi vant, var vi kvitt håndballsifrene (med unntak av hjemmekampen mot Kolbotn, hvor vi møtte 7
av de feteste biffene fra Kolbotn 1). Fortsatt et rent breddelag, men nå med betraktelig bedre lagmoral, og
betraktelig bedre gjennomføringsvilje og -evne.
Vi hadde også en solid opptur i Hamar Talentcup, der vi begynte med seier 3-1 mot Clausenengen, vi
sovnet og fikk 0-2 mot Baune og spilte 2-2 mot HamKam, etter å ha sluppet inn et mål 2 minutter på
overtid. I kvarten ble det 1-1 mot Skedsmo, før vi røk vi på straffer. Det virker kanskje bittert, men det var
ingen hengehuer på vei hjem: Spillemessig hadde vi lagt igjen en solid fotballvare på Hamar.
Vi avsluttet serien med et knepent tap borte mot høyt plasserte Haslum, uavgjort mot Holmlia (som vi
tapte 3-9 for i vårsesongen) og seier 7-2 hjemme mot Øvrevoll/Hasle. Avslutningen på fotballsesongen
2016 ble vår egen breddeturnering i oktober. Derfra tar vi med oss 9-0 mot Vollen. Det var gøy. Det blir
sesongen 2017 også.
G15-3
Hovedtrener: Remi Tasc Moen. Trener: Trond Teigen. Lagleder: Ingeborg Prestholdt, Joar Heide.
2016-sesongen ble utfordrende for G 15-3. Det startet med noen solide tap, og motivasjonen fra forrige
sesongavslutning fikk seg en kraftig prøvelse for mange av spilleren.
Likevel holdt de fleste ut, og da vi fikk noen forsterkninger fra andre og førstelaget de siste kampene før
sommerferien, snudde spillet seg, og vi fikk en etterlengtet seier.
Det som var fascinerende å se var hvordan disse enkeltspillerne fra andrelaget og førstelaget gikk inn
med iver og glød, og det smittet over på lagets spillere. Samtlige av lagets spillere spilte markant mye
bedre på disse kampene. De økte tempo, holdt ut lenger, pasninger og skudd ble mer presise.
Etter sommerferien slet spillerne med motivasjonen og på treningen dukket det kanskje opp fire til seks
spillere, som regel de samme, trofaste. Planene for hvordan treningene skulle gjennomføres måtte stadig
skrinlegges pga for få deltakere. Laget ble utover høsten forsterket med med G14 spillere for å holde
laget i serien ut sesongen.

G14-1
Laget har vært ledet av: Truls Karoiliussen (hovedtrener), Stig Ove Hagen, Atle Lindberg og Jens
Ingvoldsen (hjelpetrenere) og lagledere Viggo Kristoffersen og Thomas Røberg
Laget har bestått av: Tobias Hovind, Even Jansson, Simen Valla, Fredrik Ingvoldsen, Erik Løvold,
Bernhard Røberg, Joshua Havig-Gjelseth, Markus Finanger, Oliver Hagen, Lukas Lindberg, Alex Holm,
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Martin Kristoffersen, Sebastian Noreng, Elias Lenoci, Oskar Karoliussen, Alexander Hauge, Viktor
Glenne
En tøff men positiv sesong for Nesoddens gutter 14-1. Gutta har i snitt trent 4 ganger i uken i tillegg til
seriespill og cuper. I serien deltok vi på øverste nivå og har virkelig hatt noe å strekke oss etter. Det har
vært en sann glede å se utviklingen i lag og spillere gjennom sesongen. Av cuper kan nevnes, Skadevi
Cup, Hamkam Talentcup, Ski Storsenter Cup, Moss FK BDO Cup, Langhus Nyttårs Cup, Sandarcupen
og Vålerenga Cup. Gutta har i hele år vist en imponerende «stå på» vilje og har hatt en meget god
sportslig læringskurve.
I en meget god gruppe ble laget nr 6 av 7 lag.

G13-1
G 13-1 har blitt ledet av Martin Lundquist og Ove Johansson. Lagleder: Jan Tinus Larsen, Håkon
Olaussen og Nina Gravråk.
G13-1 har hovedsakelig bestått av Treningsgruppe 1 (TG 1), som har vært ca. 20 spillere med fokus på
fotballglede og utvikling. Laget har hatt en bra sportslig utvikling under året, og sluttet på en fin
tredjeplass i seriespillet, Gutter 13 år 1. div. avd. 05 (9er fotball). Dette etter en sterk høstsesong som ble
avsluttet med seks strake seirer.
Laget vant også B-sluttspillet i begge sommercupene laget deltok i. Først finalgeevinst i Skadevi Cup i
Skövde (Sverige) med hele 64 deltakende la (9er fotball). Så ble det ny finalegevinst i B-finalen i Svennis
Cup i Torsby - i lagets aller første 11`er turnering. I tillegg til førsteplassen og gullmedaljer ble Nesodden
også tildelt Fair Play-prisen på kr 1500.
I en meget jevnspilt Nesodden Elitecup hadde G13-1 finaleplass innen rekkevidde, men endte til slutt på
en 5.plass.

G13- 2
Laget spilte i 2. div og besto av spillere fra TG1 og TG 2. Rullerende lagldesle meelom Martin Lunquist og
Bjørnar Heggdal. Laget var lenge med å kjempet om en topp 3 plassering men endte til slutt som nr 5
med samme poeunsgiom som nr 3.

G13- 3 og 4
Lagene har i år bestått av ca 26 stk usedvanlig blide og gode gutter! Med tre treninger i uken, to lag og tre
cuper har 2016 vært preget av mye aktivitet.
Trenere: Frederik Lund Vang, Robin Allers, Frode Meisingset og Bjørnar Heggdal
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Treningsgruppe 2 delte seg i to jevne lag. Vi har spilt 9er og begge lag var i hver sin 3. divisjonsavdeling.
Sesongen har vært preget av mange, svært tette kamper. Noen tapte vi og noen vant vi, alltid med NIF
på brystet!
Vi har deltatt på tre cuper og her har vi mikset lagene slik at alle til slutt har spilt sammen med alle.
I Norway Cup gikk ett lag videre til B-sluttspillet. Men årets store høydepunkt var turen til Hamar:
Fredag 16. september satte 23 spillere og 4 trenere fra NIF G13 seg på toget til Hamar for å delta på Riis
Bilpleie Cup arrangert av Storhamar. Cupen ble spilt i strålende solskinn på flotte Presterud idrettsanlegg.
Det ble en super helg med mye moro, samt sportslig suksess med hele 2 pokaler i bagasjen. Det ene
laget gikk hele veien til finalen i A-sluttspillet hvor de møtte et meget sterkt lag fra Drammen Ballklubb.
Motstanden viste seg dessverre for tøff, men guttene fra Nesodden hang ikke med nebbet og kunne stolt
heve pokalen for en utmerket 2. plass i A-sluttspillet. Nesoddens andre lag gikk til B-finalen, hvor de spilte
en tett og spennende kamp mot hjemmelaget Storhamar. Nesodden var best og kunne ta med seg gullet
hjem etter å ha vunnet 3-2.
Sesongen ble avsluttet med vår egen Breddecup hvor våre fantastiske foreldre arrangerte en meget bra
turnering. Her kom også det ene laget til finalen, men tapte knepent.
Alt i alt en flott sesong og vi gleder oss til å ta fatt på neste eventyr!

M40
Veteranlaget som ledes av Roger Sollied Johansen spilte også denne sesongen i 2.divisjon, avd. 02.
Det ble en tøff sesong for Oldboys-gutta med svært varierende resultater både hjemme og borte. Dette til
tross for usedvanlig godt oppmøte på treningene i forkant av sesongen. Laget havnet til slutt på 5.plass
av totalt 7 lag i avdelingen. Nesodden M-40 med totalt 12 poeng hadde kun Skeid og Ellingsrud under
seg etter endt sesong, men laget reddet med sine 4 seiere heldigvis plassen i 2.divisjon. Avdelingen ble
for øvrig vunnet på målforskjell av Korsvoll som i likhet med Try tok hele 29 poeng. Begge disse kun
med ett tap hver gjennom hele sesongen.

A-LAG – Damer
Hovedtrenere Marte Vik Edvardsen og Irene Størseth Lunde. Lagleder Hanne Tjernshaugen.

Laget startet sesongen med mange spillere på papiret og hadde en vintersesong med ganske godt
oppmøte på trening - deriblant hospitanter fra J01 og 2 sonespillere født i 03.
I april var vi på treningsleir i Strømstad med 13-14 jenter, en treningsleir som ble en suksess både
sportslig og sosialt - med gode treninger og seier i kampen mot vår svenske motstander.
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Sesongen ble, tross dette, litt tyngre enn forventet. Med god forutsigbarhet - kamper hver søndag - klarte
likevel flere av spillerne å prioritere bort kamper og heller velge andre aktiviteter. Selv om selve stammen
stilte på alt av treninger og kamper, ble det likevel strevsomt å klare å stille lag til flere av kampene.
Spredningen i alder var noen ganger fra 15-50 år!
Spillmessig hang vi med de fleste - men uten en goalgetter og med litt defensive utfordringer, vinner man
dessverre ikke fotballkamper. Så også i år, ble 4.divisjon 11er for tøft resultatmessig, selv om vi så god
utvikling hos de ivrigste jentene - spesielt på fotballforståelse, balltempo og handlingsvalg!
På tampen av sesongen, ble noen av jentene med på en 3v3 cup på Årvoll, og her gikk jentene helt til
finalen!!! En morsom avslutning på en heller tung sesong.

Damer – 7'er
Hovedtrener Ken Bampton og lagleder Kari Nørbech
Dame 7'er hadde en ok sesong med tanke på treg start på sesongen med lite treningsgrunnlag på
vinteren.
Laget lå godt an til topp 6 før sommeren, havnet på midten til slutt etter en tung høst. Mange unge
spillere og litt utskifting var årsak til dette. Men alt i alt en fin sesong for damene.
Årets spiller: Bea Rye. Toppscorer: Hedda Enbusk.

J15
Jenter 15 har blitt ledet av Helge Solberg. Laget har hatt en utfordrende sesong, ettersom flere spillere
trakk seg like før seriestart. Ett og to år yngre jenter måtte bistå i de fleste kampene, slik at vi kunne stille
lag i alle serieomgangene.
Sportslig ble vårsesongen spesielt tøff, men med en betydelig stigning i høstsesongen. Flere av jentene
trente spilte samtidig med damelaget. Utfordrende - lærerikt - å møte eldre spillere på trening og i kamp.
I sommerferien deltok laget på Dana Cup, som endte med kvartfinale i b-sluttspillet. Mange fine
opplevelser for jentene, både på og utenfor banen! Mye latter, sang, fotball, gnagsår og humor.
Jevnaldrende gutter på naborommet... Utrolig fin gjeng å være på tur med!

J14

Laget har i 2016 bestått av jenter født i 2002 og 2003 (og en fra 2004). Vi har stilt med 2 lag i serien. 1 lag
i 1 divisjon 11 og et lag i 2 divisjon 9èr,
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J14 har deltatt på flere cuper i 2016:
Lillehammer cup: Innendørscup. Deltok med 2 lag i J14-klassen. Dette er Norges største
innendørsturnering. Vi delte to like lag. Det ene laget kom til finalen (knepent tap mot Lillehammer). Det
andre laget kom på 7 plass.
Vinterserien (Oppegård Cup). Her tapte vi bronsefinalen på cornere.
Bø Cup: Her stilte vi også med to jevne lag. De møtte hverandre i innledende gruppespill og spilte 0-0.
Det ene laget vant Cupen og det andre kom på 3 plass.
OBOS cup: Vi stilte med et lag i Jenter 13 og et lag i Jenter 14. Jenter 13 laget tapte semifinalen mot
Kolbotn, mens Jenter 14 laget kom helt til finalen. Endte på med tap mot Oppegård.
Norway cup: I Norway Cup kom vi helt til kvartfinalen før vi røk ut. Kampen gikk direkte på TV2
Kiwi jentecup: Deltok her i år og ble nr 3.

Barnefotball
I 2016 fortsatte der 2015 sluttet med at alle Nesoddens barnelag i hvite drakter. Vi føler at de hvite
draktene har påbegynt en god prosess rundt den identitetsbyggingen vi i 2014 ønsket å starte. Også i
2015 ble praksisen med trinntreninger videreført, slik at alle barna i en årgang får tilgang til de beste
trenerne på trinne, noe som på slutten av året ble videreført til at alle barnekullene er sammenslåtte til et
lag per kull.
Kiwi Miniserien (miniputtserien lag fra 6 år t.o.m 10 år) ble også i 2016 en stor suksess, med kun lag fra
halvøya i aksjon i eget seriespill på onsdagene. Hver onsdag fra mai til september, med pause i skolens
sommerferie har de blitt spilt 16 miniputt runder på hele øya. Kampene har gått fra 17 til 20, og det krever
god logistikk for å få dette til. Med ca 400 miniputter er det mange kamper å organisere. Fredrik Lund
Vang har gjort en god jobb med å sørge for at dette har vært en suksess. Det har vært et yrende liv på
Berger KGB hver onsdag som garantert er verdt å få med seg også i 2016. Vi vil som klubb forsette
utviklingen i Barnefotballen, og sikre at denne følger den samme røde tråden vi søker å skape for hele
klubben.

Frem mot 2017

Organisering av lagene – Inndeling
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Vi ønsker å at alle lagene på tvers av skole tilhørighet skal tilhøre en felles treningsgruppe organisert
etter kjønn. Det innebærer at alle barnekullene har en tid hvor de disponerer ¾ bane. Dette gjør det mulig
å benytte resursene tilgjengelige best mulig og får oss å gi tett og god oppfølging.
I praksis vil dette bety at altså at alle lagene (fordelt etter skole og geografisk tilhørighet) trener på samme
område til samme tid.
Støtteapparat rundt laget
Altså er det foreldrene selv som står for driften av lagene innenfor de rammene og retningslinjene som
gjelder i klubben. Klubbens sportslige ledelse gir råd, veiledning og oppfølging. Hver gruppe-enhet skal
ha en overordnet lagleder som er klubbens kontaktperson, og har ansvar for å videreformidle til laget.
Under denne laglederen er det opp til laget selv hvordan de organiserer støtteapparatet. Men det er viktig
at mange er med å bidra, både til selve trenings- og kampgjennomføringen, og også arbeidet rundt laget
utenfor banen. Alle små og store bidrag er velkomne. Vi erfarer at det er en klar korrelasjon mellom antall
bidragsytende foreldre, og lavt frafall. Alle som jobber med barn skal levere politiattest. Nesodden Fotball
har en representant som administrerer dette og det sendes ut mail.
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.e-

husetbutikk.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.
Vi kommer til å gjøre 2 eller 3 utstyrsbestillinger i løpet av året, hvor man kan benytte seg av pakketilbud
gjennom klubben. Informasjon om dette kommer når det nærmer seg hver enkelt bestilling.
Lagsutstyr
I klubben benyttes felles lagsutstyr (baller, hatter/kjegler, vester, koordinasjonsutstyr, og lignende). Dette
er å finne i ballboden. Det er viktig at alle som benytter dette bidrar til å ivareta klubbens utstyr ved å få alt
inn igjen i boden. Ta ansvar ikke bare for det du tok med ut. Bidra til å holde ballboden ryddig.
Treningstider
For maksimal utnyttelse av våre arealer, er det et eget oppsett for hver enkelt dag gjennom hele året.
Tidsperiodene vil være April til Oktober og November/Januar- April., På vinterstid er banen holdt av til
kamper perioden 12.00- 17.00 i helgene, mens det i sommerhalvåret berammes kamper fra kretsen
primært på hverdager. Det kommer mail fra administrasjonen når det er tid for å sette opp sine ønskede
treningstider.
Hele året er banen(e) holdt av til barnefotballag lørdager og søndager frem til kl 1230.
Kamper
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For 7-8 åringene arrangerer klubben i samarbeid med naboklubber en egen serie, kalt kiwi-miniserie, som
går hver onsdag fra 17.00. Etter de to første årene skal lagene ut i Osloserien. Så langt det lar seg gjøre
ønsker vi å differensiere kampene i kiwi-miniserien så alle får en opplevelse av både utfordring og
mestring. Dette vil kullene få hjelp til av Geir-Harald Smith og Lars Neerbye Eriksen.
7-10-åringene spiller 5erfotball og 11-12 år spiller 7erfotball. Vi spiller 5er på ca 30×20 meter og 7er på ca
50×30 (kvart 11er). kampreglement i barnefotballen, se http://www.fotball.no

Akademiet
I Nesodden IF fotball er akademiet et ekstra treningstilbud til de ivrigste fotballspillerne på Nesodden.
Hvor Geir Harald Smith er sportslig ansvarlig, og Klaus Wiik har vært administrativ leder i mestparten av
2016.
Akademiet tilbyr 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
Når vi går inn i 2017- sesongen har Lars Neerbye Eriksen overtatt Klaus sin rolle rundt akademiet. Selve
akademiet er også lagt om. Vi har gått bort fra TelenorXtra tilbudet og startet vårt helt eget Nesodden IF
fotballakademi. Mesteparten vil være veldig likt, med tilbud til alle barnespillere I Nesodden IF Fotball,
etter skoletid hver dag i uken. I 2017 vil vi å avholde tre akademifotballskoler i løpet av året; Vinterferien,
Siste uken i sommerferien, og Høstferien.

Arrangementer 2016
A-lags kamper
Det har vært spilt totalt 22 seriekamper, 11 hjemmekamper for A lag menn. og i år ble det spilt 3
Norgescup kamper. Det har vært styre medlemmene som i det stor og hele har bidratt på dugnad.
Speakertjenesten var i 2016 som i 2015 en vanskelig kabal men vi har kommet i havn hver gang.

Breddecup
Nytt av året ble det arrangert breddecup 21 - 23 oktober, med stor fotballglede og 30 påmeldte
lag. Veldig populær cup, så absolutt en cup vi ønsker å videreutvikle.
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Energihuset Cup
Ble gjennomført med mye fotballglede helgen 12 - 13. mars i Nesoddhallen. Her spiller 6-10 åringene
fordelt på 2 dager, med stor innsats og fotballglede. Dette er også en av dugnadene hvor A-lag Herrer,
Damer -11`er og Damer 7`er gjør en stor innsats.

Tine Fotballskole 2016
Tine Fotballskole aktiviserer mange barn og ungdommer hvert år, og 2016 var intet unntak. Selv med
avvikende skoleslutt og fotballskole fra ons-søn, var det mange som valgte dette alternativet i sommer.
Over 250 barn de første 3 dagene, noe mindre lørdag og søndag. I tillegg 50 trenere.
Også i 2016 tilbød vi heldags fra kl 08-16 for de som hadde behov for dette - og det var ganske mange. I
tillegg utvidet vi selve fotballskolen med 1,5 time hver dag - altså fra kl 09-15. Dette innebar kanskje mer
slitne barn, men samtidig la vi opp til 2 fruktpauser på 15 min hver dag, i tillegg til lunsjpausen.
I 2016 innførte vi også en dag der vi serverte hamburgere og pølser til lunsj, en stor suksess selv om det
ble litt kø og venting dessverre.
Vi oppsummerer med at alle deltakerne hadde en sosialt fin uke, samtidig med at de fikk mange touch på
ballen og utviklet seg som fotballspillere gjennom lek og gode fotballøvelser. Som alltid er cupen siste
dag et stort høydepunkt for mange!
For trenerne, som virkelig gir av seg selv i 5 dager og lærer masse om det å være fotballtrener og
hvordan håndtere store barnegrupper, arrangerte vi pizzafest rett før skolestart i august der vi kåret beste
trener mm.

Tine Jentefotballskole 2016
Jentefotballskolen er blitt en fin tradisjon i uken før skolestart - der trivsel er i høysetet. Flinke og pålitelige
jentetrenere som legger opp til gode fotballøkter og mye læring, og som virkelig tar dette seriøst. Dette gir
deltakerne 3 fantastiske dager der de utvikler seg masse som fotballspillere og samtidig føler at de er i
trygge omgivelser og tør å utfordre seg selv på alle måter.
Også Jentefotballskolen ble utvidet til å vare fra kl 09-15 hver dag, og ble avsluttet med cup siste dag.
Over 50 jenter deltok, og 12 trenere - og det var bare smil og glade jenter på Berger 3 dager til ende!

Kiwi Jentecup 2016
Kiwi Jentecup 2016 fikk 40 påmeldte lag - lag fra Askim, Tønsberg og Sørumsand. Vi tilbød spill i neste
års spillform, og sluttspill i alle ungdoms- og seniorklasser. Dette ser det ut til å være et stort behov for, og
det er stor pågang til cupen. Veldig gøy!
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Vi fikk tidlig kulde, kommunen isla banen og vi fikk utfordring med at vi kun kunne benytte 1 bane (ikke
3...). Dette gjorde dugnadsjobben lettere for lagene (kiosk, parkering, speaker med mer), men selvsagt
ble det litt kortere kamper enn planlagt og litt mer logistikk. Men alle påmeldte lag og involverte tok dette
på strak arm og det ble et veldig vellykket arrangement.
Gode dommere som fikk dømme både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse - så her var det
spenning fra morgen til kveld. Flott med både åpen cafe og mulighet til å benytte NIF-huset.
Det er bare å glede seg til neste år!

Idrettens Dag (søndag 29.august)
NIF Fotball deltok med egen stand på stadion til like med andre idretter på Nesodden. Her var det Lars
Neerby som ga barna en god innføring i hva fotballen har å by på.

Høstfotballskole
I uke 40 ble det gjennomført fotballskole for 2 gang på Nesodden. Regien hadde også i år Akademiet.

Høst Cup
I september i år var vi så heldig å fått Tangen senter som sponsor på høst cupen, så vi arrangerte
Tangen senter cup på Berger KGB , denne cupen er populær og har store muligheter til å vokse seg
enda større det var mange eksterne lag som var meldt på.. A lag herrer, A damer-11`er og damer- 7`er
og hadde dugnad ansvaret på denne cupen. Lars Neerby og Gry Martens Meyer Svae hadde helge
ansvaret.

Jentefotballens Dag
Ble, tradisjonen tro, avholdt 3.juni for tredje gang på Nesodden. Tiltaket består i å samle alle
jente/damespillere på Nesodden til en dag med lek, moro og samhold på tvers av lagene, hvor de
yngste starter dagen med oppvarming, blander årskullene, danner lag, spiller cup avslutter med grilling,
mens de eldste fikk et «Kostholdsforedrag» før også de blandet lag og spilte turnering. Vi har hatt opptil
100 jenter var i sving på denne dagen, men i 2015 var det litt nedgang som i noen grad nok skyldes litt
dårlig informasjon fra vår side.

Kiwi JenteCup
Gjennomført 14 - 15. november med over 50 lag fra 02/03, 04/05 og 06/07 til Damelag . Et strålende
tiltak hvor det ble spilt kamper «non-stop» fra morgen til sen ettermiddag på alle tre kunstgressbanene

Nesodden IF Fotball Tlf. 6691 7477 /
9008 1762
www.nesoddenif.no

Berger Stadion, Postboks 188 1450
Nesoddtangen

www.nesoddenfotball.no
post@nesoddenfotball.no

på våre på Nesodden. Dette er et arrangement som stadig vokser. en super innsats fra hele familien
Håvard Lunde og Irene Størseth Lunde med stort og smått.

Nesodden Elite Cup
Det har vært arrangert Elite Cup tre helger 28 oktober - 30 oktober for 2003 og 2004 årgangene her var
både Nesoddbanen og KGB var i bruk, helgen 18 - 13. november for 2002 årgangen og helgen 2 -4
desember for 2001 på guttesiden disse ble arrangert på KGB . Elite Cup ble avholdt for syvende gang i
oktober, november og nå i år desember. I 2016 var det med mange lag i alle klassene klassene. En stor
takk til alle våre ivrige foreldre i alle årgangene for strålende dugnadsånd og godt gjennomført
arrangement.

Romjuls Cup
Halvøyas juletrim-innslag, var et populært innslag også i sitt fjerde år. med fulle tribuner begge dagene og
mange gode fotballag. Kamper fra tidlig 2.juledag, med sluttspill 3.juledag, samlet totalt 14 herrelag og 4
damelag. Dameklassen ble vunnet av De verste jentene som da slo Håndball er best i finalen, Årets
vinnere i herreklassen ble FC Farsmelk som slo Lokomotiv Kalinka.
Dette er også en av dugnadene hvor A-lag Herrer gjør en innsats Vil rette en stor takk til Fredrik Lund
Vang som tar ansvar for oppsettet og holder i denne cupen og spesielt Lars Neerbye som bidro på
banen, i kiosken, som speaker og ryddehjelp han styrte cupen med stålkontroll.

Dommere
Dommergruppa har i år bestått av 9 autoriserte kretsdommere/veiledere, hvorav 7 har vært aktive
dommere og veiledere og ytterligere 2 autoriserte veiledere, samt et femtitalls klubbdommere. Det er ikke
tillagt nye kretsdommer ressurser i fra klubben i 2016. Det er avholdt 2 klubbdommerkurs, og mange
unge Nesoddgutter og jenter har mot honorar, bidratt som dommere i Kiwi-serien, og i andre cuper som
er avholdt i klubben.

Klubbdommere: (12-16 år)
Antall dommere har holdt seg stabilt de siste årene, med ca. 60 klubbdommere med kompetanse årlig.
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.
Vi har pr. 1.1.17 ca. 60 mer eller mindre klubbdommere i aldersgruppen. De fleste med fotballerfaring, og
mange med aktiv innsats på eget lag i NIF.
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Det ble gjennomført 2 klubbdommerkurs i fjor, et i forkant av innendørscupen i mars, og et i august i
forkant av høstsesongen. Det resulterte i ca. 35 nye klubbdommere. De fleste nye deltok også i cuper
som dommere, med praktisk opplæring som en del av «utdannelsen».
Gjennomføringen av tilsvarende kurs er tenkt gjennomført også i 2017 etter behov og interesse med
mulighet for å få lært teori og dømming i praksis.

Kretsdommere
Klubben har i 2016 fått flere unge nye kretsdommere og vi ligger stabilt, på litt under 10 autoriserte
dommere i 2016. Vi har dommere spred 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.
I tillegg har vi 2/3 tidligere kretsdommere som dømmer interne kamper og treninger i klubben.

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 i 2016 hatt en positiv utvikling. Ved inngangen til
2017, har vi 5 unge aktive kretsdommere. I tillegg har vi 2 godt voksne dommere med bred erfaring innen
dommervirksomheten. Vi er også glade for å ha med oss 2 tidligere aktive dommere med bred erfaring
som autoriserte dommerveiledere for våre egne dommere og kretsen.
Som dommerkontakt i NIF vil Morten Malsten 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.
Vi vil også benytte anledningen til å gi en ekstra honnør til Reidar Thomassen, som i 2016 har bidratt
sterkt til rekrutering av nye unge kretsdommere. Han har også bidratt positivt til forholdet mellom NIF og
kretsen

Sponsor- og Markedsarbeid
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Sponsorinntektene for hele Nesodden IF har hatt en nedgang i 2016 (NOK 900 000,-) vs 2015 (NOK 1,1
mill). Dette har naturligvis også reflektert inntektene til fotballgruppa. Hovedårsaken ligger i at
salgsarbeidet lå brakk i flere måneder, grunnet manglende ressurser i perioden mellom avgått og nytilsatt
markedsansvarlig.

Med 2016 friskt i minne, er budsjettet for fotballgruppa i 2017 moderat – NOK 276 000,-. Herav NOK
115 000,- tilskrevet cup, NOK 75 000,- er definert til draktsponsing, samt resterende til annonsering/
øvrige inntekter.
Inn i 2017 har man likevel kommet godt i gang med salgsaktivitetene. Nyansatt Markedsansvarlig Henrik
Johansen, har i tillegg til frivillige ressurspersoner solgt inn flere nye draktsponsorer for 2017. Johansen
har også enkelte spennende konsepter på gang, som ønskes testet ut for 2017. Dette går i hovedsak ut
på å få mer ut av den store medlemsmassen som NIF er preget av. Høye medlemstall ansees som svært
attraktivt for potensielle sponsorer hva gjelder såkalte fordelsprogrammer. Det blir spennende å følge i
hvilken grad disse konseptene vil lykkes i årene fremover.
Hovedstyret og de øvrige gruppene i NIF har blitt enige om en tydeligere fordeling knyttet til fordeling av
sponsorinntekter pr gruppe, samt provisjon til Markedsansvarlig der hvor avtaler er solgt inn direkte fra
øvrige ressurspersoner i NIF. Det er viktig at man ikke mister potensielle sponsorer hvis en enkelt
annonsør spesifikt ønsker å sponse enkeltgrupper, og således vil ha øremerket sin støtte til den enkelte
gruppe. Fordelingen fremover blir nå som følger (med unntak av seil som alltid øremerkes hovedlaget);

-

Solgt inn av Markedsansvarlig
1) Øremerket sponsing solgt av Markedsansvarlig. Tilfaller gruppe 100 %. Minus
provisjon til Markedsansvarlig!
2) Ikke øremerket sponsing. Tilfaller hovedlaget 100 %. Minus provisjon til
Markedsansvarlig.

-

Solgt inn av andre enn Markedsansvarlig;
3) Øremerket sponsing. Tilfaller gruppe 100 %.
4) Ikke øremerket sponsing. Tilfaller hovedlaget 100 %.

Det er også presisert en tydeligere ansvarsfordeling og rutinebeskrivelse mellom administrasjonen og
markedsansvarlig, hva gjelder oppfølging av nye sponsorater, samt forvaltningen av eksisterende
sponsorater. Dette skal sikre større eierskap til forvaltningen av eksisterende kunder/ videreføring av
avtaler, samt sikre at ingen avtaler glipper mellom 2 stoler.
For 2017 ønsker man å endre fra konseptet fotballavis til klubbhåndbok. Klubbhåndboken skal ha en
fastere ramme fra år til år, og bidra til identitetsbygging for fotballgruppa. Her blir det bred presentasjon av
klubben og samtlige lag, og det er et viktig prinsipp at klubbhåndboka gis ut underveis i sesongen (ikke
ved sesongens slutt). På denne måten sikrer man et mer oppdatert bilde av de ulike lag, og
forhåpentligvis mer engasjement rundt konseptet. Klubbhåndboka skal fra første års utgivelse gi et
positivt bidrag som markedsinntekter. For utforming og produksjon av klubbhåndboka er det benyttet et
barter prinsipp, som sikrer moderate utgifter. I tillegg skal ikke annonsesalget bundles med flere
produkter, slik tradisjonen har vært tidligere
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Økonomi
Samarbeidet med administrasjonen fungerer bra og regnskapene kommer regelmessig. Dette gjør
arbeidet til klubben enklere i forhold til oppfølging av kostnader og inntekter.
Vi har et positivt resultat på kr 123.704 NOK for 2016, en økning på kr 75.382 i forhold til 2015.
Budsjettert resultat for 2016 var kr 13.000, noe som gir et positivt avvik mot budsjett på 110.704.
I tillegg har likviditeten i klubben bedret seg fra 2015. Gjennom god økonomistyring og ny utstyrsavtale
har kontantbeholdningen økt fra 232 TNOK (2015) til 694 TNOK (2016).
Regnskap 2016 og budsjett for 2017 vil bli gjennomgått mer i detalj i årlig møte.
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