
REFERAT FRA MØTE I UTVIDET TRENERFORUM 23.10.2017 

Antall fremmøtte: 40? 

Antall fra styret: 6 stykker 

Representant fra hovedstyret: 1 

Trenere/ansatte: 2  

Referent: Gry Tjernshaugen Gjefle 

 

 

Styreleder innledet med bakgrunn for innkallingen og viste til eposten som var sendt ut. 
Diskusjon og prat rundt den sportslige retningen som er tatt. 
 
Enkelte ting har ikke fungert, eks. 

 ⁃ Akademiet 

 ⁃ A-lagstrener 

 ⁃ Medlemstall 

 ⁃ Sportssjef 

 ⁃ Betalte trenere 

 ⁃ Sammenslåing av barnetrinnene 

 
Espen Brox, en av de som har skrevet under på en mistillitserklæring sendt hovedstyret i NIF 
informerte om at bakgrunnen for mistillitserklæringen var et ønske om å få en dialog med styret 
og med sportslig leder. Mistillitserklæring er skrevet under av 10 stykker. 
Alle de 10 har hatt en opplevelse av at det har vært vanskelig å ha en dialog med styret og 
sportslig leder, over tid. De mener det har vært for lite dialog og for lite involvering i prosessen, 
med de endringene som har vært gjort. Det ble bedt om en referatføring om at følgende ikke fikk 
mulighet til å møte: Lars Smith, Jonas Moen, Ove Johansson, …… 
 
Det ble gitt tilbakemelding knyttet til akademiet; var et bra tiltak i starten, i tråd med de to som 
startet opp med akademiet. Modellen har ikke blitt videreført, og det er beklagelig at det har 
blitt færre spillere. Hva skal akademiet være? For bredden eller for eliten? Hvordan legge til 
rette for at spillerne kommer? Det er viktig at det kommer inn en person som kan være en god 
rollemodell for barna. 
Det ble spurt om dette er blitt tatt opp med styret tidligere. 
 
Ble forsøkt å få en dialog med styret og sportslig leder, opplever at det ikke er blitt gitt mulighet 
til å få være med i diskusjoner og brede forum i fht omlegging i ungdomsfotballen. 
Videre ble det spurt om: Hvor er sportslig utvalg, breddeutvalget, seniorutvalget? 
 
 
 
Styret forstår kritikken i fht akademiet. Styret er opptatt av at vi skal ha et akademi, og jobber 
med å få på plass en ny barnefotballansvarlig. 
Styret har ønsket å gjøre en dreiing over fra Telenorakademi til klubbens eget.  



 
 
Sportsplanen har vært sendt ut på høring. Ble sendt ut via vanlig trenerforum.  
Hadde ønsket en bredere dialog i forkant, før planen nesten er ferdig. 
Gis tilbakemelding om at planen er bra. 
 
Årlig møte gir alle medlemmene mulighet til å gi tilbakemelding om retningene som presenteres 
er ønskelig. 
Kvalitetsklubbkonsept.  
 
Styret tar på alvor og selvkritikk på den situasjonen som nå er oppstått. 
Det bør være mulig å kunne møtes oftere enn den ene gangen i året. 
Vi må kunne ha en mer åpen dialog enn det vi har hatt til nå. 
 
Det er noen av de som har ansvar for breddelagene som opplever at de ikke blir imøtekommet 
på samme måte som elite.  
 
Det gis uttrykk for at det bør være tilbud til bredden også på seniorsiden. 
Uenighet om veivalget som er blitt gjort. 
Senior/junior har fått mange spillere som ønsker å spille for Nesodden, ikke Fjellstrand. Fått inn 
mange unge gutter med fremmedspråklig bakgrunn. 
 
Klubben ønsker å utvikle spillerne som hele mennesker, ikke bare som fotballspillere. 
Det skal være uttalt at klubben skal være breddestyrt. 
 
Medlemstallene har blitt endret blant annet med bakgrunn i opprydding i arkivene, men det kan 
stilles spørsmål ved om nedgangen har vært for stor. 
 
Tilbakemeldinger som styret har fått, inkluderer gode ord fra flere av breddelagstrenerne. 
Styret har tro på den strukturen som det legges opp til med trinnleder som skal være veiledere 
for alle trenerne.  
 
Diskusjoner knyttet til strategivalgene som er gjort for seniorfotballen. 
Ønskelig å komme tilbake til et stort miljø for seniorene og rundt A-laget.  
Hva er målsetningen for de forskjellige lagene?  
 
Hvordan kan vi komme oss videre? Her er det viktig å korrigere atferd. Både for sportslig leder og 
styret. 
 
Ønsker å ha en styring fra fotballen fra start av med de minste kullene.  
 
Skapes en uro, når det oppleves at man ikke har hatt en åpenhet for dialog.  
 
Hvilken oversikt har klubben over deres egne ressurser? Hvilke planer har klubben for utvikling 
av utdanning? Når skal det evalueres? 
 
 
Målet er at det i framtiden er Nesoddenspillere som er stammen i det framtidige A-laget. Dette 
vil ta tid, men arbeidet har vært startet opp. Ønsker et forum hvor ting kan tas opp. 



Sportsplanen har ikke vært på plass, så derfor litt mindre føringer når det gjelder målsetningen 
for de forskjellige lagene. 
 
Viktig at spillere på breddelagene også får de samme øvelsene, og at de blir sett.  
 
 
Styret ønsker å evaluere sesongen og de erfaringene som er gjort i år, når sesongen er ferdig. 
 
Det mangler noen «ventiler», vi trenger utvalgene, som kan være en plass hvor medlemmene 
kan gi uttrykk for det de mener. 
 
Struktur for klubben, kortsiktig plan, kvalitetsklubb på kort sikt. 
 
Langsiktig mål større grad av profesjonalisering. Flere inn i styret med ansvar for oppfølging av 
bredde og damer. 
 
 
 

 


