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Innkalling til årsmøte
i Norsk Fotballtrenerforening
Onsdag 21. mars inviterer vi alle medlemmer til årsmøte i Norsk
Fotballtrenerforening. Årsmøtet avholdes på Meet, Ullevaal stadion i Oslo.

Sakliste på årsmøtet

Program for kvelden

1.
2.
3.

Dato:
Tid:
Sted:

Onsdag 21. mars 2018
Kl. 19.00 – 22.00
Meet Ullevaal
(inngang Thon Hotel Ullevaal
Stadion)

Kl. 19.00:
Kl. 19.10:

Åpning ved daglig leder Teddy Moen
INNLEDNING – Etiske retningslinjer
for fotballtrenere? Trenger vi disse?
Innleder: Knut Tørum. Påfølgende
debatt
Pause med kaffe/te
Årsmøte i Norsk
Fotballtrenerforening
Årsmøtet avsluttes – vel hjem!

Godkjennelse av fullmakter
Godkjennelse av dagsorden
Valg av dirigent, referent og
2 medlemmer til å undertegne årsmøtets
protokoll
4. Behandle styrets årsmelding
5. Behandle foreningens regnskap i
revidert stand
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og
årskontingent
8. Presentere foreningens budsjett
9. Valg
10. Utdeling av priser

Kl. 20.00:
Kl. 20.15:
Kl. 22.00:

Forslagene legges fram skriftlig for årsmøtet med
styrets kommentarer.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
Forslag til årsmøtet kan tas ut på foreningens
hjemmeside: www.fotballtreneren.no

Med hilsen Styret i Norsk Fotballtrenerforening
Elin Nicolaisen (s)
leder

Knut Tørum (s)
tiltaksleder

Ronny Holmedal (s)
styremedlem

Mathias Haugaasen (s)
nestleder

Margunn Haugenes (s) styremedlem

Dag Opjordsmoen (s)
1. varamedlem

Bjørn Frode Strand (s)
2. varamedlem
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SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND
Det er avholdt diverse møter med utviklingsavdelingen i NFF
og markedssiden gjennom året. Tema for møtene har vært:

LEDER: NFT-leder Elin Nicolaisen.
Foto: IVAR THORESEN

STYRET
Styret i Norsk Fotballtrenerforening har i 2017 (NFT) har
bestått av følgende personer:
Leder:		Elin Nicolaisen
Nestleder:		Mathias Haugaasen
Tiltaksleder:		Knut Kj. Tørum
Styremedlem:		Margunn Haugenes
Styremedlem:		Ronny Holmedal
1.varamedlem:		Dag Opjordsmoen
2.varamedlem:		Bjørn Frode Strand

MØTER
Det er avholdt fire ordinære
styremøter:
• Styremøte nr.1.17:
Torsdag 28. januar
(Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr.2.17:
Tirsdag 7. juni
(Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr.3.17:
Onsdag 28. september
(Park Inn Airport Hotel - Gardermoen)
• Styremøte nr.4.17:
Torsdag 29. november
(Meet – Ullevaal Stadion - 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 nettansvarlig, ansvarlig
Cupfinaleseminar og etterutdanning UEFA
B-lisens og leder av valgkomiteen pr.
telefon, skype og e-post.

NFF-MØTE: Fra møte mellom NFT og NFT på Ullevaal i slutten av september. Fra venstre
Mathias Haugaasen, Ivar Thoresen og Knut Tørum fra NFT, sammen med Nils Johan Semb
og Alf Hansen fra NFF. Foto: Teddy Moen

• Formell etterutdanning (EtU) av UEFA Pro- og A-lisens (utvidet Cupfinaleseminar)
• Formell etterutdanning (EtU) UEFA B-lisens trenere («gamle» C-trenere/trener-II)
• Magasinet «Fotballtreneren» (innhold for 4 utgivelser og markedsstøtte)
• Det 29. Cupfinaleseminaret (faglig bidrag og samarbeid rundt EtU)
• Initiativ fra NFT som mot vekt mot ensidig kritikk av NFF i media etc.
Norges Fotballforbund er Trenerforeningens største og viktigste samarbeidspartner.
Samarbeidet med NFF er godt og kommer til uttrykk i første omgang i gjennomføringen
av EtU på de tre øverste trenerlisensene (under Cupfinaleseminaret) og gjennom
magasinet «Fotballtreneren» og nettsiden Fotballtreneren.no. NFT er meget tilfreds
med NFFs faglige bidrag til Cupfinaleseminaret som igjen ble en suksess. Dog er NFT
av den oppfatningen at det er et klart potensial i utviklingen av samarbeidet på en
rekke områder, forhold som har vært tatt opp på flere nivåer i NFF gjennom året.

SAMARBEID NORGES IDRETTSHØGSKOLE
NIH er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av Cupfinale-seminaret.
Muligheten til å dra veksler på trener-studentene (fotball) under seminaret er en vinnvinn situasjon hvor studentene får verdifull erfaring med arrangement og anledning
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. NFT jobber med å styrke samarbeidet med NIH ytterligere i
årene som kommer.

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL OG
TOPPFOTBALLSENTERET
Det er ikke avholdt egne møter med Norsk Toppfotball, men NFT deltok på NTFs
Fotballgalla mandag 27. november. Ellers har det vært mye uformell kontakt med en
rekke representanter fra Toppfotballsenteret. NFT ved daglig leder var også til stede
på LaManga-seminaret i februar, der Akademiklassifiseringen var et sentralt tema.
NFT ønsker å komme i en tettere dialog med NTF og Toppfotballsenteret rundt en mer
formalisering av samarbeidet.
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SAMARBEID ANDRE INTERESSEORGANISASJONER
NFT har gjennomført to møter med Divisjonsforeningens (ansvarlig 2. div og 3. div herrer) daglig leder Arne Knoph, hvor en formalisering
av samarbeid har vært konkret drøftet. I første omgang rundt Cupfinalseminaret som en påfyll- og EtU arena for et utvalg av deres
medlemsklubbers trenere.
NFT ønsker også inn mot 2018 å komme i en dialog med Serieforeningen for Kvinnefotball og NISO om ett tettere samarbeid.

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen av foreningen har bestått av:

DAGLIG LEDER: Teddy Moen er daglig
leder i Norsk Fotballtrenerforening. Foto:
Ivar Thoresen

• Teddy Moen er ansatt som daglig leder i full stilling (100 %).
• Geir Åge Olsen har vært ansatt i et 20 % engasjement som administrativ medhjelper på
det 29. Cupfinaleseminaret
• Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA er engasjert som NFTs juridiske rådgiver. Man
har også benyttet seg av advokat Mette Stavnem Hovik ved det samme advokatfirmaet.
• Ivar Thoresen, gjennom DMT Alvdal as, er engasjert som redaktør av magasinet
”Fotballtreneren” og nettsiden www.fotballtreneren.no
• Jan Otto Solberg er engasjert som nett-ansvarlig på www.trenerdatabasen.no. Teddy
Moen har hatt nettansvaret for www.cupfinaleseminaret.no og www.nordiccoaches.
com
• Ivar Thoresen, Reidar Schjei og Teddy Moen har vært bidragsytere til innhold på NFTs
facebookside (ca. 4 500 følgere ved årsskiftet).
• Teddy Moen har vært ansvarlig for NFTs Twitter-konto med ca. 650 følgere.
• Fotballkonsulent Ronny Geson Gunnarsson er engasjert i forhold til samarbeidsavtaler,
annonser til "Fotballtreneren" og nettsider, representasjon og har virket som foreningens
«PR-mann» utad
• Regnskap er gjennomført av Eksakt Regnskapsservice as (Sven A Stenersen).
• Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør as (Leif Sørensen).

MEDLEMMER
NFT har pr. 31.12 2017 3 004 medlemmer (ca. 20 av disse oppholder seg i utlandet). Vi har i løpet av året fått 254 nye medlemmer
(individuelle medlemskap), 113 er meldt ut eller strøket pga. manglende adresser o.l. Ordningen med «Klubbmedlemskap», fortsetter
å øke veksten av medlemmer. 68 klubber har koblet seg opp til dette tilbudet (6 nye klubber i 2017 og 2 meldt ut av ordningen), hvor
man får 10 medlemmer til prisen av 8 (2 gratis).
Flertallet av innmeldinger 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 kunnet gi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilsendelse av 14 fagblad pr. år;
4 nummer av ”Fotballtreneren”(sendt ut pr. post).
4 nummer av ”The Manager” (e-magasin) – LMAs medlemsblad.
6 nummer av Fodboldmagasinet Træning (e-magasin) – DTUs medlemsblad.
Muligheten for rabattert deltakelse på det 29. Cupfinaleseminaret – 30. november-2. desember.
Muligheten for deltakelse på Nordisk Fotballtrenerkonferanse (Göteborg) – 27.-29. januar.
Muligheten for deltakelse med foredrag og middag på NFTs årsmøte 22. mars.
Tilgang på egen internettside/portal www.fotballtreneren.no.
Tilgang på egen internettside/portal www.cupfinaleseminaret.no.
Tilgang på egen internettside/portal www.trenerdatabasen.no.
Tilgang på egen facebookside for følgere (4.500 likes pr. 31.12).
Juridisk bistand fra administrasjonen og advokatfirmaet Hjort DA.
Muligheten for nedlastning av standard trenerkontrakt fra internett.
Muligheten for å sette seg opp på Trenerdatabasen – et verktøy for formidling av ledige trenere og ledige trenerjobber i norsk fotball.
Rabatter på diverse produkter gjennom foreningens samarbeidspartnere.
Bistand, råd og veiledning i diverse saker fra medlemmer til NFT administrasjonen pr. telefon, e-post, facebook, linkId etc.
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INSPIRERENDE: Paul McGuinnes var en av de inspirerende bidragsyterne under den første
Nordiske Fotballtrenerkonferansen i Prioritet Serneke Arena i Göteborg. Han kommer tilbake
i januar. Foto: Ivar Thoresen

FAGLIG VIRKSOMHET
NFT har dette året gjennomført følgende fagtiltak:
Nordisk Fotballtrenerkonferanse

Nordisk Fotballtrenerkonferanse (Göteborg, Sverige) ble arrangert for første gang i
Nordens flotteste multisports arena Prioritet Serneke Arena fra 27.-29. januar. Konferansen
samlet ca. 210 deltakere fra Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, Færøyene og
England. Den overordnede tematikken var «Fra Nordisk ungdomsfotball til Champions
League» med et spesielt fokus på argentinsk fotball og besøk fra utviklingsmiljøene i
storklubber som Bayern München og Manchester United. Til stede på konferansen var
også nordiske trenerprofiler som Janne Andersson (svensk forbundskaptein), Lasse
Lagerbäck (tidligere svensk og islandsk landslagssjef – nå landslagstrener for Norge)
og Håkan Ericson (svensk forbundskaptein U21). Tilbakemeldingene fra deltakerne var
meget gode. Turen som også ga 10 timer EtU-godkjenning som oppgradering av UEFA
B-lisens. NFT arrangerte konferansen sammen med Eurotravel Sports, Svensk Elitfotboll
og IFK Göteborgs ungdomsakademi. Ambisjonen er å bygge konferansen opp til å bli den
viktigste møteplassen for nordiske talentutviklere.

ILDSJEL: NFTs daglige leder Teddy Moen
(til høyre) er ildsjelen bak og sentral bak
etaleringen av den Nordiske Fotballtrenerkonferansen i Prioritet Serneke
Arena i Göteborg. Her deler han ut gave
til bidragsyter Richard Hartis under den
første konferansen i januar. Foto: Ivar
Thoresen

Årsmøte NFT

Årsmøtet i NFT ble avholdt onsdag 22.
mars 2017. Omtrent 30 medlemmer var til
stede på UBC på Ullevaal Stadion hvor man
innledningsvis drøftet ny handlingsplan for
NFT for 2017-2019. Etter årsmøtet ble det
avholdt middag for styret, administrasjonen
og inviterte gjester. Det ble et godt årsmøte,
selv om man heller ikke denne gangen var
godt besøkt av medlemmer.
ÅRSMØTE: Daglig leder Teddy Moen
gjennomgår årsmeldingen under NFTs
årsmøte på Ullevaal 22. mars 2017.
Foto: Ivar Thoresen
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STOLTE: Stolte representanter fra MYSA – Mathares G14-lag som deltok i årets Norway Cup, sammen med NFTs Teddy Moen og tidligere MYSA-spiller, Lillestrøm-keeper Arnold Origi. Foto: Ivar Thoresen

Etterutdanningskurs (EtU) oppgradering 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 1970-tallet.
Denne
utdanningen/kompetanseretta
tiltak skal føre frem til at deltakerne kan
få UEFA B-lisens som ble innført av NFF i
2011.
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.
Trenerforeningen har sammen med NFF
dette året ikke lyktes med å arrangere noen
egne tiltak (2 dagers samlinger) for denne
målgruppen. Dette beklager NFT, men her
føler vi at begrensningen i første rekke
knyttes til at NFF verken har den store
interessen for denne type tiltak, og heller
ikke har ressurser satt av til dette. Dette er
noe foreningen har tatt opp med NFF, og
ambisjonen er at partene skal jobbe for å
heve kvaliteten i dette arbeidet fremover.
NFT har et sterkt ønske om å sette etterog videreutdanning mye sterkere på karet
i norsk fotball!

med gode partnere (SANA Stiftelsen,
Brandsdalsgruppen, Seafront og ekteparet
Aina og Jan Mydland) lyktes med å skaffe
mye bra utstyr. I oktober startet arbeidet
med å ruste opp selve senteret, et arbeid
som vil pågå til utgangen av februar 2018.
Planen er å åpne senteret offisielt torsdag
8. mars 2018.

KAMERATSKAP: Tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal og MYSA-grunnlegger Bob Munro er gode venner og
samarbeidspartnere gjennom mange
år, og er begge gode eksempler på – og
forkjempere for – alt det gode Norway
Cup står for. Foto: Teddy Moen

Oppdatering –
Undervisningsrom (MYSA)
NFT har siden 2013 samarbeidet med MYSA
(Mathare Youth Sport Association) i Kenya.
MYSA har over 30.000 medlemmer og gjør
ett fantastisk arbeid for barn og ungdom i
ett av Afrikas største slumområder i Nairobi.
MYSA er foreningens samfunnsansvar
prosjekt.
I juli sendte NFT avsted en kontainer
til Mombasa som i september ble sendt
videre til Mathare og hovedkvarteret
til MYSA der. Da hadde NFT sammen

Ambisjonen videre i samarbeidet er å bidra
til en god drift i senteret de neste årene.
Tidligere fotballpresident og medlem i
NFT, Per Ravn Omdal, har takket ja til å bli
foreningens MYSA Ambassadør i november.

Den 14. i rekken av Eggens
Trenerskole
Dessverre ble den 14. i rekken av Eggens
Trenerskole avlyst – som skulle har gått
helgen 26.-28.august. Sammen med
Rosenborg BK benyttet NFT anledningen til
å utnevne våre medlemmer Nils Arne Eggen
og Bjørn Hansen til nye Hedersmenn i NFT
i pausen under Eliteseriekampen mellom
RBK og FK Haugesund på Lerkendal
søndag 20. august.
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GJEST: Tysklands U21-landslagstrener Stefan Kuntz var hovedgjest under Cupfinalesminaret 2017. Her i samtale med Viasats Daniel Høglund.
Foto: Ivar Thoresen

Det 29. Cupfinaleseminaret

REPRESENTASJON

Det 29. Cupfinaleseminaret (1989-2017) ble avholdt på Meet Ullevaal (tidligere UBC),
Norges Idrettshøgskole, Intility Arena og Manglerudhallen fra 30. november til 2.
desember med litt over 1 000 deltakere totalt. Dette var ca. 200 mindre enn året før,
hvor svikten først og fremst kom på Det Store Barnefotballseminaret som dette året var
lagt til VIFs nye stadion. Samtidig spilte det nok litt inn at Cupfinalen for kvinner og
aldersbestemte klasser ble avviklet tidligere i november.

NFT har vært representert på
følgende arrangement:

Cupfinaleseminaret er en institusjon i norsk fotball og Nordens største og lengstlevende
trenerarrangement. Følgende tilbud ble gitt i 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Etterutdanning UEFA Pro-lisens (for 6. gang)
- 3 dager
Etterutdanning UEFA A-lisens (for 7. gang) - 3 dager
Etterutdanning for de de to øverste lisensene for keeperinstruktører - 3 dager
Det Store Barnecupfinaleseminaret (med NFF) – torsdag17.30-21.30 - 1 kveld
Det 29. Cupfinaleseminaret (Ordinært seminar) – 1989 - 2017
- 2 dager
Dybdeløp «Spillerutvikling» (samarbeid med Norges Fotballforbund) - ca. 8 timer
Dybdeløp «Fotballmentalitet» (samarbeid med Norges Idrettshøgskole) - ca. 8 timer
Football Walk på Pokalen (fotballpub på Vulkan)- lørdag ettermiddag – ca. 3 timer

Cupfinaleseminaret er etablert som Nordens største tiltak for fotballtrenere. Flotte
tilbakemeldinger på arrangementet, sammen med god økonomi på tiltaket, gjør
arrangementet til en unik møteplass for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball, og
etter hvert en rekke trenerkolleger fra andre nasjoner.
Cupfinaleseminaret hadde igjen et bredt, dypt og morsomt program som ble gitt på en
profesjonell og interessant måte. Seminaret bekreftet sin viktige møteplass i norsk fotball.

• Dag Opjordsmoen representerte NFT
på Nordisk Fotballtrener Konferanse i
Göteborg fra 27.-29. januar.
• Mathias Haugaasen deltok på OLT
seminaret «Movement re-pattering –
injury prevention, rehabilitation and
performance traning in football» med
Mike Antoniades 27. januar.
• Teddy Moen var i Manchester
fra 3.-5. februar hvor møter med
representanter fra den engelske LigaManager foreningen (LMA) og flere
fotballtrenere (med tanke på tiltak) ble
avholdt.
• Teddy Moen deltok på det årlige
La Manga Seminaret (Spania) i
regi av Toppfotballsenteret fra
8.-15. februar hvor temaet var
«Akademiklassifisering».
• Ronny Geson Gunnarsson deltok
på advokatfirmaet Hjort DA sin
frokostmøte 2. mars.
• Teddy Moen deltok på styremøte i
MViN (Mysas Venner i Norge) på Thon
Hotel Opera 9. mars.
• Teddy Moen var til stede på den
avsluttende samlingen på UEFA A-lisens
2016/2017 på Ullevaal Stadion (UBC)
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•
•

•

•
•

TOPPTRENER: NFT-styremedlem Knut Tørum fortalte om ulike sider av trenerrollen ut fra
sitt perspektiv i norsk toppfotball over mange år under Agder FKs årlige trenerutviklingsseminar. Foto: Teddy Moen

10. mars.
• Teddy Moen og Jonathan Hill avholdt
en egen trenerutviklingsamling om
barne- og ungdomsfotball i samarbeid
med klubben Reipå IL (Meløy
kommune) fra 24.-26. mars.
• Teddy Moen møtte ny generalsekretær
i NFF, Pål Bjerketvedt på NFFs kontorer
24. april.
• Knut Kj. Tørum og Ronny Geson
Gunnarsson representerte NFT på KICKOff for Eliteserien og OBOS-ligaen på
UBC i regi Norsk Toppfotball 27. mars.
• Ronny Geson Gunnarsson representerte
NFT på LMA årlige managerkonferanse
i London 28. mars.
• Teddy Moen var på besøk til Høgskolen
i Molde (HiM) hvor han overvar en
«tilpasset» norsk prøveforelesning
etter at NFT-medlem Kjell I. Herskedal
avsluttet sitt doktorgradsarbeid ved
Liverpool John Moores University – 28.
april.
• Knut Kj. Tørum og Teddy Moen hadde
planmøte med NFFs ledergruppe
(Kai-Erik Arstad. Terje Liknes og Tom
Fodstad) på Ullevaal Stadion (UBC) 22.
mai omkring ny samarbeidsavtale NFFNFT.
• Ronny Geson Gunnarsson deltok på
den engelske trenerforeningens (LMA)
årlige «Manager of the Year Award» på
the Old Billingsgate i London 22. mai.
• Teddy Moen besøkte akademiet til FC
Porto (Portugal) 27.-28. mai.
• Teddy Moen var til stede som NFTdelegat på AEFCA Legal Symposium i
Guimaraes (Portugal) fra 29.-30. mai.
• Teddy Moen var observatør på NFFs
UEFA A-lisens kurs i Sarpsborg
(Østfold) 20.- 21. juni.
• Knut Kj. Tørum avholdt møte med
adm. direktør i Norsk Toppfotball Leif

Øverland 4. juli i Oslo.
• Karl Johan Haavaag deltok på BDFL`s
60. International Trainer-Kongress – i
Tyskland (Bochum) fra 24.– 26. juli
• Teddy Moen var til stede på Norway
Cup Festivalen på Ekebergsletta i Oslo
31. juli-2. august.
• Teddy Moen deltok på årsmøtet til
MYSAs Venner i Norge (MViN) i lokale
til Oslo Fotballkrets på Ekeberg 1.
august.
• Knut Kj. Tørum og Teddy Moen hadde
møte med Idrettens Helsesenter i deres
lokaler i Ekeberghallen (med daglig
leder Espen Roth) 2. august.
• Teddy Moen var til stede på Ole
Helgensens Trophy, en internasjonal
fotballturnering for guttelag i regi av
Fyllingsdalen FK 8. august.
• Teddy Moen og redaktør Ivar Thoresen
var til stede på Lerkendal Stadion 20.
august under kampen Rosenborg – FK
Haugesund hvor Nils Arne Eggen ogt
Bjørn Hansen fikk utdelt bevis på at de
er nye hedersmenn i foreningen.
• Knut Kj. Tørum var representant
på NFFs Partnertur til VMKvalifiseringskampen mellom Tyskland
og Norge i Stuttgart – fra 3.-5.
september.
• Teddy Moen deltok på Manchester
Football Litterature Festival i England
fra 4.-6. september.
• Teddy Moen var representant på IFK
Göteborgs partnertreff på Nya Ullevi
stadion i forbindelse med kampen IFK
mot Djurgården 11. september.
• Knut Kj. Tørum og Teddy Moen
deltok på Agder FKs årlige
trenerutviklingsseminar i Kvinesdal 23.
september.
• Teddy Moen var gjest på middagen til
«Sørlandsfotballens Venner» - en ideell

•

organisasjon under ledelse av Sondre
Kåfjord, i Kristiansand 28. september.
Teddy Moen deltok på 38. AEFCA
Symposium i Beograd, Serbia fra 23.25. oktober.
Teddy Moen deltok på den årlige
trenerkonferansen i regi av den finske
fotballtrenerforeningen (40 år) i
Helsinki, Finland fra 27.-29. oktober.
Teddy Moen var med på arrangement
i forkant av NM-finalen for kvinner
(i regi av Norsk Tipping) på Telenor
Arena 18. november.
Teddy Moen var invitert som
foredragsholder på trenerseminar i regi
av Oppegård IL 19. november.
Dag Opjordsmoen, Ronny Geson
Gunnarsson og Ivar Thoresen
representerte NFT på Fotballfesten
2017 – avslutning på sesongen
Eliteserien og OBOS-ligaen på UBC i
regi Norsk Toppfotball 27. november
Ronny Geson Gunnarsson deltok på
NISO årsfest på Thon Hotel Opera 3.
desember.

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
fire forhold:
• Ugyldige oppsigelser
av arbeidskontrakter /
avskjedigelsesliknende forhold
• Manglende utbetaling av godtgjørelse/
lønn/frynsegoder
• Uenighet om kontraktsinnholdet
(”muntlige avtaler”)
• Uskikket opptreden fra trener
Selv om foreningen opplever færre
treneravganger i toppfotballen, er flere av
saken av en slik karakter at de er nødvendig
med juridisk kompetanse og tilgang for å
finne løsninger.
Medlem Steinar Pedersen, hovedtrener
i IK Start, ble i september presset ut av
sin stilling da laget lå på opprykksplass.
Prosessen her viste at arbeidsgiver var
under press og heller ikke hadde gjort en
god jobb med å ha på plass et grunnlag
for en oppsigelse av Pedersen. I etterkant
av at partene var kommet til enighet, gikk
daglig leder Teddy Moen ut i lokalavisen
Fædrelandsvennen med kraftig kritikk av
ledelsen i klubben.
I kjølvannet av dette ble Teddy Moen
som privatperson og NFT truet med
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injuriesøksmål fra IK Start/Start en Drøm
AS for uttalelsene i saken. NFT gjorde en
god prosess rundt dette og innhentet en
juridisk betenkning i sakens anledning
som konkluderte med at det var ikke noe
hold i klubbens påstander. En evt. sak ble
henlagt, etter at Teddy Moen hadde tatt
initiativ til et møte med adm. direktør Even
Øgrey Brandsdal i klubb/selskap.

MAGASINET ”FOTBALLTRENEREN”

Denne saken og flere andre viser at det
er lite kompetanse rundt arbeidsrett
og respekt for treneren som ansatt
når slike saker kommer opp. Derfor
er NFTs tilstedeværelses svært viktig.
Tilbakemeldingene fra våre medlemmer
i disse sakene er entydige. NFT gir god
støtte!
Det er en stor trygghet for NFT å
ha Advokatfirmaet Hjort DA som er
foreningens juridiske samarbeidspartner.
Deres erfaring og ekspertise er veldig
avgjørende i en rekke saker. Trygt er det
også at daglig leder Teddy Moen i løpet
av mange år selv har bygd seg opp en
kompetanse på feltet, som gjennom året
blir gjenstand for flittig bruk.

”Fotballtreneren” er blitt utgitt i 4 utgaver:
• FT nr. 1/17 (utgitt ca. 15.februar) – 100 sider
• FT nr. 2/17 (utgitt ca. 20.mai) – 100 sider
• FT nr. 3/17 (utgitt ca. 30.august) – 100 sider
• FT nr. 4/17 (utgitt ca. 15.oktober) – 100 sider

FOTBALLTRENEREN:
Også i 2017 har NFTs
medlemsblad Fotballtreneren kommet ut i fire
utgaver på 100 sider hvr.
Foto: Ivar Thoresen

Med 100 sider ved hver utgivelse, består magasinet av mer fagstoff og artikler enn noen
gang.
Fotballtreneren er sendt til alle medlemmer (ca. 2 900), faste abonnementer og NFF/
fotballkretsene (opplag på 3 500). Ett «overskudd» av magasin brukes som markedsføring
i arbeidet med å rekruttere flere nye medlemmer til NFT.

UNDERVISER: Daglig leder i MYSA, Henry Majale, underviser en gruppe trenere
og ledere på Komorock i lokalet som nå
skal pusses opp. Foto: Privat

SAMFUNNSANSVAR
MYSA er NFTs samfunnsansvars-prosjekt,
og årlig gir foreningen bidrag til MYSA
sin aktivitet. I 2017 har klargjøringen
av opprustningen av et treningssenter
(undervisningsbygg) vært i fokus. Til dette
har en rekke medlemmer gitt sitt bidrag
gjennom en egen innsamlingsaksjon som
ble avholdt gjennom året, hvor NFT klarte
å få inn i overkant av kr 50 000.-.

Som redaktør gjør Ivar Thoresen en formidabel jobb som redaktør, jorunalist, fotograf og
”alt-mulig-mann”. Med et minimum av ressurser har man lykkes med å lage et fantastisk
magasin med stor appell i trener-Norge. Samarbeidet med Norges Fotballforbund har
også vært bra gjennom året. Daglig leder Teddy Moen er redaktørens nærmeste i arbeidet
med innholdet og fotballkonsulent Geson gjør en god jobb med å skaffe til veie annonser.
Selv om man merker at det er langt mer krevende å få tak i annonser nå enn tidligere.
Fotballtreneren er det eneste fagmagasinet for fotballtrenere i Norden som ennå 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. Styret i NFT har ingen
planer om å stoppe utgivelsen av papirutgaven, da man mener dette er den viktigste
grunnen til at man opprettholder det store medlemstallet i foreningen.

NYHETSBREV – TIL
MEDLEMMER
Gjennom hele året har daglig leder med
jevne mellomrom sendt ut nyhetsbrev pr.
e-post til medlemmene. Disse har hatt et
mer praktisk/markedsinnhold, enn å være
et nyhetsbrev med faginnhold. I snitt 1-2
nyhetsbrev pr. måned er sendt ut. Styret
og administrasjonen ser dette som en god
måte å kunne formidle mer direkte til
medlemmene om foreningens virksomhet,
tiltak og samarbeidspartnere.

INTERNETT
Foreningen drifter i dag fire
ulike nettsider:
www.fotballtreneren.no
www.cupfinaleseminaret.no
www.nordiccoaches.com
www.trenerdatabasen.no 		
og en egen facebook-side:
https://www.facebook.com/
trenerforeningen?fref=nf
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ÅRETS TRENERE
Årets trenere for 2017 valgt av NFT:
•
•
•
•

Årets trener på herresiden: Geir Bakke, Sarpsborg 08
Årets trener på kvinnesiden: Hege Riise, LSK Kvinner
Årets unge trener: Ole Martin Nesselquist, Moss FK
Årets trenerildsjel: Lars Borgar Waage, Pors IF og Telemark FK

HISTORISK: NFTs Ronny Geson Gunnarsson og Krister Gundersen fra Nike er
begge meget godt fornøyd med den nye
fireårige samarbeidsavtalen mellom Nike
og NFT. Foto: Privat

SAMARBEIDSPARTNERE
– KOMMERSIELT OG
ANNONSØRER
Selv om markedet er krevende, så
lyktes NFT i 2017 å heve annonse- og
markedsinntektene
til
foreningen,
magasinet, nettsidene og arrangementene.
NFTs PR-mann, fotballkonsulent Geson,
jobber iherdig, og imponerer i et tøft
marked. Hans nettverk, pågåenhet og
optimisme har gitt gode resultater for NFT.

ÅRETS TRENER: Geir Bakke, Sarpsborg
08, ble Årets trener i 2017. Her fra
forsinket prisutdeling i januar, da NFTs
Ronny geson Gunnarsson besøkte Østfold
og overrakte prisen. Foto: Privat

ÅRETS TRENER KVINNER: Olav Torgersen fra NFTs samarbeidspartner Synsam
overrakte på etterskud prisen til Hege
Riise som årets trener på kvinnesiden i
2017. Foto: Privat

ÅRETS UNGE TRENER: Norsk Fotballtrenerforening kåret Ole Martin Nesselquist
fra Moss til Årets unge trener 2017.
NFTs hedersmann Bjørn Hansen delte ut
prisen. Foto: Ivar Thoresen

ÅRETS TRENERILDSJEL: Norsk Fotballtrenerforening kåret Lars Borgar Waage
fra Pors til Årets trenerildsjel 2017. NFTs
hedersmann Sverre Dreier delte ut prisen.
Foto: Ivar Thoresen

NFTs samarbeidspartnere dette året
har vært (annonsering og kommersielle
partnere):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norges Fotballforbund (NFF)
Indre Østfold Reisebyrå AS
DMT Alvdal
Thon Hotels
Nissan
NIKE
KX-Products/Spoortz
AVIS
Giovani
Synsam

ANDRE STØTTESPILLERE –
BIDRAG (MYSA prosjektet)
•
•
•
•

Sana Stiftelsen
Bransdalsgruppen
Seafront
Innsamling via SPLEIS.no bidrag fra
medlemmer, andre trenere og andre

HEDRET: Kåre Ingebrigtsen fikk under
Cupfinaleseminaret
omsider sine diplomer
som synlige bevis på at
han ble kåret til Årets
trener av NFT både i
2015 og 2016. Foto:
Ivar Thoresen
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NYE HEDERSMENN
Nye hedersmenn for 2017 i
NFT er:
• Bjørn Hansen, Rosenborg BK og NFF
• Nils Arne Eggen, Rosenborg BK og NFF
HEDERSMENN: Bjørn Hansen og Nils
Arne Eggen ble utnevnt til nye hedersmenn i Norsk Fotballtrenerforening i
2017. Foto: Ivar Thoresen

ANDRE FORHOLD
Årets resultat, overskudd kr 124 786,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.

FREMTIDSUTSIKTER

TAKK

VALGKOMITÉ

Foreningens nye handlingsplan (20172019) ble vedtatt på årsmøte 22. mars og
vil være foreningens styringsdokument de
neste årene. NFT har tre kjerneområder (3
F-er):

Styret i NFT ønsker å takke følgende
personer:

Leder
Einar Sigmundstad
Medlemmer Lena Tyriberget og
Øyvind Larsen
Varamedlem Ingen

- Fagforening (sikkerhet)
- Faget (utdannelse og utvikling)
- Forvaltning (effektiv organisasjon og
service)
I ny handlingsplan ble også foreningens
hensikt ytterligere utdypet og forsterket:
Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet
9.november 1986, skal arbeide for å:
1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i
sitt arbeid.
2. Sikre at norske fotballtrenere tilbys
best mulig trenerutdannelse og
etterutdanning.
3. Sikre treneryrket og trenerrollens
faglige posisjon og integritet i klubb,
organisasjon og samfunn.
4. Sikre utviklingen av norsk fotball
gjennom bygging av fagmiljøer og
deltakelse i relevante fora for utvikling
og beslutninger.
Styret er av den oppfatning at HP etterleves
på en god måte gjennom foreningens
styre, administrasjon, stab og gjennom
samarbeidet med medlemmer, partnere
og andre som NFT forholder seg til i
hverdagen.

• Daglig leder Teddy Moen har også dette
året utført et utmerket arbeid til beste
for NFT.
• Ivar Thoresen som redaktør
av ”Fotballtreneren” og www.
fotballtreneren.no har løftet disse
produktene ytterligere.
• Reidar Schjei for å ha ledet arbeidet
med ETU tilbudene for UEFA B-lisens
med en erfaren og stødig hånd.
• Dan Eggen, Dag Riisnæs (NFF) og Dag
Opjordsmoen (Toppfotballsenteret),
som har utgjort programkomiteen for
Cupfinaleseminaret 2017 sammen med
daglig leder Teddy Moen, tiltaksleder
Knut Kj. Tørum og Mathias Haugaasen i
NFT-styret.
• Geir Åge Olsen for sitt solide
arbeid rundt logistikkutfordringene
med det 29. Cupfinaleseminaret,
påmeldingsrutiner og innhold på www.
cupfinaleseminaret.no
• Ronny Geson Gunnarsson for en flott
jobb med å sørge for annonseinntekter
til bladet «Fotballtreneren», nettside og
samarbeidspartnere og RP-arbeid.
• 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!

Oslo 21/3-17

Styret i Norsk Fotballtrenerforening
Elin Nicolaisen (s.)		
Leder
Mathias Haugaasen (s.)
Nestleder
Knut Tørum (s.)
Tiltaksleder
Margunn Haugenes (s.)
Styremedlem
Ronny Holmedal (s.)		
Styremedlem
Dag Opjordsmoen (s.)		
1.varamedlem
Bjørn Frode Strand (s.)
2.varamedlem
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Norsk Fotballtrenerforening

Årsrapport for 2017

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
Revisjonsberetning
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Norsk Fotballtrenerforening
Resultatregnskap

Driftsinntekter
Driftstilskudd NFF
Inntekter kontingent
Inntekter NFT-tiltak
Inntekter "Fotballtreneren"
NFT-tjeneste og diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Kostnad NFT-tiltak
Kostnader «Fotballtreneren»
Kontor, administrasjon og honorarer
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note

2017

5
6
7
8

200 000
1 742 481
2 319 698
652 675
156 553
5 071 407

200 000
1 723 950
3 027 876
617 134
32 704
5 601 664

1 632 414
954 035
640 782
961 414
759 356
4 948 000

2 022 014
954 454
583 150
949 006
701 828
5 210 454

123 407

391 210

1 379
0
1 379

497
344
153

9
10
11
4
4,12

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

2016

Årsresultat

3

124 786

391 363

Overføringer og disponeringer
Overføring annen egenkapital

3

124 786

391 363
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Norsk Fotballtrenerforening
Balanse pr. 31. desember

Note

2017

2016

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

879
879

879
879

Sum anleggsmidler

879

879

398 996
60 110
459 106

433 800
23 136
456 936

1 257 543

668 989

Sum omløpsmidler

1 716 649

1 125 925

Sum eiendeler

1 717 528

1 126 804

Anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

2
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Norsk Fotballtrenerforening
Balanse pr. 31. desember

Note

2017

2016

3

930 625
930 625

805 839
805 839

930 625

805 839

562 151
85 792
138 960
786 903

11 352
83 949
225 664
320 965

786 903

320 965

1 717 528

1 126 804

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

2

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Kristiansand, 21. mars 2018

Theodore Curtis Moen
Daglig leder

Elin Anne Nikolaisen
Styreleder

Mathias Haugaasen
Styremedlem

Knut Kjartan Tørum
Styremedlem

Margun Haugenes
Styremedlem

Ronny Holmedal
Styremedlem
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Norsk Fotballtrenerforening
Noter til regnskapet for 2017
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Regnskapet til Norsk Fotball-Trenerforening gjelder for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslover og god regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter
Inntekter resultatføres i samme periode som aktiviteten postene er knyttet til utøves, dvs. uavhengig av når
inntektene faktureres og/eller betales.
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
Noter til regnskapet for 2017
Note 2 -

Bankinnskudd
2017
30 014

Bundne skattetrekksmidler utgjør
Note 3 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Egenkapital 31.12.

0
0
0

Annen
egenkapital
805 839
124 786
930 625

Sum
805 839
124 786
930 625

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2017

2016

828 000
119 253
13 381
780
961 414

819 352
118 140
14 127
-2 613
949 006

Pensjonsutgifter
0

Andre
godtgjørelser
45 719

Foreningen har i regnskapsåret sysselsatt totalt ca 1,2 årsverk.
Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Lønn
692 297

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Andre tjenester

2017

2016

31 450
6 250

22 000
4 500

2017
1 254 831
487 650
1 742 481

2016
1 238 536
485 414
1 723 950

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 5 - Inntekter kontingenter
Inntekter kontingenter
Klubbmedlemsskap
Sum kontingenter
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Norsk Fotballtrenerforening
Noter til regnskapet for 2017
Note 6 - Inntekt NFT tiltak
Inntekt Cupfinaleseminaret
Inntekt Studiereisen
Inntekter Trenerturen
Inntekter andre seminar
Prosjekt Africa to learn
Sum inntekter NFT tiltak

2017
2 022 824
10 000
112 426
47 750
126 698
2 319 698

2016
2 439 085
0
387 390
50 300
151 100
3 027 875

2017
37 206
615 468
652 674

2016
11 200
605 934
617 134

2017
4 800
151 753
156 553

2016
8 000
24 704
32 704

2017
1 396 042
25 106
9 374
179 759
22 133
1 632 414

2016
1 634 546
0
2 155
361 155
24 158
2 022 014

2017
320 900
86 029
311 050
153 190
5 152
5 139
72 575
954 035

2016
337 171
103 771
272 904
138 150
8 300
3 678
90 480
954 454

Note 7 - Inntekt "Fotballtreneren"
Inntekt abonnement
Inntekt annonser
Sum inntekt "Fotballtreneren"
Note 8 - NFT-tjeneste og diverse inntekter
NFT-tjenester
Diverse inntekter
Sum NFT-tjeneste og diverse inntekter
Note 9 - Kostnader NFT tiltak
Utgifter Cupfinaleseminaret
Utgifter Studiereisen (annet)
Utgifter samarbeidspartnere
Utgifter Trenerturen
Utgifter andre seminar
Sum kostnader NFT tiltak
Note 10 - Kostnader "Fotballtreneren"
Grafisk utforming/design og trykking
Porto - utsendelse
Redaktør honorar (blad og nett)
Provisjon annonser
Provisjon annonser - Nett
Kjøp av bøker etc.
Diverse kostnader
Sum kostnader "Fotballtreneren"
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Norsk Fotballtrenerforening
Noter til regnskapet for 2017
Note 11 - Kontor, administrasjon og honorarer
EDB kostnader
Kontorrekvisita
Div NFT trykksaker/logo
Telefon
Porto
Andre administrasjonskostnader
Abonnement
Juridisk bistand
Honorar regnskap og revisjon
Honorar konsulenttjenester
Sum kontor, administrasjon og honorarer

2017
21 899
9 602
23 503
17 345
69 346
17 468
5 498
109 094
169 777
197 250
640 782

2016
9 122
4 267
42 680
14 506
51 055
10 380
4 520
117 279
163 353
165 988
583 150

2017
79 940
330 557
348 859
759 356

2016
127 521
337 382
236 925
701 828

Note 12 - Andre driftskostnader
Kostnader internett
Reisekostnader
Andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader
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A D V O K AT F I R M A E T H J O R T E R N F Ts F A S T E A D V O K AT F O R B I N D E L S E

ADVOKATFIRMAET HJORT
– VÅR JURIDISKE MEDSPILLER

Fotballen byr på mange slags utfordringer, i blant også av juridisk art. Derfor
er det viktig å ha en profesjonell medspiller med både juridisk kompetanse og
kapasitet til å håndtere sakene innenfor det idrettsjuridiske området. Hjort
bistår både trenere, utøvere og idrettslag med rådgivning og konflikthåndtering
i forbindelse med blant annet arbeidsforhold, kontraktsrett, selskaps- og
foreningsspørsmål, skatt og avgift, immaterialrett, strafferett samt medierettslige problemstillinger.
Norsk Fotballtrenerforening er svært fornøyd med den bistanden foreningen
og foreningens medlemmer har fått fra Hjort siden 2004 og tilbyr i samarbeid med Hjort inntil en halvtime gratis juridisk rådgivning til alle
medlemmer inkludert i den årlige kontingenten.
Hjort har til enhver tid et eget advokatteam som håndterer saker for våre
medlemmer og som våre medlemmer kan kontakte direkte.
Advokatfirmaet Hjort DA har levert juridisk presisjon siden 1893.
Besøk oss på hjort.no

Claude A. Lenth
// Partner
Tlf.: 91 68 89 78
E-post: cal@hjort.no

Mette Stavnem Hovik
// Advokatfullmektig
Tlf.: 97 06 04 40
E-post: msh@hjort.no
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Norsk Fotballtrenerforening
Årsmøte 21. mars 2018

Norsk Fotballtrenerforening
Årsmøte 21. mars 2018

Valgkomiteens
innstilling

Styrets innstilling
til valgkomité

Valgkomiteens innstilling til styre i NFT 2018:
Leder:		

Elin Nicolaisen

Nestleder:

Mathias Haugaasen 2 år

Tiltaksleder: Knut Tørum		

Ikke på valg

2 år

Styremedlem: Margunn Haugenes 2 år
Styremedlem: Ronny Holmedal

Ikke på valg

1.varamedlem: Dag Opjordsmoen

2 år

2.varamedlem: Bjørn Frode Strand

Ikke på valg

Styret foreslår følgende til valgkomité:
Leder:

Einar Sigmundstad

2 år

Medlem:

Lena Tyriberget

Ikke på valg

Medlem:

Øyvind Larsen

2 år

Oslo 21.mars 2018

Elin Nicolaisen (s.)
Leder NFT

Oslo 21.mars 2018

Mathias Haugaasen (s.)				
Nestleder NFT

Einar Sigmundstad (s.)
Leder valgkomiteen

Teddy Moen (s.)
Daglig leder

Lena Tyriberget (s.)		

Øyvind Larsen (s)

Medlem valgkomiteen

Medlem valgkomiteen

