Til påmeldte klubber

PROGRAM TERMINLISTE- OG MEDLEMSMØTE 12. og 13. JANUAR
NFF og DF minner med dette klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen om to
viktige dager ved inngangen til 2018. Vedlagt finner dere programmet.
Vi ser frem til viktige diskusjoner, konkrete og gode avklaringer og nyttige dialoger i vårt
sterke fellesskap.
Har dere spørsmål til samlingen, vennligst kontakt Rune Pedersen i NFF på
rune.pedersen@fotball.no eller Arne Knoph i Divisjonsforeningen på
arne@divisjonsforeningen.no
Spørsmål vedrørende overnatting / reise eller annet praktisk tas med Pramila Matthiasen på
pramila.matthiasen@fotball.no

Det offisielle programmet starter kl. 09.30 fredag 12.00 og avsluttes kl. 15.30 lørdag 13. –
Dette av hensyn til personer som skal reise med fly. Vi ber om at alle prioriterer tidspunktene
gjennom begge møtedagene.
Det kan dog komme endringer på de enkelte postene.
Vel møtt.

09.30 – 10.00

Innsjekk – registrering

10:00 10:30

Aktuelle saker (Nils Fisketjønn)
Sesongen 2018

10.30 – 11:00

- Spilleplan/NM
- Omberamming/baner
PN: Terminlistemøter

11.00 – 12.15

NT:

12.15 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.30

TV-kamper (Amedia/FM)

Sikkerhet ved kamper (Geir Ellefsen)
Media/presse (Jon Jamessen)

PN: Lisenskrav (Rune Nordhaug)
13.30 – 14.15
NT: Viktige stadionkrav (Ole Myhrvold)
PN:
14.30 – 16.00

- Sikkerhet ved kamper (Geir Ellefsen)
- Media/presse (Jon Jamessen)
NT: Terminlistemøter

16.15 – 16.45

Medisinske krav og hvorfor (Ole Myhrvold)

17.00 – 17.30

Turneringsbestemmelser 2018

17.30 – 18.45

Reisetilskudd/Sponsorater (Divisjonsforeningen)

19.30

Middag

PROGRAM DAG 2, MEDLEMSMØTE 13. JANUAR
Vi planlegger å avslutte det offisielle programmet kl. 15.30 av hensyn til klubber som skal
hjem med fly denne dagen. Divisjonsforeningens ledelse er til disposisjon for klubber som
ønsker egne samtaler utover lørdag ettermiddag. Vi oppfordrer også klubber til å avtale
samtaler med hverandre – der relevante caser – etter det offisielle programmet.
Det kan komme endringer i tidsskjemaet.

09:00:

Åpning, velkommen + oppsummering fredagens poster

09:15:

PostNord – våre tanker og satsinger i 2018

10:00:

Norsk Tipping – våre tanker og satsinger i 2018

10:45:

Ligadeltagerkontrakt – hva, hvorfor og hvordan

11:15:

NFFs Forbundsting 2018 – og aktuelle DF-saker (herunder bl.a. saken om
nedrykksprosenten i Norsk Tipping-ligaen)

11:45:

Reisekostnader og mulighet til besparelser både økonomisk og arbeidsmessig
gjennom DF-partnerne TravelNet og Thon – slik gjør du det

12:00:

Lunsj

12:45:

Doping – en utfordring også for fotballen og klubbene i Divisjonsforeningen
v/Halvor Byfuglien Antidoping Norge

13:15:

En felles samfunnssatsing?

13:30:

Kampfiksing – utfordringer, regler, regelverk og noen dårlige erfaringer v/Emil
Waters, juridisk rådgiver NFF

14:00:

Dommerkomiteen om nye regler, retningslinjer for sesongen 2018 – samt info

14:30:

Erfaringer fra ett år oppe (og hvordan bygger vi hverandre sterkere) – Elverum
om hva de tar med seg fra året i OBOS-ligaen ned i DF-fellesskapet.

15:15:

Oppsummering

15:30:

Avslutning

