
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball mandag 29.05.2017 
 
Tilstede: Tore, Håkon, Geir, Bjørnar, Geir Harald og Gry 
Tilstede på deler av møtet: Ken, leder av sportslig utvalg Jenter 
Hovedpunkt agenda: 

 

 

o - Sportslig oppdatering GH/Tore 

➢ A-laget: 

Litt dårlig start. De har spilt for få treningskamper i vinter, som har ført til at 

det har tatt lenger tid komme i form. Det er færre spillere i stallen enn forrige 

sesong, som innebærer at de er for få. Det er 18 spillere i A-lagsstallen, som 

også dekker rekrutt. Av 18 er det 2 stykker med langtidsskader. Tiltak er å 

flytte treningene til seinere på ettermiddagen, kan da også trene sammen 

med juniorlaget. Målet for årets sesong er justert til at laget ikke rykker 

opp/ned denne og neste sesong. Det er bra stemning i garderoben og stor 

takhøyde. 

 

➢ Juniorlaget: 

Se på organiseringen rundt juniorlaget ses på som en god langsiktig løsning. 

Prøve å få spillerne til å fortsette å spille for Nesodden. 

2018: Strategi for seniorfotballen, med fokus på juniorlaget. Det avholdes 

møter i sommer for å kartlegge hva som kan få dem til å velge A-laget på 

Nesodden. 

Styret gir tilbakemelding om hvem som stiller i møte med GH knyttet til 

organisering av juniorstallen 2018. Styret fatter vedtak på grunnlag av innspill 

fra dette møtet. Videre bør trenere/ledere for 01 og 02 være med i møtet. 

Ansv. JT  

 

➢ Fotballakademiet 

Fungerer ikke godt nok, rent administrativt. Det er fortsatt for få barn med på 

akademiet, færre enn i 2016. Samarbeidet med administrasjonen fungerer ikke 

godt nok. Treningene er gode nok, PR-arbeidet er ikke godt nok. Styret får en 

orientering på neste styremøte vedrørende videre oppfølging av denne saken. 

Ansv. JT og GH 

 

o Jentefotballen. Gjennomgang av status v/ Ken Bampton, leder sportslig 

utvalg jenter 

➢ Jentefotballakademi 

Eget jentefotballakademi på SFO på Nesoddtangen skole. Instruktørene er klare, 

spillere fra J15. SFO står for utgifter, mens klubben står for utstyr. Pris er kr. 1000,- 

Ansvarlig for å følge opp instruktørene er Trond Halvorsen. 

 

➢ Follo-serie  



  

Det jobbes med å starte en egen Follo-serie for de yngste jentene. Det arbeides 

med et utkast som sendes alle klubbene i Follo, slik at det kan starte opp allerede 

til neste år. 

 

➢ Årshjul 2018 

Årshjulet for jentelagene for 2018 er påbegynt. En tilsvarende årsplan som er 

utarbeidet for guttene. 

 

➢ Kommunikasjon 

Det diskuteres hvilken form man skal bruke for å kommunisere ut til 

jentetrenerne. Det ønskes noe eget for jentene på fotballens hjemmeside, bl.a. 

felles e-post hver fredag med oversikt over kamper mm. 

 

➢ Cuper 

Jentecupene skal drives bedre enn tidligere. Ønsker å bruke fotballgruppas eget 

elektroniske system for arrangering mm. 

 

➢ Treninger 

Ønskelig å samle treningstidene for jentene fra høsten av, forenkler mulighetene 

for hospitering mm 

 

➢ Identitet og kultur 

Hvordan få til en bedre kultur knyttet til jentefotballen på Nesodden? 

Foreldre/trenere – hvordan få til et engasjement. Ønsker trenerkoordinator på 

jentesiden. Hvor lenge skal man ha foreldretrenere? Hvordan få på plass eksterne 

trenere for jentene? I dialog med andre klubber i fh til jentesatsing. Hva med et 

samarbeid mellom DFI og NIF? Se på muligheten til å ha et samarbeid med en 

annen klubb hvor man f.eks har et felles lag for J16 – tilsvarende som mange 

klubber på jentesiden har gjort.  

 

 

o Eventuelt 

➢ Brev fra Siv Vestengen til styret vedrørende hvordan barneidrett drives 

på Nesodden, knyttet til barneidrettsreglene. Fotballgruppa har svart 

hovedstyret på dette. 


