DIVISJONSFORENINGEN
Vi løfter fotballen – der du bor

Vi har med dette gleden av å invitere alle medlemsklubber i 2018 samt de nye i 2019
velkommen til årets femte store samling i Divisjonsforeningen

MEDLEMSMØTE CUPFINALEHELGEN
THON HOTEL OPERA LØRDAG 1. DESEMBER KL. 10.00-15.30
Fjorårets samling på «cupfinalelørdagen» hadde rundt 100 deltagere. Også i år blir
det fullt hus og saker og informasjon som både direkte og indirekte har stor betydning
for klubbens satsing og budsjett i 2019-sesongen:
•
•
•

Avdelingsoppsettet slippes både for PostNord- og Norsk Tipping-ligaen
Budsjettet mot klubbene i 2019
NFFs prioriteringer og tanker for neste år

I tillegg blir det flere saker både til inspirasjon og faglig nytte:
•
•
•

Elitedirektør Lise Klaveness og hennes tanker om vårt nivå
Norsk Tipping med nye tanker om samarbeidet
Utdeling av klubb-priser

• Sponsor-rådgiver Lasse Gimnes med faglig inspirasjon: «Mange leverer store
prestasjoner – ikke alle blir store profiler» (eller «hvordan bygge merkevare
som løfter sponsorinntektene…»)
Så blir det selvfølgelig aktuelle Divisjonsforenings-saker både til inspirasjon og
diskusjon og selvfølgelig Thon Hotel Operas fantastiske lunsjbuffet, Både i lunsjen og
i «den uformelle møteplassen» etter samlingen blir det god mulighet til
erfaringsutveksling og gode diskusjoner klubbfolk i mellom 😊).
Samtidig er dette en sentral del av en helg stappfull av muligheter fra NFFs
lederseminar fredag (se info fotball.no) til og med cupfinalen for menn søndag.
(se detaljert program for medlemsmøtet og hva som ellers skjer på neste side)
Divisjonsforeningens medlemsmøte, inkl lunsj, er gratis for klubbene, men klubbene
dekker selv evt reise, overnatting samt evt cupfinalebilletter (600,- pr stk).

SE MER PRAKTISK INFO OG PÅMELDING NESTE SIDE
Har dere spørsmål eller innspill, ta kontakt med Arne (arne@divisjonsforeningen.no /
97057400) eller Kari (kari.lindevik@divisjonsforeningen.no)

Med vennlig hilsen
Kari Lindevik (styreleder) og Arne Knoph (daglig leder)

AVDELINGSOPPSETT – BUDSJETT – FOREDRAG – INSPIRASJON

DIVISJONSFORENINGEN
Vi løfter fotballen – der du bor

PRAKTISK INFORMASJON, MEDLEMSMØTET 1. DESEMBER
TID OG STED:
• Lørdag 1. desember kl. 10:00 – 15.30 / Thon Hotell Opera, Oslo
ANGÅENDE CUPFINALEBILLETTER:
o Divisjonsforeningen har tilgang til inntil 95 billetter til herrefinalen.
Klubber som møter på medlemsmøtet kan kjøpe inntil 2 stk.
cupfinalebilletter.
o Disse må forhåndsbestilles og betales på forhånd til
Divisjonsforeningens konto: 1644.09.48751. Prisen er kr. 600 pr. billett.
o «Førstemann til mølla-prinsippet» gjelder.
HOTELL / OVERNATTING
Divisjonsforeningen disponerer et meget begrenset antall rom på konferansehotellet
(Thon Hotel Opera). Pris enkeltrom pr døgn her er kr. 1.356,- (for enkeltrom / + kr.
200,- for dobbeltrom). Rommene gjøres opp med hotellet.
PÅMELDING
Påmelding med ønsker om eventuelle hotellplasser og cupfinalebillettbestillinger
gjøres på e-post til Kari Lindevik på kari.lindevik@divisjonsforeningen.no så raskt
som mulig og senest innen mandag 19. november (først til mølla på overnatting
og cupfinalebilletter).

DETALJERT TIDSPLAN FOR MEDLEMSMØTET KOMMER SENERE
HVA SKJER ELLERS DISSE DAGENE:
• Torsdag 29.11 - lørdag 1.12: Trenerforeningens tradisjonsrike
Cupfinaleseminar. Info på https://www.fotballtreneren.no/cupfinaleseminaret
• Fredag 30.11: NFFs lederseminar med frivillighet som tema. Info på fotball.no
– egen påmelding https://fotball.formstack.com/forms/lederseminaret2018
• Lørdag 1.12 kl. 16.00: Cupfinalen for kvinner, Telenor Arena
• Søndag 2.12 kl. 13.15: Cupfinalen for menn, Ullevaal stadion
• Cupfinaler for J/G16 og J/G 19 i Telenor Arena fredag 30.11. Se mer på
www.fotball.no
Har dere spørsmål eller innspill kan dere altså ta kontakt med Arne
(arne@divisjonsforeningen.no / 97057400) eller Kari
(kari.lindevik@divisjonsforeningen.no)
Vi sees…

