
Årsmelding Telenor Xtra 2017 ( fotballfritidsordning).
Telenor Xtra:

Vår fotballfritidsordning er godkjent som en del av NFFs satsing på fotballfritidsordninger. NFF 

presenterer bl.a. tilbudet slik: 

«Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt vil 

dette også påvirke kvaliteten i toppfotballen. Telenor Xtra vil gi et godt og kvalitetssikret tilbud til 

barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode. Satsingen på FFO blir

en viktig bærebjelke i NFFs satsing på barne- og ungdomsfotball fremover.»

Antall deltakere har gjennom året 2017 vært på mellom 26-28 deltakere. Når det gjelder fordeling 

på kjønn, er andelen jenter på noe over 20%. 

I løpet av 2017 har: 

• FFO personalet deltatt på kompetanseutvikling av trenere/leder

• Utdelt gratis utstyrspakke (treningstøy) til alle spillere og trenere

• FFO personalet deltatt på nasjonale spillerutviklingstiltak i regi av NFF og Norsk 

Fotballtrenerforening. 

Vårt dagsprogram:

Mandag og torsdag.

14.00- 14.45- I klubbhus, måltid med frukt og grønt, aktiviteter og klargjøring til trening. 

14.45- 16.00- Fotballtrening (NorDan-hallen eller kunstgressbanen)

Personal:

Det har i løpet av 2017 vært 6 medarbeidere på FFO.  

Dette har vært:

Atle Gursli                  (trener 1, torsdag)

Eivind Ramsli             ( trener 2,  torsdag) 

Stian Stenberg (leder, trener 1 mandag)

Chris Brogeland (trener 2, mandag)

Mariann Eike ( Klubbhus, matansvarlig, mandag og torsdag tom juni 2017)

Signe Vigdis E Stenberg ( Klubbhus, matansvarlig, mandag og torsdag fom aug 2017)

En stabil, positiv gjeng som har gjort en flott jobb på Telenor Xtra. Et personal med god dekning i 

forhold til idrettspedagogikk og fotballfaglig kompetanse.



I klubbhuset:

Deltakerne har blitt møtt med brødmåltid når de kommer på FFO. Måltidet har vært hovedsaklig 

brødmat med sunt pålegg supplert med frukt og grønnsaker. Vi har også i løpet av 2017 hatt  noen  

varme måltider. Dette har vært populært.  

Treningene:

Januar – mars: 20 treninger gjennomført i NorDan-hallen

April- juni     : 23 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi

August – november : 22 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi

November- desember: 11 treninger gjennomført i NorDan-hallen

Det vil si at vi i løpet av 2017 har gjennomført 76 treningsøkter ( 45 utendørs og 31 innendørs). 

Andre tiltak:

• Vi har utviklet et tett samarbeid med både Kvinesdal FFO og Eiger FFO.

• Vi hadde besøk av Kvinesdal FFO i februar .

• Vi hadde besøkte av Eiger FFO i april og besøkte Eiger FFO i oktober.   

• Det er gjennomført kurs/ kompetanseheving av personal.

Økonomi:

Driftsresultat for 2017 endte på  et overskudd på  kr.  13 405. 

Annet:

Telenor Xtra (FFO)  takker for all positiv støtte og positive bidrag i løpet av 2017

Februar 2018

Stian Stenberg

Leder Telenor Xtra


