
 

     

 
ÅRSBERETNING 2021 

Fotballgruppa Barn og Ungdom - Nordnes IL 
 

Leder jan-mars: Øystein Grønlund Bekken 
Leder mars-des: Elisabeth Mjøs 
 
Fotballstyret BU, medlemmer og ansvarsområde:  
 
Elisabeth Mjøs  
o Leder 
o Informasjonsansvar 
o Kontakt NFF Hordaland og Bergen kommune  
o Nøkkeladministrasjon 
 
Harald Engesæth  
o Sportslig ansvarlig 
 
Frode Berge 
o FIKS ansvarlig 
o Påmelding seriespill 
o Økonomi 
 
Sandra Pahr  
o Jentefotball  
o Lodd/bruktbod-ansvarlig NIL-cup 2021 
 
Øystein Grønlund Bekken 
o NIL-cup 
o Samarbeidslag  
 
Odd Soltvedt  
o Sponsoransvarlig NIL-cup 2021 
o Utstyr/ballrom Nordnesbanen 
 
Andre kontaktpersoner:  
o Økonomi: Ane Igland Nålsund  



o FIKS-ansvarlig og webansvarlig for fotballgruppen : Maria Vea Lund (Avviklet 
ansvar 31.12.21).  
o Ingvild Strøm Hansen:  Webansvarlig for fotball gruppen (i kominasjon med 
Maria gjennom 2021).  
  

  
 
MEDLEMMER OG MØTEVIRKSOMHET 
Sesongen 2021 har vi hatt påmeldte lag i følgende klasser: G7, J7, G8, J9, G9, G10, 
J10, G11, J12 (sammensatt lag med Varegg), G12, G13, (sammensatt lag med 
Djerv), G15 (sammensatt lag med Djerv). 
 
Registrerte medlemmer av BU fotball pr. 31.12.21:  184 (52 jenter, 132 gutter). På 
ballek var det totalt 20 medlemmer (9 gutter, 11 jenter). 
 
 
BU-styret har hatt 5 styremøter (25/1, 07/4, 06/5, 10/6 og 26/10) i 2021. 
 
Styreleder fra januar – april (Øystein) har deltatt på 2 møter i hovedstyret 
(26.01, 24.02). Sittende BU-leder har deltatt på 4 møter i hovedstyret i 2021; 
(24.02, 05.05, 18.08, 23.11) samt hatt ekstra møter med styreleder i NIL vedr 
saker knyttet til BU. 
 
SPORTSLIG AKTIVITET 
Våre ungdomslag (G2006/G15 i 2021 og G2008/G 13 i 2021) er per dags dato 
sammensatte lag med Djerv. Vektingen er litt i underkant av 50/50, hvor 
Nordnes spillere er noe færre enn 50% på disse lagene.  
 
Den årlige Nordnesdagen ble i 2021 ikke avviklet grunnet Covid. Pga 
restriksjoner og regler er det ikke mulig å gjennomføre eller planlegge denne 
dagen for våre barn og unge. Vi kommer sterkt tilbake forhåpentligvis i 2022 



 
CUPER 2021 
Nordnes var også i år sterkt representert på Øystese-cup, og har i 2021 stilt med 
samtlige barnelag. Øystese cup ble i 2021 flyttet fra mai til september pga Covid, 
men det satt ingen demper på stemningen!  
 
Pga restriksjoner og covid var det færre som overnattet på skolen enn vanlig, 
men mange lag tok dagsturer og arrangerte overnatting på egen hånd.  
Mesteparten av lagene fikk delta på samme helg, i strålende sol, godt humør og 
god stemning!  Nordnes utmerker seg på noen lag med høyt sportslig nivå, og 
tilfører cupen, laget og stolte foreldre mye fotballglede.  
 
Ellers har flere av barnelagene deltatt på ulike cuper i nærområdet, og 
rapporterer tilbake at det er utrolig kjekt å delta, de opplever mestring og 
idrettsglede! G2009 deltok blant annet på cup i regi av Hetlevik idrettslag på 
Askøy, og de hadde en veldig kjekk opplevelse som lag og for enkeltspillere. 
 

   
 

  
 
Trenerkoordinator 
I 2021 har barne- og ungdomslagene delt en trenerkoordinator stilling med 
senior laget. Avtalen har vært knyttet til en 50/50 deling, men i perioder har 
seniorlaget har større reelt behov enn 50% deltakelse og involvering fra Bjørn 
Ellingsen.  
 
For BU sin del, har oppfølging og fokus vært knyttet til ett av ungdomslagene 
våre (G2006), før det ble rekruttert egen ungdomstrener til dette laget. I samtale 
med Bjørn og BU styret ble vi enig om at fokus nå skulle flytte til G2008. Bjørn 
har tatt ansvar og opplegg for treningene. Laget presterer på høyeste nivå i 



serien, og 2 av spillerne er tatt ut på kretslaget. Begge lagene har gode lagledere 
og medtrenere knyttet til seg i foreldreapparatet, men hadde behov for 
ytterligere kompetanse for å styrke laget og gi enkeltspillere større utfordringer. 
Både 2006 og 2008 er sammensatte lag med Djerv og opplever godt samarbeid 
på tvers av klubber, både innad i lagene og på trenersiden. 
 
G2006 har i 2021 fått forsterket kompetanse på treninger via trenerkoordinator 
rollen, og etter første sesong en yngre trener med mye fotball erfaring og 
påbegynt trenerutdannelse via NFF. Dette har vært et godt tilskudd til 2006 
gruppen, og de har unngått frafall av spillere gjennom sesongen.  
 
BALL-LEK/HOPP OG SPRETT 
Oppstart ball-lek for G/J7 sesongen 2021 kom godt i gang, og per dags dato har 
de tellende ca 20 medlemmer i Spond. På trening kommer det rundt 15-18, men 
dette er nok en vanlig problemsstilling vi har blitt kjent med gjennom Covid 
årene.  Denne gruppen (2015) kullet, har trent fotball sammen ute på 
Nordnesbanen (i mangel på oppstart av Hopp og Sprett) som følge av et initiativ 
fra en av trenerne på kullet. Dette er et svært positivt initiativ i en tid hvor flere 
mistet sitt treningstilbud.   
 
Førskolebarna (2016 kullet) har gjennom første sesong i 2021 ikke hatt et tilbud 
om Hopp og Sprett inne i Nordneshallen slik som vanlig pga Covid. I september 
når tilbudet startet opp igjen, var det imidlertid stor suksess og mange glade 
interesserte barn som ville trene sammen. Instruktør ble rekruttert av leder i 
fotball styret med oppfølging fra både håndball og fotball underveis. Leder for 
henholdsvis fotball og håndball avholdt foreldremøte ved oppstart. 
 
 
COVID-19 
Koronasituasjonen har vedvart inn i 2021. Noen lag har fått begrensninger i 
treningsaktivitet, kamper og turneringer. I tillegg har det vært flere 
smitteutbrudd på Nordnes skole over flere trinn. Dette har nødvendigvis gitt 
noen utfordringer også knyttet til å kunne gjennomføre regelmessige treninger, 
planlagte samlinger og kamper. Vi har ikke registrert særlig frafall fra våre yngre 
lag som kan relateres til begrensninger i aktiviteten knyttet til korona. 
 
NIL-CUP 
NIL-cup 2021 ble arrangert 4-5 september og 11-12. september.  Utfordringen 
for dette års arrangement var at mange (av Nordnes sine) lag havnet i 
karantene/isolasjon rett i forkant og delvis under cupen. Foreldre stilte likevel 
opp med brettede ermer på dugnad, og cupen ble gjennomført i stor stil men da 
dessverre uten en del av Nordnes-lagene. 2013, G2011, G2009 og J2009 fikk 
deltatt, mens J2011, G2010, 2014 og 2012 – lagene dessverre ikke fikk spilt dette 
året. Det må også påpekes at vi, med ett unntak, klarte å gjennomføre alle 
oppsatte puljer takket være innsatsen fra trenere/lagledere som fikk inn nok lag 
og de foreldre som stilte på dugnad selv om eget barn ikke fikk deltatt. Tusen 
takk til alle! 
 



Både nye gjestelag og gjestelag som har vært med i flere år deltok. 42 lag deltok i 
de 66 kampene som ble spilt under turneringens to helger og vi hadde lag fra 11 
ulike klubber. I rekrutteringsfasen av deltakerlag merket vi konkurransen med 
både serieturneringer for de yngste og noen andre lokale cuper. Det viser seg 
hvert år at rekrutteringsarbeidet må starte før sommeren, gjerne med muntlig 
kontakt under seriespill før sommeren og evt ved oppfølgende telefoner. 
 
Tilbakemeldingene fra deltakende lag var meget positive, selv om årets 
gjennomføring for Nordnes-lagene kunne vært større om ikke så mange var 
rammet av Covid på disse tidspunktene.  
  
En detaljert oppsummering av erfaringer fra årets- og de foregående års cup kan 
leses i "NIL-cup Erfaringsdokument pr 2021" (for alle med verv i klubben).   
 

  
 

                 
 
 



  
 
 
KLUBBSAMARBEID 
 
Det er tatt mange initiativ til samarbeid på tvers av sentrumsklubbene i 2021. 
Våre fremste samarbeidsklubber er Djerv, Varegg og Sandviken og det er fra BU 
Fotball sin side gjennom mange år lagt ned mye innsats i å etablere god dialog 
med disse klubbene.  
 
Vi har fremdeles en muntlig avtale med Djerv og Varegg om å opprettholde 
kontakt i løpet av året for å melde inn status for alle barnelag og i god tid 
etablere kontakt/trenings-samarbeid før klubben/klubbene står i fare for å ikke 
ha nok spillere. BU fotball tar en aktiv rolle i å motivere trenere/lagledere til å 
opprette samarbeid på tvers av klubber på et tidlig mulig tidspunkt. 
 
I 2021 har vi hatt samarbeidslag på G2006 (Djerv), G2008 (Djerv)og J2009 
(Varegg. I 2022 er det også søkt om samarbeidslag på G2010 (Djerv) og G2009 
(Djerv). Både i 2011 og 2012-kullet er det også opprettet kontakt med en av våre 
nærmeste naboklubber.  
 
For en liten sentrumsklubb som Nordnes er det viktig for oss å etablere et 
samarbeid tidsnok til at vi ikke mister spillere i så stor grad at vi ikke klarer å 
opprettholde et fotballtilbud til våre barn og ungdom. De fleste lag bør etablere 
kontakt med ett av våre nærmeste lag i løpet av de to årene man spiller 7`er – 
fotball (10- og 11-årsklassen). 
 
DOMMERUTVIKLINGSPROSJEKT 
 
August Trønnes som gjennom 2019 og delvis 2020 hadde ansvar for 
dommerutviklingsprosjektet, har i 2021 vært i militæret og dermed ikke hatt en 
rolle i NIL. Dommerprosjektet er derfor satt på vent og klubben har pr dags dato 
ingen aktive rekruttdommere.  
 



TRENERUTVIKLING / KURSING 
 
Vi har i år ikke hatt trenere/lagledere på kurs gjennom NFF. Det har vært få kurs 
arrangert fra kretsen i vårt område, og restriksjoner knyttet til Covid har også 
påvirket mulighetene for å rekruttere til videre kompetanse utvikling.  
 
Vi har gjennom trenerkoordinator-rollen til Maximilian Luedy/Bjørn Ellingsen 
forsøkt å arrangere møter og samlinger, men i aktuelle perioder hvor det har 
vært mulig for trenerkoordinator å stille har det pga restriksjoner og 
antallsbegrensinger ikke vært gjennomførbart. 
 
JENTESATSING 
 
Sesongen 2021 hadde vi jentelag i årsklassene J7, J9, J10 og J12. Målet er 
fremdeles at vi skal ha jentelag på alle trinn i barnefotballen. Gruppen på trinnet 
må veldig gjerne trene til samme tid på samme dag, men vi ønsker kjønnsdeling 
så tidlig som mulig og senest når de får treningstid på Nordnesbanen. Noen 
utfordringer vi ser er at noen av kullene er veldig få jenter, og vi ser da etter 
muligheter for å sammenslåinger på jentesiden på tvers av årsklasser. J9 og J10 
slår seg sammen i 2022. 
 
Vi hadde planlagt en jentesamlingsdag mot slutten av sesongen i 2021, men pga 
restriksjoner og Covid har denne ikke latt seg gjennomføre.  
 
Både BU styret og trenere jobber strategisk og med et langsiktig fokus for å 
beholde flest mulig jenter i fotballen. 
 
 
 
ADMINISTRATIVT 
 
Banen er nå, etter vedtak fra kommunen, åpen og tilgjengelig for offentligheten 
døgnet rundt. Rammene for organisert fotballvirksomhet i Nordnes IL er 
imidlertid uendret. 
 
Pr dags dato klarer vi å holde oppe ønsket treningsmengde opp mot den 
kapasiteten vi har på Nordnesbanen. De fleste får de treningstidene de ønsker, 
med forbehold om deling av bane. Vi har liten kapasitet generelt sett, men 
trening på små flater er ofte øvelser med god gevinst vi bør tilstrebe, så deling av 
bane er et greit alternativ. Når lagene nærmer seg oppstart på 7`er sesong bør de 
ha tilgang til full bane minst en halv time i uka, helst en time. Særskilt i 
overgangen mellom spilleformene har lagene større behov for å utnytte hel bane 
(Nordnesbanen 5->7 og halv bane Møhlenpris 7->9). 
 
Nestleder i hovedstyret jobber fremdeles med søknad om utbygging av tribune 
og lagerrom for Nordnesbanens vestside, og i dette tilfellet er fremdriften 
forsinket som følge av manglende svar fra Bergen Kommune.  
 



BU-styret har hatt som mål å sikre kunnskapsoverføring til framtidige 
styremedlemmer på en best mulig måte. Innføringer som det forrige styret 
initierte med tanke på erfaringsnotater (Nordnesdagen, NIL-cup ++) er 
videreført/vedlikeholdt, og sikrer forutsetning for best mulig gjennomføring av 
nevnte arrangementer og annet.  
 
ØKONOMI 
 
Utgiftene til BU Fotball har lagt noe under budsjettet for 2021. Sannsynligvis 
skyldes dette lavere utgifter til ulike arrangement og deltakelse på aktiviteter 
grunnet Covid.  Vi har heller ikke fått arrangert noen dager som f.eks jentedag i 
Nordneshallen eller annet gjennom året 2021, og dette påvirker budsjettet 
positivt.  
 
På inntektssiden har vi et overskudd i forhold til budsjett som følge av et godt 
resultat fra årets NIL-cup. Viktige sponsormidler sikret et overskudd på NIL cup 
på ca kr.40.000.  
 
Styret har gitt tilgang til rekvirering av ekstra baller til G2007, hvorav G2008 fikk 
arve ballene fra G2007. Noen mindre utgifter til dommerfløyter til 
klubbdommerne, isposer, sportstape, men har ellers lite utover etablert 
klubbtøy-policy med tanke på rekvisita og utstyr av mindre art. 
 
 
Elisabeth Mjøs 
Leder BU Fotball 
Nordnes IL 
 


