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INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I NORSK FOTBALLTRENERFORENING
Årsmøtet avholdes tirsdag 5. mai kl. 19.00 - 21.00 via Teams.

SAKLISTE PÅ ÅRSMØTET I NFT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkjennelse av fullmakter
Godkjennelse av dagsorden
Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
Behandle styrets årsmelding
Behandle foreningens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Behandle forslag til strategiplan for NFT 2020-2022
Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
Gjennomgang av foreningens budsjett
Valg
Utdeling av priser

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

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

Margunn Haugenes (s) styremedlem

Mathias Haugaasen (s) nestleder

Stian Theting (s) styremedlem

Knut Tørum (s) tiltaksleder

Dag Opjordsmoen (s) 1. varamedlem

Bjørn Frode Strand (s) 2. varamedlem
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LEDER: NFT-leder Elin Nicolaisen. Foto: Ivar Thoresen

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING (NFT) HAR I 2019 BESTÅTT AV
FØLGENDE:
Leder:		
Elin Nicolaisen
Nestleder:		
Mathias Haugaasen
Tiltaksleder:
Knut Kj. Tørum
Styremedlem:
Margunn Haugenes
Styremedlem:
Stian Theting
1. varamedlem:
Dag Opjordsmoen
2. varamedlem:
Bjørn Frode Strand

MØTER
Det er avholdt fire ordinære
styremøter:
• STYREMØTE NR. 1/19:
Torsdag 24. januar (Park Inn
Airport Hotel - Gardermoen)
• STYREMØTE NR. 2/19:
Torsdag 14. mars
(Thon Hotel Storo - Oslo)
• STYREMØTE NR .3/19:
Fredag 13. september (Radisson
Blu Hotel - Gardermoen)
• STYREMØTE NR. 4/19:
Torsdag 5. desember (Meet –
Ullevaal Stadion - Oslo)
Varamedlemmer har vært innkalt
til alle styremøter. Utover møtene
har det vært kontakt mellom AU
(arbeidsutvalg), styremedlemmer
og daglig leder.

VIKTIG ARBEID: Norsk Fotballtrenerforening har i over 30 år gjort en stor og viktig jobb for å sikre og styrke
trenernes kår og posisjon i norsk fotball. Det arbeidet skal fortsette. Her fra styremøte i forbindelse med
Cupfinaleseminaret 2019. Fra venstre: Bjørn Frode Strand, Mathias Haugaasen, Dag Opjordsmoen, redaktør
Ivar Thoresen, Margunn Haugenes, leder Elin Nicolaisen og Stian Theting. Foto: Teddy Moen

SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND
Det er avholdt diverse møter med fagavdelingene (elite og utvikling) og markedssiden i
NFF gjennom året. Tema for møtene har vært:
•
•
•
•
•
•

Samarbeid rundt det 31. Cupfinaleseminaret på etterutdanning og faglig innhold
(diverse fagpersonell i NFF)
Høring, innspill og forslag til organisering av fagvirksomheten (m/elitedirektør Lise
Klaveness)
Om utdanning og etterutdanning – strategi fremover (m/Mathias Haugaasen)
Magasinet Fotballtreneren og annonsering (m/markedsavdelingen)
Samarbeid med NFF og Norsk Tipping rundt eget GRASROT-medlemskap i NFT (m/
markedsavdelingen)
En rekke møter knyttet til ulike sider av samarbeidet mellom NFF og NFT

Norges Fotballforbund er Trenerforeningens viktigste samarbeidspartner og
støttespiller. Samarbeidet med NFF er godt og kommer til uttrykk på en rekke
områder. Først og fremst gjennom samarbeidet rundt det årlige Cupfinaleseminaret
og ved utgivelsen av magasinet Fotballtreneren og innhold til foreningens nettsider.
NFF gir et viktig driftsbidrag til NFT og har også bidratt til å sikre foreningen gode
samarbeidsavtaler (som bl.a. Norsk Tipping, Nike og Thon Hotel).

SAMARBEID NORGES IDRETTSHØGSKOLE
NIH er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av Cupfinaleseminaret.
Muligheten til å dra veksler på trenerstudentene (fotball) under seminaret er en vinnvinn situasjon hvor studentene får verdifull erfaring på arrangement og anledningen til
å være en del av den store møteplassen for fotballtrenere. NFT har også et samarbeid
hvor man tilbyr praksis til en sports management student gjennom tre uker. NIH ble
også benyttet som arena for deler av det 31. Cupfinaleseminaret.

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL-SPORT
Norsk Fotballtrenerforening ble invitert med av Norsk Toppfotball-Sport (tidligere
Toppfotballsenteret) til tre av deres «referanserturer» i 2019, hvor Teddy Moen var med
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til en internasjonal U15-turnering i Italia og EM for U17 i Irland. Det var også et samarbeid med NTF-Sport om deler av det faglige innholdet på
Cupfinaleseminaret. Dette kom bl.a. til uttrykk gjennom at man sammen arrangerte et eget dagsseminar for hovedtrenerne og sportssjefer i
Eliteserien og OBOS-ligaen lørdag 7. desember på Thon Hotel Storo.

SAMARBEID ANDRE INTERESSEORGANISASJONER
NFT har gjennomført ett møte med Divisjonsforeningens (ansvarlig 2. div og 3. div herrer) daglige leder Arne Knoph, hvor en formalisering av
samarbeid har vært konkret drøftet. I første omgang rundt Cupfinalseminaret som en påfyllsarena for et utvalg av deres medlemsklubbers
trenere.
NFT har også hatt en mer uformell dialog med NISO og Toppfotball Kvinner gjennom året.

ADMINISTRASJONEN
NFTS ADMINISTRASJON HAR BESTÅTT AV:
•

Teddy Moen har vært ansatt som daglig leder i full stilling
(100%).

•

Geir Åge Olsen har vært ansatt i et 20% engasjement som
administrativt ansvarlig for det 31. Cupfinaleseminaret

•

Fotballkonsulent Ronny Geson Gunnarsson har vært
engasjert i forhold til samarbeidsavtaler, annonser til
Fotballtreneren og nettsider, representasjon og virket som
«PR-mann» utad.

•

Rolf Åge Børresen har vært engasjert i forhold til medlemsrekruttering primært, men har også bidratt som medhjelper
på NFTs arrangement/tiltak gjennom året.

•
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Jan Otto Solberg har vært engasjert i forhold til
samfunnsansvar, Cupfinaleseminaret, IT-systematikk og
administrativ oppfølging i det daglige arbeidet.

•

Ivar Thoresen har gjennom DMT as vært engasjert som
redaktør av magasinet Fotballtreneren og nettsidene
fotballtreneren.no, fotballtreneren.no/grasrottrener samt
cupfinaleseminaret.no

•

Reidar Schjei har levert artikler til fotballtreneren.no og
NFTs facebook-side (ca. 6 500 følgere ved årsskiftet).

•

Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA (partner)
har vært engasjert som juridisk rådgiver. Man har
også benyttet seg av advokatfullmektig Sjur Obrestad
Gabrielsen ved det samme advokatfirmaet.

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

MEDLEMMER
NFT hadde pr. 31.12.2019 til sammen ca. 3 050 medlemmer
(hvor ca. 30 oppholder seg i utlandet):
• Ca. 1 800 individuelle medlemskap (BASIS)
• Ca. 1 150 klubbmedlemskap (KLUBB) gjennom 72 klubber
• Ca. 110 individuelle medlemskap (GRASROT) – oppstart i
september
Vi har i løpet av året fått 244 nye medlemmer (individuelle
medlemskap), Ca. 200 er meldt ut eller strøket på grunn av.
manglende adresser eller betaling av kontingent (tilbake fra
2017).

•

Regnskap er gjennomført av Eksakt Regnskapsservice AS
(Thomas Flottorp).

Ordningen med Klubbmedlemskap fortsetter å bidra til
medlemsvekst. 72 klubber har koblet seg opp på dette tilbudet
(5 nye klubber i 2019 og 3 meldt ut av ordningen), hvor man får
10 medlemmer til prisen av 8 (to gratis).

•

Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør AS (Leif
Sørensen).

Flertallet av innmeldelser skjer via foreningens nettsider og
ved påmeldingen til det årlige Cupfinaleseminaret.
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FAGLIG VIRKSOMHET
NFT HAR DETTE ÅRET GJENNOMFØRT
FØLGENDE FAGTILTAK:

NORDISK FOTBALLTRENER
KONFERANSE
Nordisk Fotballtrener Konferanse
(Göteborg, Sverige) var tenkt arrangert
for tredje gang i Prioritet Serneke Arena
fra 25.-27. januar. Med et mål om å kunne
samle ca. 150 deltakere fra Sverige,
Danmark, Norge, Island, Finland og
Færøyene. Uten sentrale støttespillere
som SvFF (Det svenske fotballforbundet)
og foreningen for eliteklubbene (Svensk
Toppfotboll), viste det seg vanskelig å nå
opp i et akseptabelt antall. Konferansen
ble derfor avlyst.

NESTORER: Daglig leder Teddy Moen i NFT sammen med to av foreningens absolutte nestorer, Reidar Schjei og
Reidar Vågenes, i forbindelse med årsmøtet i mars. Foto: Ivar Thoresen

ÅRSMØTE NFT
Årsmøtet i NFT ble avholdt torsdag 14.
mars. 29 medlemmer var til stede (pluss
3 observatører) på Thon Hotel Storo hvor
årsmøtet var lagt opp i forlengelsen av
dag 1 med et eget «Bielsa-seminar». Etter
årsmøtet ble det avholdt middag for styret,
administrasjonen og inviterte gjester.
Det ble et godt årsmøte, hvor forslaget
fra administrasjonen om en økning i
kontingentene fra og med 2020 ble vedtatt.
ÅRSMØTE: Nestleder Mathias Haugaasen går gjennom NFTs Årsrapport for 2018 under årsmøtet på Thon Hotel
Storo 21. mars. Foto: Ivar Thoresen

BIELSA-SEMINAR
I samarbeid med den svenske
trenerkapasiteten Hans «Hasse» Backe
og hans kollega John Wall inviterte NFT
til et eget «Bielsa-seminar» på Thon Hotel
Storo torsdag 14. og fredag 15. mars (to
dager med teori, debatt og praksis). Med
ca. 80 påmeldte trenere til stede, fikk man
et nærmere innblikk i historien rundt en av
internasjonal fotballs mest forunderlige
trenerfigurer – argentineren Marcelo
Alberto Bielsa Caldera, med klengenavnet
El Loco («den gale»). Fortballskribenten
Thore Haugstad og utviklingssjef i
Lillestrøm SK, Antonio Ordinas, bidro også
til innholdet. Grorud IL stilte med objekter
og treningsfasiliteter. Dette ble et unikt
seminar som sørget for økt kunnskap om
Bielsas filosofi og treningsmetodikk.

BILESA-EKSPERT: Norgesvenn Hasse Backe kan mer enn de fleste om trenerguruen Marcelo Bielsa og bidro sterkt
under NFTs Bielsa-seminar i forbindelse med årsmøtet i mars. her i samtale med Teddy Moen. Foto: Ivar Thoresen
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MANGE INVOLVERTE: NFTs Geir Åge Olsen med landslagstrener Jan Peder Jalland og hele gjengen med potensielle landslagsspillere og støtteapparat som var involvert i en av
praksisøktene i Manglerudhallen. Foto: Teddy Moen

GLAD I SPILLET: Daglig leder Teddy Moen i NFT er alltid glad for å ønske ringrever
som Andreas Morisbak og Svein Erik Haagenrud velkommen til Cupfinaleseminaret.
De er begge lidenskapelige opptatt av fotballspillet – enten det er ute på matta eller
som her, ved spillebrettet. Foto: Ivar Thoresen

HEDERSGJEST: Teddy Moen introduserte en av Cupfinaleseminarets hedersgjester,
tidligere engelsk landslagssjef Steve McClaren, i samtale med tidligere norsk
landslagssjef og toppfotballsjef Nils Johan Semb. Foto: Ivar Thoresen

DET 31. CUPFINALESEMINARET

totalt på åtte ulike delprogram/tilbud.

Det 31. Cupfinaleseminaret ble igjen en stor suksess. Og kanskje det
beste seminaret gjennom tidene? Etter snart 32 år (1989-2019) har
Cupfinaleseminaret etablert seg som den ledende møteplassen for
fotballtrenere i Norge og Norden. Visjonen er at Cupfinaleseminaret
skal være stedet hvor fotballtrenere i bredde og topp dyrker
sosialt samvær, faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging og
trenerstanden feires.
Cupfinaleseminaret ble avholdt på Meet Ullevaal, Thon Hotel Storo,
Norges idrettshøgskole og Manglerudhallen med over 1100 deltakere
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Cupfinaleseminarets store styrke er at møteplassen er blitt en sentral
institusjon i norsk fotball. Som stadig vekk flere trenere og klubber
ønsker å være med på. Så selv om seminaret ble avholdt i desember,
dempet ikke det interessen. Allerede tre uker før ordinært seminar ble
avholdt, var de mest populære tilbudene fulltegnet!
Cupfinaleseminaret har vært et felles dugnadsløft, der Norsk
Fotballtrenerforening i samarbeid med Norges Fotballforbund, Norges
idrettshøgskole, Norsk Toppfotball-Sport og andre miljøer i inn- og
utland, har løftet sammen for å skape et fotballtrener-felleskap som er
unikt i europeisk målestokk.
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FØLGENDE TILBUD BLE GITT I 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EtU (etterutdanning) for UEFA PRO-lisens trenere (for 8. gang) - 3 dager
o I samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF)
EtU for UEFA A-lisens trenere (for 9. gang) - 3 dager
o I samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF)
EtU for de de to øverste lisensene for keepertrenere (for 4. gang) - 3 dager
o I samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF)
Barnefotballtrener-seminaret (for 9. gang) – torsdag 17.30-21.30		
o I samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) - 1 kveld
Ungdomstrener-seminaret (for 2. gang) – torsdag 16.00-20.00
o I samarbeid med Grorud IL (teknisk arrangør) - 1 kveld
Skole- og fotballseminaret (for 4. gang) - 2 dager
FFO- og akademiseminaret (for 1. gang) - 2 dager
Det 31. Cupfinaleseminaret (Ordinært seminar) - 1989-2019- 2 dager
Målgruppe-seminar for hovedtrenere i Eliteserie- og OBOS-ligaen (for 2. gang)
o I samarbeid med Norsk Toppfotball-Sport - 1 dag
Fotballtrenerfest på Thon Hotel Storo (storsalen) - fredag kl. 19.30-00.30
Football Talk på Scotsman m/Steve McClaren og fotball på TV - lørdag ettermiddag
- ca. 3 timer

Tilbakemeldingene på arrangementet har vært meget gode, samtidig som seminaret
også gir et viktig bidrag til foreningens økonomi. Ambisjonene er fortsatt å videreutvikle
Cupfinaleseminaret for å sikre dets plass som en enda viktigere møteplass for faglig
påfyll og etterutdanning av fotballtrenere på alle nivåer.

REPRESENTASJON

•

NFT HAR VÆRT REPRESENTERT/TIL
STEDE PÅ FØLGENDE ARRANGEMENT:
•

•

•

•

•

•

•

Teddy Moen, Ronny Geson Gunnarsson
og Rolf Åge Børresen på Västergötland
Fotbollsymposium (VFF) i Skøvde,
Sverige fra 11.-12. januar.
Reidar Schjei som deltaker på TIKI
TAKA seminaret for norske trenere i
Barcelona fra 9.-12. januar.
Teddy Moen som gjest på årsmøtet til
«Sørlandsfotballens Venner» - en ideell
organisasjon under ledelse av Sondre
Kåfjord, i Kristiansand 25. februar.
Teddy Moen som deltaker på NFFs
Forbundsting på Meet Ullevaal i Oslo
fra 8.-9. mars.
Dag Opjordsmoen på Kick-Off for
Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien
på Meet Ullevaal i regi Norsk
Toppfotball 26. mars.
Ronny Geson Gunnarsson som gjest
hos Den engelske trenerforeningens
(LMA) årlige «Manager of the Year
Award 2019» på The Old Billingsgate i
London 14. mai.
Jan Otto Solberg som observatør på
NFFs UEFA A-lisens kurs i Bergen

•

•

•

•

•

•

(Hordaland) 18. juni.
Teddy Moen som deltaker på
Referansetur 1 til Italia (Torno delle
Nazioni) – internasjonal G15-turnering
for landslag – med NFF og Norsk
Toppfotball-Sport som arrangør.
Fra 27. april til 1. mai. Tema: Riktige
referanser - en forutsetning i arbeidet.
Teddy Moen som deltaker på
Referansetur 2 til Irland (U17-EM
landslag) - med NFF og Norsk
Toppfotball-Sport som arrangør. Fra
2.-6. mai. Tema: Hva kjennetegner
verdens beste forsvarsspillere?
Karl Johan Haavaag som gjest på
BDFLs 62. International TrainerKongress (ITK) – i Tyskland (Kassel)
fra 29.-31. juli
Teddy Moen og Rolf Åge Børresen
som observatører på Norway Cup på
Ekebergsletta i Oslo 28.-31. juli.
Teddy Moen på årsmøtet til MYSAs
Venner i Norge i lokalene til NFF Oslo
på Ekeberg 30. juli.
Knut Tørum som representant på NFFs
Partnertur til EM-kivalifiseringskampen
mellom Sverige og Norge i Stockholm
– fra 8.-9. september.
Reidar Schjei var deltaker på Idrettens
barne- og ungdomstrenerkonferanse i

•

•

•

•

•

•

•

regi av NIF, NIH og særforbundene på
NIH fra 20.-21. september.
Bjørn Frode Strand, Ivar Thoresen
og Teddy Moen var med som
deltakere på nasjonal fagsamling (om
Akademiklassifisering) til NTF-Sport
på Meet Ullevaal 25.-26. september.
Einar Sigmundstad og Reidar Schjei
på 40. AEFCA Symposium i Warzawa,
Polen fra 12.-15. oktober.
Teddy Moen som deltaker på
Høstkonferansen i regi Olympiatoppen
Sør ved UiA den 29. oktober.
Jan Otto Solberg som deltaker
på Tilskuddskonferansen i regi
Tilskuddsportalen i Oslo den 31.
oktober.
Bjørn Frode Strand og Teddy Moen
som deltakere på NTF sport sitt
seminar for trenerutviklere i toppklubb
på Meet Ullevaal 14. november.
Dag Opjordsmoen på Fotballfesten
2019 – avslutning på sesongen
Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien
på Meet Ullevaal i regi Norsk
Toppfotball mandag 2. desember
Ronny Geson Gunnarsson på NISO
årsfest på Panorama, Meet Ullevaal 8.
desember.
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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 tre
forhold:
•

•
•
•

Ugyldige oppsigelser
av arbeidskontrakter/
avskjedigelsesliknende forhold.
Manglende utbetaling av
godtgjørelse/lønn/frynsegoder.
Uenighet om kontraktsinnholdet
(«muntlige avtaler»).
Uskikket opptreden fra trener.

Den konfliktsaken som nok bidro til
størst oppmerksomhet dette året var
rettsaken i Sør-Trøndelag Tingrett
fra 21.-23. januar hvor tidligere
hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og
assistenttrener Erik Hoftun møtte sin
tidligere arbeidsgiver Rosenborg BK
i retten.
Flere forsøk på å finne en minnelig
løsning på konflikten lyktes ikke,
og derfor tok trenerne ut stevning
mot sin arbeidsgiver i september
2018 for usaklige oppsigelser.
Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun
var representert av advokat Stein
Kimsås-Otterbech i Advokatfirmaet
Thommessen AS og advokat
Andreas Messelt Ekker i Bjerkan Stav
Advokatfirma AS. Daglig leder Teddy
Moen var innkalt som vitne.
NFT hadde sammen med juridisk
rådgiver Claude A. Lenth på forhånd
levert inn et skriftlig innlegg til
tingretten hvor det sentrale var å
forklare for tingretten hvorfor en
hovedtrener (normalt) ikke kan anses
som virksomhetens øverste leder i
en idrettsklubb/forening og hvilke
uønskede konsekvenser det motsatte
resultat vil kunne få for yrkestrenere i
norsk fotball og idrett forøvrig.
På dag tre av rettsaken kom partene
frem til et forlik, og det ble derfor
ikke avsagt dom i saken. Norsk
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Fotballtrenerforening høstet stor
anerkjennelse og respekt for måten
foreningen bidro på, både fra de to
involverte medlemmene, men også fra
andre trenere, klubbledere og media.
Den andre arbeidskonflikten som ga
stor oppmerksomhet gjennom media
dette året var da hovedtrener i IK
Start, Kjetil Rekdal, ble oppfordret til å
si opp sin stilling og deretter «fristilt»
for arbeidsplikt av sin arbeidsgiver
rett før seriestart i slutten av mars.
Rekdal var dog i sin fulle rett til å stå
i stillingen og utøve sin arbeidsplikt.
Og han valgte mot arbeidsgivers
ønske å lede laget i serieåpningen
på Sparebanken Sør Arena mot
Aalesund. Dette bidro til at konflikten
mellom partene eskalerte, men to
dager senere kom partene til en
minnelig løsning. Advokat Erik Flågan
representerte Kjetil Rekdal.
Utover disse to sakene, som hadde
stor nasjonal interesse, har NFT
gjennom året fulgt opp en rekke
medlemmer på alle nivåer i norsk
fotball med godt resultat.
Fortsatt er kunnskapen om
arbeidsrett og respekten for
treneren som ansatt ikke slik den
burde være blant mange klubber og
klubbledere, men i de fleste tilfellene
forsøker disse likevel å opptre
løsningsorientert og konstruktivt
når NFT kommer på banen. Derfor
er NFTs tilstedeværelses svært
viktig. Tilbakemeldingene fra våre
medlemmer i disse sakene er
entydige. NFT gir trygghet og god
støtte!
Det er en stor trygghet for
NFT å ha Advokatfirmaet Hjort
DA som foreningens juridiske
samarbeidspartner. Deres erfaring
og ekspertise er veldig avgjørende
i en rekke saker. Trygt er det også
at daglig leder Teddy Moen over en
årrekke har selv har bygd seg opp
en stor kompetanse på feltet, som
gjennom året blir gjenstand for flittig
bruk.

JENTER 14: MYSA deltok i Norway Cup 2019 med dette
jenter 14-laget. NFTs daglige leder Teddy Moen, bak
til venstre, fulgte laget i flere av kampene. Foto: Ivar
Thoresen

SAMFUNNSANSVAR
MYSA er NFTs samfunnsansvar-prosjekt
(CCoorperate Social Responsibility), og
årlig gir foreningen faglig bidrag, økonomi
og utstyr til programmet «The MYSA
Sports and Leadership Training Academy».
Samarbeidet har vedvart siden 2013. Etter
at NFT bidro til å åpne MYSA Training
Centre (MTC) i mars 2018, har fokuset dette
året vært å rulle ut kursaktivitet for trenere
i Mathare.

DETTE ER NOEN AV RESULTATENE
OPPNÅDD GJENNOM ÅRET:
•

•

•

Utdannet 125 trenere (102 menn og 3
kvinner) gjennom MYSA «Football Basic
Coaching Course».
Utdannet 47 trenere (42 menn og 5
kvinner) for viderekommende gjennom
MYSA «Advanced Level Course».
14 MYSA Academy TOTs (stab av
veiledere) og 3 Mathare United
trenere gjennomførte etterutdanning
og mentorering gjennom månedlige
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samlinger.
Fagseminar for trenere over 3 dager i
oktober med instruktør Matthew Gale
fra Fulham FC sitt akademi.
Henry Majale (Academy Director) ble
tatt opp på studiet «UEFA Certification
in Football Management» som er
et anerkjent utdanningstilbud gitt
online og ved hovedkvarteret til UEFA
i Nyon, Sveits. Studiet gjennomføres
i 2019/2020 og vil være finansiert av
NFT.

NFT har også bidratt med masse
treningsutstyr og fotballer til MYSA
gjennom året, i samarbeid med Nike Norge
og en rekke klubbmiljøer og privatpersoner
som har donert utstyr.
I samarbeid med bedriften Cemo solgte
NFT en rekke juleposer til inntekt for MYSAprogrammet i november og desember.
Sammen med en Vipps-aksjon under
åpningen av Cupfinaleseminaret fredag 5.
desember fikk man inn verdifulle midler til
arbeidet. NFT er også meget takknemlig for
bidraget på kr 125 000,- fra SANA-fondet til
MYSA-prosjektet.

MAGASINET
FOTBALLTRENEREN
Fotballtreneren er blitt utgitt i 4 utgaver:
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1

FT nr.1/19 (utgitt ca. 20. februar) – 100 sider
FT nr.2/19 (utgitt ca. 20. juni) – 100 sider
FT nr.3/19 (utgitt ca. 10. september) – 100 sider
FT nr.4/19 (utgitt ca. 12. november) – 100 sider

Med 100 sider ved hver utgivelse, består magasinet av mer fagstoff og artikler enn noen
gang.
Fotballtreneren er sendt til alle medlemmer (ca. 3000), faste abonnementer og
NFF/fotballkretsene (opplag på 4000). Restopplaget av magasinet brukes som
markedsføring i arbeidet med å rekruttere flere nye medlemmer til NFT.
Ivar Thoresen har gjennom året lagt ned et imponerende arbeid som redaktør og
journalist. Til tross for at han ble rammet av kreft tidlig på året, har han likevel mellom
behandling og oppfølging på sykehus, med små ressurser klart å få ut et fantastisk
magasin med stor appell i trener-Norge.
Sammen med daglig leder Teddy Moen på det faglige innholdet og Fotballkonsulent
Geson på annonsesiden, gjøres det en flott jobb med å opprettholde dette viktige
bidraget til norsk fotball og foreningens medlemmer.
Fotballtreneren er det eneste fagbladet 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. Styret i NFT har ingen
planer om å stoppe utgivelsen av papirutgaven av Fotballtreneren, da man mener dette
er den viktigste grunnen til at man opprettholder det store medlemstallet i foreningen.
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NETTSIDER
Foreningen drifter i dag fire ulike
nettsider:
• www.fotballtreneren.no
• www.fotballtreneren.no/
grasrottreneren
• www.cupfinaleseminaret.no
• www.trenerdatabasen.no
og en egen facebook-side:
https://www.facebook.com/
trenerforeningen?fref=nf
På hovedsiden fotballtreneren.no
legges det ut 5-6 artikler hver uke,
som igjen koples til facebooksiden.
Hovedansvarlig for dette er Ivar
Thoresen, med støtte fra Reidar
Schjei, Jan Otto Solberg og Teddy
Moen.

SAMARBEIDSPARTNERE – KOMMERSIELT OG ANNONSØRER
Det er gledelig at man i 2019 lyktes
med å heve inntektene til annonsører
og samarbeidspartnere. NFTs PR-mann,
Fotballkonsulent Geson, har arbeidet
iherdig, og imponert i et tøft marked. Hans
nettverk, pågåenhet og optimisme har gitt
gode resultater.
NFTs samarbeidspartnere dette året
har vært (annonsering og kommersielle
partnere):

•

•
•
•
•
•
•

Norges
Fotballforbund
(NFF)
Norsk Tipping
Escape Sport
DMT AS
Thon Hotels
3v3 Norge
Nike

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skillrace
AVIS
Interplay Sports
ScanSport
Giovani
Cemo
Hjort DA
Joymo
OBOS

GLADE GUTTER: PR-mann Ronny Geson Gunnarsson
har igjen gjort en formidabel for NFT på markedssiden
og i forbindelse med Cupfinaleseminaret. Her sammen
med Tore André Flo under Cupfinaleseminaret. Foto:
Ivar Thoresen

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

Sana-fondet (økonomisk bidrag)
Cemo (gaveposer for salg, gitt gratis)
R8 Group (økonomisk bidrag)
Innsamling via Vipps blant deltakere på
Cupfinaleseminaret

ÅRETS TRENERE
Årets trenere for 2019 valgt av NFT:

IMPONERENDE: Kjetil Knutsen ble kåret til Årets trener
herrer, etter en imponerende sesong med Bodø/Glimt.
Foto: NTB/scanpix

VANT IGJEN: NFTs Geson Gunnarsson overrakte
prisen som Årets trener kvinner til Hege Riise etter
Cupfinaleseminaret. Foto: Privat

FOR ANDRE GANG: Etter å ha ført Grorud helt til
OBOS-ligaen ble Eirik Kjønø kåret til Årets unge trener
for andre år på rad av NFT. Her får han prisen på
klubbhuset av Per Ravn Omdal og NFTs representanter
Dag Opjordsmoen og Teddy Moen. Foto: Privat

ILDSJEL: Helge Strand Jensen fra Hallingdal er Årets
trenerildsjel 2019.
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•

Årets trener på herresiden:
Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt

•

Årets trener på kvinnesiden:
Hege Riise, LSK Kvinner

•

Årets unge trener: Eirik Kjønø,
Grorud IL

•

Årets trenerildsjel:
Helge Strand Jensen,
Hallingdal FK og NFF Buskerud
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FREMTIDSUTSIKTER
Foreningens handlingsplan (2017-2019) ble avsluttet ved nyttår og prosessen med en ny
strategi- og handlingsplan ble iverksatt etter styremøtet i september. Evalueringen av planen
tilsa at man hadde lyktes godt med mål for perioden, virkemidler og tiltak for gjennomføring.

HEDRET: Erik Ruthford Pedersen ble under
Cupfinaleseminaret hedret av NFT med
«Hederstegn med Diplom». Prisen ble delt ut
av NFFs elitesjef Lise Klaveness og leder Elin
Nicolaisen i NFT. Foto: Ivar Thoresen

NY HEDERSMANN
Ny hedersmann utnevnt i 2019:
•

Erik Ruthford Pedersen, IK
Start, tidl. styremedlem NFT og
instruktør i NFF/NFF Agder

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.
Foreningens hensikt vil være rammeverket for arbeidet med den nye strategi- og
handlingsplanen for 2020-2023.
NFT er i en god forfatning selv om man for første gang på flere år har et underskudd på
driften. Deler av underskuddet (kr 150.000) er avskrivning av tap på fordringer fra 2018. Med
god egenkapital, har foreningen ingen likviditetsmessige utfordringer gitt dette resultatet.
Det har vært større aktivitet i NFT enn noen gang og omsetningen har vært rekordhøy, med
en økt omsetning på ca. 800.000 kroner fra 2018 til 2019. Utfordringen fremover er å finne
en god balanse mellom aktivitet og økonomisk kontroll. Med ansatte og flere konsulenter
engasjert er det viktig at foreningen har en sunn og forutsigbar drift.
NFT må også være opptatt av å styrke sin stilling og identitet i norsk fotball samt ha fokus
på hva som skal være kjernevirksomheten fremover.

ANDRE FORHOLD

BORTGANG
I løpet av 2019 har ett sentralt
medlem gått bort:
•

Joar Hoff (hedersmann i NFT
og tidl. administrativ leder/
styremedlem)

Årets resultat er et underskudd på kr
375 582,-.
I samsvar med regnskapslovens §
3-3 bekreftes det at forutsetningen
for fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.

VALGKOMITÉ
Leder
Medlemmer

Einar Sigmundstad
Lena Tyriberget
og Øyvind Larsen
Varamedlem Ingen

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

Daglig leder Teddy Moen som har vært 100% til stede hele året etter sykefraværet i perioder av 2018.
Ivar Thoresen, som selv med en alvorlig kreftdiagnose klarte å opprettholde innsatsen som redaktør av Fotballtreneren og
fotballtreneren.no.
Administrasjonen med Ronny Geson Gunnarsson, Geir Åge Olsen, Reidar Schjei, Rolf Åge Børresen og Jan Otto Solberg for å ha levert
meget bra i forhold til sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver for NFT.
Norges Fotballforbund (NFF) for et godt samarbeid omkring magasinet Fotballtreneren, det 31. Cupfinaleseminaret og på markedssiden.
Alle andre bidragsytere til våre seminar/kurs, nettsider, 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 31/3-19
Styret i NFT

Mathias Haugaasen (s.)
Nestleder

Margunn Haugenes (s.)
Styremedlem

Dag Opjordsmoen (s.)
1.varamedlem

Elin Nicolaisen (s.)
Leder

Knut Tørum (s.)
Tiltaksleder

Stian Theting (s.)
Styremedlem

Bjørn Frode Strand (s.)
2.varamedlem
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RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
Note
2019
2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Driftstilskudd NFF		
375 000
300 000
300 000
375 000
Inntekter kontingent
5
1 925 345
1 971 323
2 100 000
2 250 000
Inntekter NFT tiltak
6
3 059 688
2 531 888
3 000 000
3 100 000
Inntekter "Fotballtreneren"
7
1 043 500
828 817
1 100 000
825 000
Diverse inntekter
8
68 291
26 542
100 000
300 000
						
Sum driftsinntekter		
6 471 824
5 658 570
6 600 000
6 850 000
						
Driftskostnader						
Kostnad NFT-tiltak
9
-2 525 310
-2 043 134
-2 300 000
-2 425 000
Kostnader "Fotballtreneren"
10
-1 179 153
-1 163 254
-1 100 000
-1 200 000
Kontor , admin. og honorar
11
-1 302 470
-1 002 569
-1 200 000
-1 150 000
Lønnskostnad
4
-997 125
-642 579
-970 000
-1 025 000
Annen driftskostnad
4,12,13
-846 778
-638 446
-750 000
-550 000
						
Sum driftskostnader		
-6 850 836
-5 489 982
-6 320 000
-6 350 000
Driftsresultat		

-379 012

168 588

280 000

500 000

Finansposter						
Finansinntekter		
3 430
1 946
2 500
2 500
Finanskostnader		
0
-295
-2 500
-2 500
						
Netto finansposter		
3 430
1 651
0
0
Sum gaver, bidrag		
0
0
0
0
Årsresultat
3
-375 582
170 239
280 000
500 000
					
Overføringer og disponeringer						
Overføring annen egenkapital
3
-375 582
170 239
280 000
500 000

Oslo 31. mars 2020
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Elin Nicolaisen (s) leder

Margunn Haugenes (s) styremedlem

Mathias Haugaasen (s) nestleder

Stian Theting (s) styremedlem

Knut Tørum (s) tiltaksleder

Dag Opjordsmoen (s) 1. varamedlem

Bjørn Frode Strand (s) 2. varamedlem
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BALANSE 31. DESEMBER
Eiendeler
Note
2 019
2 018
Anleggsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i aksjer og andeler		
879
879
Andre fordringer		
60 000
142 859
Sum finansielle anleggsmidler		
60 879
142 859
				
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer
572 443
612 778
Andre fordringer		
75 262
19 060
Sum fordringer		
647 705
631 838
				
Bankinnskudd, kontanter				
Kontanter, bankinnskudd og lignende
2
1 045 344
654 571
				
Sum omløpsmidler		
1 693 049
1 286 410
				
Sum eiendeler		
1 753 928
1 430 148
				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital
3
725 281
1 100 863
				
Sum egenkapital		
725 281
1 100 863
				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		
712 914
133 025
Skyldige offentlige avgifter
2
78 418
61 162
Annen kortsiktig gjeld		
237 315
135 098
Sum kortsiktig gjeld		
1 028 647
329 285
				
Sum gjeld		
1 028 647
329 285
				
Sum egenkapital og gjeld		
1 753 928
1 430 148
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019 OG 2. UTKAST BUDSJETT 2020
Note 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet til Norsk Fotballtrenerforening gjelder for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019			
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslover og god regnskapsskikk for små foretak
						
Note 2 Bankinnskudd				
2018
2019
Bundne skattetrekkesmidler utgjør				
24 880
38 314
Note 3 Egenkapital
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Egenkapital 01.01
1 100 863
930 624
1 100 863
725 281
Årsresultat
-375 582
170 239
280 000
500 000
					
Egenkapital 31.12
725 281
1 100 863
1 380 863
1 225 281
					
Note 4 Lønnskostnader
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Lønninger
-755 512
-435 703
-710 000
-725 000
Refusjon sykepenger					
Feriepenger
-85 716
-85 099
-90 000
-85 000
Lønn/feriep. av tapt arb.fortj.					
Arbeidsgiveravgift
-123 113
-79 952
-80 000
-125 000
Arb.avg. av feriepenger				
-5 000
Pensjonskostnader
-29 768
-39 712
-40 000
-80 000
Andre ytelser
-3 016
-2 113
-50 000
-5 000
					
Sum kostnader lønn mv
-997 125
-642 579
-970 000
-1 025 000
					
Foreningen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1,2 årsverk.			
Ytelser til ledende personer			
Daglig leder
Styret
Lønn daglig leder			
670 824
676 585
Pensjonsutgifter			
0
Andre godtgjørelser			
4 392
4392
					
			
675 216
680 977
					
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:			
2019
2018
Revisjon eks mva			
28 600
28 800
Andre tjenester eks mva			
6 000
7 900
					
			
34 600
36 700
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Note 5 Inntekter kontingenter
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Inntekter kontingenter
1 451 095
1 488 173
1 550 000
1 700 000
Inntekter Klubbpakke (klubbmedl.)
474 250
483 150
550 000
550 000
				
Sum kontingenter
1 925 345
1 971 323
2 100 000
2 250 000
				
Note 6 Inntekt NFT tiltak
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Inntekt Cupfinaleseminaret
2 821 295
2 263 209
2 500 000
3 000 000
Inntekt fagseminar (annet)
101 366
37 000
125 000
0
Inntekt trenertur
0
71 094
100 000
0
Inntekter samfunnsansvar
137 028
160 584
250 000
100 000
Inntekter andre seminar
0
0
25 000
0
					
Sum inntekter NFT tiltak
3 059 689
2 531 887
3 000 000
3 100 000
					
Note 7 Inntekt "Fotballtreneren" Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Inntekt abonnement
62 200
21 100
25 000
40 000
Inntekt annonser - fritt					
Inntekt annonser - MVA pliktig
981 300
664 858
850 000
600 000
Inntekt samarbeidspartnere
0
142 859
225 000
185 000
					
Sum inntekt Fotballtreneren
1 043 500
828 817
1 100 000
825 000
					
Note 8 Diverse inntekter
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Diverse inntekter
23 141
0
25 000
50 000
Andre driftsinntekter - AVG.FRI
45 150
26 542
75 000
250 000
					
Sum NFT-tjenester og diverse inntekter 68 291
26 542
100 000
300 000
					
Note 9 Kostnad NFT tiltak
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Utgifter Cupfinaleseminaret
-2 188 769
-1 617 273
-1 900 000
-2 100 000
Utgifter fagseminar (annet)
-77 046
-9 914
-60 000
0
Utgifter samarbeidspartnere
0
-57 225
-45 000
-25 000
Utgifter trenertur
-4 685
-65 453
-70 000
0
Utgifter samfunnsansvar
-241 194
-284 183
-225 000
-300 000
Utgifter andre seminar
-13 616
-9 086
0
0
					
Sum kostnader NFT tiltak
-2 525 310
-2 043 134
-2 300 000
-2 425 000
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Note 10
Kostnader "Fotballtreneren"
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Grafisk produksjon og trykk
-340 800
-332 600
-340 000
-365 000
Porto
-124 556
-92 256
-90 000
-100 000
Redaktør honorar (red.arbeid)
-389 000
-365 500
-350 000
-450 000
Provisjon annonser/sam.part.
-172 349
-116 756
-120 000
-130 000
Provisjon medlemskap (annet)
-108 594
-87 718
-60 000
-65 000
Kjøp av bøker etc.
-11 909
-5 540
-5 000
-5 000
Diverse kostnader (+ barter)
-31 945
-162 884
-135 000
-85 000
					
Sum kostnader Fotballtreneren
-1 179 153
-1 163 254
-1 100 000
-1 200 000
					
Note 11
Kontor og administrasjon
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
EDB + andre driftskostnader
-39 413
-38 372
-15 000
-60 000
Kontorrekvisita
-10 947
-18 466
-10 000
-10 000
Div NFT trykksaker/logo
-24 923
-20 511
-25 000
-15 000
Telefon
-18 224
-18 423
-20 000
-15 000
Porto
-46 556
-57 916
-60 000
-40 000
Andre administrasjonskostnader
-33 700
-28 461
-15 000
-20 000
Abonnement
-8 190
-761
-5 000
-5 000
Juridisk bistand
-186 906
-70 402
-200 000
-175 000
Honorar regnskap og revisjon
-201 615
-206 075
-200 000
-210 000
Honorar konsulenttjenester
-668 750
-543 182
-650 000
-600 000
					
Sum kontor, administrasjon
og honorarer
-1 239 224
-1 002 569
-1 200 000
-1 150 000
					
Note 12
Andre driftskostnader
Resultat 2019
Resultat 2018
Budsjett 19
Budsjett 20
Kostnader internett
-105 872
-76 263
-125 000
-125 000
Reisekostnader
-294 917
-401 778
-400 000
-175 000
Andre driftskostnader
-383 477
-160 407
-225 000
-250 000
					
Sum andre driftskostnader
-784 266
-638 448
-750 000
-550 000
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FORSLAG TIL ÅRSMØTE I NORSK FOTBALLTRENERFORENING
Forslag 1. Endring av medlemskontingenten i Trenerforeningen
I foreningens vedtekter står følgende under § 2 (medlemskap), andre ledd:
Medlemmene må betale en årskontingent (12 måneder). Årsmøtet bestemmer størrelsen på beløpene.
Medlemskap differensieres i følgende kategorier:
• GRASROT medlemskap
• BASIS medlemskap
• PROFF medlemskap
• KLUBB medlemskap

Medlem i NFT, Ole Bjørn Edner (Røa IL og medlem siden 1987) foreslår følgende endring for kontingenten i Norsk
Fotballtrenerforening gjeldende fra 1.1.2021:
GRASROT-medlemskap – årlig avgift					
*BASIS-medlemskap – årlig avgift
(50% rabatt for pensjonister)		
PLUSS-medlemskap – årlig avgift					
KLUBB-medlemskap – årlig avgift					

kr 500,kr 1 000,- (kr 500,-)
kr 2 500,kr 5 500,-

*Medlemmer over 67 år, og pensjonister kan innvilges inntil 50 prosent rabatt på medlemskontingenten
ved søknad til NFT.

Motiveringen for forslaget legges frem på årsmøtet av Ole Bjørn Edner:
For å beholde flest mulig av kontinuitetsbærerne i foreningen, er mitt forslag at medlemmer over 67 år gis mulighet til
en rabatt på 50 prosent.
Det er en styrke for foreningen å ha så mange medlemmer som mulig. Eldre trenere har også kunnskap og erfaring
som bidrar og skaper mangfold.
Styret i NFT vil på årsmøtet også legge frem sine synspunkter på forslaget.
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TRYGGHET, INSPIRASJON
OG UTVIKLING
Fotballtrenere mot felles mål
Strategiplan Norsk Fotballtrenerforening
2020-2022
Vår visjon er å bidra til gode, trygge og utviklingsorienterte trenere.

UTDYPING AV FORENINGENS
KJERNEVIRKSOMHET OG HOVEDMÅL
«Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid»
NFT vil arbeide for å styrke stillingsvernet til fotballtrenere. Vi vil
hjelpe medlemmene til å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om
arbeidsrett og kontraktsforhold i trenergjerningen. Disse skal også
tilbys oppdaterte, standard arbeidsavtaler for trenere (kontrakter) i
ulike roller.
Vi skal også tilby tilgang på juridisk kompetanse/oppfølging i alle
spørsmål omkring treneren og støtte medlemmer som er i tvist,
konflikt eller på ulike måter har utfordringer i sitt arbeidsforhold som
fotballtrener.
NFT skal også jobbe for at treneryrket blir akseptert i samfunnet
og at respekten for rollen forsterkes. NFT skal også gi bidrag til at
det å være trener er en trygg karrierevei for dem som vil satse på
yrket. Et ledd i dette er å bygge opp systemer som enklere bidrar til
jobbformidling mellom klubb og trener.
Vi ønsker en økt aksept for profesjonalisering av treneryrket innen
topp-, bredde- (ungdom/voksen) og barnefotballen samt arbeide for
at formell trenerutdanning/kompetanse er et krav for å tiltre ulike
trenerfunksjoner/-roller innen flere områder enn kun toppfotball.

Prioriterte oppgaver:
•
•
•
•

Tilrettelegge for et bedre fagforeningsstøtteapparat for
medlemmer.
Styrke kunnskapsnivået og bevisstgjøringen blant medlemmer om
trenerrollen, arbeidsrett og kontraktsforhold.
Jobbe fagpolitisk målrettet mot å styrke stillingsvernet og
respekten for trenerrollen.
Videreutvikle et system som ivaretar behovet for en effektiv
jobbformidling mellom klubb og trener.

«Sikre at fotballtrenere tilbys best mulig
trenerutdannelse og etterutdanning»
NFT vil tilrettelegge for at medlemmer kan utvikle seg til å bli best
mulig trenere, uavhengig av bosted, miljø og kjønn. Vi ønsker å
inspirere og påvirke fotballtrenere på alle nivåer til en personlig og
faglig utvikling som gjør dem tryggere i rollen og øker respekten for
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treneren.
Dette skal gjøre i et langsiktig og forpliktende samarbeid med Norges
Fotballforbund og andre institusjoner/organisasjoner som virker for
trenerrollen og utvikling/utdanning til denne rollen.
Vi skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom NFF sentralt på
disse to viktige områdene og støtte opp om Norges Fotballforbund
sine tilbud innen formell utdanning/etterutdanning av fotballtrenere
på alle nivåer.
Vi skal også være en pådriver for at NFF trenerutdanning (og andre
institusjoner som tilbyr trenerutdannelse) møter profesjonskravene
og tilfredsstiller de behov bransjen krever og forventer.
I forlengelse av dette ønsker man å jobbe målrettet i dialog med
NFF og andre fagmiljøer i norsk fotball å bygge en bro mellom den
tradisjonelle «praktisk-metodiske» utdanningen til å se utdanning i
et mer «akademiske» perspektiv. Der fotballtrenerutdannelse i likhet
med andre profesjoner og yrker aksepteres på lik linje med annen
utdanning i samfunnet.
Ambisjonen er å styrke det årlige Cupfinaleseminaret som den
ledende møteplassen for etterutdanning, inspirasjon og kollegialitet
blant fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. Man vil også
arbeide for å skape flere regionale møteplasser for fotballtrenere i
norsk fotball.
God trenerutvikling er en forutsetning for god spillerutvikling. NFT
skal legge til rette for dette gjennom kontinuerlig forbedring av
magasinet Fotballtreneren, våre nettsider/fora og sosiale medier.
Man vil også jobbe politisk med å styrke trenerutdanningstilbudet i
NFF samt sikre at kostnadsnivået på utdanning/etterutdanning gjør
at dette ikke blir en begrensning for trenere og klubber.
NFT vil spesielt påse at faglige impulser fra internasjonal fotball
tilkommer norsk fotball og norske trenere.
Som forening vil det også påligge at man tar et særlig ansvar for å
skape en kultur for meningsbrytninger, debatt og systematisk kritikk
av systemer som er etablert rundt trenerrollen, faglig utvikling og
utdanning av trenere.

Prioriterte oppgaver:
•
•

•

•

•
•

Inspirere og påvirke fotballtreneren til å stå i et kontinuerlig
utviklingsløp (dannelse og utdannelse) på alle nivåer.
Styrke samhandlingen med Norges Fotballforbund og andre
organisasjoner som jobber for og er opptatt av trenerrollen, faglig
utvikling og utdanning/etterutdanning.
Videreutvikle magasinet Fotballtreneren, aktuelle nettsider for
fotballtrenere, plassen i sosiale medier og synligheten i norsk
fotball.
Sikre Cupfinaleseminaret som den største og viktigste
møteplassen for fotballtrenere i Norge for etterutdanning,
inspirasjon og kollegialitet i bransjen.
God samhandling med NFF og andre organisasjoner/institusjoner
som er opptatt av trenerrollen, faget og utdanning/etterutdanning.
Etablere flere regionale møteplasser for fotballtrenere sammen
med NFF og andre aktuelle samarbeidspartnere.
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«Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon
og integritet i klubb, organisasjon og samfunn»
Norsk Fotballtrenerforening ønsker å bli en mer synlig aktør. Og
fremstå med autoritet og legitimitet som fotballtrenernes kollektive
stemme i norsk fotball. Mulighetsrommet her ligger i å ha en solid
en strukturert og effektiv organisasjon som også er proaktiv.
Foreningen må også være åpen og tilgjengelig.
Som forening skal foreningen jobbe politisk inn mot andre idrettslige
organisasjoner og offentlige institusjoner for å skape mer synlighet
for saker av interesse for fotballtrenere og den viktige rollen
fotballtrenere har for god samfunnsbygging.
NFT har utarbeidet et sett av etiske retningslinjer (Code of Conduct)
og vil forsterke dette arbeidet fremover. Man vil ha et særlig fokus på
trenerens rolle som oppdrager, samfunnsbygger og ivaretaker av fair
play. Man vil invitere til en økt debatt rundt en forventet kodeks blant
fotballtrenere. Hvor respekten og kollegialitet vil bli forsterket.

Prioriterte oppgaver:
•
•
•
•
•
•

Jobbe for økt synlighet gjennom sterkere fagpolitisk jobbing på
aktuelle arenaer støtteapparat.
Etablere et bedre støtteapparat som kan sikre bedre kompetanse
rundt utdanning (knyttet til «fotball») og arbeidsrett (jus).
Bevisst bruke de etiske retningslinjene for fotballtrenere i NFTs
arbeid.
Jobbe fagpolitisk målrettet mot å styrke stillingsvernet og
respekten for trenerrollen.
Videreutvikle et system som ivaretar behovet for en effektiv
jobbformidling mellom klubb og trener.
Styrke samhandlingen med Norges Fotballforbund og andre
organisasjoner som jobber for og er opptatt av trenerrollen, faglig
utvikling og utdanning/etterutdanning.

«Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging
av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for
utvikling og beslutninger»
NFT skal også arbeide for at fotballtrenere – uavhengig av nivå –
skal føle tilhørighet i et faglig- og sosialt miljø tilpasset den enkeltes
behov og ønsker. Fotballtreneren på ulike nivåer og med ulike
ambisjoner vil ha forskjellige tilnærminger til medlemskap i Norsk
Fotball-Trenerforening. Man vil derfor videreutviklet en differensiert
medlemskapsmodell.
Magasinet Fotballtreneren og Cupfinaleseminaret er våre to flaggskip
som skal inspirere fotballtrenere, skape debatt og refleksjon og bidra
til en kontinuerlig utviklingsprosess hos medlemmet. Det oppnår vi
når kvaliteten er god, erfarne personer er involvert og det ligger en
god strategi på plass.
Det er viktig for norsk fotball at vi sammen utvikler mange nok og
gode nok fotballtreneren på alle nivåer. Norsk Fotball-Trenerforening
skal ta inn over seg internasjonale utviklingstrekk, slik at
trenerstanden i norsk fotball kan stimuleres og inspireres mot et
høyere nivå.

Prioriterte oppgaver:
•

•
•
•
•

Sikre Cupfinaleseminaret som den største og viktigste
møteplassen for fotballtrenere i Norge for etterutdanning,
inspirasjon og kollegialitet i bransjen.
Etablere flere møteplasser for fotballtrenere sammen med NFF og
andre aktuelle samarbeidspartnere.
Etablere et forum for topptrenere hvor utveksling av felles
interesser ivaretas.
God samhandling med NFF og andre organisasjoner/institusjoner
som er opptatt av trenerrollen, faget og utdanning/etterutdanning.
Arbeide for å sikre NFT plass og tilsendeværelse i ulike fora,
komiteer, utvalg og oppnevnte prosjekter som kan ha betydning for
treneren, faget og utdanning/etterutdanning av fotballtrenere.

Forening og drift

NFT vil hele tiden se på hvordan man kan rekruttere inn flere
medlemmer og sikre oss at de tilbudene, servicen og hjelpen man
kan tilby, oppleves som gode nok.
Det er et klart mål å ha god økonomisk styring og en sikkerhet
for vanskeligere tider. Samt ressurser tilgjengelig for innovasjon,
nytenking og nye prosjekter.
I planperioden ønsker man å få på plass en mer bærekraftig
drift, samt gjøre seg mindre avhengig av enkeltpersoner i
administrasjonen. I dag er foreningen sårbar og det er ikke gitt at
en interesseforening for fotballtreneren vil kunne opprettholdes i
nåværende forfatning, gitt at NFT tilføres mer kompetanse, mer
ressurser samt ser på hvordan man i enda større grad kan prioritere i
virksomheten.
Administrativt ønsker man å få på plass en rolle som
generalsekretær som vil speile foreningens nasjonale ambisjon,
politiske ambisjoner og vekt på fagforeningsarbeid blant
fotballtrenere. I tillegg ønsker man i planperioden å få på plass
en administrativ leder som har ansvaret for den daglige driften i
foreningen.
NFT ønsker en videre satsing på magasin, nettsider, sosiale medier,
nyhetsbrev og andre aktuelle medier – for økt synlighet samt bidra
til kunnskapsdeling og debatt i norsk fotball. I planperioden vil man
derfor ha på plass en mediaansvarlig.
Det er også et sterkt ønske om å fremme frivillighet og dugnad i
foreningen. Samt engasjere senior-kompetanse. I tillegg ønsker man
å ha samarbeid med universitet/høgskoler om praksis og utveksling
av studenter som studerer trenerrollen og sports management.

Prioriterte oppgaver:
•
•
•
•
•

Bygge en utvidet administrasjon med kompetanse som
medlemmene etterspør.
Økt satsing på digitalisering og deling av informasjon og
kunnskap.
Sikre inntekter fra medlemmer, arrangementet,
samarbeidspartnere og andre tiltak.
God samhandling med NFF og andre organisasjoner/institusjoner
som er opptatt av trenerrollen, faget og utdanning/etterutdanning.
Skape nye inntekter gjennom å analysere / iverksette prosjekter
som kan gi mer-inntekter på medlemmene.
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Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling

Leder:

Elin Nicolaisen

Ikke på valg

Nestleder:

Stian Theting

Ikke på valg

Tiltaksleder:

Siv Gjesdal

2 år

Styremedlem:

Margunn Haugenes

2 år

Styremedlem:

Lars Bohinen

2 år

1.varamedlem:

Dag Opjordsmoen

2 år

2.varamedlem:

Bjørn Frode Strand

Ikke på valg

Styret foreslår følgende til valgkomite:
Leder:

Einar Sigmundstad

2 år

Medlem:

Lena Tyriberget

Ikke på valg

Medlem:

Øyvind Larsen

2 år

Oslo 31. mars 2020
Oslo 31. mars 2020
Einar Sigmundstad (s.) Leder Valgkomiteen
Lena Tyriberget (s.) Medlem		
Øyvind Larsen (s.) Medlem

22

Elin Nicolaisen (s.) Leder NFT
Mathias Haugaasen (s.) Nestleder NFT		
Teddy Moen (s.) Daglig leder
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Advokatfirmaet Hjort
– NFTs 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 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.
Besøk oss på hjort.no

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

Sjur Obrestad Gabrielsen
Advokatfullmektig
Tlf: 95 48 01 02
E-post: sjgab@hjort.no
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