ÅRSBERETNING 2019

Fotballgruppa Barn og Ungdom - Nordnes IL
Leder jan-mars: Maria Vea Lund
Leder mars-des: Øystein Grønlund Bekken
Fotballstyret BU, medlemmer og ansvarsområde:
Øystein Grønlund Bekken
o Leder
o Informasjonsansvar
o Kontakt NFF Hordaland og Bergen kommune
o Påmelding seriespill
o Utstyr/ballrom Nordnesbanen
Harald Engesæth
o Sportslig ansvar
Anders Haga
o Sportslig medansvar
Cathrine Gravdal
o Økonomi
o NIL-cup 2019
o Nøkkeladministrasjon
Sandra Pahr
o Jentefotball
o Lodd/bruktbod-ansvarlig NIL-cup 2019
Odd Soltvedt
o Sponsoransvarlig NIL-cup 2019
o Fadder for førsteklassingene med tanke på oppstart fotball-lag mars 2020
Andre kontaktpersoner:
o Dommer-koordinator : August Trønnes
o FIKS-ansvarlig og webansvarlig for fotballgruppa : Maria Vea Lund

MEDLEMMER OG MØTEVIRKSOMHET
Sesongen 2019 har vi hatt påmeldte lag i følgende klasser:
J7, G7, J8, G8, G9, J10, G10, G11, J12 (sammensatt m/Sandviken), G12
(sammensatt m/Djerv), G13 (sammensatt m/Djerv)
Pr 31/12/2019 hadde Fotballgruppa BU 110 aktive spillere (36 jenter og 74
gutter) og 32 trenere/lagledere. På førstetrinnet er det rapportert om ca 15
aktive medlemmer (de betaler ikke kontingent i år).
BU-styret har hatt 6 styremøter (23/1, 25/3, 29/4, 22/5, 20/8 og 24/10) i 2019.
Sittende BU-leder har deltatt på 3 møter i hovedstyret (april, sept, okt), samt på
fire ekstraordinære møter av ulik karakter.
BU Fotball har også stilt med leder og sportslig ansvarlig (sammen med
hovedstyreleder) på seminar og paneldebatt angående bredde- og
sentrumsutvikling i regi av Varegg Fotball 26/10.
SPORTSLIG AKTIVITET
Vårt eneste ungdomslag (G2006/G13 i 2019) pr dags dato slo seg sammen med
Djerv og teller ca 20 spillere, der vektingen er tilnærmet 50/50 Nordnes og
Djerv.
Den årlige Nordnesdagen ble avviklet 12/1 til glede for store og små. Cirka 75
barn i alle alderskull deltok. Barna ble delt inn i lag på tvers av årskull, og spilte
kamper i henholdsvis en omgang fotball og håndball. I tillegg var det bruktbutikk
med sportsutstyr og kafe. Avslutningen var en kamp mellom ungdommer og
foreldre, og alle barna i hallen fikk gratis pizza.
Klubbtreninger/futsalturnering ble gjennomført på tvers av kullene i
Nordneshallen 27/1 og 17/2, med trenere fra de ulike årskullene som ledet
øktene.
Nordnes var sterkt representert på Øystese-cup, og har i 2019 stilt med alle
barnelagene. De fleste overnattet, mens noen lag tok dagsturer. Vi fikk nesten
alle laga inn på samme helg, men pga høy deltakelse i buekorpset med

påhørende aktivitet i mai så stilte ett lag den andre helga. Nordnes utmerker seg
med både høyt sportslig nivå og mye fotballglede. Øystese elsker Nordnes og
Nordnes elsker Øystese.
J12 var hele sesongen 2019 påmeldt som Nordnes/Sandviken uten at det var
nødvendig med Sandviken-assistanse i mer enn ett par kamper. Samarbeidet la
grunnlaget for en sammenslåing som ble gjennomført 1.november. Laget teller
28 spillere der Nordnes er i mindretall med 6 spillere, men det er både Nordnesog Sandvikentrenere med i trenerteamet. Vi ser frem til et godt samarbeid.
G12 var sesongen 2019 påmeldt som Nordnes/Djerv, men det jobbes nå videre
mot et samarbeid med Varegg for 2020. Laget har hatt et høyt aktivitetsnivå med
mange cuper i tillegg til seriekampene.
G11 startet i år et treningssamarbeid med Djerv og vil gå inn i 2020-sesongen
som et samarbeidslag der Nordnes er noe i mindretall med tanke på spillere,
men der trenerteamet vil ha Nordnes-dominans.
Ellers har alle lagene våre deltatt på et utall aktuelle cuper. BU Fotball legger inn
anbefalte cuper i vårt årshjul, men det er også muligheter til å delta på flere
utenfor disse anbefalingene. Sentrale anbefalinger vurderes etter kvalitet
(rammer, spilletid og et sportslig nivå som matcher tverrsnittet av lagene våre).
Vi har stort sett noen lag representert på alle de sentrale cupene her i Bergen og
omegn.
Nordnes har inngått en årsavtale med Kniksen Akademiet for å kunne tilby våre
mest engasjerte spillere ekstra trening med høyere kompetanse på trenersiden.
BU Fotball ønsker tilsvarende satsing på jentesiden da Kniksen-akademiet i
skrivende stund bare er et tilbud for gutter i 11/12-årsalderen. Vi jobber mot å
utfordre Sandviken på dette, evt Kniksen Akademiet. Det er satt av like midler til
et evt jentetilbud som guttene i klassene G11 og G12 nå får.
Oppstart for G7 og J7 sesongen 2020 er planlagt i mars 2019. To trenere for
gruppen ble rekruttert i forkant av oppstart på ballspill via Maria Prestmo
(Leder Håndballstyret). Gruppen har kommet godt i gang og lederne i fotball- og
håndballgruppa tar sikte på et foreldremøte tidlig våren 2020 for å sørge for at
det blir nok trenere til både fotball og håndball for førsteklassingene.
NIL-CUP
NIL-cup 2019 ble arrangert 7.-8. og 14.-15. september, henholdsvis i strålende
sol og plaskende regn. Både nye gjestelag og gjestelag som har vært med i flere år
deltok. Ved rekruttering av deltakerlag merket vi konkurransen med både
serieturneringer for de yngste og stort tilbud av cuper generelt. Alle planlagte
årsklasser/puljer ble likevel avviklet. Totalt deltok 50 lag under cupen, herav 13
Nordneslag og 37 gjestelag. Det ble spilt 78 kamper. Tilbakemeldingene fra
deltakende lag var meget positive.

En detaljert oppsummering av erfaringer fra årets- og de foregående års cup kan
leses i "NIL-cup Erfaringsdokument pr 2019" (for alle med verv i klubben).
Tross færre deltakende lag totalt og ingen påmeldingsavgift for det yngste kullet
økte vi overskuddet for cupen sammenlignet med 2018. Hovedårsaken til økt
overskudd var en sterk økning i sponsorinntektene til cupen. Se også "Regnskap
NIL-cup 2019". Det er et mål å få sponset alle vareutgifter til neste års cup.
Vi hadde i år helt ferske klubbdommere som dømte mesteparten av kampene
under NIL-cup. Det ble lagt ned en kjempeinnsats i både fint og elendig vær!

KLUBBSAMARBEID
Det er tatt mange initiativ til samarbeid på tvers av sentrumsklubbene i 2019.
Våre fremste samarbeidsklubber er Djerv, Varegg og Sandviken og det er fra BU
Fotball sin side lagt ned mye innsats i å etablere god dialog med disse klubbene.
Vi har pr dags dato en uformell avtale med Djerv og Varegg om å opprettholde
kontakt en eller to ganger i løpet av året for å melde inn status for alle barnelag
og i god tid etablere kontakt/trenings-samarbeid før man eventuelt støter på
problemer med at lagene har for få spillere. Vi har nå flere tilfeller der det viser
seg at det er svært fruktbart å etablere et samarbeid på et tidlig tidspunkt slik at
man kan bli kjent i forkant av en eventuell uungåelig sammenslåing.
I år markerte laget DJE-NO-VA sitt 40-årsjubileum. Dette er en kameratgjeng
bestående av spillere anno 1949 fra Djerv, Nordnes og Varegg som har spilt
sammen i tykt og tynt.
Lørdag 2/11 inviterte de til «miniturnering» på Nordnesbanen der G13 - lagene
Nordnes/Djerv (to lag) og Varegg deltok.
G13 - lagene ble overrakt en sjekk pålydende NOK 5 000 pr moderklubb. Davy
Wathne stilte som speaker og det ble pølser og brus etter kampene.
En flott dag i klubbsamarbeidets ånd!
DOMMERUTVIKLINGSPROSJEKT
Ideen til prosjektet kom i desember 2018 etter at August Trønnes og daværende
leder i BU-styret Maria Vea Lund deltok på samling i NFF Hordaland for
dommerkontakter og klubbledere. Tema på samlingen var bl.a. rekruttering og
opplæring av nye dommere. August hadde allerede da signalisert et ønske om å

bidra, han har selv vært fotballspiller i Nordnes i mange år. August debuterte
våren 2019 som hoveddommer i 6. Divisjon menn og hadde debut som
assistentdommer i 3. Divisjon. I tillegg har han vært med på NFF Hordaland sin
dommerskole NORCORE, med uttak til NORCORE #1 Ung, og senere uttak til
NORCORE #1 Region Vest på Norway-cup.
På denne bakgrunnen vedtok BU-styret i januar 2019 en handlingsplan for
dommerutvikling i fotballgruppa for 2019-2020. August ble oppnevnt som
dommeransvarlig.
Klubbdommerkurs ble gjennomført i Krutthuset den 2/9 og der deltok en flott og
engasjert gjeng på syv 2006-gutter. Disse fikk prøve seg i praksis på NIL-cup
2019, og vil dømme flere kamper fremover i 2020.
Til neste år håper vi å få med en del jenter også. Per i dag har Nordnes IL tre
aktive rekrutteringsdommere. I tillegg til August, er det Anna Trønnes og Yngve
Torvik.
Sesongen 2019 har Nordnes IL hatt seks fotballag der klubben har ansvar for å
skaffe dommer til hjemmekampene. Nytt av året er at det er August som fordeler
kampene mellom dommerne i klubben. Dette medfører at trenerne og
laglederene nå slipper å ta ansvaret for dette selv, og utbetaling av honorar skjer
direkte fra BU-styret. Erfaringen er at denne ordningen fungerer godt.
TRENERUTVIKLING / KURSING
Vi har i år sendt én trener på Grasrot del 2 og to trenere på Tiki-taka seminar.
Det var mange som meldte sin interesser for delkurs 1 og 2, men tiden har nok
hentet oss inn. Kretsen sendte ut datoer sent, og de passet ikke særlig bra når det
var så kort frist. Det er et sterkt ønske fra BU Fotball at alle trenere får tilbud om,
og gjennomfører, delkurs 1 og om mulig delkurs 2.
Det er i 2019 gjennomført følgende møter og samlinger:
- Barnefotball-kveld i regi av kretsen 6/2
- Keepertrenerkurs i regi av kretsen 21/5
- Trener-workshop i regi av NF Academy 11/12
JENTESATSING
Sesongen 2019 hadde vi jentelag i årsklassene J7, J8, J10 og J12. Målet er 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.
Andre konkrete tiltak som har blitt gjennomført i 2019 er fellestrening i juni for
alle jentelagene. Formålet er å bygge miljø på tvers av lagene, også ved at de
yngste jentene får tildelt eldre faddere. På juni-samlinga fungerte de eldste
jentene også som instruktører, og vi avslutta med grilling og is oppe på takhagen.
I tillegg ble det i september gjennomført fellestrening for J7, J8 og J10 i regi av
Sandviken toppfotball. Sandviken-spillere viste ulike øvelser, og jentene våre fikk

utdelt baller, treningsnett, t-skjorte og autografkort av de Sandviken spillerne
som trente de.
2007-jentene i Nordnes har spilt fotball sammen siden 1. trinn og har markert
seg som ett av de beste lagene i byen. Når J12-sesongen nå er over, går jentene
ungdomsfotballen i møte i samarbeid med Sandviken. Fredag 1.nov ble slutten
på en epoke - og starten på en ny - markert med treningskamp mellom Nordnes
og Sandviken på Stemmemyren 1.november. IL Sandviken sørget for en flott
ramme rundt kampen, med innmarsj og fyrverkeri, spiller-opprop, musikk og
servering etter kampen. Det var også bra med liv på tribunen, med ivrig heiing
fra lojale NIL-supportere med en engasjert G12-tropp i spissen. Nordnes
avsluttet epoken med en eventyrlig 1-0 seier for bøkene!
Vi har i 2019 hatt en jentefotball-ansvarlig som i sitt 2011-kull har tilnærmet alle
jenter i klassen med på laget.
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).
Varmeovnen i ballrommet er reparert i år, noe som har sørget for at ballrommet
vårt er relativt tørt. Vi har nå et fungerende ballrom med tanke på klima, men
kapasiteten er fortsatt begrenset.
Nestleder i hovedstyret jobber med søknad om utbygging av tribune og lagerrom
for Nordnesbanens vestside, mens undertegnede jobber opp mot idrettsrådet for
å få tilgang på lagerrommet til venstre for ballrommet. Pr nå er det Akvariet sin
souvenir-butikk som disponerer denne.
Ballromstatus på Møhlenpris er at vi nå deler lager med A-laget. Det er m.a.o.
kapasitet å hente for 12-13 klassen, men i takt med behovet må vi være ute i god
tid med tanke på logistikken på Møhlenpris.
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 ligget noe under budsjett i 2019. Dette skyldes blant
annet lavere utgifter i dommerutviklingsprosjektet og ungdomssatsningen enn
planlagt. Dette er satsninger som videreføres i 2020. I tillegg ser vi at noen lag
har rom for å delta på flere cuper og alternative serier.
På inntektssiden har vi et overskudd i forhold til budsjett som følge av et godt
resultat fra årets NIL-cup. En betydelig økning i sponsormidler fra foregående år
var viktig for å sikre et overskudd fra cupen på ca kr 76 000.
Sittende hovedstyre i 2018-2019 v/sponsoransvarlig fikk gjennom søknad om
midler til nytt baneutstyr og klubben ble tildelt 50.000. Disse ble, med ett lite
tillegg, omsatt i to nye 5`er mål, nye 7`er-målnett og en flunkende ny Safepitch
3v3 - bane.
Vi fikk trykket opp 100 stykk NIL-capser i år i forbindelse med NIL-cup og ca
halvparten ble solgt under Øystese-cup 2019. Restlager ligger fortsatt på lager i
Krutthuset, og er fortsatt omsettelig for videre år.
Trenerhonorar har i 2019 vært kr 3 000 for lag som spiller 3er- og 5er-fotball og
kr 4 000 for lag som spiller 7er- og 9er-fotball. Ungdomslaget G13 fikk utbetalt
7000 i år, men det er ikke fattet et endelig vedtak på faste satser for ungdomslag,
og BU Fotball ønsker en vedtatt klubb-policy på dette, der honoraret påvirkes av
variabler som trenerutdanning og relevant erfaring.
Styret har gitt tilgang til rekvirering av ekstra baller til G12/J12/G13,
dommerfløyter til klubbdommerne og isposer+sportstape, men har ellers brukt
lite utover etablert klubbtøy-policy med tanke på rekvisita og utstyr av mindre
art.
Øystein G. Bekken
Leder BU Fotball mars 2019 - mars 2020
Nordnes IL

