ÅRSRAPPORT 2021
FOR NORSK FOTBALLTRENERFORENING

FOR ARBEIDSÅRET 01.01 til 31.12 2021

Innkalling til årsmøte
i Norsk Fotballtrenerforening
Årsmøtet avholdes tirsdag 19. april kl. 19.00 – 21.00 via Teams
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.

Sakliste på årsmøtet i NFT:

1.
2.
3.

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. Gjennomgang av foreningens
budsjett
10. Valg
11. Utdeling av priser

Forslag til årsmøtet kan tas ut på
foreningens hjemmeside:
www.fotballtreneren.no

Påmelding:
Påmelding gjøres til daglig leder
Teddy Moen i NFT pr. e-post – teddy.
moen@fotballtreneren.no - innen
mandag 18. april.
Årsmøtet er gratis og åpent for alle
medlemmer av NFT. Alle påmeldte
får tilsendt møtelink på e-post eller
egen link.
Årsmøtedokumentene publiseres på
fotballtreneren.no senest én uke før
årsmøtet.

Med hilsen
Styret i Norsk Fotballtrenerforening
Elin Nicolaisen (s)

Siv Gjesdal (s)

Lars Bohinen (s)

Bjørn Frode Strand (s)

leder

tiltaksleder

styremedlem

2. varamedlem

Stian Theting (s)

Margunn Haugenes (s)

Dag Opjordsmoen (s)

nestleder

styremedlem

1. varamedlem

Samarbeid Norges Fotballforbund
Det er avholdt diverse møter med fagavdelingene (topp-fotball
& landslag og utvikling & aktivitet) og markedssiden i NFF
gjennom året. De fleste via Teams, men også noen fysiske
møter i Oslo. Tema for møtene har vært:

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

Styret i Norsk
Fotballtrenerforening (NFT)
har i 2021 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

• Planlegging av det 32. Cupfinaleseminaret med program for
etterutdanning og ordinært seminar, fagpersoner og levering
i dagene 2.-4. desember. Etterutdannings-seminarets
første dag gikk som planlagt. Dag to måtte gjøres digital og
ordinært Cupfinaleseminar avlyses på kort varsel grunnet
korona-restriksjoner.
• Planlegging og gjennomføring av et eget grasrottrenerseminar i regi NFF, Norsk Tipping og NFT på Meet
Ullevaal/Ullevaal stadion lørdag 12. juni.
• Invitert inn og gitt bidrag til arbeidet med reform på
utdanning og etterutdanning av lisenstrenere – samtaler med
Per-Mathias Høgmo, Mathias Haugaasen, Rolf Teigen m. flere.
• Omkring innhold og annonsering i magasinet Fotballtreneren
og nettsider (med markedsavdelingen)
• En rekke møter knyttet til arbeidet med ulike protokoller for
fotballaktivitet under pandemien, sammen med øvrige
interesseforeninger under Lise Klaveness sin ledelse.
• Bidro til å sette opp møter (via Teams) med tre sentrale trenerdirektører i europeisk fotball; Les Reed (tidl. Technical director i
0Ythe FA), Peter Rudbæk (tidl. Trenersjef i DBU) og Frank Ludolpf
(treneransvarlig UEFA). Møtene var målrettet inn mot visjonen om
et fremtidig nasjonalt senter for norsk fotball.
• Invitert og deltok sammen med NFF og øvrige
intersseorganisasjoner på møter på Gardermoen og befaring på
Sand for et fremtidig nasjonalt anlegg for norsk fotball.

Det er avholdt fire ordinære styremøter
i løpet av året. Grunnet koronasituasjonen og restriksjoner i den
forbindelse ble bare styremøtet i
forbindelse med Cupfinaleseminaret
gjennomført som fysisk møte. Alle de
tre andre styremøtene ble gjennomført
digitalt på Teams:
•
•
•
•

Styremøte nr. 1/21:
Torsdag 8. april (Teams)
Styremøte nr. 2/21:
Torsdag 26. august (Teams)
Styremøte nr. 3/21:
Onsdag. 6. oktober (Teams)
Styremøte nr. 4/21:
Torsdag 3. desember
(Meet Ullevaal og Teams)

Varamedlemmer har vært innkalt
til alle styremøter. Utover møtene
har det vært kontakt mellom AU
(arbeidsutvalg), styremedlemmer og
daglig leder via Teams.

VELLYKKET SEMINAR: Preben Stai fra Norsk Tipping (fra venstre),
NFFs Bo Folke Gustavson og daglig leder Teddy Moen i NFT, var alle
godt fornøyde med både program, gjennomføring og oppslutning
rundt det digitale grasrottrenerseminaret fra Ullevaal stadion lørdag
12. juni. Foto: Ivar Thoresen

Norges Fotballforbund er en helt sentral og god
samarbeidspartner for NFT. Foreningen opplever at vi blir tatt
mer på alvor, og i stadig større grad blir involvert i saker som
handler om fotballtrenere, utdanning og etter-utdanning.
Gjennom samarbeidet bidrar NFF aktivt med å skaffe foreningen
merinntekter gjennom annonsering og samarbeidsavtaler. I
tillegg er NFF medarrangør på Nordens største møteplass for

fotballtrenere, Cupfinale-seminaret. NFF bidrar også
til utgivelsen av magasinet Fotballtreneren (35 år nå!),
distribusjon av digital utgave til alle landets klubber,
samt med 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/Unisport og
Thon Hotels.

Administrasjonen

Samarbeid Norges Idrettshøgskole
NIH er ikke lenger en sentral samarbeidspartner
i forbindelse med gjennomføringen av det årlige
Cupfinaleseminaret, selv om lærekrefter og tidligere
NIH-studenter en viktige bidragsytere. Muligheten
til å dra veksler på trenerstudentene (som studerer
fotball som del av sin bachelor-utdanning) var i
mange år en vinn-vinn situasjon hvor studentene fikk
verdifull erfaring på arrangement og anledning til å
være en del av denne store årlige møteplassen for
fotballtrenere.

Samarbeid
Norsk Toppfotball-Sport

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

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

Norsk Fotballtrenerforening er meget tilfreds med
NTF-Sport på det flotte bidraget de gir til det faglige
innholdet på Cupfinaleseminarets etterutdanning (for
de øverste lisensene). Det har vært inspirenede og
lærerikt å se landets to ledende kompetansemiljøer
innen fotball (NFF Toppfotball & landslag og NTFSport) jobbe samlende for å gi kunnskap til landets
fremste fotballtrenere.
NTF-Sport har også bidratt med flere gode og viktge
fagartikler i Fotballtreneren gjennom året.
Norsk Fotballtrenerforening har et klart ønske om
en enda bedre relasjon og samarbeid med Norsk
Toppfotball og har tatt flere initiativ for dette. Begge
bør ha interesse av dette.

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

Samarbeid
andre interesseorganisasjoner

• 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.

NFT har ikke hatt egne møter med andre
interesseorganisasjoner dette året, men man har
vært invitert sammen med NTF, Toppfotball Kvinner,
Divisjonsforeningen (nå Norsk LIGA-forening) og
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. Og tar iniativ
til dette. Bra!

• Ivar Thoresen har gjennom Ivar 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 marekdsføring,
informasjon og kommunikasjon.
• Reidar Schjei har levert en rekke artikler til
fotballtreneren.no og NFTs facebook-side.

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

Medlemmer
NFT hadde pr. 31.12.2021til sammen ca. 3 030
medlemmer (hvorav ca. 35 oppholder seg i
utlandet):
• Ca. 1 550 individuelle medlemskap
• Ca. 1 300 klubbmedlemskap gjennom 82
klubber
• Ca. 180 grasrot-medlemskap
Vi har i løpet av året fått 148 individuelle (basis)
medlemskap og ca. 35 grasrot-medlemskap.
Ca. 220 er meldt ut eller strøket på grunn
av manglende adresser eller betaling av
kontingent. Koronasituasjonen gjorde det også
i 2021 krevende å opprettholde ønsket vekst i
medlemstallet. Antallet utmeldelser har vært
høyere enn normalt, noe som må tilskrives den
usikre situasjonen rundt pandemien. Dette er
noe som NFT må ta på alvor, og en tredn det
må jobbes hardt for å snu nå i etterkant av
pandemien.
Samtidig har det vært en gledelig økning i
antallet klubbmedlemskap (over 80 klubber!),
noe som gjør at medlemsmassen totalt sett er
rimelig stabil. Ti nye klubber er kommet til med
klubbmedlemskap i løpet av året.
Flertallet av innmeldelser skjer via foreningens
nettsider og ved påmeldingen til det årlige
Cupfinaleseminaret.

Faglig virksomhet
NFT har dette året gjennomført følgende fagtiltak:

Årsmøte NFT
Årsmøtet i NFT ble gjennomført digitalt via Teams
tirsdag 13. april. Møtet ble gjennomført med så
mange som 63 stemmeberettigede deltakere og tre
observatører til stede.
Før det formelle årsmøteprogrammet var det en
samtale mellom NFTs daglige leder Teddy Moen og
daværende seksjonsleder for topptrenerutdanningen
i Norges Fotballforbund, Per-Mathias Høgmo.
Temaet for samtalen var trenerutdanning og
trenerrollen.
NFTs styre for 2021 ble etter enstemmige valg
seende slik ut: Leder Elin Nicolaisen (gjenvalgt for
2 år), nestleder Stian Theting (gjenvalgt for 2 år),
tiltaksleder Siv Gjesdal (ikke på valg), styremedlem

Margunn Haugenes (ikke på valg), styremedlem
Lars Bohinen (ikke på valg), 1. varamedlem Dag
Opjordsmoen (ikke på valg), 2. varamedlem Bjørn
Frode Strand (gjenvagt for 2 år)

Grasrottrenerseminaret
Over 1 000 deltakere var påmeldt til det digitale
grasrottrenerseminaret som NFF lørdag 12. juni
arrangerte i samarbeid med Norsk Tipping og Norsk
Fotballtrenerforening.
Det var første gang dette seminaret ble arrangert,
også dette arrangementet måtte gjennomføres
digitalt fra Ullevaal Panorama.
Med Helene Husvik som programleder ble deltakerne
loset gjennom en halvannen times direktesending
fra Ullevaal stadion med et variert og ikke minst
relevant fagprogram for både grasrottrenere og
andre trenere.
Etter at grasrotambassadør i UEFA og tidligere
fotballpresident Per Ravn Omdal hadde ønsket
velkommen med en klar og tydelig appell
rundt viktigheten av grasrotfotballen ble ballen
spilt videre til Håkon Grøttland og Bo Folke
Gustavson i NFF – to av de sentrale arkitektene
bak den nye spillerutviklingsplanen for barne- og
ungdomsfotballen.
Vert Helene Husvik fulgte opp med en samtale
med landslagssjef Ståle Solbakken før hun ledet
en paneldebatt med overskriften «Hvorfor er
grasrottrenerutdanningen så viktig for barne- og
ungdomsfotballen?»
Her deltok både landslagskaptein Maren Mjelde og
påtroppende U23-landslagstrener Ingvild Stensland,
sammen med grasrottrener Solveig Skumlien
Nilsen fra Kjelsås og mannen bak podkasten
«Papptrenere», Eirik Øiestad.
Avslutningsvis presenterte daglig leder Teddy Moen
i NFT og Preben Stai fra Norsk Tipping det nye
konseptet «Årets grasrottrener», der hele fotballNorge kan være med på å nominere, stemme fram
og kåre Årets grasrottrener i Norge.

Trenerkvelder i Agder
NFT Agder og Teddy Moen inviterte høsten 2021 til
tre trenerkvelder til en sosial arena og fotballfaglig
debatt på Håndverkeren i Kristiansand.
Arrangementene ble gjennomført 14. september,
12. oktober og 16. november med ulike tema og
forskjellige gjester.
Alle kveldene hadde et besøk på mellom 50-70
lokale trenere, og engasjementet var stort. Tiltakene
er en del av et større arbeid for å skape et større
lokalt engasjement blant trenere som på sikt bør

bety flere medlemmer i NFT og deltakere på NFTtaltak også nasjonalt.

Det 32. Cupfinaleseminaret

Sannsynligvis hadde NFT et tap på mellom kr 300
000-400 000 på denne avlysningen.
Målet for NFT planlegger for å komme tilbake med
«tidenes beste» Cupfinaleseminar i 2022, 24. – 26.
november i Oslo.
I tillegg blir et helt nytt tiltak; Cupfinaleseminaret
Vår, gjennomført som «et plaster på såret» for
avlysningen, i forbindelse med NM-finalen for herrer
(Cupfinalen 2021) fredag 29. og lørdag 30. april.
Cupfinaleseminaret har UEFA B-lisens trenere som
fremste målgruppe.

KLAR TIL START: NFT-leder Elin Nicolaisen klar til å åpne
Cupfinaleseminaret 2021, mens Meet-salen fylles opp.
Foto: Ivar Thoresen

Det 32. Cupfinaleseminaret ble planlagt gjennomført
2.-4. desember 2021, etter at Cupfinaleseminaret
2020 måtte avlyses på grunn av korona-situasjonen.
Seminaret ble plangt ut fra følgende forutsetninger,
med et fysisk seminar på Meet Ulleval:
• Etterutdanningsseminar for lisenstrenere torsdag
2.-fredag 3. desember
• Ordinært seminar fredag 3.-lørdag 4. desember
Med rundt 700 fotballtrenere påmeldt, ble seminaret
fulltegnet flere uker før oppstart og alt så veldig
bra ut. Men pandemien hjemsøkte oss også i
2021 og fikk konsekvenser, skulle det vise seg.
Cupfinaleseminaret 2021 ble derfor ikke helt som
planlagt. Da det kom nye korona-restriksjoner fra
regjeringen mens etterutdanningsseminaret allerede
var i gang (på ettermiddagen torsdag 2. desember)
– og bare timer før det ordinære Cupfinaleseminaret
skulle starte – fikk vi store utfordringer. Beklageligvis
var det ingen annen utvei enn å avlyse det ordinære
Cupfinaleseminaret, men takket være iherdig
innsats fra mange både i NFT og NFF, klarte vi å
få fullført etterutdanningsseminaret gjennom et
digitalt program for de rundt 250 deltakerne på
dag to (fredag 3. desember fra kl. 09.00-20.00).
Dette sikret deltakerne de nødvendige timene med
etterutdanning – som mange var avhengige av for å
opprettholde sin trenerlisens.
Avlysningen har naturlig nok også medført mye
merarbeid for NFT i etterkant, med oppfølging
av både leverandører, bidragsytere og deltakere.
Alle de rundt 450 påmeldte deltakerne til ordinært
seminar fikk refundert påmeldingsavgiften fullt ut i
løpet av kort tid. Samt delvis dekning av utlegg til
hotellovernatting.

FRAMTIDSBILDET: Lise Klaveness snakket blant annet om
trenerutdannelse og framtidsbildet. Foto: Ivar Thoresen

Representasjon
NFT har vært representert/til stede på følgende
arrangement:
I et år som fortsatt var sterkt preget av en
pandemi, har det vært redusert representasjon
og møtevirksomhet gjennom NFT.
Teddy Moen og Ronny Geson Gunnarsson var
likevel til stede på en rekke tiltak både lokalt og
nasjonalt.
NFT har 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 2021
sammenlignet med et «normalår».

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.
Pandemien gjorde at permittering av
fotballtrenere også var et tema også i 2021.
Daglig leder Teddy Moen har ved flere
anledninger i 2021 vært ute i media og
markert NFTs syn og holdninger i saker hvor
trenere har vært involvert.
Det gjelder blant annet sakene:
• Saken i Strømsgodset mot hovedtrener
Henrik Pedersen (medlem)
• Saken i Viking FK/Viking ASA mot
hovedtrener Bjarn Berntsen (medlem)
Utover disse sakene, som hadde stor nasjonal
interesse, har NFT gjennom året fulgt opp en
rekke medlemmer på alle nivåer i norsk fotball
med godt resultat. Dette er en meget viktig
arbeide. Og et virke ingen andre organiasjoner
i norsk fotball burde vie mer oppmerksomhet
og respekt. Å ivareta stillingsvernet av
fotballtrenere er helt avgjørende i en
fotballvirksomhet som i større grad blir
preget av en forsterkning av «kast og bruk»
mentalitet.
Fortsatt er kunnskapsnivået om arbeidsrett
og respekten for treneren som ansatt ikke
slik det 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 vært viktig.
Tilbakemeldingene fra våre medlemmer i
disse sakene er entydige. NFT gir trygghet og
god støtte! Og tilbakemeldingen er gode!
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.

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 de siste årene
vært å rulle ut kursaktivitet for trenere i Mathare.
På grunn av pandemien, har det vært vanskelig 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
United-trenerne. Dette ble gjort i et samarbeid med
Sports Path, et e-læringsmiljø under ledelse av Robin
M. Russell, tidligere ansatt på utdanningsavdelingen
i The FA. Nå en av verdens fremste på e-læring av
fotballtrenere.
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.
I samarbeid med bedriften CEMO solgte NFT over
900 julepakker (a kr 300,-) til inntekt for MYSAprogrammet i november og desember. Det ga
en inntekt på ca. 250 000 kroner. Man fikk også
overskuddet fra mosjonsløpet «FLØY-mila» som ble
avholdt på Flekkerøya i september.

ENGLAND: Englands tidligere landslagssjef Sven-Göran
Eriksson bidro med en signert engelsk landslagsdrak til NFTs
draktauksjon, som Geson var initiativtaker til.

NFTs draktauksjon
Etter initiativ fra NFTs PR-mann Geson ble det
i november/desember gjennomført en stor
draktauksjon til inntekt for NFTs nye trenerfond.
Geson brukte høstmånedene til å møte en rekke

nasjonale og internasjonale fotballegender
som omfavnet formålet og valgte å bidra med
signerte spillertrøyer til draktuaksjonen, som
innbrakte
kr 70 000,-.
Norsk Fotballtrenerforening ønsker å stimulere
til utviklingen av enda flere fremragende
fotballtrenere og trenermiljøer over hele
landet. Derfor oppretter vi nå NFTs Trenerfond.
Gjennom trenerfondet ønsker vi å støtte
medlemmer som søker kunnskap, inspirasjon
og faglig påfyll i større miljøer, nasjonalt eller
internasjonalt.
Målet med draktauksjonen er å sikre NFTs
TRENERFOND en egenkapital på 150 000 kroner,
slik at fondet kan være operativt fra og med
2023.

NR. 2 • JUNI 2021 • 35. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

HEGE RIISE
LEVER UT

DRØMMEN
OM ENGLAND

STOPPEN SK

ER USTOPPELIG

NFT ÅRSMØTE OG ÅRSRAPPORT 2020 • PER-MATHIAS HØGMO OM TÅKEFYRSTER
NY HELHETLIG PLAN FOR SPILLERUTVIKLING • SONEFORSVAR • LANDSLAGSTRENERE OG BESTEKOMPISER • JENTESPRANGET PÅ ULLEVAAL • KJENNETEGN
PÅ TALENTUTVIKLINGSMILJØER • TRENING AV MENTALE OG PERSONLIGE
EGENSKAPER • CUPFINALESEMINARET 2021 • BRYAN KING • NYE BØKER

Nettsider

NFT ÅRSMØTE • TRENERSJEFENS SPALTE • TRENINGSMETODIKK • TØFT Å VÆRE
TOPPTRENER • HVOR ER DET BLITT AV DRIBLERNE? • LEK, LØKKEFOTBALL OG
SMÅLAGSSPILL • DU SKAPER DIN EGEN FLAKS • KEEPERNES JAKT PÅ BALANSE
CUPFINALESEMINARET 2021 • KLUBBMEDLEMSKAP I NFT • ÅRETS GRASROTTRENER
FOTBALLTRENERE OG PENSJON

Foto: GETTY IMAGES

FOTBALLTRENEREN NR 1 2021

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.

Magasinet Fotballtreneren
NR. 1 • MARS 2021 • 35. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

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.
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Foreningen driftet i 2021 seks ulike nettsider:

Tekst her

NR. 3 • SEPTEMBER 2021 • 35. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

NR. 4 | Des. 2021 | 35. Årgang | Løssalg kr 129,-

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

Landslagsskolen

I PRAKSIS
NILS ARNE EGGEN 80 ÅR • DEBATTEN OM NORSK FOTBALL • TALENTLEIREN:
LANDSLAGSSKOLEN I PRAKSIS • SVENNIS TIL CUPFINALESEMINARET •
FOTBALLTRENERE OG SPARING • HVEM BLIR ÅRETS GRASROTTRENER? • REVISJON
UEFA B-LISENS • ANDREAS MORISBAK OM SMÅLAGSSPILL • PRESTASJONEN I
MENTALT PERSPEKTIV • FOTBALL, LIKESTILLING OG MANGFOLD

ØHILs oppskrift for

god jentefotball
Overarbeidet, underbetalt,
men lykkelig

Snøfnuggtreneren

og flere facebook-sider:

Har vi rett
pensum?

Foto: IVAR THORESEN

Fotballtreneren ble utgitt i fire utgaver også i
2021:
•
•
•
•

FT nr. 1/21 (utgitt ca. 16. mars)
FT nr. 2/21 (utgitt ca. 21. juni)
FT nr. 3/21 (utgitt ca. 20. september)
FT nr. 4/21 (utgitt ca. 14. desember)

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/

• 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 det publisert
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.

Mediestrategi – Ny logo/profil

Tekst her
NR. 4 | Des. 2021 | 35. Årgang | Løssalg kr 129,-
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Samarbeidspartnere
– Kommersielt og annonsører
Det er gledelig at man også i det krevende året 2021
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
ALD Automotive

Andre støttespillere
– Bidrag(MYSA prosjektet)
CEMO (donert 1 500 gaveposer for salg av NFT)
I løpet av 2021 ble det gjort et stor arbeid
med NFTs kommunikasjonsstrategi for årene
framover, inkludert utarbeidelse av ny logo og
profil, opprydding i antall nettsider og arenaer
på sosiale medier.
Dette arbeidet ble ledet av Ivar Thoresen, i
samarbeid med Teddy Moen, og er konkretisert
gjennom følgende:
• Ny logo og profil ble lansert i forbindelse
med Cupfinaleseminaret 2021.
• Fotballtreneren nr. 4/2021 kom med et nytt
uttrykk – med ny logo og profil implementert
• Alle nettsider samles under en fane –
fotballtreneren.no – som den rendyrkede og
tydelige inngangen til vår arena på nettet
(Nye fotballtreneren.no lansert i mars 2022)
• En konto på Facebook
• En konto på Instagram
• En konto på Twitter
Gjennom disse grepene håper vi å gjøre NFT
tydeligere og mer synlig på alle flater, og
enklere kunne kommunisere våre budskap til
en hver tid.

Årets trenere
Årets trenere for 2021 kåret av NFT:
• Årets unge trener: Magnus Meling, Fredikstad FK
• Årets trenerildsjel: Jan Eddie Hansen, FK Eik
Tønsberg og NFF Vestfold
NFT har også deltatt aktivt i kåringen av «Årets
Grasrottrener» 2021, sammen med Norsk Tipping
og NFF. Årets Grasrottrener ble Ola Lyngvær,
Clausenengen.

ÅRETS UNGE TRENER:
Magnus Meling, Fredikstad
FK

ÅRETS TRENERILDSJEL:
Jan Eddie Hansen, FK Eik
Tønsberg og NFF Vestfold

Fremtidsutsikter
Foreningens strategiplan 2020-2022 ble vedtatt
på det digitale årsmøtet i mai 2020.
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.
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.
NFT er en forening i god forfatning selv om
2021 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 litt inn i
2022.
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.
Arbeidet med ny strategiplan for neste
treårsperiode, 2023-2025, gjøres i løpet av 2022
og vil behandlet på årsmøtet i 2023.

Takk til
Styret i NFT ønsker å takke følgende personer:
• Daglig leder Teddy Moen som ufortrødent
har jobbet iherdig, profesjonelt og nærmest
altoppslukende for NFT, til tross for at han måtte
gjennom en ny tøff runde med kreftbehandling
mot slutten av 2021.
• Ivar Thoresen for innsatsen som redaktør av
Fotballtreneren og fotballtreneren.no.
• Administrasjonen med Ronny Geson Gunnarsson
og Geir Åge Olsen 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!

Andre forhold/økonomi
Årets resultat er et overskudd på kr 455 010,-.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes
det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
2021 ble med det et svært godt økonmisk år for
NFT – med et overskudd bedre enn i 2020 og bedre
enn budsjett. Dette må i stor grad tilskrives en
svært god jobb av Teddy Moen og Geir Åge Olsen
med søknad om koronakompensasjon for den
delen av Cupfinaleseminaret som måtte avlyses,
og de økonomiske konsekvensene det hadde.
NFT fikk innvilget en søknad som ga foreningen
740 000 kroner fra kompensasjonsordningen. Det
ble også gjort en meget god jobb i forhandlinger
med leverandører og hotell i forbindelse med
avlysningen, samtidig som alle påmeldte fikk
refundert sin påmeldingsavgift og deler av
utleggene for hotell.

Valgkomité
Leder
Medlemmer		
og Øyvind Larsen
Varamedlem

Einar Sigmundstad
Melissa Wiik-Kovàcs
Ingen

Oslo, 9. april 2022
Styret i Norsk Fotballtrenerforening
Elin Nicolaisen (s)
leder

Siv Gjesdal (s)
tiltaksleder

Lars Bohinen (s)
styremedlem

Stian Theting (s)
nestleder

Margunn Haugenes (s)
styremedlem

Dag Opjordsmoen (s)
1. varamedlem

Bjørn Frode Strand (s)
2. varamedlem

SAK 6
Innkomne forslag
Forslag 1
Endring av tittel på daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening
Forslaget er fremmet av styret i NFT
I foreningens vedtekter står følgende under § 5 (styret), tredje ledd:

§ 5 Styret
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av leder, nestleder, tiltaksleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer, alle valgt for to år av
årsmøtet (jfr. § 4).
Styret engasjerer daglig leder og redaktør av ”Fotballtreneren” som kan møte i styremøte, men uten
stemmerett.

Motiveringen for forslaget legges frem på årsmøtet av Styreleder Elin Nicolaisen:
Årsmøtet vedtok våre 2020 en ny strategiplan for NFT for årene 2020-2022 (3 år):

Trygghet, inspirasjon og utvikling
Fotballtrenere mot felles mål
Strategiplan 2020-2022
Her er en gjengivelse av deler av planen:
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 seniorkompetanse. 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

Antall medlemskap
- 3400 medlemmer innen utgangen av 2020
- 1700 BASIS-medlemskap
- 1300 KLUBB-medlemskap (ca. 80 klubber)
- 400 GRASROT-medlemskap
-

3800 medlemmer innen utgangen av 2021
1750 BASIS-medlemskap
1350 KLUBB-medlemskap (ca. 85 klubber)
700 GRASROT-medlemskap

-

4100 medlemmer innen utgangen av 2022
1800 BASIS-medlemskap
1400 KLUBB-medlemskap (ca. 90 klubber)
900 GRASROT-medlemskap

Omsetning i kroner
- Over 6,6 mill. kroner innen 2020
- Over 7,0 mill. kroner innen 2021
- Over 7,3 mill. kroner innen 2022

Administrative ressurser
2020 - 1,5 årsverk/ansatte
(Daglig leder + prosjektleder CFS) + 1,5 årsverk i
innleide konsulenter (div tjenester)
2021 - 2 årsverk/ansatte
(Generalsekretær + administrativ leder) + 1,5 årsverk i
innleide konsulenter (div tjenester)
2022 - 2 årsverk/ansatte
(Generalsekretær + administrativ leder) + 2 årsverk i
innleide konsulenter (div tjenester)

Egenkapital
Til enhver tid tilsvarende en årslønn for ansatte i
foreningen
- 2020: 1,3 millioner
- 2021: 1,6 millioner
- 2022: 1,9 millioner

Motivering for forslaget:
Styret i NFT utlyste 1. april 2022 en ny stilling i NFT
som administrativ leder – med påtenkt oppstart i en
100% stilling fra 1. august 2022. Les mer her:
https://fotballtreneren.no/trenerjobber/ledigetrenerjobber/?job_id=6246165c694e0
Et ledd i dette er at nåværende daglig leder flyttes
over i en rolle som generalsekretær. Fortsatt som
leder av administrasjonen i NFT, men den nye
administrative lederen vil ta over svært mange av de
daglig leder-oppgavene som er i dag. Men at de blir
et samspill mellom disse, og en overlevering i året
som kommer.
Stillingen som generalsekretær vil speile
NFTs ambisjon om å videreutvikle foreningens
synlighet, tilstedeværelse og plass i norsk fotball.
Generalsekretæren vil gis mer tid og anledning til
å jobbe politisk, fagpolitisk, med å bygge allianser,
øke antall medlemmer og ikke minst sikre bedre
rammer for en positiv utvikling av NFT som en
interesseorganisasjon for fotballtrenere i Norge.
Trenerforeninger er under press over hele Europa.
Det er ingen grunn til å tro at NFT vil kunne opprette
og videreutvikle sin kollektive stemme for hele
trenerstanden i norsk fotball om man ikke klarer
å synliggjøre sin viktige tilstedeværelse for norsk
fotball.
Vi som er medlemmer og aktive kan godt mene det,
men realitetene der ute en annerledes. Og interessen
for fotballtrenerens trygghet, respekt og utvikling
deles ikke av alle. Det er en kamp vi må videreføre
med kløkt og plan, backet opp av ressurser.
Ytterligere motivering vil bli gitt i møtet.

