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SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND

Det er avholdt diverse møter med fagavdelingene (elite og utvikling) og
markedssiden i NFF gjennom året. De fleste via Teams. Tema for møtene har
vært:
•

LEDER: Elin Nicolaisen er leder i NFT.
Foto: Ivar Thoresen

STYRET I NORSK
FOTBALLTRENERFORENING (NFT)
HAR I 2020 BESTÅTT AV FØLGENDE:
Leder:
Nestleder:
Tiltaksleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Elin Nicolaisen
Stian Theting
Siv Gjesdal
Margunn Haugenes
Lars Bohinen
Dag Opjordsmoen
Bjørn Frode Strand

MØTER

Det er avholdt fem ordinære styremøter
i løpet av året. Grunnet koronasituasjonen og restriksjoner i den
forbindelse ble bare styre-samlingen i
januar gjennomført som fysisk møte.
Alle de fire andre styremøtene ble
gjennomført digitalt på Teams:
•

•
•
•
•

Styremøte nr. 1/20:
Søndag 19. og mandag 20. januar.
Styresamling med styremøte og
strategiarbeid, Thon Hotel Oslo
Airport
Styremøte nr. 2/20:
Onsdag 8. april (Teams)
Styremøte nr. 3/20:
Torsdag 18. juni (Teams)
Styremøte nr. 4/20:
Torsdag 17. september (Teams)
Styremøte nr. 5/20:
Torsdag 17. desember (Teams)

I tillegg ble det gjennomført et
ekstraordinært styremøte mandag 2.
november knyttet til usikkerheten rundt
gjennomføring av Cupfinaleseminaret
2020.
Varamedlemmer har vært innkalt til alle
styremøter. Utover møtene har det vært
kontakt mellom AU (arbeidsutvalg),
styremedlemmer og daglig leder via
Teams.
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•
•

•
•
•

Planlegging av det 32. Cupfinaleseminaret med program for etterutdanning
og ordinært seminar, fagpersoner og levering knyttet til en hybrid løsning
(fysisk tilstedeværelse og digitalt tilbud). Cupfinaleseminaret måtte
utsettes.
Planlegging av et eget barnefotballseminar i regi NFF, Norsk Tipping og NFT
på Meet Ullevaal/Ullevaal stadion en lørdag i mai. Ble avlyst.
Invitert inn og gitt bidrag til arbeidet med reform på utdanning og
etterutdanning av lisenstrenere – Egen samling under Talentleiren til NFF i
Porsgrunn.
Omkring innhold og annonsering i magasinet Fotballtreneren og nettsider
(med markedsavdelingen)
Samarbeid med NFF og Norsk Tipping rundt eget program for GRASROTtrenere gjennom NFT (med markedsavdelingen)
En rekke møter knyttet til arbeidet med ulike protokoller for fotballaktivitet
under pandemien, sammen med øvrige interesseforeninger.

Norges Fotballforbund er en helt sentral og god samarbeidspartner for NFT.
Foreningen opplever at man blir tatt mer på alvor, i større grad blir involvert i
saker som handler om fotballtrenere og utdanning, og at NFF bidrar aktivt med
å skaffe foreningen mer-inntekter gjennom annonsering og samarbeidsavtaler.
I tillegg er NFF med og skaper Nordens største møteplass for fotballtrenere,
Cupfinaleseminaret og bidrar til utgivelsen av magasinet Fotballtreneren (snart
35 år!) samt innhold til foreningens nettsider.
NFF gir et viktig og årlig driftsbidrag og har også bidratt til å sikre foreningen
gode samarbeidsavtaler med blant andre Norsk Tipping, Nike og Thon Hotels.

SAMARBEID NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NIH er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av Cupfinaleseminaret.
Muligheten til å dra veksler på trenerstudentene (som studerer fotball som
del av sin bachelor-utdanning) under seminaret er en vinn-vinn situasjon hvor
studentene får verdifull erfaring på arrangement og anledning til å være en
del av denne store årlige møteplassen for fotballtrenere. NIH var planlagt som
arena for deler av det 32. Cupfinaleseminaret i desember, som dessverre måtte
utsettes på grunn av korona-pandemien.

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL-SPORT

Norsk Fotballtrenerforening samarbeider godt med NTF-Sport om deler av
det faglige innholdet på Cupfinaleseminaret. Av årsaker som allerede er nevnt
ble dette planleggingsarbeidet krevende i 2020, på grunn av usikkerheten
rundt årets Cupfinaleseminar, om det kunne gjennomføres og eventuelt
i hvilken form. NTF-Sport viste hele veien stor vilje og fleksibilitet i dette
arbeidet, til tross for utfordringene. Det innebar også gode og viktige bidrag
fra NFT-Sport i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av den
digitale impulssamlingen, som ble arrangert som en erstatning for utsatt
Cupfinaleseminar i desember.
NTF-Sport har også bidratt med gode og viktge fagartikler i Fotballtreneren
gjennom året.
Teddy Moen og Ivar Thoresen var invitert til NTFs referanseseminar i forbindelse
med NFFs talentleir i Porsgrunn i august.

•
DAGLIG LEDER: Teddy Moen er daglig leder i
NFT. Foto: Ivar Thoresen

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
administrativ ansvarlig for det 32.
Cupfinaleseminaret
• Fotballkonsulent Ronny Geson
Gunnarsson har vært engasjert
i forhold til samarbeidsavtaler,
annonser til Fotballtreneren og
nettsider, representasjon og virket
som «PR-mann» utad.
• Ivar Thoresen har gjennom Ivar

MEDLEMMER
NFT hadde pr. 31.12.2020 til sammen
ca. 3 000 medlemmer (hvorav ca. 30
oppholder seg i utlandet):
• Ca. 1 600 individuelle medlemskap
• Ca. 1 200 klubbmedlemskap
gjennom 72 klubber
• Ca. 200 grasrot-medlemskap

•

•

•

Thoresen AS s vært engasjert
som redaktør/journalist for
magasinet Fotballtreneren og
nettsidene fotballtreneren.no,
fotballtreneren.no/grasrottrener og
cupfinaleseminaret.no, samt andre
oppgaver knyttet til markedsføring,
informasjon og kommunikasjon.
Rolf Åge Børresen har
vært engasjert i forhold til
medlemsrekruttering primært, men
har også bidratt som medhjelper
på NFTs arrangement/tiltak. Hans
engasjement ble avsluttet 30.
september.
Jan Otto Solberg har vært engasjert
i forhold til samfunnsansvar,
trenerdatabasen og administrativ
oppfølging rundt medlemskap og
kontingent. Hans engasjement ble
avsluttet 30. september.
Reidar Schjei har levert artikler
til fotballtreneren.no og NFTs
facebook-side (ca. 6 500 følgere
ved årsskiftet).
Rolf Teigen var engasjert
som faglig koordinator av
etterutdanningsseminaret under
det 32. Cupfinaleseminaret fra
1.oktober til og med 31. desember.

Vi har i løpet av året fått 120
individuelle medlemskap og ca. 40
grasrot-medlemskap. Ca. 250 er meldt
ut eller strøket på grunn av manglende
adresser eller betaling av kontingent
(tilbake fra 2018). Dette er første gang
på svært mange år at NFT har hatt en
netto tilbakegang på medlemskap.
Covid-19 usikkerhet samt økningen av
medlemskontingenten for individuelt
fra kr 800,- til kr 1 000,- samt utsettelse
av Cupfinaleseminaret var nok
medvirkende grunner til dette.

NFT ÅRSRAPPORT 2020

SAMARBEID ANDRE INTERESSEORGANISASJONER

NFT har ikke hatt egne møter med andre interesseorganisasjoner dette året, men
man har vært invitert sammen med NTF, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen,
NISO til å ta del i en rekke viktige tiltak knyttet til protokoller for fotballaktivitet i
ulike målgrupper.

NFT opplever at NFF i større grad ser
verdien i å invitere foreninger til tiltak,
høringer og bidrag til saker av felles
interesse for norsk fotball.

•

•

•

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.
Regnskap er gjennomført av
Eksakt Regnskapsservice as (Sven
Stenersen, Thomas Flottorp og
Marie Flottorp).
Revisjon er gjennomført av
Revisjon Sør as (Leif Sørensen og
Margot Solheim Friestad).

Som en følge av usikkerheten rundt
NFTs aktivitet og økonomi på grunn av
Covid-19, og ikke minst usikkerheten
rundt Cupfinaleseminaret 2020,
besluttet styret etter innspill fra daglig
leder i løpet av sommeren å terminere
alle konsulentavtalene for personer
knyttet til NFT-administrasjonen, og
innlede reforhandlinger med noen av
dem.
Store deler av administrasjonen var
også samlet i Kristiansand to dager
tidlig i januar for å planlegge årets
arbeid. NFT-administrasjonen har også i
løpet av året hatt møter på Teams.

Ordningen med Klubbmedlemskap
fortsetter å bidra til medlemsvekst.
72 klubber har benyttet seg av dette
tilbudet i 2020 (7 nye klubber og 6
meldt ut av ordningen i løpet av 2020),
hvor man får 10 medlemmer til prisen
av 8 (to gratis).
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:

ÅRSMØTE NFT
Årsmøtet i NFT var opprinnelig planlagt gjennomført på Thon Hotel
Storo i Oslo tirsdag 31. mars.
Men også dette satte koronaen en stopper for. For første
gang i historien ble dermed årsmøtet i NFT gjennomført digitalt
via Teams. Møtet ble avholdt tirsdag 5. mai med totalt 26
stemmeberettigede deltakere.
Årsmøtet vedtok et forslag om at kontingenten for individuelt
medlemskap blir redusert med 50% for medlemmer over 67 år.
Styrets forslag til strategiplan for NFT for perioden 2020-2022 ble
enstemmig vedtatt.
Mathias Haugaasen og Knut Tørum ble takket av etter mange års
godt arbeid i styret i NFT. Siv Gjesdal og Lars Bohinen kom inn som
nye i styret.
I forbindelse med årsmøtet var det også planlagt enten å se en
playoff-finale om EM-billett mellom Norge og Israel eller Skottland,
gitt at Norge hadde slått Serbia i semifinalen noen dager tidligere. I
motsatt fall var det planlagt et fagseminar etter årsmøtet.
Verken playoff-semifinaler, finale eller fagseminar ble det noe av,
som følge av Covid-19.

DET 32. CUPFINALE-SEMINARET
Det 32. Cupfinaleseminaret ble først planlagt
gjennomført 19. – 21. november 2020, i forbindelse
med avviklingen av Cupfinalen for kvinner og NMfinaler for de aldersbestemte klassene.
I takt med utviklingen av korona-situasjonen ble det
planlagt endringer i både datoer og konseptet gjennom
sommeren og høsten. Planen var å lage et «hybridseminar» med
• Etterutdanningsseminar for lisenstrenere torsdag
10. – fredag 11. desember
• Ordinært seminar lørdag 12. - søndag 13.
desember
Altså en blanding av digitalt og fysisk seminar, og
hvor man også delte etterutdanningsseminaret og det
ordinære Cupfinaleseminaret på to ulike arenaer (Thon
Hotel Storo og Norges idrettshøgskole.)
I tillegg skulle man tilby et digitalt Cupfinaleseminar
over 3 timer (TV-produksjon) lørdag 12. desember som
skulle sendes ut til klubbhus over hele landet. Hvor
man ønsket å samle trenere til en «impulssamling».
Dette skulle gjøres sammen med Norsk Tipping.
Men 13. november så NFT ingen annen mulighet enn
å utsette hele Cupfinaleseminaret 2020. De strenge
restriksjonene i Oslo på det tidspunkte gjorde det
umulig å gjennomføre. Alle påmeldte deltakere fikk
som følge av dette refundert sin deltakeravgift.
Utsettelsen/avlysningen falt innenfor myndighetenes
kompensasjonsordning for avlyste idretts- og
kulturarrangementer, og NFT har etter søknad fått
innvilget koronastøtte for bortfall av forventede
inntekter.
Det ble gjort en svært god jobb med denne søknaden,
og dette var svært viktig for foreningens økonomi,
ettersom Cupfinaleseminaret er en av foreningens
viktigste inntektskilder.

WEBINAR: I juni arrangerte NFT sitt første webinar, der barndomstreneren Alf
Ingve Berntsen snakket om fenomenet Erling Braut Haaland. Her er Berntsen
sammen med sine unge Bryne-spillere, inkludert Erling Braut Haaland, under
Cupfinaleseminaret for noen år siden. Foto: Ivar Thoresen

Målet for NFT nå er å komme tilbake med «tidenes
beste» Cupfinaleseminar i 2021.

WEBINAR OM FENOMENET ERLING
BRAUT HAALAND

FEM TRENER-/LEDERTREFF PÅ
ULIKE STEDER I LANDET

Mandag 15. juni inviterte NFT til et webinar om «Fenomenet
Erling Braut Haaland». Den digitale fagsamlingen var det første
tiltaket av denne typen i foreningens historie. Alf Ingve Berntsen
– som var Haalands trener i ti år gjennom oppveksten på Bryne
– var invitert for å snakke om Haalands vei gjennom barne- og
ungdomsfotballen, i samtale med NFTs daglige leder Teddy Moen.
Ca. 40 deltok på det drøyt to timer lange seminaret, som må
betegnes som en suksess. Dette var et bevis på at NFT evner å ta
grep og finne andre måter å bidra med faglig påfyll på, i en tid hvor
det ikke er mulig å møtes fysisk.

I samarbeid med Thon Hotels og Joymo gjennomførte
NFT i løpet av høsten fem trener- og ledertreff på
ulike steder i sør-Norge. Temaet for samlingene var
«Godt utviklingsarbeid. Hvordan inspirere spillere og
trenere?»
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Trener- og ledertreffene ble arrangert i Bergen, Oslo,
Lillestrøm, Kristiansand og Stavanger. Planlagte
samlinger i Tønsberg, Skien og Halden måttes avlyses
grunnet restriksjoner.

NFT ÅRSRAPPORT 2020
PROGRAMLEDERE: Teddy Moen og Arne Møller var programledere for den digitale impulssamlingen.

DIGITAL IMPULSSAMLING – «NY TID!
NYE TANKER! VÅR SJANSE?»
Da Cupfinaleseminaret 2020 ble besluttet utsatt, startet
umiddelbart planlegging av en digital faglig impulssamling
i komprimert form som et lite plaster på såret for de
mange som hadde sett fram til et nytt og spennende
Cupfinaleseminar.
Samlingen ble gjennomført over tre timer (kl. 12-15) lørdag
12. desember, som en «live-sending» fra Media City Bergen,
streamet på nett til påmeldte deltakere (ca. 250 påmeldte),
og med et begrenset antall til stede fysisk i Media City.
Samlingen var gratis for alle påmeldte deltakere på
Cupfinaleseminaret og medlemmer i NFT. Norsk Tipping var
NFTs medarrangør av «Ny tid! Nye Tanker! Vår sjanse?», og
programmet ble trygt loset gjennom av Arne Møller, selv NFTmedlem. Med daglig leder Teddy Moen som Co-vert.
Under det faglige programmet bidro Jan Peder Jalland fra
NFF og Øyvind Iversen fra Norsk Toppfotball-Sport.
Programmet ellers inkluderte bl.a.:
• Renate Blindheim - første kvinnelige trener i
toppfotballen
• Alf Ingve Berntsen - aktuell med ny bok om det unike
Bryne-miljøet som Erling Braut Haaland ble utviklet fra
• Pappatrenere - velsignelse eller problem for norsk
fotball?
• Tonje Sagstuen fra Norsk Tipping om Grasrottreneren
• Ståle Solbakken – hilsen fra vår nye landslagssjef
• Tippekonkurranse med Arne Scheie
• Innslag ved NFT-medlem og imitator Johan Øiestad
NFTs priser til Årets unge trener og Årets trenerildsjel ble
også delt ut under samlingen.

DIGITAL SAMLING: NFT arrangerte digital impulssamling
lørdag 12. desember, som et lite plaster på såret for det utsatte
Cupfinaleseminaret.

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

Ivar Thoresen (for Fotballtreneren) og Geson
deltok på seminar om vold og trusler i fotballen
på Ullevaal stadion 26. februar.
Ivar Thoresen deltok for Fotballtreneren på NFFs
forbundsting i Oslo 7. og 8. mars.
Teddy Moen og Ivar Thoresen deltok på NTFs
referanseseminar i Porsgrunn 9. – 11. august.
Teddy Moen og Ivar Thoresen deltok på NFFs
talentleir i Porsgrunn 9. – 11. august.

NFT hasr vært invitert til en rekke arrangementer
gjennom året som enten har måtte avlyses eller som
er blitt avholdt via Teams eller Zoom. Det betyr at
det har vært svært begrenset representasjon i 2020
sammenlignet med et «normalår».
FOTBALLTRENEREN NR 1 2021
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SAMFUNNSANSVAR
MYSA er NFTs samfunnsansvar-prosjekt (CRS), 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. På grunn av
pandemien, ble det umulig å gjennomføre kursvirksomhet, og
fokuset ble endret til å tilby et e-læringsprogram til de ca. 20
MYSA Academy TOTs (stab av veiledere) og Mathare Unitedtrenerne. Dette ble gjort i et samarbeid med Sports Path, et
e-læringsmiljø under ledelse av Robin M. Russel, tidligere ansatt
på utdanningsavdelingen i The FA.
NFT bidro også til at Henry Majale (Academy Director) fikk tatt
utdannelsen «UEFA Certification in Football Management»,
som ble avsluttet digitalt høsten 2020. NFT er stor takk skyldig
til Per Ravn Omdal som i stor grad lyktes med å finne en
finansiering av denne utdannelsen.
NFT har også bidratt med masse treningsutstyr og fotballer til
MYSA gjennom året i samarbeid med Nike Norge og en rekke
klubbmiljøer (Sørlandet) og privatpersoner som har donert
utstyr.

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
har dreid seg om tre forhold:
•
•
•

Ugyldige oppsigelser
av arbeidskontrakter /
avskjedigelsesliknende forhold.
Manglende utbetaling av
godtgjørelse/lønn/frynsegoder.
Uskikket opptreden fra trener.

I mars og april kom et nytt forhold
på agendaen: Permittering av
fotballtrenere.
Da Norge «stengte ned» etter 12.
mars, valgte en god del klubber å gå
til permittering av ansatte. Dette ble i
stor grad akseptert av mange ansatte.
Likevel ble det stilt spørsmålstegn ved
grunnlaget for permittering ved flere
saker som NFT fikk, både i topp- og
breddefotballen. NFT bidro i flere saker,
og ble også involert i et par saker
hvor klubber valgte å gå til kollektivt
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NFT fikk også overskuddet (kr 40 000,-) fra mosjonsløpet
FLØY-Mila på Flekkerøya til prosjekter. Sammen med flere
donorer og vipps-inntekter, fikk man inn ytterligere kr 30 000,-.
I samarbeid med bedriften CEMO solgte NFT over 900
julepakker til inntekt for MYSA-programmet i november og
desember. Det ga en inntekt på ca. 270 000 kroner.

VIKTIG BIDRAGSYTER: NFT er stor takk skyldig til Per Ravn Omdal i
forbindelse med MYSA-prosjektet. Foto: Ivar Thoresen

lønnskutt som et av flere tiltak for å
sikre virksomhetens økonomi.
Daglig leder Teddy Moen har ved flere
anledninger i 2020 vært ute i media og
markert NFTs syn og holdninger i saker
hvor trenere har vært involvert.
Det gjelder blant annet sakene:
• NFFs oppsigelse av landslagssjef
Lars Lagerbäck
• Vikings behandling av Bjarne
Berntsen, som ikke fikk fullføre sin
kontakt som hovedtrener. I dette
tilfellet ble det også satt søkelys
på dualmodellen, da Berntsen i
praksis ble avsatt av en annen
organisasjon enn den han var
ansatt i.

men i de fleste tilfellene forsøker disse
likevel å opptre løsningsorientert og
konstruktivt når NFT kommer på banen.
Derfor er NFTs tilstedeværelses vært
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.

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 kunnskapsnivået om
arbeidsrett og respekten for treneren
som ansatt ikke slik det burde være
blant mange klubber og klubbledere,

VIKTIG PARTNER: Claude A. Lenth og
advokatfirmaet Hjort DA er viktig partner for
NFT i forbindelse med konfliktsaker.

FOTBALLTRENEREN BLE UTGITT I FIRE UTGAVER I 2020:
•
•
•
•

FT nr. 1/20 (utgitt ca. 26. februar) – 100 sider
FT nr. 2/20 (utgitt ca. 17. juni) – 100 sider
FT nr. 3/20 (utgitt ca. 1. oktober) – 100 sider
FT nr. 4/20 (utgitt ca. 17. desember) – 100 sider

Med 100 sider ved hver utgivelse, består magasinet av mer fagstoff og
artikler enn noen gang.
Fotballtreneren er sendt til alle medlemmer, samarbeidspartnere, faste
abonnementer og NFF/fotballkretsene (ca. 3 000). Hver utgave er trykket
i et opplag på 3 400 eksemplarer. Restopplaget av magasinet brukes som
markedsføring i arbeidet med å rekruttere flere nye medlemmer til NFT, og i
arbeidet med samarbeidspartnere.
Fotballtreneren er i tillegg distribuert i digital utgave (for lesing på nett) til
alle landets drøyt 1 800 klubber og til grasrotmedlemmer i NFT, samt noen
digitale abonnenter.
Fotballtreneren er et av NFTs aller viktigste satsingsområder, og en
merkevare som er viktig for rekrutteringen av nye medlemmer til
NFT. Redaktør/journalist Ivar Thoresen, daglig leder Teddy Moen og
fotballkonsulent Geson på markedssiden er hovedansvarlig for produksjon
og utgivelse av Fotballtreneren.
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.

NETTSIDER

SAMARBEIDSPARTNERE
– KOMMERSIELT OG
ANNONSØRER

NFT ÅRSRAPPORT 2020

MAGASINET FOTBALLTRENEREN

Det er gledelig at man også i det
vanskelige året 2020 har lyktes med
å holde inntektene fra annonsører
og samarbeidspartnere på et høyt
nivå. 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, kommersielle
og forretningsmessige partnere):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norges Fotballforbund (NFF)
Norsk Tipping
Nike/Unisport
Thon Hotels
Obos
Haus
Hjort DA
Checkin
3v3 Norge
Skillrace
AVIS
Interplay Sports
ScanSport
Giovani
Cemo
Joymo
XPS/Sideline Sports
Aunt Mabel´s
ScandiHall
PostNord

Foreningen drifter i dag seks ulike nettsider:
•
•
•
•
•
•
•

www.fotballtreneren.no
www.fotballtreneren.no/grasrottreneren
www.cupfinaleseminaret.no
www.trenerdatabasen.no
www.fotballtrenerbutikken.no
www.fotballtreneren.no/mysa
www.fotballtreneren.no/online (ikke fullt operativ)

ANDRE
STØTTESPILLERE –
BIDRAG
(MYSA PROSJEKTET)

og flere facebook-sider:

•

•
•
•

https://www.facebook.com/trenerforeningen?fref=nf - hovedside
https://www.facebook.com/NFTgrasrottrener - grasrottrener
https://www.facebook.com/groups/296033047507455 - lukket gruppe

•

På hovedsiden fotballtreneren.no er legges det ut 5-6 artikler hver uke, som igjen
krysspubliseres til facebooksiden. Hovedansvarlig for dette er Ivar Thoresen.
Reidar Schjei, Jan Otto Solberg og Teddy Moen har også bidratt med artikler til
nettsidene og sosiale medier.

•

•

Cemo (1 000 gaveposer for salg
gitt gratis)
FLØY-Mila (overskudd fra
mosjonsløp på Flekkerøya)
Innsamling via Vipps blant
medlemmer og andre – FLØY-Mila
Fire lokale bedrifter i Kristiansand
ga kr 5000,- hver – FLØY-Mila
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FREMTIDSUTSIKTER

ÅRETS TRENERE FOR 2020 KÅRET
AV NFT:

Foreningens strategiplan 2020-2022 ble vedtatt på det digitale årsmøtet i mai.
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.

•

Årets unge trener: Even Sel,
Bryne FK
Årets trenerildsjel: Petter Johan
Pettersen, SK Baune og NFF
Hordaland

NFT jobber med en visjon om at NFT vil bidra til gode, trygge og utviklingsorienterte
fotballtrenere!
RESPEKT er UEFA og fotballens internasjonale kjerneverdi og grunnleggende for all
vår aktivitet. Respekt underbygges av verdiene Trygghet - Inspirasjon - Utvikling i vår
forening i norsk fotball – og som våre verdier.
ÅRETS UNGE TRENER: Even Sel fra Bryne
fikk prisen som Årets unge trener av NFT
under den digitale impulssamlingen i
Bergen i desember.

NFT er en forening i god forfatning selv om 2020 har vært et ekstra krevende år på
grunn av alle utfordringene korona-situasjonen har ført med seg. Det er grunn til å
forvente at disse utfordringene vil prege driften også i 2021.
Samtidig velger NFT å angripe disse utfordringene positivt, gjennom å se at det
også åpner opp nye muligheter, tvinger frem andre måter å tenke på, og utfordrer
oss til enda større kreativitet og oppfinnsomhet i vårt arbeid med å styrke trenerens
stilling og posisjon, og samtidig aktivt bidra til utvikling i arbeidet med å skape bedre
fotballtrenere i norsk fotball.
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.

ÅRETS TRENERILDSJEL: Petter
Johan Pettersen fikk prisen som Årets
trenerildsjel av NFT under den digitale
impulssamlingen i Bergen i desember.

ANDRE FORHOLD
Årets resultat er et overskudd på
kr 311 883,-*.
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
*Vil bli justert etter revisors
gjennomgang av årsregnskapet
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TAKK TIL
STYRET I NFT ØNSKER Å TAKKE FØLGENDE PERSONER:
• Daglig leder Teddy Moen som er tilbake for fullt etter en ny kreftoperasjone ved
Rikshospitalet i mars, og en påfølgende periode med 50% sykemelding.
• Ivar Thoresen for 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 32. 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 05/03-21
Styret i NFT
Elin Nicolaisen (s.)
Leder

Stian Theting (s.)
Nestleder

Margunn Haugenes (s.) Lars Bohinen (s.)
Styremedlem
Styremedlem

Siv Gjesdal (s.)
Tiltaksleder
Dag Opjordsmoen (s.)
1. varamedlem

Bjørn Frode Strand (s.)
2. varamedlem
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