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Hilsen fra styret 

2020 har vært et helt spesielt år for Nesodden IF Fotball. Det året 

NIF skulle fylle 100 år ble et svært krevende år for hele nasjonen. 

Når året er tilbakelagt og vi ser tilbake, har det vært et år preget av 

en pandemi som har satt spor etter seg i hele samfunnet. All 

aktivitet ble i perioder stengt ned. Det har også vært perioder med 

trening uten kontakt. Kampene i barne- og ungdomsfotballen, samt 

juniorklassene, ble avviklet fra 1. august med enkel serie. 

Dessverre fikk ingen over 20 år verken bedrevet kontakttrening 

eller spilt kamper. Tiltakene har vært strenge, men også helt 

nødvendige.  

 

Situasjonen som oppstod for all idrett i Norge i 2020 har vært 

vanskelig med så mange uavklarte faktorer. Når får vi trene? 

Hvordan skal vi trene? Får vi spille kamper? Hva gjør vi med cuper 

og fotballskoler? Mange tunge samtaler ble gjennomført hver uke 

og bekymring for klubbdriften og aktivtetsnivået ble hyppige 

samtaleevner. Det store spørsmålet var den økonomiske driften av 

klubben, et spørsmål som også kan prege oss fremover.   

 

Styret i fotballgruppa hadde mange møter hvor vi måtte ta mange 

krevende beslutninger. Valgene ble diskutert og forankret med 

hovedstyret i NIF. Vi permitterte ansatte fra 20 % - 100 % over 

flere måneder. Cuper måtte avlyses da det i hele perioden var 

begrensninger på hvor mange som kunne være samlet.   

 

Det gledelige i en vanskelig periode var engasjementet til trenerne 

som klarte å holde gode smitteforsvarlige treninger, med mange 

nye øvelser.  

Basert på flere tilbakemeldinger fra medlemmer, opplever vi at det 

er en positiv stemning på tross av et vanskelig år. Entusiasmen 

rundt fotballen på Nesodden har alltid vært stor. Det vil derfor være 

viktig for oss alle at vi fortsetter det gode samholdet og den 

ekstremt gode frivillige innsatsen fra dere alle, i et 2021 som også 

sannsynligvis vil ha en del begrensinger. 

Styret takker alle trenerne og frivillige som gjør det mulig for oss å 

ha et godt tilbud til store og små!  

 

Dere er uvurderlige TUSEN TAKK!! 

Styrets sammensetning for 

2020 

 

Etter årlig møte i mars 2020 har styret 

i Nesodden IF Fotball bestått av 

følgende personer: 

 

Leder: Pål Breen 

Nestleder: Lars Smith 

Styremedlem: Arne Kyrkjebø 

Styremedlem: Line Gunnarrud 

Styremedlem: Håvard 

Krogstademoen 

Styremedlem: Ine Hope Karlsen 

Styremedlem: Lars Neerbye Eriksen* 

 

*Lars Neerbye Eriksen gikk ut av 

operativt styrearbeid og ble engasjert i 

2020 som en administrativ ressurs i en 

30 % stilling i påvente av en egnet 

administrativ leder for klubben.  

 

Vi er svært glade for at vi klarte å 

ansette Frederik Lund Vang inn i 

denne stillingen fra 01.12.2020 
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Forslag til vedtak | se sak 6 

 Styret vil foreslå et delt forvaltningsansvar av 

overskuddet mellom styret og medlemmene. 

 

Styrets melding på økonomi 
 
Som nevnt i innledningen har 2020 vært et svært krevende år. Det mest beklagelige er at 

seniorfotballen verken har fått spilt kamper eller har fått gjennomført treninger med kontakt.  

Styret måtte ha et sterkt kostnadsfokus, spesielt fra mars 2020, da samfunnet og idretten stengte 

ned.  

 

På det tidspunktet visste ingen noe om støtteordninger og tilskudd fra staten. Styret besluttet 

derfor å permittere de engasjerte trenerne og den administrative ressursen på mellom 20 % - 80 

%. Med stans i idretten ble arbeidsmengden tilsvarende redusert. Styret valgte å spare kostnader 

der man kunne, ettersom framtidsutsiktene var svært usikre.  

 

Styret valgte fra starten av året å dele alle treningsavgifter opp i to rater, dette for at alt var usikkert 

og det skulle være en mindre belastning for foreldrene.  

 

Da tiltakspakkene fra idretten ble presentert ga det oss mulighet til å søke kompensasjon for 70 % 

av netto inntektstap. Inntektstap fra blant annet planlagte turneringer og akademier. Vi har i denne 

sammenheng søkt kompensasjon ved to tilfeller. Svar på søknadene kom i august og desember. 

Gleden var stor da begge søknadene gikk gjennom, og de hadde innvilget våre søknader på totalt 

kr 278.095. Utover kompensasjonssøknadene ble det gjort kostnadsbesparelser på følgende 

områder: 

 

• Avgifter til seriepåmelding ble mer enn halvert 

• Dommerkostnader ble mer enn halvert 

• Det ble innført innkjøpsstopp i perioden mars-juli 

• Lønnskostnader ble redusert gjennom permitteringer 

• Andre utgifter ved ulike arrangement 

 

Det er i denne sammenheng en glede for styret i en vanskelig periode å meddele medlemmene at 

klubben har et overskudd på kr 654.000. For detaljer, se årsregnskapet vedlagt.  

Dette innebærer et rekordstort overskudd, som styret ikke kunne forutse med all den økonomiske 

usikkerheten som var frem til september/oktober. Overskuddet skal settes til side og forvaltes til 

det beste for medlemmene i kommende perioder. For forslag til vedtak, se sak 6. 

 

Økonomi 
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Årets gang 
Styremøter 
 
Det er i perioden februar til mars avholdt åtte styremøter med fokus på det vanskelige året 2020. 

Utover dette anslås det at det har vært et sted mellom 30-35 arbeidsmøter med ulike grupperinger 

fra styret. 

 

 

 

Organisering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er veldig gledelig at vi har fått på plass en leder for fotballgruppa i løpet av 2020. Vi har stor 

tiltro til at dette vil styrke klubben i fremtiden.  

Over ser dere styringsmodellen til fotballgruppa, det har vært 5 møter i Sportslig Utvalg i løpet av 

året med søkelys på ny sportsplan og den vanskelige situasjonen. I barnefotballutvalget og 

ressursgruppe dugnad har det vært lite aktivitet grunnet den krevende situasjonen. 

 

 Nye ressurspersoner i fotballen 
 
Det har i 2020 vært en rekke utskiftninger av personer ulike engasjement i Nesodden IF fotball.  

Først og fremst er vi svært fornøyd med at vi i løpet av året ha fått fylt rollen som sportslig 

administrativ leder med Frederik Lund Vang. Frederik er svært engasjert i fotballen på Nesodden, 

og vi ser frem til at han i årene som kommer vil ha det operative ansvaret i klubben.  

 

Etter at trener for menn senior A, Ruben Tollefsen, takket for seg etter fire fine år i klubben, 

engasjerte klubben i desember 2020 nesoddingen Lars Richard Bache som ny hovedtrener. Med 

seg i trenerteamet har han Tom Rune Fagernes. Tidligere spiller og trener, Jan Vidar Syvertsen, 

har tilredt som trener for klubbens junior 1 og gutter 07-lag. Ved utgangen av året ble det etter 

enighet mellom partene at enighet om at Trond Halvorsen ikke fortsatte som 

jentefotballkoordinator.  Den rollen vil i 2021 fylles av Irene S. Lunde. Djordje Milosavljevic har ved 

utgangen av februar avsluttet sitt arbeidsforhold med klubben etter å ha fått et tilbud om en 

trenerjobb i fotballforbundet i hjemlandet Serbia.   

 

Vi takker alle tidligere trenere og engasjerte trenere for lange og gode bidrag i klubben, og ønsker 

dem lykke til videre. Samtidig er vi svært godt fornøyd med å fylt alle rollene med kompetente folk 

med sterke bånd til klubben og Nesodden.  
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Ny sportsplan for Nesodden IF Fotball 
 
Det er i 2020 blitt lagt ned en jobb med å revidere gjeldende sportsplan i klubben. Det har vært et 

ønske om å gjøre den mer brukervennlige for trenere og frivillige, samt justere innhold og 

rammeverk i henhold til klubbens ambisjon og formål.  

Foreløpig utkast av revidert sportsplan kan leses i sin helhet i vedlegg 1) og presenteres på det 

årlige møte som sak 5.    

 

Sportsplan | presenteres som sak 5 

 Foreløpig utkast av revidert sportsplan kan leses i sin 

helhet i vedlegg 1  

 

Dommere 
 
Dommergruppa består nå av 10 autoriserte kretsdommere/veiledere og ytterligere en har de første 

ukene av 2020 gjennomført kretsdommerkurs i regi av OFK.  

 

Det er varierende aktivitet blant klubbdommere – og noe må tilfalle klubbens side da fordeling av 

kamper i interne serier og cuper ikke har vært tilstrekkelig gjennomført. 

  

Ny administrativ leder vil ha som en prioritert oppgave og ha et spesielt fokus på dommerne i året 

som kommer. 

 

Det vil i 2021 prioriteres å lage en god fordeling av «dommeroppdrag» i egen serie, til alle 

dommere som vil prøve seg, å gi et like mulighet til å utvikle seg i dommerrollen.  

 

Klubben ønsker spesielt å takke Morten Malsten for lang og tro tjeneste som dommerkoordinator, 

han vil fra 2021 bli avløst av Reidar Thomassen. 

 

 

Dommerkurs 
 
Klubbdommere: Som omtalt i fjorårets årsberetning ble det avholdt et 

ekstraordinært kurs i januar 2020. Det ble på lik linje i år avholdt 

klubbdommerkurs i forkant av Synsam cup, hvor 18 unge 

dommerspirer deltok. Det er totalt 58 klubbdommere i klubben nå.     

 

Klubbdommerne har dessverre på grunn av situasjonen i år ikke fått så 

mye aktivitet som ønsket. 
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Arrangement 
I lys av at store deler av året har vært preget av begrensning i muligheten til å arrangere større 

arrangement og turneringer på tvers av kommune og fylkesgrenser, har dessverre flere av årets 

planlagte arrangement blitt avlyst. Vi skal likefullt glede oss over de få tilstelningene som ble 

gjennomført. Spesielt sommeren var et lyspunkt da vi i år med stor suksess arrangerte to ukelange 

fotballskoler med rekorddeltakelse. 

Akademiet 
  
Akademiet som er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 7-15 år. Akademiet kommer i tillegg 

til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Året startet veldig lyst, med mange deltakere etter vekst i 2019.  

Ruben Tollefsen og Djordje Milosavljevic ledet akademiøktene sammen med bidrag fra jr. spillere 

Theodor Lund og Emil Kyrkjebø.  

Dessverre ble også akademiet stengt ned tidlig i mars.  

Akademiet er et tilbud på tvers av treningsgrupper og årganger, og fikk dessverre ikke starte opp 

igjen før ut på høsten. 

 

Synsam cup 
  
Synsam Cup var en av de få planlagte 

arrangementene som rakk å bli gjennomført som 

planlagt. I turneringens tradisjon ble det arrangert 

3-er turnering for yngre årskull i Nesoddhallen 

den siste helgen i januar (25 og 26 januar 2020). 

 

Turneringen ble en stor suksess med ny 

deltakerrekord på over 60 påmeldte lag.  

Ekstra gledelig var det at i forkant av kurset ble 

17 unge dommerspirer kurset og fikk sine første 

kamper i turneringen.  

 

Synsam var til stede som turneringspartner og 

utførte et stort antall synsprøver til cupens 

deltakere. 

 

FIFA-Turnering 
  
I en periode hvor vi alle satt hjemme, ble det i påskehelgen arrangert online FIFA-turnering over 

flere dager i regi av Nesodden IF Fotball. Det var totalt 39 påmeldte, med et aldersspenn på 48 år 

mellom yngste og eldste deltaker. Turneringer ble spilt med 8 grupper, samt et spennende 

sluttspill.  

 

Finalen ble spilt 1. påskedag, og Magnus Fagernes viste seg å være den sterkeste FIFA spilleren 

av alle, og stakk av med seieren. 
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Nesodden IF sommerfotballskole 
  
Den første av årets to fotballskoler i sommerferien ble avholdt i skoleferiens førsteuke, og ble raskt 

fulltegnet med 205 sulteforete fotballbarn. I strålende sommervær ble det en lang og innholdsrik 

uke, med masse fotballglede og sosialt samvær.  Fotballskolene i sommerferien er og en lærerik, 

utfordrende og gledelig sommerjobb for mange av klubbens ungdoms- og juniorspillere. Totalt 

bidro 32 spillere fra klubbens ungdomslag med god arbeidsinnsats disse ukene.  

 

Stor takk til OBOS for flott bidrag med baller og t-skjorter til deltakere. 

 

Tine fotballskole og jentefotballskole 
  
Siste uken av skoleferien ble den årlige Tine fotballskole arrangert i Berger Idrettspark. I likhet 

med feriens første uke, ble det en flott uke med massevis av aktivitet. Totalt var det 185 gutter og 

jenter som deltok på Tine Fotballskole denne uken.  Denne uken var det nye 30 ungdommer i 

gang som instruktører ved fotballskolen.  

 

En stor takk skal rettes til Irene Lunde, Wenche Hansen og Wenche Størseth for den flotte og 

uvurderlige innsatsen dere legger for at det skal bli en flott fotballuke for alle på Nesodden. 

Dusjtelt Irene skaffet tilveie ga alle deltagerne en viktig avkjøling i det brennhete været. 

 

KIWI - miniserie 
  
Kiwi-MINIserien ble i år arrangert kun som 

seriespill etter sommerferien med oppstart 26. 

august. Totalt var det 22 lag, inkludert 6 

Fagerstrand-lag fordelt på årsklassene 2012-

2014.  KIWI-serien ble spilt til utgangen av 

september, fordelt på 5 onsdager.  

 

KIWI-serien vil i året som kommer kreve en 

større tilstedeværelse for å sikre at 

arrangementene og rammen rundt kampdagene 

er bedre enn året som var.   

 

Høstcuper 
  
Årets høst cuper ble bestemt nedskalert og til slutt avlyst. Først og frem var det ikke lov å 

arrangere turneringer med lag fra ulike fotball og idrettskretser på det planlagte tidspunktet. I to 

årsklasser ønsket man å arrangere mindre lokale turneringer, men dessverre ble disse også 

endelig avlyst da det i de siste ukene blusset opp et smitteutbrudd på Nesodden. 

 

Høstferie fotballskolen 
  
Den planlagte fotballskolen i høstferien ble dessverre avlyst som følge av restriksjonene.  

Vi ser frem mot dette i 2021. 

 

Romjulscup 
  
Avlyst – vi gleder oss til romjulsstemning på Nesodden i 2021. 
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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, Nesoddbanen 7’er Nord • 1 gressbane 11’er, Berger stadion 

• 1 gressbane 9’er/7’er/5’er, Jaerbanen  

 

Kunstgressbanen (KGB) på Berger brukes hele året. Om vinteren holdes den snøfri ved hjelp av 

undervarme, samt kommunens ansatte som måker den fri for snø.  

Det ble enighet med kommunen om at Berger KGB holdes stengt for organisert trening i perioden 

15. desember 2019 til 15. januar 2020, da det er lite aktivitet i denne perioden, samt kostnaden for 

å holde den fullt operativ er høy.  I samme periode 2020-2021 har banen vært åpen. 

Det har i år igjen vært problemer med at mål ikke ryddes av banen når siste aktivitet er ferdig for 

kvelden. Det byr på utfordringer og misnøye hos kommunen når den skal måkes. Dette må 

bedres. Målene skal ut på kortsiden og helt ut på asfalten.  

 

På Berger Stadion har det i 2020 vært svært lite fotballrelatert aktivitet. Det ble gjort et grundig 

arbeid med banen fra kommunens side i 2019 som vi håper å få glede av i 2021.   

 

Utstyrsboder: Som tidligere disponerer fotballen 3 utstyrsboder. Det ble mot slutten av 2020 gjort 

en grundig jobb med å gjøre disse mer oversiktlige og brukervennlige for alle lag i klubben. Det er 

nå egne avlukker til de aller fleste kull, med tilhørende baller og vester. Det ble i forbindelse med 

dette gjort et stort innkjøp av baller og annet utstyr til barne- og ungdomsavdelingen.  

 

På Nesoddbanen Kunstgress har det i periodene hvor det har vært tillatt vært full aktivitet med 

trening og kamper. Kommunen har i løpet av 2020 oppgradert banen med nye mål og ikke minst 

ble deler av lysanlegget skiftet ut. 

Fotballgruppa må takke Nesodden kommune for et godt samarbeide og en fantastisk service på 

alle måter. 
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Aktiviteter 

Årgang Antall spillere 

2020 

Antall aktiviteter 

MSA 25 75 

KSA 25 27 

JR Herrer 26 150 

JR 2/3 36 52 

J15 (2005/06) 18 95 

G16 (2004) 24 125 

G15 (2005) 21 102 

G14 (2006) 25 135 

G13 (2007) 34 130 

J13 (2007) 8 125 

G12 (2008) 35 129 

J12 (2008) 10 125 

G11 (2009) 47 113 

J11 (2009) 15 100 

G10 (2010) 35 95 

J10/9 (2010/11) 37 107 

G9 (2011) 39 98 

G8 (2012) 56 103 

G7 (2013) 31 90 

J7 (2012/13) 12 16 

G6 (2014) 58 80 

 

Aktiviteter for alle lag i 2020 
  
 



 

Årskull Hovedtrener Kullansvarlig/ Lagleder 

2015 Kjetil Engum Kjetil Engum 

2014 Esben L Smith Audun Digerud 

2013 Andreas Istad Lem Andreas Wilson 

G2012 Ole-Andre Sivertsen Kjell Inge Næss Nygaard 

J 2012/13 Asgeir Knudsen Irene S Lunde 

G 2011 Morten Krontveit Kristine Dahl 

G 2010 Stig Morken Henning Kronstad 

J 2010/11 Roger Furholm Irene S Lunde 

G 2009 Pål Breen Eskil Paus 

J 2009 Lasse Torvund Irene S Lunde 

G 2008 Darko Filipovic Jørgen Melbye 

J 2008 Jan Kleven Irene S Lunde 

G 2007 Jan Vidar Syvertsen Henning Kronstad 

J 2007 Trond Edvardsdal Hansen Jan Kleven 

G 2006 Truls Karoliussen Stig Ove Hagen 

J 2005/06 Håkon Olaussen Irene S Lunde 

G 2005 Svein-Olav Skøien Morten Oppegaard 

G JR 1 Jan Vidar Syvertsen Matias Skindlo 

G JR 2 & 3 Martin Lundqvist Irene S Lunde 

Menn senior A & B Lars Richard Bache Tom Rune Fagernes 

Menn senior 3 Roger S Johansen  

Kvinner senior Kristin Sundelius Asgeir Knutsen 

M33 Petter Garder Adrian Pedley 

M44 Erik Larnøy  

M48 Adrian Pedley  

 

Treneroppsett for lagene i 2021 
  
 




