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STYRET

SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND

Styret i NORSK
FOTBALLTRENERFORENING
(NFT) har i dette arbeidsåret bestått av
følgende personer:

Det er avholdt diverse møter med ulike grupperinger innen
NFF (utviklingssiden, markedssiden og administrasjonen)
gjennom året. Tema for møtene har vært:

Leder:			
Nestleder:		
Tiltaksleder:		
Styremedlem:		
Styremedlem:		
1. varamedlem:		
2. varamedlem:		

Ivar Morten Normark
Frode Thomassen
Mathias Haugaasen
Margunn Haugenes
Elin Nicolaisen
Dag Opjordsmoen
Åge Hareide

MØTER

Det er avholdt fem ordinære styremøter gjennom året:
•
•
•
•
•

Styremøte nr. 1/14: Torsdag 16. januar
(Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
Styremøte nr. 2/14: Torsdag 20. februar
(Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
Styremøte nr. 3/14: Torsdag 13. mars
(Ullevaal Business Class - Oslo)
Styremøte nr. 4/14: Torsdag 19. juni
(Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
Styremøte nr. 5/14: Tirsdag 9. og onsdag 10.
september
(KX Products, Ullevaal stadion/Baker Hansen,
Youngstorget, Oslo)

Varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter.
Utover møtene har det vært kontakt mellom
styremedlemmer og daglig leder samt med juridisk
støtteapparat, redaktør og webansvarlig, ansvarlig
Cupfinaleseminar og leder av valgkomiteen pr. telefon,
skype og e-post. Et eget arbeidsutvalg (AU) bestående
av Ivar Morten Normark, Frode Thomassen og Teddy
Moen har forberedt flere saker i forkant av styremøter
og fulgt opp noen saker mellom styremøtene.
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•
•
•
•
•

Samarbeidsavtalen NFF – NFT 2014
Formell etterutdanning (EtU) av UEFA Pro-, A- og
B-lisens trenere
Magasinet «Fotballtreneren» (innhold og
markedsstøtte)
Det 26. Cupfinaleseminaret (faglig bidrag og
samarbeid rundt EtU)
Standard trenerkontrakter (revidering av avtaleverk)

Norges Fotballforbund er Trenerforeningens største og
viktigste samarbeidspartner. Samarbeidet med NFF er
godt, og gjennom 2014 er samarbeidet omkring formell
etterutdanning av UEFA B-lisens trenere styrket (også
gjeldende for den store gruppen av C-trenere/TrenerII). Trenerforeningen er meget tilfreds med å være en
viktig partner i gjennomføring av EtU på de tre øverste
trenerlisensen. NFT er tilfreds med NFFs bidrag til
magasinet «Fotballtreneren» og deres faglige bidrag til
Cupfinaleseminaret var meget bra.
Vi mener likevel samarbeidet har enda større potensial og
vil søke å optimalisere dette framover.
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SAMARBEID NORGES IDRETTSHØGSKOLE

ADMINISTRASJONEN

NIH er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen
av Cupfinaleseminaret. Muligheten til å dra veksler på
trener-studentene (fotball) under seminaret er en vinnvinn situasjon hvor studentene får verdifull erfaring på
arrangement og anledningen til å være en del av den største
møteplassen for fotballtrenere i norsk fotball. NFT får løst
en rekke praktiske oppgaver samtidig som man også blir
kjent med en rekke, talentfulle treneremner. Konsulent for
etterutdanningsseksjonen, Sigurd Dalen, ledet denne gang
sekretariatet for siste gang under Cupfinaleseminaret (han
går over i pensjonistenes rekker).
Administrasjonen av foreningen har vært organisert på
følgende vis:

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL OG
TOPPFOTBALLSENTERET
Det er avholdt to møter med Norsk Toppfotball (Ane
Måntrøen) og deres advokat (Pål Kleven) rundt arbeidet
med å se på muligheten til å komme frem til ett felles og
anbefalt trenerkontrakt for profesjonelle fotballtrenere.
Gjennom året har det vært mye uformell kontakt
med en rekke representanter fra Toppfotballsenteret
(Espen Olafsen, Geir Jordet, Dag Opjordsmoen og Rolf
Teigen). NFT er meget tilfreds med deres bidrag til
magasinet «Fotballtreneren» og faglige bidraget til
Cupfinaleseminaret og Forskerseminaret – som er en del av
tilbudet på seminaret.
NFT mener samarbeid mellom de offisielle, nasjonale
aktørene i norsk fotball er viktig.
Cupfinaleseminaret
og
La
Manga-seminaret
og
Fotballtreneren er gode eksempler på faglige møteplasser
med inspirerende kraft.

•

Teddy Moen er ansatt som daglig leder i 100 % stilling.

•

Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA er engasjert
som juridiske rådgiver. Man har også benyttet seg av
advokatene Lise Klaveness og Thor-Arne Willum ved
det samme advokatfirmaet (”støtteapparatet”).

•

Ivar Thoresen gjennom DMT Alvdal as er redaktør av
bladet Fotballtreneren og www.trenerforeningen.no.

•

Jan Otto Solberg er engasjert som nettansvarlig på
www.trenerforeningen.no og www.cupfinaleseminaret.
no. Teddy Moen har hatt nettansvaret for www.
nordiccoaches.com.

•

Reidar Schjei og Teddy Moen har vært bidragsytere
til innhold på NFTs facebook side (ca. 2 400 likes), hvor
Teddy Moen har vært redaktør.

•

Fotballkonsulent Ronny GESON Gunnarsson er
engasjert i forhold til samarbeidsavtaler, annonser til
“Fotballtreneren” og nettsider, representasjon og virket
som «PR-mann» utad.

•

Regnskap er gjennomført av Eksakt Regnskapsservice as (Sven A. Stenersen).

•

Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør as (Leif
Sørense
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MEDLEMMER

•

•
NFT har pr. 31/12 2014 2 510 medlemmer (20 av disse
oppholder seg i utlandet). Vi har i løpet av året fått 240
nye medlemmer (individuelle medlemskap), 170 er meldt
ut eller strøket pga. manglende adresser o.l. Ordningen
med «Klubbmedlemskap», har bidratt sterkt til å øke
veksten av medlemmer. Over 50 klubber har koblet seg
opp til dette tilbudet (12 nye klubber i 2014 og 4 meldt
ut av ordningen), hvor man får 10 medlemmer til prisen
av 8 (to gratis). Og det gis ca. 40% rabatt, så det er en god
ordning. For 4 400 kroner kan man altså sørge for at 10
fotballtrenere i en klubb er garantert de samme rettigheter
som medlem i NFT som individuelle medlemmer har.

•

Muligheten for å sette seg opp på TRENERDATABASEN
– ett verktøy for formidling av ledige trenere og ledige
trenerjobber i norsk fotball.
Rabatter på div. produkter gjennom foreningens
samarbeidspartnere.
Bistand, råd og veiledning i diverse saker fra
medlemmer til NFT administrasjonen pr. telefon,
e-post, facebook, linkId etc.

FAGLIG VIRKSOMHET
NFT har dette året gjennomført følgende fagtiltak:

Nordic Football Coaches Conference

Flertallet av innmeldelser skjer via foreningens internettside,
ved påmelding til det årlige Cupfinaleseminaret og gjennom
oppfølging på NFFs UEFA B-lisens kurs og EtU kurs.
Medlemskapet i foreningen har i 2014 gitt:
• Tilsendelse av 14 fagblad pr. år;
		
• 5 nummer av ”Fotballtreneren”(sendt ut pr. post)
		
• 4 nummer av ”The Manager” (e-magasin) – LMAs
medlemsblad
		
• 5 nummer av Fodboldmagasinet Træning
		
(e-magasin) – DTUs medlemsblad
• Muligheten for deltakelse på det 26.
Cupfinaleseminaret – 20.–22.11 2014
• Muligheten for deltakelse på Studiereise til utlandet
(Sveits) i oktober. NB! Avlyst pga liten interesse
• Muligheten for deltakelsen på Trenerturen til England
(Manchester) i februar
• Muligheten for deltakelse med foredrag og middag på
NFTs årsmøte 13. mars
• Tilgang på egen internettside/portal
www.trenerforeningen.no
• Tilgang på egen internettside/portal
www.cupfinaleseminaret.no
• Tilgang på egen internettside/portal
www.nordiccoaches.com
• Tilgang på egen facebookside for følgere (2 400 likes
pr. 31.12.14).
• Tilgang på kjøp av egen minnepinne fra Nordic
Football Coaches Conference 2014 (film, artikler,
presentasjoner etc). Pris kr 350,• Tilgang på kjøp av egen minnepenn med alle
utgivelsene av Fotballtreneren fra 1987-2007 (i pdfform i arkiv). 25 årganger. Pris kr 1 499,• Juridisk bistand fra administrasjonen og
advokatfirmaet Hjort DA.
• Muligheten for nedlastning av standard trenerkontrakt
fra internett.
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I samarbeid med de fem andre nordiske trenerforeningene og
League Manager Association (LMA) fra England, arrangerte
NFT fra 2.–5. januar den første fotballkonferansen utenfor
Norden. Under temaet «Better Learners – Better Players»,
ble arrangementet gjennomført på St. George´s Park, som
er Det engelske fotballforbundets (The FA) nye, nasjonale
senter for fotballutvikling (utkanten av Burton-on-Trent,
Midlands). Målet var å etablere en årlig konferanse for
trenere fra hele Norden som spesialiserer seg innen
spiller- og talentutvikling. Nesten 70 trenere var til
stede (flertallet norske trenere), og målsettingen om å
presentere fremragende foredragsholdere og instruktører
på et fremragende fotballsenter og skape et fremragende
miljø for ambisiøse fotballtrenere, ble oppnådd. Sentrale
trenere fra bl.a. Tottenham, Aston Villa, Leeds og Burton
bidro sammen med John Allpress fra The FA og akademisjef
John McDermott fra Tottenham. Dr. Ian Millward og Dr.
Ian Cunningham var spennende forelesere fra akademia.
I tillegg deltok også tidligere landslagskaptein og
landslagstrener for England, Kevin Keegan. Han var også
foreningens hedersgjest under den offisielle middagen.
Nordic Football Coaches Conference visjon er å bli den
ledende møteplassen for læring, erfaringsutveksling,
nettverksbygging og kunnskap mellom fotballtrenere i de
nordiske landene. Dessverre gikk arrangementet med et
stort underskudd, og vurderingen i styret er at møteplassen
vil måtte utsettes inntil de fem andre, nordiske foreningene
er klar for å påta seg sin del av det økonomiske ansvaret for
Nordic Football Coaches Conference.
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Trenerturen til engelsk fotball

Trenerturen til England (Manchester) samlet ca. 30
deltakere (ned litt fra året før) fra 6.-9./10. februar. Man
var på besøk i Crewe Alexandra og på Manchester City sitt
akademi.
Møtet med den legendariske manageren i Crewe Dario
Gradi var en stor opplevelse. Man fikk også faglig påfyll –
fra Paul Lever i The FA og John Owens. som tidligere var
akademiansvarlig i Liverpool. I tillegg tble det organisert
opplegg til flere kamper i Premier League og League
Championship gjennom helgen.

Årsmøte NFT

Etterutdanningen skal innfri de krav og standarder som
UEFA setter til dette nivået hvor kravet er minimum 16
timer etterutdanning som NFF har økt til 20 timer. UEFA
har også satt som krav at lisensen gis for 3 år, deretter må
den fornyes gjennom nasjonale etterutdanningstiltak.
NFF ga Trenerforeningen mandat å gjennomføre fem
kvalifiserende (obligatorisk) etterutdanningskurs:
• Trondheim. Samarbeid med Trøndelag FK		
17 trenere, 29. – 30. mars
• Bergen. Samarbeid med Hordaland FK
18 trenere, 5. – 6. april
• Jæren. Samarbeid med Rogaland FK
32 trenere, 20. – 21. september
• Tromsø. Samarbeid med Troms FK 			
15 trenere, 18. – 19. oktober
• Sarpsborg. Samarbeid med Østfold FK 			
27 trenere, 29. – 30.november
Av de 109 treneren som deltok, hadde 63 av disse i tillegg
gjennomført andre kompetansegivende tiltak i regi av
NFT/NFF. Disse oppnådde dermed kravene til godkjent
UEFA B-lisens for tre nye år (205-2017).
I utvalget som har hatt ansvar for planlegging og
gjennomføring har Reidar Schjei, Steinar Mikkelsen, Jan
Otto Solberg og Teddy Moen sittet. All planlegging og
forberedelser er gjennomført i nært samarbeid mellom
NFF og arrangerende kretser, Hordaland, Trøndelag,
Troms, Rogaland og Østfold. Man ønsker å takke Håkon
Grøttland i NFF spesielt for all hjelp og bistand han har ytt
til programmet, gjennom å koble inn både landslagstrenere
og region/kretstrenere. Dette har fungert utmerket.

Årsmøtet i NFT ble avholdt torsdag 13. mars. Nærmere 50
medlemmer var til stede på UBC på Ullevaal Stadion hvor
tidligere toppidrettssjef, Bjørge Stensbøl, åpnet med å
holde et foredrag om norske vinnerskaller. Etter årsmøtet
ble det avholdt middag for deltakerne. Konseptet fungerte
godt, men utfordringen i årene fremover er som alltid å
sørge for at flere medlemmer møter opp!

Etterutdanningskurs (EtU) for «gamle»
C-trenere og Trener-II – oppgradering til
UEFA B-lisens
NFF har gjennom det «Store trenerløftet» besluttet å
gjennomføre etterutdanning av trenere som tidligere har
gjennomført NFF Trener II/C-kurs helt tilbake til 70-tallet.
Denne utdanningen/kompetanseretta tiltak skal føre frem
til at deltakerne kan få UEFA B-lisens som ble innført av
NFF i 2011.
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Fotballfest for MYSA

Studiereisen til utlandet - avlyst
Den årlige studiereisen skulle for første gang gå til
Sveits fra 30.oktober – 2.november med besøk til Young
Boys in Bern, FIFA, det sveitsiske fotballforbundet og
trenerforening samt møte med sentrale fagpersoner i
deres fotballkultur. Turen måtte dessverre avlyses da ikke
nok deltakere var påmeldte.

Cupfinaleseminaret
Lørdag 31. mai ble «Fotballfest for MYSA» arrangert i
Brumunddal for 60 barn og ungdommer. Sammen med
12 instruktører og Teddy Moen, fikk barna en dags
fotballskole på flotte Sveum Idrettspark, hvor egen
MYSA-trøye, informasjon om MYSA (Mathare Youth
Sports Association), god lunsj og turneringsspill stod
på dagseddelen. Generalsekretær i Norway Cup, Frode
Kyvåg, hadde også et inspirerende foredrag for trenere,
ledere og samarbeidspartnere under tittelen «Fotballen
– Viktigheten av det fargerike fellesskapet.» Overskuddet
fra tiltaket gikk til organisasjonen MYSA, som holder til i
den største slummen i Afrika, i utkanten av Nairobi i Kenya.
Et tilsvarende arrangement som var planlagt lørdag 3. mai
i Søgne, måtte avlyses.

Den 11. i rekken av Eggens Trenerskole

Eggens Trenerskole ble avholdt for 11.gang – helgen
22. – 24.august. Trenerforeningen var medspiller til
arrangementet som Orkla FK og Rosenborg BK står bak.
Det ble igjen en fantastisk helg hvor Nils Arne Eggen selv,
Rosenborg-apparatet og Orkla FK bidro til at nærmere 90
nysgjerrige fotballtrenere fikk faglig påfyll og inspirasjon i
trenerhverdagen.
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Det 26. Cupfinaleseminaret (1989-2014) på UBC
Ullevaal stadion og Vallhall Arena 20.-23. november
med over 1000 deltakere totalt. Cupfinaleseminaret
er en institusjon i norsk fotball og Nordens største og
lengstlevende trenerarrangement. Følgende tilbud ble gitt
i 2014:
• Etterutdanning UEFA Pro-lisens (for 3. gang)		
- 3 dager
• Etterutdanning UEFA A-lisens (for 4. gang)		
- 3 dager
• Det Store Barnecupfinaleseminaret (med NFF)		
– torsdag16.30-21.30 - 1 kveld
• Det 26. Cupfinaleseminaret (Hovedseminaret) – 		
1989 -2014 - 2 dager
• Forskerseminaret (samarbeid med 		
Toppfotballsenteret) - 3 timer
Seminaret er nå solid etablert som Nordens største tiltak
for fotballtrenere. Flotte tilbakemelding på arrangementet
sammen med solid økonomi på tiltaket, gjør
arrangementet til en unik møteplass for fotballtrenere
på alle nivåer i norsk fotball (og etter hvert også noen
trenere fra andre land!).
Cupfinaleseminaret er ett unikt arrangement i Europeisk
sammenheng, og seminaret har fortsatt ett uforløst
potensial som Trenerforeningen i årene som kommer vil
kunne hente mer ut av – på en rekke områder.
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Cupfinalemiddag – Clarion Royal Christiania
Hotel – lørdag 22. november
Tradisjonen tro ble Cupfinaleseminarets avslutning markert
med en egen middag med over 130 gjester til stede på
Clarion Royal Christiania Hotel. Det ble en festaften med
sang, underholdning, taler, appeller, prisoverrekkelser og
refleksjon rundt 26 år med seminar for fotballtrenere.
Blant gjestene var mangeårig administrator i Norsk
Toppfotball, Boye Skistad, som ble hyllet for sin fantastiske
innsats som spiller, trener, leder og administrator i norsk
fotball over nesten fem tiår. En rekke andre sentrale
krefter i norsk fotball og i trenermiljøet fikk velfortjent
oppmerksomhet og applaus.
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PROSJEKTER
NFT har gjennom året arbeidet målrettet med flere
prosjekter for fotballtrenere:

Nye standardkontrakt for profesjonelle
trenere
Trenerforeningen og Norsk Toppfotball (NTF) har dette
året for alvor startet arbeidet med å utarbeide en ny
standardkontrakt for profesjonelle trenere. I denne
prosessen er Advokatfirmaet Hjort DA (Claude A Lenth
og Lise Klaveness) viktige bidragsytere for NFT. For
Trenerforeningen er det viktig at bestemmelsene i ny
standardavtale legger til rette for bedre balanse mellom
hhv. klubbens og trenerens rettigheter enn tilfellet er
for dagens standard. Svært mange av Trenerforeningens
medlemmer har sitt hovedarbeidsforhold knyttet til
norsk fotball. For Trenerforeningen er det derfor viktig
at ny standardkontrakt skaper både forutberegnelighet
og ivaretar medlemmenes og deres familiers behov for
økonomisk trygghet. Siktemålet er at Trenerforeningen
og NTF kan komme frem til en standardkontrakt som både
arbeidsgiver og arbeidstakersiden kan stille seg bak.
Behovet for revisjon er særlig stort for bestemmelsene
som omhandler partenes rett til å si opp avtalen.
Trenerforeningen er av den oppfatning at dagens
standardavtale er såpass ubalansert på dette punkt at det
er tvilsomt om bestemmelsen i det hele tatt er gyldige.
Spørsmålet har imidlertid ikke hittil vært prøvet for retten.
Partene diskuterer også ulike kontraktsmodeller med og
uten bindingstid (uoppsigelig eller ikke i avtaleperioden).
Slik standarden er utformet i dag, har klubbene samme rett
til å gå til oppsigelse av treneren som de ville hatt etter de
ordinære regler i Arbeidsmiljøloven. Det vil si at klubben
har rett til å si opp treneren hvis dette er saklig begrunnet i
klubbens eget forhold (for eksempel økonomisk svikt), eller
i trenerens forhold, dvs. hvis treneren misligholder sine
forpliktelser etter arbeidsavtalen.
For treneren, på den annen side, innebærer dagens standard
derimot en vesentlig innskrenking av de rettigheter
treneren ville hatt etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Av Arbeidsmiljøloven følger det at arbeidstakere fritt kan
si opp respektive arbeidsavtale, men i dagens standard
er dette utgangspunktet fraveket og trenerens mulighet
meget snever. Etter denne vil en oppsigelse kun være
berettiget hvis ett av følgende forhold inntreffer:
1. Klubben ikke overholder sine betalingsforpliktelser
etter avtalen og utbetalingsforsinkelsen for en termin
overstiger en kalendermåned, eller
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2. Klubben misligholder vesentlige plikter etter
arbeidsavtalen og misligholdet fortsetter etter at treneren
skriftlig har påpekt misligholdet, eller
3. Hovedarbeidsforholdet eller skolegang/studier gjør
det umulig/vanskelig for treneren å oppfylle fremtidige
forpliktelser etter avtalen . Jfr. vedlegg 10. (Gjelder
bare for deltidsansatte)
Også andre vilkår enn oppsigelsesbestemmelsene er
aktuelle for revisjon. Partene ønsker også å kunne tilby
en mer tilgjengelig og komprimert standard enn dagens
versjon, som er bygget opp av 10 bilag i tillegg til
hoveddokumentet.
Arbeidet med nytt avtaleverk er omfattende og krevende,
men partene er for tiden i god og konstruktiv dialog
om hvordan man skal kunne nå enighet om vilkårene.
Målsettingen er at ny standardavtale er klar for lansering
i løpet 2015. Trenerforeningen har brukt relativt store
ressurser inn i dette arbeidet gjennom året.

Partnerskap med League Managers
Association (LMA)
Gjennom året har det vært samtaler omkring et samarbeid
mellom Norsk Fotballtrenerforening (NFT) og League
Managers Association (LMA). LMA er den ledende
interesseorganisasjonen for fotballtrenere og -managere i
verden i dag. NFT har i dag et samarbeid rundt magasinet
«The Manager», men NFT ser gode muligheter ved å ta del
i en større del av LMAs verktøy og programmer. Noe som
kan bidra til en profesjonalisering og styrking av NFT.
LMA organiserer ikke bare managerne i de fire øverste
divisjonene (Premier League samt Football League), men
har også en egen avdeling for profesjonelle fotballtrenerene
(Professional Football Coaches Association), under ledelse
av formann Dave Richardson.
Etter en omorganisering i 1992 i forbindelse med
omleggingen til Premier League, har LMA utviklet en
organisasjon med 12-14 ansatte og omsetter for ca. 30
millioner kroner. De har lykkes med å etablere seg som en
sentral beslutningstaker i fotballindustrien og er i dag meget
synlig i forbindelse med spørsmål rundt fotballtrenere,
faget, utdanning og generelle problemstillinger rundt
utviklingen av fotballen.
I november møtte daglig leder Teddy Moen og PRmann Ronny Geson Gunnarsson i London LMAs Richard
Bevan (daglig leder), Graham Mackrell (ass. daglig
leder) og Dave Richardson (leder i den profesjonell
fotball-trenerforeningen). Målet er å få på plass en
partnerskapsavtale i løpet av 2015.
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Etterutdanning (EtU) av «gamle» C-trenere,
trener-II og UEFA B-lisens trenere
I løpet av 2014 har NFF sammen med Trenerforeningen
lykkes med å få en bedre struktur rundt ”etterutdanning”
(EtU) av trenere på UEFA B-lisens nivå (i tillegg til Pro og
A-lisensen). NFT ønsker å være en naturlig samarbeidspartner
til NFF på etterutdanning av fotballtrenere i Norge. 2014
var et «prøveår» for en modell for etterutdanning på UEFA
B-lisens nivået (inkl. oppgradering av «gamle» C-trenere
og trener-II). Gjennomføringen var så vellykket at mye
tyder på at prosjektet videreføres i 2015, men NFT som en
viktig partner for NFF.

fotballrelaterte aktiviteter i Mathare-slummen i 27 år og
har i dag ca. 22 000 medlemmer (2014). Fordelt på ca. 1
800 lag. Over 14 000 kamper arrangerer de hvert år. MYSA
vil være prosjektets samarbeidspartner i Nairobi. I tillegg
til fotball, driver MYSA også andre meningsfylte oppgaver
for barn og ungdom og er i stand til å lage et relevant og
meningsfullt program for disse to fotballaktivitetene.

Prosjektet «To Africa to Learn!» - etablere
broer på tvers av landegrenser
Norsk Fotballtrenerforening søkte i desember Stiftelsen
SANA om kr 450 000 (over 3 år) til et trener- og
spillerutvekslingsprogram mellom Norge og MYSA i Kenya.
Planen er at NFT i 2015 sammen med MYSAs Venner i
Norge (MViN), Mathare Youth Sport Association (MYSA),
Norway Cup (NC), Norges Fotballforbund (NFF) og SANA vil
gjennomføre prosjektet «To Africa to Learn!».
NFT har de siste årene hatt et lite engasjement inn mot
arbeidet som gjøres i slummen i Mathare i Kenyas hovedstad
Nairobi, gjennom MYSA. Hensikten med samarbeidet har
vært å utveksle erfaringer som kan komme fotballtrenere
til gode. Gjennom handling og samtaler, har det vært
naturlig å se nærmere på et felles prosjekt. Det er dette
prosjektet som NFT håper at SANA vil gi stønad til, og hvor
man også håper at andre donorer og støttespillere vil være
med å bidra.
Visjonen er å utnytte fotballens universelle språk og
betydning på tvers av rase, religion og miljømessige
bakgrunn i utviklingen av norske fotballtrenere og unge
fotballspillere, samt bidra til dialog og kompetansebygging
mellom miljøene.
Det er to målgrupper for prosjektet:
1. Utveksling av fotballtrenere fra Mathareslummen i Nairobi (Kenya) med norske
fotballtrenere, med spesiell vekt på yngre trenere
som er under utvikling/utdanning.
2. Gi norsk fotballungdom mulighet for å spille
fotball i Afrika. Nærmere bestemt Mathareslummen i Nairobi under trygge forhold
sammen med lokale, kenyanske ungdommer.
I tillegg vil ungdommene bli «introdusert» til
hverdagen i slummen og hvordan livet til deres
jevnaldrende er.
MYSA (Mathare Youth Sports Association) har drevet
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REPRESENTASJON
NFT har vært representert på følgende arrangement:
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Teddy Moen var instruktør for Trenerstudiet i fotball
ved Høgskolen på Elverum fredag 30. mai.
Ronny Geson Gunnarsson deltok på den engelske
trenerforeningens (LMA) årlige «Manager of the Year
Award» på the Old Billingsgate i London mandag 12.
mai.
Teddy Moen var observatør på NFFs Talentleir og UEFA
A-lisens kurs i Porsgrunn onsdag 25. juni.
Karl Johan Haavaag deltok på BDFLs 57. International
Trainer-Kongress – i Tyskland (Mannheim) fra 27.– 30.
juli
Teddy Moen var til stede på Norway Cup Festivalen på
Ekebergsletta i Oslo 28. – 29. juli.
Teddy Moen deltok på den 11. Eggens Trenerskole i
Orkanger/Trondheim 22. – 14. august.
Teddy Moen var foredragsholder på Trenerstudiet
i fotball ved Høgskolen i Telemark (HiT) fredag 19.
september.
Teddy Moen og Ronny Geson Gunnarsson deltok på den
engelske trenerforeningens årlige «LMA Management
Conference» på British Museum in London tirsdag 25.
november.
Teddy Moen deltok på julemiddagen til Fotballmuseets
Venner mandag 1. desember, hvor tidligere
fotballpresident (og medlem i NFT), Per Ravn Omdal ble
hedret.
Teddy Moen deltok på det 35. AEFCA-symposium i
Kroatia (9. – 12. desember). Symposiet ble arrangert av
den Europeiske Trener-Unionen (AEFCA) i samarbeid
med det kroatiske forbundet og trenerforening. Det ble
avholdt i Zagreb.
Ronny Geson Gunnarsson deltok på International Sports
Convention (ISC) i Geneve, Sveits 10.-11. desember
Teddy Moen besøket Odd BK i Skien tirsdag 16.
desember, hvor prisen «Årets Trener Herrer» ble delt
ut til Dag-Eilev Fagermo under en egen klubblunsj.
I tillegg deltar NFTs styrerepresentanter på en mengde
ulike tiltak i inn- og utland. Vårt nettverk er stort og
det bidrar til å holde foreningen faglig ajour. Utveksling
av erfaringer fra hverandres ståsted, er fortsatt en stor
drivkraft for å inneha styreverv og komitedeltakelse i i
NFT.
Det er verdt å nevne at styremedlem Mathias Haugaasen
de siste årene har forsket (Ph.D) på «Ekspertiseutvikling
i fotball» og vil disputere for oppgaven på vårparten
2015. Programmet er et samarbeid mellom TFS og NIH.
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FAGFORENING
NFT har også dette året vært involvert i en rekke
arbeidssaker hvor medlemmer av foreningen har hatt
behov for assistanse for å løse uenigheter/konflikter
mellom seg og klubb. Dette dreier seg gjerne om følgende
forhold:
• Ugyldige oppsigelser av arbeidskontrakter/
avskjedigelses-liknende forhold
• Manglende utbetaling av godtgjørelse/lønn/frynsegoder
• Uenighet om kontraktsinnholdet (”muntlige avtaler”)
• Uskikket opptreden fra trener
Foreningen er involvert i et sted mellom 8-10
arbeidssaker årlig (Liten nedgang fra 2013).
Flertallet av disse sakene løses gjennom NFTs
administrasjon (Teddy Moen), men gjerne i dialog med
representanter for Advokatfirmaet Hjort DA som er
foreningens juridiske samarbeidspartner. Ved behov
koples også Ivar Morten Normark og Frode Thomassen fra
AU inn i vurderingene.
NFT er svært tilfreds med samarbeidet med Advokathuset
Hjort DA og den kompetansen de innehar. Dette har vært
et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle foreningen videre
på fagforeningsdelen.

MAGASINET ”FOTBALLTRENEREN”
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”Fotballtreneren” er blitt utgitt i 5 utgaver i 2014:
•
•
•
•
•

FT nr. 1/14 (utgitt ca. 20. februar) – 44 sider
FT nr. 2/14 (utgitt ca. 20. april) – 44 sider
FT nr. 3/14 (utgitt ca. 20. juni) – 44 sider
FT nr. 4/14 (utgitt ca. 20. oktober) – 48 sider
FT nr. 5/14 (utgitt ca. 15. desember) – 44 sider

Med 44-48 sider og mindre annonsetilgang (kraftig
nedgang fra 2013) har medlemsbladet hatt mer fagstoff
og artikler enn noen gang. Kvaliteten på utgivelsene har
vært meget solid.
Fotballtreneren er sendt til alle medlemmer, faste
abonnementer og NFF/fotballkretsene (opplag på 3000).
Ordningen med å sende magasinet til klubbene i norsk
fotball (ca. 1900 klubber) gratis, er avviklet en gang for
alle.
Styret er meget fornøyd med det arbeidet Ivar Thoresen
legger ned som redaktør og ”alt-mulig-mann” for bladet.
Han gjør en formidabel jobb som ikke kan verdsettes høyt
nok. Samarbeidet med Norges Fotballforbund har også
vært bra gjennom året. Stig Inge Bjørnbye (utviklingssjef)
har sammen med Ivar Thoresen og Teddy Moen utgjort
redaksjonsutvalget.
Fotballtreneren er det eneste fagmagasinet for
fotballtrenere i Norden som fortsatt trykkes på papir
og distribuers pr. post. Heller ikke mange forbund eller
trenerorganisasjoner i Europa ser ut til å ha ressurser
til å oppretteholde en slik ordning. Mer og mer av dette
distrubueres elektronisk som e-magasiner. Styret i NFT har
startet en diskusjon om papirutgivelse vs. digitalt/nett, og
vil komme til å måtte gjøre noen endringer i 2015. Dette
må sees i sammenheng med at annonseinntektene på
”Fotballtreneren” har falt kraftig gjennom året.
Det er også verdt å nevne at utnyttelsen av faginnholdet
i bladet er kommet til uttrykk også på nettstedene www.
trenerforeningen.no, www.cupfinaleseminaret.no
og
www.fotball.no, samt på foreningens facebook-side.
Gjennom å publisere artiklene fra bladet på nett i etterkant
har man fått en økt utnyttelse av fagartiklene og gitt
bladet mer oppmerksomhet.

NYHETSBREV - TIL MEDLEMMER
”Fotballtreneren Spesial” var Trenerforeningens e-magasin
som ble utgitt i 3 utgivelser pr. år i 2011, 2012 og i 2013.
Planen var å erstatte dette med inntil 10 egenproduserte
NYHETSBREV (NFT-NYTT) til medlemmene i 2014. Pga
svikt på inntektssiden (annonser og samarbeidspartnere)
valgte styret å spare posten som var satt av til dette

arbeidet. Administrasjonen har likevel sendt en rekke
nyhetsbrev til medlemmene gjennom året, men disse
har hatt et mer praktisk-/markedsinnhold, enn å være et
nyhetsbrev med faginnhold.
Man har også inngått et samarbeid med LMA (League
Manager Association) i England, hvor vi i årene som
kommer vil distribuere deres e-magasin «The Manager» til
våre medlemmer.

INTERNETT
Foreningen drifter i dag tre ulike nettsider:
• www.trenerforeningen.no
• www.cupfinaleseminaret.no
• www.nordiccoaches.com
og en egen facebookside:
• https://www.facebook.com/trenerforeningen?fref=nf
Man har også i 2014 sett nærmere på hvordan man kunne
samle disse i en felles portal for foreningen, evt. en ny
nettsideløsning. Samtidig som målet var å løfte det hele
med ett mer profesjonelt design og kople det opp sterkere
mot andre sosiale medier. Dette arbeidet har vært utsatt
av tidsmessige prioriteringer og økonomien i det.

SAMARBEIDSPARTNERE
– KOMMERSIELT OG ANNONSØRER
2014 ble et tøft år for foreningen når det gjelder
annonsegrunnlaget for Fotballtreneren og våre nettsider.
NFTs PR-mann Fotballkonsulent Geson har jobbet
iherdig, men han har opplevd mye av den «tørken» som
er ute i markedet. Også på samarbeidspartnere, hvor
markedskonseptet «11-eren», ikke ble noen stor suksess.
Svikt i inntekter på annonser og samarbeidspartnere er
noe foreningens styre vil ta inn over seg når planene for
2015 legges.
NFTs samarbeidspartnere dette året har vært (annonsering
og kommersielle partnere):
• Indre Østfold Reisebyrå AS
• Norges Fotballforbund
• DMT Alvdal as
• Nordic Choice Hotels
• Fotball-Import
• Giovani
• Unisport
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UTVALG
Styret i NFT har gjennom året hatt fire utvalg:
•
•
•

•

ÅRETS TRENERE
Årets trenere for 2013 valgt av NFT:

Arbeidsutvalg (Ivar Morten Normark, Frode Thomassen
og Teddy Moen)
Redaksjonsutvalg (Ivar Thoresen, Stig Inge Bjørnebye
og Teddy Moen)
Cupfinaleseminarutvalg (Mathias Haugaasen, Reidar
Schjei, Steinar Mikkelsen, Jan Otto Solberg og Teddy
Moen)
Utvalg EtU (Reidar Schjei, Steinar Mikkelsen, Jan Otto
Solberg og Teddy Moen)

NY HEDERSMANN

•
•
•
•

Årets trener på herresiden: Dag-Eilev Fagermo, Odd BK
Årets trener på kvinnesiden: Monica Knudsen, LSK
Kvinner
Årets unge trener: Per Inge Jacobsen, Nordstrand IF
Fotball
Årets trenerildsjel: Joar Dahle, Fredrikstad FK og Østfold
FK

DIPLOM TIL KLUBBER

Egil «Drillo» Olsen fikk i forbindelse med årsmøtet 13.
mars tildelt «Hederstegn med diplom». Hederstegn med
diplom tildeles enkeltpersoner i NFTs organisasjon eller
enkeltpersoner i NFFs organisasjon, som på en meget
fortjenestefull måte over tid har gjort en solid innsats
for norske fotballtrenere og deres kår. «Drillo» har
gjennom sitt virke som 1. amanuensis på NIH, mangeårig
landslagssjef (U21 og A-landslaget i to perioder) som
medlem av trenerkomiteen i NFF, forfatter (en rekke
fagbøker) og skribent (bladet Fotball og Fotballtreneren)
og gjennom verv i NFT (styreverv og mangeårig deltaker
på Cupfinaleseminar, impulssamlinger etc.) virkelig gjort
seg fortjent til utmerkelsen. Prisen ble utdelt i forbindelse
med åpningen av det 26. Cupfinaleseminaret på UBC –
fredag 20. november.

12

Alle klubbene som har knyttet seg til ordningen med
«Klubbmedlemskap» i NFT fikk i 2014 tildelt diplom for
dette etter hvor mange medlemskap de har tatt i foreningen.
Diplomene ble delt ut i fire ulike kategorier: PLATINA (over
50 medlemmer), GULL (Over 40 medlemmer), SØLV (over
25 medlemmer) og BRONSE (over 10 medlemmer).
Sørumsand IF og Herd SK er foreløpig den eneste klubben
som har sikret seg PLATINA-diplomen. SIF med over 100
medlemmer og Herd med i overkant av 50 medlemmer.
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FREMTIDSUTSIKTER
Foreningens styre har gjennom året arbeidet etter de
nedfelte strategiene i handlingsplanen (2014-2016), som
er foreningens styringsdokument. Man har vært opptatt av
å arbeide etter følgende 10 strategier:

TAKK
Styret i NFT ønsker å takke følgende personer:
•
•

1. Verve flere medlemmer
2. Differensiering av medlemskap
3. Styrke administrasjonen gjennom frivillighet 			
(seniorkompetanse)
4. Etablere lokale trenerforeninger
5. Videreutvikle samarbeidet med NFF, NTF, NIH og
andre sentrale aktører
6. Tilrettelegging for etterutdanning (EtU) sammen med
NFF av UEFA Pro-, A- og B-lisens trenere
7. Arbeide for at formell utdanning er et krav til å være
trener på ulike nivåer
8. Utarbeide trenerkontrakter og avtaleverk for trenere
på ulike nivåer
9. Gi impuls og faglig påfyll gjennom blad, møteplasser
og sosiale medier
10. Bli mer synlig som interesseorganisasjon for 		
fotballtrenere
Styret er av den oppfatning at man arbeider svært bra i
forhold til de ulike strategiene.

•
•

•

•

•
•

Daglig leder Teddy Moen har også dette året utført et
utmerket arbeid til beste for NFT.
Ivar Thoresen som redaktør av ”Fotballtreneren” og
www.trenerforeningen.no har løftet disse produktene
ytterligere.
Jan Otto Solberg som nettansvarlig for www.
trenerforeningen.no og www.barnefotballtrener.no
Reidar Schjei, Steinar Mikkelsen og Jan Otto Solberg
som har utgjort arbeidsutvalget for Cupfinaleseminaret
2014 sammen med daglig leder Teddy Moen.
Ronny GESON Gunnarsson for en flott jobb med å sørge
for annonseinntekter til bladet «Fotballtreneren»,
nettside og samarbeidspartnere.
Eivor Esaiassen for å sørge for rammene for en
fantastisk Cupfinalemiddag – lørdag 22.november på
Clarion Royal Christiania Hotel.
Sindre Svaberg hos KX Products som har hatt oppfølging
av nettsiden www.cupfinaleseminaret.no
Alle andre bidragsytere til våre seminar/kurs, tiltak,
facebook og magasin. Det er fantastisk at så mange
fotballtrenere og medlemmer er villig til å gi av sin
tid, kompetanse og erfaring til det fellesskapet for
fotballtrenere som NFT representerer!

ANDRE FORHOLD
Årets resultat, overskudd kr 126 575,- foreslås overført til
annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens § 3-3
bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

VALGKOMITÉ
Leder:		
Medlemmer:
Varamedlem:

Einar Sigmundstad
Lena Tyriberget og Øyvind Larsen
Ingen

Oslo, 12. mars 2015
Styret i NFT

Ivar Morten Normark (s.) Frode Thomassen (s.) Mathias Haugaasen (s.) Margunn Haugenes (s.) Elin Nicolaisen (s.)		 Dag Opjordsmoen (s.) Åge Hareide (s.)
Leder
Nestleder
Tiltaksleder
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
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NORSK FOTBALLTRENERFORENING
Resultatregnskap og budsjett 01.01.2015 - 31.12.2015
Driftsinntekter
Inntekter kontingent
Inntekter NFT tiltak
Inntekter "Fotballtreneren"
Inntekter samarbeidspartner
Diverse tilskudd
NFT-tjenester, div inntekter

Note

Pr. 31.12.14

Resultat 13

Budsjett 14

Budsjett 15

3
4
5
6

1 633 211
2 211 514
415 260
100 000
200 000
11 230

1 431 770
1 988 910
803 470
-100 000
200 000
28 687

1 475 000
2 000 000
600 000
265 000
200 000
50 000

1 650 000
2 850 000
400 000
250 000
200 000
25 000

4 571 215

4 352 837

4 590 000

5 375 000

-1 693 928
-100 790
-26 544
-811 881
0
-796 879
0
-131 665
-122 538
-282 998
-16 373
-73 591
-8 000
-307 342
-12 520
-6 100
0
-11 797
-42 531

-1 300 688
-135 093
-16 146
-894 780
-90 101
-872 110
0
-150 311
-12 500
-230 910
0
-67 247
-9 000
-346 318
-11 442
-9 375
0
-4 483
0

-1 440 000
-125 000
-20 000
-900 000
-100 000
-770 000
0
-150 000
-100 000
-225 000
-75 000
-65 000
-25 000
-337 500
-15 000
-10 000
0
-10 000
-10 000

-2 130 000
-200 000
-25 000
-712 500
-25 000
-866 620
0
-150 000
-150 000
-280 000
-75 000
-85 000
-25 000
-392 500
-15 000
-10 000
0
-10 000
-30 000

-4 445 477

-4 150 504

-4 377 500

-5 181 620

125 738

202 333

212 500

193 380

2 242
-1 403

2 131
-2 670

2 500
-2 500

2 500
-2 500

839

-539

0

0

126 575

201 794

212 500

193 380

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Kostnader NFT tiltak
Kostnader internett
Utgifter samarbeidspartnere
Kostnader "Fotballtreneren"
Kjøp av e-magasin
Lønn og sos kostnader
Husleie
Kontor og administrasjon
Honorarer
Honorar adv, revisor, regnskap
Korps frivillighet NFT
Styremøter
Stipend
Reisekostnader
Kontingenter
Reklame/markedsføring
Fotball EXPO
Gaver
Gebyrer og tap på fordringer
Sum driftskostnader

Driftsresultat
Finansposter

Finansinntekter
Finanskostnader

Sum finansposter

Periodens/Årsresultat
14

7
8
9
2, 10
11
12
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NORSK FOTBALLTRENERFORENING
Balanse 31.12.14
Eiendeler

31.12.14

31.12.13

Fordringer
Til gode mva.
Til gode driftstilskudd NFF
Forskuddsbetalte kostnader

5 258
200 000
0

22 821
0
240 402

Kundefordringer
Aksjer

242 830
879

211 570
879

Sum fordringer

448 967

475 672

520 256

174 784

Sum omløpsmidler

520 256

174 784

Sum eiendeler

969 223

650 456

408 213

281 638

408 213

281 638

0
80 150
25 650
1 230
40 371
68 820
248 000
96 789
0

0
602
48 208
0
35 544
77 587
30 300
76 577
100 000

Sum kortsiktig gjeld

561 010

368 818

Sum gjeld

561 010

368 818

Sum egenkapital og gjeld

969 223

650 456

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter
Kontanter og bankinnskudd

Note

1

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Annen egenkapital

14

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddtrekk
Forskudd lønn
Skyldig arb.giveravgift
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte inntekter
Andre påløpne kostnader
Forskuddinnbetaling IØR AS

15

15
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NORSK FOTBALLTRENERFORENING
Noter til resultat 01.01.15 - 31.12.14 (2. utkast budsjett for 2015)
Note 1 Bankinnskudd
Kontanter, kasse og bankkonto (Herav bundne skattetrekksmidler kr 16 448)

520 256

Note 2 Lønn, ytelser/godtgjørelse til daglig leder, styret og revisor
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen avgiftspliktig godtgjørelse

Daglig leder
635 184
4 392
639 576

Styret
0
0
0

Godtgjørelse til revisor
Revisjon
eks mva
Bistand årsregnskap
eks mva

2014
20 000
3 000
23 000

2013
20 500
3 800
24300

Note 3 Inntekter kontingent

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Inntekter kontingenter
Inntekter kontingenter - Kostnad
Inntekter Yrkes-medl. (individuelt)
Inntekter Klubbpakke (klubbmedl.)

1 241 909
11 932
0
379 370

1 156 959
37 461
237 350

1 300 000
-50 000
0
225 000

1 300 000
-25 000
0
375 000

Sum kontingenter

1 633 211

1 431 770

1 475 000

1 650 000

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Inntekt Cupfinaleseminaret
Inntekt Studiereisen
Inntekter Trenerturen
Inntekter TATL!
Inntekter andre seminar

1 748 560
0
48 340
192 529
222 085

1 677 179
73 175
114 706
0
123 850

1 700 000
30 000
20 000
150 000
100 000

1 850 000
0
250 000
400 000
350 000

Sum inntekter NFT tiltak

2 211 514

1 988 910

2 000 000

2 850 000

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

24 000
0
-155 000
546 260

25 000
21 990
0
756 480

25 000
0
25 000
550 000

10 000
0
40 000
350 000

415 260

803 470

600 000

400 000

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Indre Østfold Reisebyrå
Utstyrsleverandør
Fotball-Import
Samarbeidspartner 1
Samarbeidspartner 2
Andre samarbeidspartnere

100 000

-100 000
0
0
0
0
0

100 000
25 000
40 000
50 000
50 000
0

100 000
10 000
40 000
50 000
50 000
0

Sum inntekter samarbeidspartnere

100 000

-100 000

265 000

250 000

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Utgifter Cupfinaleseminaret
Utgifter Studiereisen
Utgifter Trenerturen
Utgifter TATL!
Utgifter andre seminar

-1 205 473
-3 118
-64 968
-290 746
-129 623

-1 022 636
-22 020
-105 331
-78 822
-71 879

-1 100 000
-10 000
-30 000
-250 000
-50 000

-1 250 000
-5 000
-250 000
-350 000
-275 000

Sum kostnader NFT tiltak

-1 693 928

-1 300 688

-1 440 000

-2 130 000

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15
-70 000
-30 000
-10 000
-75 000
-15 000
-200 000

Note 4 Inntekter NFT tiltak

Note 5 Inntekt "Fotballtreneren"
Inntekt abonnement
Inntekt annonser
Inntekt annonser - Nett
Inntekt annonser - MVA pliktig
Sum inntekt Fotballtreneren
Note 6 Inntekter samarbeidspartnere

Note 7 Kostnader NFT tiltak

Note 8 Kostn internett

16

Publisering/programmering/design
Redaktørhonorar internett
Server
Innholdsleverandør
Diverse kostnader

-100 790

-135 093

-25 000
-25 000
-10 000
-60 000
-5 000

Sum kostnader internett

-100 790

-135 093

-125 000
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Note 9 Kostnader "Fotballtreneren"

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Grafisk utforming/design og trykking
Porto - utsendelse
Redaktør honorar (Ivar Thoresen)
Diverse kostnader
Provisjon annonser
Provisjon annonser - Nett
Kjøp av bøker etc.
Diverse kostnader

-398 500
-128 094
-134 500
-22 500
-128 038
0
0
-249

-406 449
-157 079
-121 000
-28 938
-171 214
-7 900
-2 200
0

-430 000
-120 000
-140 000
-40 000
-125 000
-37 500
-5 000
-2 500

-380 000
-90 000
-110 000
-25 000
-75 000
-25 000
-5 000
-2 500

Sum kostnader Fotballtreneren

-811 881

-894 780

-900 000

-712 500

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Lønn daglig leder
Lønn annen administrasjon
Feriepenger
Lønn/feriep. Av tapt arb.fortj.
Arbeidsgiveravgift
Innskuddspensjon - OTP
Andre personalkostnader

-573 508
0
-68 821
0
-103 300
-45 913
-5 337

-646 558
0
-77 022
0
-103 372
-40 000
-5 158

-550 000
-50 000
-61 200
0
-85 800
-23 000

-600 000
-76 500
-80 000
0
-120 000
14 000
-4 120

Sum kostnader lønn mv

-796 879

-872 110

-770 000

-866 620

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

-7 105
-6 686
-6 277
-19 547
0
-23 456
-4 827
-50 235
-13 532

-8 576
-6 553
-9 055
-18 198
-4 569
-26 139
-3 764
-47 850
-25 607

-10 000
-10 000
-10 000
-15 000
-5 000
-30 000
-5 000
-60 000
-5 000

-10 000
-10 000
-10 000
-20 000
-5 000
-25 000
-5 000
-50 000
-15 000

-131 665

-150 311

-150 000

-150 000

Note 12 Honorar, adv, revisor, regnsk Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Note 10 Lønn og sos kostnader

Note 11 Kontor og administrasjon
Andre driftskostnader
EDB kostnader
Kontorrekvisita
Div NFT trykksaker/logo
Utmerkelser
Telefon
Abonnement
Porto
Andre administrasjonskostnader
Sum kontor og administrasjon

Juridisk bistand
Revisor
Regnskap

-172 603
-28 670
-81 725

-110 281
-29 342
-91 287

-105 000
-30 000
-90 000

-150 000
-30 000
-100 000

Sum honorar

-282 998

-230 910

-225 000

-280 000

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Bilgodtgjørelse
Reisegodtgjørelse oppgavefri
Reisekostnader AEFCA
Reisekostnader ITK
Reisekostnader NSCAA
Reisekostnader Oppgavepliktig

-36 897
-247 717
-10 780
-5 276
-578
-6 094

-31 980
-281 766
-7 847
-3 553
-15 322
-5 850

-60 000
-250 000
-10 000
-7 500
-10 000
0

-60 000
-300 000
-15 000
-7 500
-10 000
0

Sum reisekostnader

-307 342

-346 318

-337 500

-392 500

Pr. 31.12.14

Resultat 2013

Budsjett 14

Budsjett 15

Egenkapital

281 638

79 845

281 638

408 213

Årets resultat

126 575

201 793

212 500

193 380

Egenkapital

408 213

281 638

494 138

601 593

2014

2013

Avsatt regnskap/revisjon
Avsatt advokat
Avsatt andre seminarkostnader
Avsatt diverse kostnader

10 000
63 284
23 505
0

0
0
0
76 577

Sum

96 789

76 577

Note 13 Reisekostnader

Note 14 Egenkapital

Note 15 Andre påløpne kostnader
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Norsk Fotballtrenerforening
Regnskapsprinsipper 31.12.2014

Regnskapet til Norsk Fotball-Trenerforening gjelder for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014.
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslover og god regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som
de leveres.
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til ev. tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
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Norsk Fotballtrenerforening
Årsmøte 12.mars 2015
Valgkomiteens innstilling
Leder:

Bård Borgersen

2 år

Nestleder:

Elin Nicolaisen

Ikke på valg

Tiltaksleder:

Mathias Haugaasen

Ikke på valg

Styremedlem:

Margunn Haugenes

Ikke på valg

Styremedlem:

Ronny Holmedal

2 år

1.varamedlem:

Dag Opjordsmoen

Ikke på valg

2.varamedlem:

Eirik Kjønø

2 år

Trondheim 12.mars 2015
Einar Sigmundstad (s.)
Leder Valgkomiteen
Lena Tyriberget (s.)
Medlem

Øyvind Larsen (s.)
Medlem
21
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Norsk Fotballtrenerforening
Årsmøte 12.mars 2015
Styrets innstilling
Styret foreslår følgende til valgkomite:
Leder:

Einar Sigmundstad

Ikke på valg

Medlem:

Lena Tyriberget

2 år

Medlem:

Øyvind Larsen

Ikke på valg

Trondheim 12.mars 2015
Ivar Morten Normark (s.)
Leder NFT
Frode Thomassen (s.)
AU-medlem

22

Teddy Moen (s.)
Daglig leder
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Avslu
Høstferien 2015
Som en perfekt avslutning på sesongen
kan vi nå tilby avslutningstur for alle
typer lag til Spania og Santa Susanna i
høstferien. Her kan dere kombinere det
sportslige og sosiale med varme fine
høstdager med mulighet for sightseeing
i Barcelona og besøk på Camp Nou.

Pris fra kr 4990,- pr. person
som inkluderer
•
•
•
•

Fly Oslo/Stavanger/Bergen/Kristiansand/
Trondheim - Barcelona t/r
Busstransport flyplass – bosted t/r
Opphold på 4**** hotell i Santa Susanna fra 5 netter
og oppover
Helpensjon
Treninger og eventuelt treningskamp

Ta kontakt med
Indre Østfold Reisebyrå
for mer informasjon.

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS

Postboks 134 • 1851 Mysen
tlf: 69 84 71 00 • e-post: ior@ior.no

www.ior.no

0215 www.dmtalvdal.no

•
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