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Fotballstyret 2017
Funksjon

Navn

Oppgave

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

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

Styreleder
Nestleder og Anlegg
Marked/Dugnad
Økonomi
Kvalitetsklubb/Sportslig ansvarlig
Marked/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)

Engasjementsstillinger
Funksjon
Sportssjef
A-lags ansvarlig
Rekruttlag/Ass. A-lag
Akademiansvarlig
Leder Sportslig Utvalg Senior

Navn
Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Geir Harald Smith
Geir Aage Neerbye

Barnefotballansvarlig

Lars Neerbye

Dommerkoordinator
Media

Morten Malsten
Jonas Moen

Sportslig Utvikler og
Arrangement
Baneansvarlig

Lars Neerbye

Kommentar
Holdt i rollen fra høst 2015
Tok over 2. halvår 2015
Tok over 2. halvår 2015
Akademiansvarlig siden 2015
Gikk ut av rollen andre halvår
2017
Gikk ut av rollen i løpet andre
halvår 2017. Petter Garder trer
inn i rollen fra 1.desember 2017
Gikk ut av rollen andre halvår
2017.
Gikk ut av rollen i løpet andre
halvår 2017.

Gry Tjernshaugen/Geir Harald
Smith

NIF Fotball i 2017
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 2017, har fokus vært på å fortsette utviklingen av NIF Fotballs
organisasjon, gjennomføring av planlagte arrangementer, etablering av NIF Fotball som Kvalitetsklubb,
utvikling og ferdigstillelse av sportsplan, samt utvikling av Ungdomsfotballen og Barnefotballen for å
nevne noen områder.
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Fotballstyret har også i 2017 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 2017 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:
• Organisering
• Kvalitetsklubb programmet
• Sportslig
• Arrangementer i 2017
• 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. Vi har i løpet av 2017, sett områder hvor vi ikke har klart å gjennomføre organiseringen slik vi
kanskje ønsket når sesongen startet, og hvor vi jobber videre med å gjøre de forbedringer vi mener er
nødvendige. En reetablering av Sportslige Utvalg, og tettere oppfølging av trenere i Barnefotballen, er
eksempler på områder som vi mener blir viktige når vi nå beveger oss inn i 2018.
Det ble i starten av 2017, lagt ekstra arbeid i å ferdigstille en Sportsplan som dokumenterer og forankrer
den sportslige retning som det har vært jobbet for å sette de siste årene. Når denne nå er ferdigstilt vil vi
naturligvis jobbe videre for å sikre god forankring gjennom alle ledd i klubben slik at dette kan bli det
styrende dokumentet det er ment å være.
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. Mye av denne strukturen ble satt i 2017, og spesielt er overgangen til «ikke
foreldrebaserte» trenere på ungdomsnivået en viktig endring. Vi har som klubbledelse veldig tro på at
dette er et godt prinsipp for å utvikle bedre styrte trenergrupper i hvert årstrinn, og at dette vil gi gode
resultater mht både utvikling og deltagelse. Vi innser at enn slik strukturell endring vil ta tid å få
optimalisert, og vil således jobbe videre med utviklingen av dette konseptet også i 2018.
Vi ansatte i slutten av 2016 en Barnefotballansvarlig, for å få en mer direkte oppfølging av utviklingen
rundt Barnefotballen i Nesodden IF Fotball. Samtidig vil denne rollen ha en oppgave i oppfølging rundt
videreutvikling av Akademiet, og sikre informasjonsflyt og markedsføring av dette tilbudet inn mot
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barneavdelingen. Rollen er viktig da den 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. I
slutten av 2017, har vi ansatt en ny person i denne rollen da den som hadde rollen tidligere var nødt til å
si fra seg ansvaret grunnet utdanning. Petter Garder vil fra 1. desember 2017 og fremover, ha ansvaret
for Barnefotballen på Nesodden, og vil samtidig følge opp rekruttering til kademi, og være bidragsyter
ifbm arrangementer som avholdes.
Det ble, i det Årlige møtet i februar 2017, ytret ønske om en mer inngående presentasjon av medlemstall,
da dette basert på de tallene som tidligere har vært presentert vist en nedgående kurve. Vi vil derfor i år
fokusere på å gi en presentasjon av de analyser vi har gjort rundt dette, for å gi et så riktig bilde som
mulig av hvordan vi som klubb følger vår ambisjon om å beholde så mange som mulig så lenge som
mulig.
Det vil presenteres en mer inngående presentasjon rundt dette i det Årlige møtet den 26. februar, men vil
som en del av denne Årsrapporten gi et overordnet bilde på hva våre analyser forteller oss mht utvikling. I
grove trekk viser totalt medlemstall fortsatt en stor nedgang sammenlignet med tall fra tidligere år, med
det størete medlemstallet i 2013. Der tallet for 2013 viser godt over 1000 medlemmer, sier statistikken at
vi er ca 750 medlemmer i 2017. I samarbeid med Adminstrasjonen, har viforstått at medlemsregisteret,
som ble skiftet ut i 2013, frem til dette og flere år i etterkant har hatt lavere kvalitet grunnet manglende
oppdatering når medlemmer slutter og nye begynner. Det har ført til at tallene har vært oppblåste, og ikke
gitt et riktig bilde av antall medlemmer. Dette har Administrasjonen jobbet med å utligne de siste årene,
og forventer at vi fremover vil ha et bedre grunnlag mht vurdering av total medlemsmasse.
Videre har vi gjort undersøkelser av Ungdomsfotballen spesifikt, da dette er tradisjonelt sett den
aldersgruppen hvor det tradisjonelt er størst frafall. Vi ser at vi relativt nær historie har hatt spesielt høyt
frafall i årgangene 97, 98, 99 og 00, og spesielt i sesongen 2014/2015. Dette frafallet har også gitt seg
utslag i Seniorfotballen, da vi har for få spillere i riktg alder som grunnlag for A-lags rekruttering. Når vi ser
på årganger 01, 02, 03, 04 og 05 som blir ungdomsspillere i sesongen 2018, ser vi så langt et mye lavere
frafall og mer stabile grupper. Som eksempel er 01-årgangen, som i år er juniorer fortsatt en gruppe som
utgjør 40 spillere. Fra G13 til Junior, har ungdomsavdelingen i 2018 ca 215 aktive spillere, og forventes å
øke i 2019 og 2020.
Vi i styret og sportslig ledelse har tro på at denne stabiliseringen av Ungdomsfotballen i stor grad er
relatert til den nye organiseringen av ungdomsfotballen, og en mer klubbstyrt modell generelt. Vi opplever
at det er avgjørende at hvert kull ikke får en ulik reise igjennom både barnefotball og ungdomsfotball i
Nesodden IF Fotball. Det er alltid utfordrende når store endringer gjennomføres, men vi har tro på at vi er
på riktig vei og i tråd med vår mål om å beholde «flest mulig, lengst mulig».
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
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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 2018 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. Vi har hatt et ønske om å opprette Sportslige Utvalg som sammen med styret
og sportslig ledelse, er med å forankrer den retningen vi ønsker å utvikle oss i. Da vi i løpet av 2017, ikke
fikk reinitiert det sportslige utvalget som fantes for Seniorfotballen, har vi for 2018 etablert 2 nye sportslige
utvalg, i tillegg til det som ble etablert for jenter i 2017, SU Barnefotball og SU Ungdom og Seniorfotball.
Organisasjonen for 2018 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)

Oppstartsansvarlig (OA)

Kvalitetsklubb Ansvarlig (KA)
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Bildet over viser organisasjonsstrukturen slik den er ved inngangen til 2018. 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.

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 2018 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 2017 sesongen med en ambisjon om å kjempe i toppen avdelingen. Det ble raskt klart at
dette ikke ville være tilfelle, og sesongen ble isteden en kamp for å overleve. Selvom laget var innvolvert i
nedrykkstriden helt til det gjennsto 2 serierunder var det aldri noe panikk innad i gruppen, man var klar
over situasjonen man var i og tok bra tak mot slutten av sesongen. Sesongen bar preg av at vi var for få
spillere i stallen og at treningsoppmøte ikke var godt nok. Når situasjonen rundt junior laget også var som
den var kunne man heller ikke flytte junior spillere opp for å fylle opp stallen, dette gjorde at vi til en hver
tid var få spillere på trening. En hektisk hverdag for spillerne med studier og jobb ved siden av fotball
gjorde at flere av spillerne mistet mange treninger ble sesongen alt i alt en skuffelse.
Vinteren
Gjennom vinteren talte a-stallen 20 spillere og vi fikk trent godt og spilte flere gode treningskamper.
Oppmøte på trening var bra og det så gjennom januar og februar lovende ut med tanke på sesongen.
Desverre så gjenntok litt av historien fra 2016 seg da 2 spillere ble langtidsskadet og var ute hele
sesongen. I tillegg valgte 2 av spillerne som skjønte at de ville få lite spilletid å gå til Fjellstrand 1 uke før
seriestart. Dette gjorde at vi ved inngangen til sesongen kun hadde 16 spillere tilgjengelig til A-lagsspill.
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Vårsesongen
Da sesongen ble sparket igang var vi allerede i en vanskelig situasjon med kun 16 spillere tilgjengelig. Til
tross for en sterk serieåpning med 4-1 seier borte så ble resten vårsesongen velding tung. Det ble mange
tap og få poeng, samtidig forsvant det gode treningsoppmøtet fra vinteren og flere og flere spillere ble
heftet av jobb og sto over treninger. Vårsesongen ble avsluttet med 2 seire på 3 dager hjemme på Berger
gress, noe som ga en optimisme i gruppa med tanke på høstsesongen.
Høstsesongen
Desverre klarte man ikke å ta med seg momentumet fra de siste 2 kampene inn i høsten og denne delen
av sesongen ble innledet med tap og uavgjort før man gikk på ytterligere tap. Etter flere tap hadde vi en
kollektiv samling i bunn. Treningstidene ble endret og spillerne prioriterte i større grad treningene. Dette
og at man 2 ganger i uken kjørte felles trening med juniorlaget var noe som gjorde at vi den siste mnd av
sesongen fikk trent bedre. Med en sterk avslutning på sesongen med 12 poeng på de siste 6 kampene
berget man også plassen i 4 divisjon.
Det var i 2017 24 spillere som fikk spilletid på a-laget 18 av disse var lokale Nesodden gutter. Av disse
spillerne så holdt 5 stk junior alder og 5 stk gutte alder.
For oversikt over hvem som spilte kamper for MSA i 2017 henvises det til fotball.no og kampstatistikken
der.

Inn mot 2018
Vi teller pr i dag ( 16.2-2018 ) 17 spillere, vi venter da i tillegg på svar fra 3 stk fra fjorårets stall som enda
ikke har bestemt seg for om de skal være med videre ( all sannsynlighet tilsier at ihvertfall 2 av disse blir
med ) Vi har også 2 spillere på prøvespill om dagen som vi ønsker å signere. I tilegg til dette så har vi en
spiller som kommer tilbake fra reise til seriestart. Vi jobber fortsatt med å få inn spillere og har i øyeblikket
6 konkrete navn vi er kontakt med om å komme og prøve seg hos oss. Treningsoppmøte så langt har
vært bra og vi har kommet godt igang med treningskamper. Vi har endret treningstidspunktene våre fra
ifjor og lagt inn en ekstra trening sammen med junior laget på søndager slik at de som går glipp av en økt
pga jobb/skole har mulighet til å ta igjen økten de mister. Det er også skapt en forståelse i gruppen at hvis
noen må ha en fast dag å være borte grunnet jobb, så skal det være mandag og man trener da på
søndag i stedet. Dette har ført til en mye bedre dynamikk i gruppen når det gjelder treningsoppmøte. Av
de 17 spillerne i stallen holder 6 stk junior alder. Vi har også en hospitant gruppe på 6 spillere fra junior
stallen som trener med a-laget 1 gang i uken.

Rekrutt/MSB
MSB endte på 8.plass i sin 5 divisjon. Noe som var akurat nok il å berge plassen. Desverre så ble denne
arenaen i år et sted hvor vi slet veldig med å stille lag grunnet ekstremt små staller både hos MSA og hos
Junior 1. 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 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. Flere Gutter 15 spillere var også i aksjon for MSB igjennom året. I
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etterpåklokskapens navn må vi lære av feilene som ble gjort og sørge for å ikke havner samme situasjon.
Noe som tiltakene som gjort rundt A-laget og B-laget nå gjennom vinteren vil være med å bidra til at vi
unngår dette.
Laget ble i 2017 ledet av A-lags trener og Sportssjef Geir Harald Smith, Spillerutvikler Ruben Tollfsen og
assistent trener på A-laget Mathias Skindlo.

Status inn mot 2018 for MSB
MSB vil i de neste sesongene ta en litt ny form. Det skal fortsatt være en utviklingsarena hvor våre egne
unggutter skal få prøve seg på senior nivå. Men etter de 2 siste sesongers erfaring hvor mange har
måttet spille doble kamper hver uke så har vi gjort noen endringer. MSB vil i år være en egen
treningsgruppe bestående av ca 15 spillere. Dette er stort sett Nesoddspillere som nå vender tilbake til
klubben. Dette vil gjøre at trykket på spillerne i A og Junior stallen blir mye mindre. Spillerne som deltar
her vet hva de går til og er positive til å gi plass til unggutta som trenger seniorerfaring. Dette tiltaket er
kommet istand ved en fantastisk innsats av Truls Karoliussen som vil holde i organiseringen av laget
sammen med Geir Harald Smith og Ruben Tollfesen. Målet for sesongen vil være og beholde plassen i 5
divisjon. Det er også i 2018 reetablert det tredje seniorlaget som manglet i 2017, NIF 3.

Junior 1
Årets JR-1 stall besto av spillere født 01 som ble flyttet opp fra G16-klassen. I vårsesongen ble det
flere tøffe kamper mot fysiske G19-lag som innebar mye god læring. I høstsesongen hadde man
lært, utviklet seg og spilt helt jevne kamper mot topplagene. Man endte tilslutt på en 7.plass etter en
godkjent sesonginnspurt. Av cuper deltok man på Skadevi Cup hvor det ble seier i B-sluttspillet i G17klassen og i Norway Cup så røk man ut tidlig. Mens man i Ham-Kam talentcup gikk helt til topps i G16klassen, som gjorde at man fikk en fin avslutning på en spennende sesong.

Junior 2
Jr. 2 spilte i 4. divisjon. Laget var en fin blanding av spillere født i 1998, 1999 og 2000. De vant
avdelingen etter 11 seire på 12 kamper, og var 11 poeng foran lag nummer 2. Laget ble trent av Håkon
Hake-Steffensen, med Magnar Glimsdal som medhjelper på sidelinja under kampene. Lagleder var
Melanie Ekholdt Huynh.
Det ble en morsom sesong for gutta og støtteapparatet, der vi etter seier og tap i de to første
serierundene stod fram med stor vinnervilje. Det ble mange jevne oppgjør, og etterhvert mange lag som
ville "ta" serielederen, men gutta viste mye godt spill. Vi halte iland flere knepne seire etter å ha løpt
motstanderen i senk, og det ble vårt varemerke.
Som ifjor meldte vi oss på til Ham Kam talentcup, nivå 3. På grunn av få lag på dette nivået, ble vi flyttet
opp på nivå 2. Første kampen møtte vi et meget godt førstelag fra Buskerud. Vi tapte, men spilte en av
årets beste kamper. Neste kamp var vi klart best, men tapte likevel, og i den siste kampen ble det
uavgjort. I B-sluttspillet var vi igjen klart best, bortsett fra i målprotokollen. Likevel moro å spille på
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Briskeby stadion. Uansett ble det en artig sosial happening, der vi bodde på to store klasserom. Gutta var
kjempegreie, og hadde mye moro sammen denne helgen.
Høsten 2017 kom det en rekke tidligere fotballspillere tilbake for å trene med oss, og ved sesongslutt var
vi nærmere 30 breddespillere på Jr.nivå.

G16

G16 hadde en sesong helt utenom det vanlige. Dette er en gjeng som har spilt sammen på breddenivå de
siste syv sesongene, og tidlige års motgang har sakte men sikkert blitt snudd til det anstendige, og skulle
nå kulminere i en sesong med hovedsakelig strålende resultater.
Laget spilte i år i 3. divisjon. Det ble tidlig klart at det ville stå mellom tre lag: KFUM 2, Oppegård 2 og oss.
En god vårsesong så laget toppe tabellen før sommeren. En solid seiersrekke innledningsvis, ble
forkortet med to uavgjorte før ferien, deriblant et høydramatisk 4-4 mot KFUM, der vi berget poenget bare
minuttet før full tid, med et sjukt skudd fra vel 30 meter.
Etter sommerferien sparket vi i gang høstsesongen med Norway Cup. Ferien hadde ikke gjort noen godt,
for til tross for en oppkjøringsuke med trening, startet vi turneringen med bunnsolide 0-9 mot Langevåg.
Ille. Verre var det at vi skulle spille TV-kamp dagen etter mot Stridsklev. Kameraene hadde en magisk
effekt på gutta. Vi storspilte i en intens forestilling på riksdekkende TV. To mål i mot helt på slutten sved,
men vi visste uansett at vi hadde gjort en svært god profileringsjobb for Nesodden, og Davy Wathne og
Kasper Wikestad mente etter kampen at vi rett og slett ble ranet utpå der. Helt klart. Det første målet var
et klart angrep på keeper. I B-sluttspillet feide vi både Alvdal og Sunndal av banen, før Hødd ble for
sterke i kvartfinalen. Ingen grein. En herlig turnering, og en herlig fotballopplevelse!
Høstsesongen skulle bli en «rysare» av de sjeldne. For etter å ha maltraktert Driv hjemme, gikk vi på
sesongens første serietap, borte mot kyniske Bøler. KFUM benyttet anledningen til å rappe serieledelsen
fra oss. Det var også stillingen da vi tok en avstikker til Hamar talentcup. Her hadde vi en super
opplevelse i 2016, og 2017 skulle ikke bli noe verre. Vi begynte (tradisjonen tro) med tap, men vant de to
neste og vi var i et A-sluttspill for første gang. Grytidlig kvartfinale mot Heggedal ble både jevn og
spennende. 2-1 seier til slutt, som satt så langt inne at det var vanskelig for Heggedal-teamet å ta oss i
hånda etter kamp. I semifinalen møtte vi Lillestrøm 2. Tøff batalje, mot et lag uten en eneste spiller under
180 cm. Exiten til tross: Nok en herlig fotballopplevelse!
Hjem til serieavslutning, der både KFUM og vi vant våre nest siste kamper, før det hele skulle avgjøres i
en ren seriefinale, hjemme på Nesoddbanen. Vi var to poeng bak. Vi måtte vinne. KFUM ankom
Nesodden bananspisende alle mann, og proppfulle av selvtillit. Den skulle forsvinne etterhvert. I årets
aller siste kamp, med over 100 tilskuere (rekord på Nesoddbanen) da det gjaldt som mest, leverte vi
årsbeste og feide KFUM av banen med hele 4-0! For en fotballfest! Selv om klokka var langt over 22, tok
vi med hele gjengen på Napoli, og proppa dem velfortjent fulle med både pizza og brus.
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G15-1
Laget har vært ledet av: Tom-Rune Fagernes (hovedtrener) Truls Karoliussen, Erik
Hovind (hjelpetrenere). Gunnar Nørbech og Viggo Kristoffersen har gjort en stårlende jobb som lagledere.
Laget har bestått av: Tobias Hovind, Even Jansson, Simen Valla, Fredrik Ingvoldsen, Erik Løvold,
Bernhard Røberg, Joshua Havig-Gjelseth, Markus Finanger,Oliver Hagen, Alex Holm, Martin
Kristoffersen, Sebastian Noreng, Oskar Karoliussen, Alexander Hauge, Viktor Glenne, Martin Stenehjem
og Martin Aas.
Sesongen ble av flere grunner litt jo-jo preget. Årgangen stod til konfirmasjon, vi spilte i 1 divisjon hvor
interkretskvalifisiering stod på agendaen til de fleste store klubbene i Oslo og gutta kom i en alder hvor
mange syntes at andre ting en fotball begynte å bli mer spennende. Ikke så overraskende for en som har
vært i fotballen i ca 40 år, og som ved at ting begynner å skje i denne alderen.
Vi gjennomførte en brukbar vinter og vår. Stilte 2 lagt i Moss FK BDO Cup hvor fasit ble 1. og 3. plass og
to pokaler med hjem til odden. Gjennom vinter- og vårsesongen varierte vi veldig i prestasjonene. Vi
hadde flere gode kamper hvor vi matchet lag som på høsten spilte om interkrets plass, blant annet var
kampene mot Skeid og Moss gode. Mot flere av de andre lagene kom vi aldri opp på vårt toppnivå, og da
fikk vi fort merke hvor høyt nivå det er på de beste G15 lagene i Oslo.
Vi endte litt under midten av tabellen på vårsesongen, og fikk dermed en fin pulje og spille i utover
høsten. Høstsesongen startet meget bra med seiere over både VIF og ikke minst Follo. Det gjennomføres
en solid høstsesong, og vi ender opp på 2. plass i avdelingen. Førsteplassen gikk til Follo med minst
mulig margin.
Gjennom sesongen har vi stort sett ligget på 3 til 4 fellesøkter + kamp. Foruten seriespill har vi deltatt i
Nesodden Elitecup, Ski Storsenter Cup, Moss FK BDO cup, Skadevi Cup og Hamkam Talent cup. De
fleste av gutta har lagt ned en stor innsats for egenutvikling, og det finnes flere spennende spillere på
årgangen.
Med riktig fokus, så vil nok mange av disse kunne være stammen i et A-lag om 4-5 år. Noen vil helt sikker
også ha mulighet for å hevde seg på et høyere nivå om lysten og viljen til å satse er tilstede. Er veldig
takknemlig for at jeg har fått blitt kjent med mange flotte gutter og deres foreldre gjennom 2017 sesongen,
og håper de fleste fortsetter og satse på fotball fremover, basert på egen motivasjon.

G14-1
G 14-1 har blitt ledet av Geir Harald Smith, Martin Lundquist og Ove Johansson. Lagleder: Jan Tinus
Larsen og Nina Gravråk.
G14-1 har hovedsakelig vært utgjort av Treningsgruppe 1 (TG 1), som har bestått av 19 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 (første året med 11er fotball), og sluttet på 6. plass i
seriespillet, Gutter 14 år 1. div. avd. 03. Dette etter en sterk høstsesong som ble avsluttet med tre strake
seirer.
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Laget gikk til åttendelsfinale i A-sluttspillet i begge sommercupene; Skadevi Cup i Skövde (Sverige), hvor
laget tapte på straffer mot svenske Bergums IF - og Norway Cup, hvor KFUM Oslo, som vant hele 14årsklassen, ble for vanskelige.
I Nesodden Elitecup endte laget til slutt på en 6.plass.

G14-2

Gruppen har i år bestått av 23 gode gutter. Ved å bruke spillere fra TG1 og at de som ville spilte to
kamper i uken, greide vi å stille to lag i serien. Ett lag i 2. divisjon og ett i 4. divisjon. Mange gode
opplevelser i serien for begge lag, men litt for mange kamper endte med knepne tap. Begge lag kom på
nedre halvdel av tabellen.
Gjennom sesongen trente vi tre ganger i uken før kamp og mange spilte ofte to kamper i uken.
Vi deltok i 5 ulike cuper, både inne og utecuper. Noen cuper med to lag, andre med bare ett.
Sesongens kanskje største «seier» var kampen mot tidligere vinner av Norway Cup, Ghanesiske Lizzy i
nettopp Norway Cup. Her møtte vi et svært sterkt lag, men likevel spilte vi med mye godt humør og
lagånd!
Gruppen ble ledet av Frode Meisingseth og Bjørnar Heggdal, med god støtte av flere foreldre!

G13
2017 sesongen var året der vi styrket trenerteamet, løftet mange spillere til et godt fotballfaglig nivå og
lagde gode sosiale rammer som gjør at vi har samme antall spillere i starten av 2018-sesongen!
Vintermånedene inn mot seriestart ble brukt godt til å få flest mulig til å forstå spillprinsipper offensivt og
defensivt – og flere ganger klare vi å arrangere 2 treningskamper parallelt – både for nivå 1 og nivå 2. Før
sesongstart stilte vi med 3 lag i en vennskapsturnering på Manglerud med jevne kamper for alle 3 lagene
og en fin inngang til sesongen.
Vi var også så heldige å ha med 2 spillere på Landslagsskolen vinteren 2017: Nicolai Aarrestad og Noah
Risberg. Hver torsdag trente de på Ekeberg sammen med andre ivrige spillere fra Oslo Fotballkrets – og
deltok også på både soneturneringer og kretslagskamper.
Vi stilte med 1 lag i 1.divisjon og 2 jevne lag i 3.divisjon, med en månedlig rullering mellom lagene på
noen spillere. Nærmere 25 spillere fikk prøve seg i 1.divisjon i løpet av sesongen, og flere «signalspillere»
måtte ta i et tak i 3.divisjon. Det ble en flott sesong med gode prestasjoner – og også gode resultater og
plasseringer: 5.plass i 1.divisjon og 3. og 4.plass i 3.divisjon.
Sommeren 2017 var G04 også på sine første overnattingscuper. Nivå 1 laget deltok i Skadevi-cup i
Sverige. Nok en gang jevne og gode kamper, første straffesparkkonkurranse og ikke minst gode
opplevelser! Høydepunktet var nok Kattegat-cup i Danmark med 30 stk spillere fordelt på 2 jevne 11er
lag. En spillform vi behersket over all forventning – og igjen fikk vi oppleve både gode prestasjoner og
straffesparkkonkurranse – og ikke minst DISCO.

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

Berger Stadion, Postboks 188 1450
Nesoddtangen

www.nesoddenfotball.no
post@nesoddenfotball.no

Vi deltok på en breddecup i Ski, og egen breddecup på Nesodden. Nesodden Elitecup ble dessverre
avlyst, men vi var heldige og fikk overta en plass i Odd elitecup. Gode opplevelser hele veien!
Underveis i 2017 fikk vi til hospitering opp til 2003 og fra 2005. 5-6 spillere har fått prøve seg på 2003treninger, mens 3-4 spillere har hospitert 1 gang i uka fra 2005. Disse deltok også i 3.divisjon i
seriespillet.
I høst fikk vi igjen med spillere på Landslagsskolen – som pr i dag er godt i gang med trening 1 dag i uka:
Noah Risberg, Daniel Størseth Lunde og Arnt August Strøm.
Treningsoppmøtet har også vært fantastisk – men snitt på ca 25-28 stk på trening – og med Benjamin
Ruud øverst på pallen med sitt nesten 100 % oppmøte!
G04 har blitt en godt sammensveiset gjeng, med godt kameratskap både på og utenfor banen og med en
flott foreldregruppe.
Vi gleder oss til ny sesong – og nye flotte prestasjoner og opplevelser!

M40
M40 Veteranlaget som ledes av Roger Sollied Johansen spilte også denne sesongen i 2.divisjon, avd. 02.
Det ble en uvanlig tøff sesong for Oldboys-gutta med sviktende resultat i kampene både hjemme og
borte. Laget ledet mange av kampene til pause, men gikk ofte tomme for krefter på slutten av de mange
tette oppgjørene. Samspillet i laget var heller ikke godt nok til tross for god oppkjøring med bl.a.
deltagelse i Vålerenga sin veterancup på Valle Hovin i april 2017, og ikke minst med et usedvanlig godt
oppmøte på de mange treningene i forkant av sesongen. Laget havnet dessverre helt sist i sin avdeling
med bare en seier i løpet av sesongen 2017. Det er i skrivende stund fortsatt ikke avklart om laget med
dette også rykket ned en divisjon.

J15
Laget har i 2017 bestått av jenter født i 2002, 2003 og seks jenter født 2004. Vi har stilt med 2 lag i
serien. 1 lag i 1 divisjon 11’ og et lag i 2 divisjon 11’. J15 har deltatt på flere cuper i 2017: Lillehammer
cup: Innendørscup. Deltok med 2 lag i J16-klassen. Dette er Norges største innendørsturnering. Vi delte
to like lag. Ingen av lagene gikk videre enn til første sluttspillkamp i B-sluttspillet. Vinterserien (Oppegård
Cup). Her tapte vi finalen mot Skedsmo, 2-1. OBOS cup: Vi stilte med et lag i J14 og et lag i J15. J14
laget tapte sin første kamp som var mot Kolbotn, og var dermed ute av cupen, mens J15 laget kom helt til
semifinalen. Semifinalen ble spilt borte mot Stabæk, og endte med tap. Norway cup: I Norway Cup deltok
vi med 1 lag i J16. Vi kom også i år helt til 1/8 finalen før vi røk ut. Kampen gikk direkte på TV2. Kiwi
jentecup: Deltok her i år med 2 jevne lag og ble nr. 2.
I høstferien dro laget på 1 ukes treningsleir til Barcelona. Der ble det lagt opp til 1 – 2 treningsøkter per
dag, og vi spilte noen treningskamper mot et par andre norske lag som var der.
Laget har for øvrig dette året vært det første laget som har vært Go’nok-ambassadør. Go’nok er et sosialt
entreprenørskaps prosjekt, hvor målet er å få barn, ungdom og voksne til å sette fokus på følelsen av det
å være «Go’nok» som den man er.
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Barnefotball
Praksisen med trinntreninger som vi har gjennomført for barnelagene de siste 2 årene, ble også
videreført i 2017. På denne måten får alle barna tilgang til de beste trenerene på trinnet.
Kiwi Miniserien (miniputtserien lag fra 6 år t.o.m 10 år) ble også i 2017 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. Det har vært et yrende liv på Berger KGB hver onsdag som garantert er
verdt å få med seg også i 2018. Vi vil som klubb forsette utviklingen i Barnefotballen, og sikre at denne
følger den samme røde tråden vi søker å skape for hele klubben.
2018 blir siste året med 3 kull i Kiwi Miniserien. Fra og med 2019 skal gutter og jenter 9 år inn i
Osloserien.
Oslo Fotballkrets
I 2018 vil 2008 og 2006 kullene være en del av et pilotprosjekt i NFF, som betyr at de får muligheten til å
melde seg på henholdsvis 7-er og 9-er fotball ett år tidligere enn det som har vært vanlig før. I 2008-kullet
valgte man å melde alle lagene på 7-er fotball, mens 2006-kullet valgte å melde sine lag inn i 9-er serien.

Frem mot 2018

Vi startet 2017 med etableringen av en egen barnefotball ansvarlig, en rolle som Lars Neerbye tok
ansvaret for å fylle. Halveis i året, etter at Lars var kommet gost igang med å etablerer ny struktur for
arbeidet, måttehan tre ut av stillingen grunnet studier. Vi har derfor vært nødt til å finne en som kan ta
over arbeidet Lars startet, og videreføre dette inn i 2018. Vi er glade for at Petter Garder har sagt seg
villig til å ta på seg denne jobben for Nesodden IF Fotball. Han er allerede godt igang med å gjøre seg
kjent med kullene, trenerene og foreldregruppene, samt de prosesser og aktiviteter som allerede er
etablert. Vi ser frem til å jobbe videre med struktur og aktiviteter i 2018, og er overbevist om at Petter er
riktig mann for dette arbeidet.

Organisering av lagene – Inndeling

Vi ønsker fortsatt i 2018 at alle lagene på tvers av skoletilhørighet 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.
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Støtteapparat rundt laget
Altså er det som tidligere år 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
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.
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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 Lars Neerbye har vært administrativ leder frem til han
gikk ut av rollen midt i 2017.
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
2017 har vært et utfordrende år for Akademiet, med mye færre deltakere enn det vi både hadde
ambisjoner og ønsker om. Noen av de endringene som ble gjort på opplegget iforkant av 2017, som
spesifikke akademidager for de ulike aldersgruppene, har vært med å påvirke manglende deltagelse. Vi
har heller ikke vært gode nok til å sikre nødvendig markedsføring av opplegget til potensielle deltakere,
samt at manglende transporttilbud og matservering har også vært medvirkende faktorer.
Når vi går inn i 2018, gjør vi det med en ny Barnefotball ansvarlig, som også vil ha et ansvar for
oppfølging av Akademiet, både mht markedsføring og gjennomføring. Vi vil gjøre endringer vi ser som
nødvendige for å sikre at vi har et mer attraktivt tilbud enn vi opplevde å ha i 2017. Det gjøres også en
jobb for å løse utfordringer vi har hatt ifbm transport av de minste til disse treningene.

Arrangementer 2016
A-lags kamper
Det har vært spilt totalt 22 seriekamper hjemmekamper for A lag menn. Lars Nerbye holdt i dette med stø
hånd frem til September. Liv Fagernes tok over etter Lars og utførte oppgavene på en glimrende måte.

Breddecup
Helgen 20 – 22 oktober arrangerte vi Breddecupen for andre gang. Her var det mye fotballglede og 24
påmeldte lag. Denne cupen arrangeres av foreldrene på trinnene, med Frode Meisingseth og Arne
Kyrkjebø som Cupgeneraler, de fikk gjennomført et flott arrangement.

Energihuset Cup
Årets Energihuset cup ble arrangert i helgen 1. – 2. april. 2 dager fylt med stor innsats og fotballglede.
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Synsam Cup
Helgen 20. – 21 januar var det endelig klart for 2017 første store begivenhet, nemlig Synsam Cup 2017.
Det hele gikk av stabelen tidlig lørdag morgen i Nesoddhallen, og kampene gikk tett i tett gjennom hele
helgen.Cupen var i 3v3 format med vant rundt banene, så her ble det masse fart og spenning knyttet til
hver eneste match.
Hele 61 lag og 300 spillere deltok på dette knirkefrie arrangementet.

Idrettens Dag
NIF Fotball deltok i år dessverre ikke med egen stand på stadion. Dette skyldes organisatoriske
utfordringer og misforståelser. Her kommer vi sterkere tilbake!

Idrettens dag på Tangen senter.
Lørdag 4. juni var det yrende idrettsliv ved Tangen senter, Her hadde fotballgruppa satt opp en
fotballbane med vant. Dagen begynte med at de yngste jentene spilte en mini-turnering. Senere kunne
alle unge og håpefulle få spille mot halvøyas egne A-lagsspillere!

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 Lars Nerby.

Tangen senter Cup
Med svært tungt hjerte så vi oss nødt til å avlyse denne cupen pga for få påmeldte lag. Vi ser at vi må
gjøre en bedre jobbe i forkant for å få flere lag hit til Nesodden.

Nesodden Elite Cup
Store kontraktsmessig usikkerhet rundt sportslig ledelse i denne perioden gjorde at bare 03 klassen
fikk gjennomført cupen i helgen 10 – 12 nov. Årsklassen var derimot full.
Vi kommer tilbake med et større arrangement neste år.

Romjuls Cup Ring
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For femte år på rad var NIF Romjuls Cup tilbake. Totalt 16 herrelag og fire damelag var i aksjon fra tidlig
om morgenen 2. juledag, med sluttspill 3. juledag.
A-lagets herrer er ansvarlige for denne cupen, men den hadde ikke blitt så bra uten en formidabel innsats
fra Frederik Lund Vang, Mats Arntzen og Matias Skindlo.

Tine Fotballskole 2017
Tine Fotballskole aktiviserer mange barn og ungdommer hvert år, også i 2017. Godt over 200 barn og
nesten 50 trenere var med å gjøre fotballskolen til en suksess!
Heldagstilbud fra kl 08-16 for de som hadde behov for dette - og det var ganske mange og ordinær
fotballskole fra kl 09-15 for alle. Godt med pauser - 2 fruktpauser og lang lunsjpause hver dag.
Over 100 barn fikk gjennomført og godkjent Minimerke Blått og Rødt som de fikk utdelt siste dag. De fikk
også deltatt i en Fair Play løype - som var en fin og lærerik avveksling til all fotballaktiviteten.
De eldste fikk prøve seg på Teknikkmerket - og flere gjennomførte alle øvelsene og vi delte ut både rødt,
blått, sølv og bronse!
Halvveis i fotballskoleuka, serverte vi vafler til samtlige - det var veldig populært!
Været i uke 26 var strålende og vi oppsummerer uka med at alle hadde en fin sosial uke - fikk mange
touch på ballen og også utviklet seg som fotballspillere gjennom lek og gode fotballøvelser. Cupen siste
dag var også i 2017 et stort høydepunkt!
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 med quiz,
kåringer mm.

Tine Jentefotballskole 2017
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, tar dette virkelig seriøst. Fikk god
hjelp av Eline Norvik dette året - veldig kjekt når tidligere fotballspillere synes det er gøy å bidra!
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 60 jenter og 14 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 😊

Kiwi Jentecup 2017
Kiwi Jentecup 2017 fikk over 40 påmeldte lag - lag fra Askim, Brumunddal og Tønsberg. 2 lag sov over
på Berger skole til og med - så dette var stas. Vi tilbød spill i neste års spillform, og sluttspill i alle
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ungdoms- og seniorklasser. Dette ser det ut til å være et stort behov for, og det er stor pågang til cupen.
Veldig gøy!
Vi fikk heldigvis klarsignal om at vi kunne benytte både Nesoddbanen og Berger KGB slik at kampene ble
avviklet på en bedre måte enn i fjor der kulda kom tidlig og vi måtte gjøre om på kamplengde mm.
Kampene ble avviklet til tiden, dommerne gjorde en strålende jobb, J02/03 hadde ansvaret for avviklingen
og sto på skikkelig! Søndag var det finalespill i mange klasser og alle lag dro hjem med medaljer og
premier. Kiwi sponset også med fruktkurv til alle vinnerlag i ungdomsklassene - det var
populært! Forbedringsmuligheter sees etter evaluering - men alt i alt et vellykket arrangement!

Dommere

Dommergruppa har i år bestått av 8 autoriserte kretsdommere/veiledere, hvorav 7 har vært aktive
dommere og veiledere og ytterligere 1 autoriserte veileder, samt ca. 25 nye klubbdommere. Det er ikke
tillagt nye kretsdommer ressurser i fra klubben i 2017. 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.
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. 1.1.18 ca. 60 mer eller mindre klubbdommere i aldersgruppen. De fleste med fotballerfaring,
og mange med aktiv innsats på eget lag i NIF.
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. 25 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 2018 etter behov og interesse med
mulighet for å få lært teori og dømming i praksis.
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Kretsdommere
Klubben har i 2017 ikke fått flere nye kretsdommere og vi ligger stabilt, på litt under 10 autoriserte
dommere i 2017. 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 1/2 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 2017 ikke hatt noen forandring foruten at vi er
blitt et år eldre. Ved inngangen til 2018, har vi 4 unge aktive kretsdommere. I tillegg har vi 4 godt voksne
dommere med bred erfaring innen dommervirksomheten. Vi er også glade for å ha med oss 1 tidligere
aktive dommer med bred erfaring som autoriserte dommerveiledere 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 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 2017. Vil til slutt også trekke fram Kristina Løkke som har dømt for klubben i mange år og
stadig får større oppgaver og ansvar i sin dommergjerning.

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
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* 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 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 skal det utstyres
med flere mål, er sannsynligheten stor for at utgiftene til dette nå vil falle på klubben.
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. Fotballen har også her tilgang til bod for
oppbevaring av utstyr.
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 har hatt en god økning i 2017. Det er først og fremst inntekter knyttet
til draktprofilering hvor vi har lykkes med innsalg av flere og større kontrakter, sammenliknet med de siste
årene.
Høyere aktivitet på salgssiden, kombinert med tydeligere produktpakker har vært avgjørende
suksesskriterier. 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 a minimum 3 år. Dette 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 en 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

Salgsaktivitetene fortsetter med uforminsket styrke inn i 2018, og vi mener at det foreligger et større
potensial knyttet til fotballskoler, akademiet og cuper som forhåpentligvis kan gi resultater i 2018.
Fotballårbok
Styret besluttet høsten 2016, at man ville endre fra konseptet fotballavis til klubbhåndbok. Styret valgte å
kalle klubbhåndboken for fotballårbok i 2017. 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, 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.
Styret opplever at fotballårboka fikk en svært god mottakelse ved utgivelse, og er således planlagt
videreført for 2018.

Økonomi
Det gode samarbeidet med administrasjonen er videreført i 2017, 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 193.316 NOK for 2017, en økning på kr 69.612 i forhold til 2016.
Budsjettert resultat for 2017 var kr 16.200, noe som gir et positivt avvik mot budsjett på 177.116.
I tillegg har likviditeten i klubben stabilisert seg gjennom god økonomistyring og ny utstyrsavtale fra 2016.
Kontantbeholdningen for 2017 er 627.510 inkl lagskasser og avregning fra hovedlaget.
Regnskap 2017 og budsjett for 2018 vil bli gjennomgått mer i detalj i årlig møte.
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