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Fotballstyret 2013 

Funksjon Navn Fokus 

Leder Lars Fanebost Styreleder 

Nestleder Håkon Hake-Steffensen Nestleder og baneansv 

Styremedlem Tor Lindberg Marked 

Styremedlem Katrine Bjærke Norvik Innkjøp og logistikk 

Styremedlem Torbjørn Lothe Øk/regnskap 

Styremedlem Wenche Hansen Arrangement 

Vara Jan Tinus Larsen Marked 

Vara Martin Lundquist Sportslig 

 

I tillegg har følgende møterett og / eller har møtt etter behov: Marianne Ellingstad 

(Styreleder i hovedstyret), Håvard Steinar Lunde (Sportssjef Fotball), Knut Trond 

Straume (regnskapsfører). 

 

Engasjementsstillinger 2013 

Funksjon Navn Kommentar 

Sportssjef Håvard Steinar Lunde  

A-lagstrener Håvard Steinar Lunde   

Hjelpetrener A-lag og 
leder NIF Fotball Akademi 

Marcus Walfridsson Fra 2014 hovedtrener for 
NIF-A i 3 divisjon 

Trenerkoordinator j13-j19 Irene Størseth Lunde   

Trenerkoordinator miniputt Frederik Lund-Vang   

Dommerkontakt Reidar Thomassen   

Media Jonas Moen   

Materialforvalter Jorunn Sellgren Fanebost  Fratrer 1 mars 2014 

Arrangementsansvarlig  
A-lag 

Liv Fagernes  



S. 02 
 

 
   

 

Styrets aktiviteter 
Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter samt 2 ekstraordinære styremøter. I 

tillegg har det vært avholdt et antall økonomimøter i forbindelse med blant annet 

bokettersyn samt møter i forbindelse med gjennomføring av cuper og arrangement. 

Også andre medlemmer har deltatt på enkelte av fotballstyrets møter, og det har vært 

deltakelse fra Fotballgruppa i et antall møter i Hovedstyret i Foreningen. 

Økonomien i fotballgruppa har til tider vært anstrengt. Derfor har 

økonomioppfølging stort sett vært første punkt i styremøtene gjennom sesongen. 

Periodiserte budsjetter og de fullmaktstrukturer vi nå opererer med har sikret kontroll 

og økonomisk måloppnåelse for 2013. For 2014 foreslår styret et enda bedre budsjett 

som etter hvert vil eliminere periodiske likviditetsproblemer (typisk på høsten). 

Ytterligere trimming og forenkling av økonomisk oppfølging kan vurderes. Det er 

for eksempel ingenting i veien for at nøkkelindikatorer (KPIer) settes opp av 

regnskapsfører og anvendes av styret i fotballgruppa. 

Fotballgruppa har hatt utfordringer i forhold til noen av dens største sponsorer og 

styret har måttet engasjere seg sterkt i mangel av en markedsansvarlig. Over tid har 

styret kommet til enighet med sponsorene, og mot slutten av året kom endelig et 

markedsansvarlig i foreningen på plass. Hovedstyret (HS i NIF) har besluttet at 

markedsaktiviteter skal sentralstyres og innsatsen koordineres på tvers av gruppene. 

Nesodden IF Fotball har jevnlig dialog med kommunen om våre aktiviteter da 

kommunen er en viktig samarbeidspartner for oss. Kommunen drifter våre baner og 

anlegg og holder disse i stand slik at aktivitetene kan gjennomføres. På grunn av 

anstrengt kommuneøkonomi har ikke alle våre ønsker blitt oppfylt. For eksempel 

ønsket om kunstgress på Nesoddbanen.  Fotballen har nå en anstrengt bane- og 

anleggskapasitet. 

Det har vært reist spørsmål om holdbarheten i rullene av kunstgress på 

Nesoddbanen. Kommunen har undersøkt med produsenten, og kunstgresset tåler 

minst en vinter til før det forringes eller er ubrukelig. Det har vist seg at det kreves et 

skikkelig grunnarbeid, og det er en kostbar prosess å få rullet ut kunstgresset. Vår 

vurdering er at kunstgress på Nesoddbanen i 2014 ikke blir en realitet da vi selvsagt 

er avhengig av kommunen i denne saken. 

På sportslig side har fotballgruppas sportssjef Håvard Lunde implementert en ny 

organisasjonsstruktur. Roller som trener, trinnleder, koordinatorer er meget tydelige 

- og målsettingene og fokusområdene er lagt opp slik at de er enklere å 

kommunisere. Sportssjefen sikrer kvaliteten i arbeidet med barn og ungdom gjennom 

regelmessig møte og oppfølging med trenerstanden. Og i samråd med sportslig 

utvalg. 
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Fotballgruppa har i løpet av året realisert visjonen om eget fotballakademi. Gjennom 

året har i perioder inntil 80 barn deltatt i akademiet. Nesodden Akademiet er et 

ekstra tilbud med fotballtrening til de ivrigste fotballspillerne på Nesodden, både 

gutter og jenter fra 9 år helt opp til 17 år. Dette er fotballtrening med kvalitet og 

glede i fokus. I tillegg ønsker vi å skape gode holdninger og har NFF’s Fair Play 

konsept i sentrum på hver trening. 

Tilbudet følger en gjennomtenkt utviklingsplan som gir en rød tråd i utviklingen for 

barna og ungdommene. Tanken er å øke aktiviteten, ferdighetsnivået og lysten til 

egentrening og videreutvikling blant fotballspillere i disse aldersgruppene. 

Akademiet er delt opp i 4 ulike deler: 

 Telenor Xtra (FFO) 9-12 år 

 NA Fagerstrand 9-12 år 

 Ungdomsakademiet 13-17 år 

 Keeperakademiet 11-17 år 

Etter suksess med U8-U12 akademi i 2013 utvides ordningen nå med eget 

ungdomsakademi for U13 – U17. Første samling for NIF UA var allerede lørdag 16. 

november. Da som en prøveordning. Prøveordningen ble en suksess, og ved årsslutt 

har vi åpnet for å fortsette med U akademiet i 2014. 
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Sportslige aktiviteter 

Topp 

A-laget vårt rykket ned i 3-divisjon i 2013. Etter å ha sluttet midt på tabellen i 2012 

foretok fotballgruppa en del helt nødvendige økonomiske justeringer. Kontrakter 

med spillere ble ikke fornyet og flere valgte å bytte klubb. Tilbake sto vår nye A-

lagstrener med en tynn stall bestående av mange spillere uten erfaring divisjonsspill, 

eller spillere med liten erfaring i 2-divisjon. Utgangspunktet var svært vanskelig med 

tanke på fornyet kontrakt i 2013 og det måtte vel gå som det gikk. A-laget rykket ned 

i 3 divisjon. Nedrykket til tross har A-lagets trener, støtteapparatet og spillergruppa 

på en forbilledlig måte etablert svært god lagånd og lojalitet overfor klubben, og ved 

inngangen til 2014 ser det lyst ut. Med dette som utgangspunkt ser vi fram til 

seriestart i 3-divisjon. Fra vårt ståsted er dette en ny giv med en stor grad av spillere 

fra det lokale miljøet som er oppfostret i Nesodden IF Fotball. 

Vårt beste juniorlag gjennomførte nok en sterk sesong, og møtte Oppsal-2 i 

opprykkskamp til 1-divisjon på høsten. Det ble dessverre tap, og intet opprykk, som 

var sesongens mål. 

NIF Damelag har spilt seriespill 2. divisjon 7’er-fotball i Oslo Fotballkrets i 2013, og 

kom på 4.plass. Prestasjonene på banen var ganske varierende, fra superspill til det 

motsatte! Ken Bampton har vært trener for en stall på 12 damer. Det har vært en fin 

gjeng med godt miljø. Laget er meldt på i serien i år også, men trenger sårt flere 

spillere.  

 

Bredde 

Ved utgangen av 2013 har NIF fotball ca 870 medlemmer, fordelt på ca 67 lag. Det 

har som vanlig vært stor aktivitet på våre baner. Blant miniputtene er det stor 

aktivitet, og på onsdager har det vært miniputtdag. Familie og venner er flinke til å 

støtte de yngste spillerne.  
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Styret ønsker å takke alle våre frivillige trenere og lagledere som legger ned et stort 

arbeid hver uke med å gi et godt fotballtilbud til så mange barn og unge. 

 

Santa Tecla 

Sommeren 2012, hadde Jenter 98/99 besøk av et jentelag fra vennskapskommunen 

til Nesodden, Santa Tecla i El Salvador. Dette som en del av et Norad støttet prosjekt 

som heter «Jenter kan!». Etter å ha drevet dugnadsarbeid i 2 år gjennom blant annet 

å drifte NIF-kiosken og selge lodd, var det i november 2013 tid for gjenbesøk. Fra 

Nesodden reiste vi 21 personer fordelt på 13 jenter, trenere og lagledere, noen 

foreldre og noen representanter fra vennskapsgruppa i Nesodden kommune. Vi ble 

varmt mottatt på flyplassen av alle jentene fra Santa Tecla, som hadde laget 

velkomstbannere. Den drøye uka vi var i Santa Tecla ble det gjennomført treninger, 

kamper og cuper på det flotte sportsanlegget i byen. Jentene fra Nesodden gjorde en 

flott innsats og vant blant andre mot et universitetslag med jenter som var 3 og 4 år 

eldre. Utenom de sportslige aktivitetene ble det tid til skolebesøk, besøk hjemme hos 

jentene, strandtur, ekskursjon til en kaffeplantasje og bad i termiske kilder. Jentene 

fra Nesodden imponerte også med taler på spansk i både kommunestyret og på et 

stort kulturarrangement. Det var en intens, innholdsrik og ikke minst uforglemmelig 

tur vi var med på. Det var mange tårer som ble felt på flyplassen ved hjemreise, men 

heldigvis finnes sosiale medier som facebook, så kontakten opprettholdes.  

 

Arrangement 

Som i 2012 har vi arrangert fotballskoler for gutter og jenter, miniputt turnering, 

Bendit Cup. Vi har dessuten dratt i gang 2 nye cuper; Breddecup og romjulscup. 

Begge arrangement gikk godt og vil bli gjentatt i 2014. Vi avsluttet sesongen med 

Nordea Elitecup i slutten av oktober. Som i fjor La Jonas Moen ned utallige timer for 

å ta cupen til et enda høyere nivå. Vi satte ny rekord i deltakelse. Cupen er nå et 
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begrep for klubber også utenfor OFK og ØFK. Jonas fortjener nok en gang en stor 

takk for sin innsats. 

 

Dugnad 

Frivilligheten i forbindelse med arrangement er det lite å utsette på. Hva rene 

ryddedugnader angår så har det vist seg gradvis noe mer vanskelig å få med folk. Det 

neste styret bør se litt nærmere på hva som kan gjøres for å motivere flere til denne 

type dugnader. Vi har også avholdt 2 call-centre dugnader for Nordea og Energi1, 

våre 2 viktige sponsor. Det bidro godt til forlenget kontrakt med Nordea. 

 

Økonomi 

Fotballstyret har forholdt seg til de målsettinger om økonomi som ble fremlagt og 

vedtatt under forrige årsmøte. Allerede da ble det varslet og informert om forutsette 

likviditetsproblemer på høsten 2013, og årsakene til disse. Dette viste seg og holde 

stikk, så også i 2013 (høsten) ble det tatt opp et likviditetslån.  

Ytterligere justeringer gjennom 2013 har gjort at vi kommer i mål med et resultat 

som er ca. 50.000,-, bedre enn budsjettert. For 2014 har vi lagt opp til et budsjett som 

vil eliminere likviditetsproblemene hvilket framgår av foreslått budsjett for 2014. 

Nesodden fotball vil takke alle våre medlemmer for innsatsen som ble lagt ned i 

2013. Vi vil rette en spesiell takk til våre sponsorer for alle deres bidrag. Videre 

retter vi en takk til hovedstyret for konstruktivt samarbeid, og til administrasjonen på 

Berger. Og en stor takk til vår regnskapsfører Knut Straume. 

Takk også til trenere og lagledere og andre frivillige, komiteer, utvalg og 

kontaktpersoner, samt styrets medlemmer, for deres store innsats. Vi takker spesielt 

dere som går ut av styret, samt trenere og lagledere som gir seg etter denne sesongen. 
 


