Til klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen 2019

TERMINLISTE- OG MEDLEMSMØTET 10. og 11. JANUAR
NFF og DF minner med dette klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen om to av
årets aller viktigste dager med tanke på planleggingen av 2019-sesongen.
Mange klubber har allerede meldt seg på, for de som ikke har gjort det – gjør det nå til
Kristine Skuland Nilsen på kristineskuland.nilsen@fotball.no
Torsdagen (10. januar) blir todelt. Fra morgenen en egen seanse kun for de nyopprykkede
klubbene (opprykk til begge nivåer) før lunsj – og så selve medlemsmøtet for alle klubbene i
Divisjonsforeningen resten av den dagen. Her blir det relevante fagtemaer, gode råd og
nyheter for klubbene i våre ligaer (se agenda-punkter neste side).
Dagen etter blir terminlistemøtet en naturlig hoveddel, men her vil NFF også informere om
retningslinjer, FIKS mm.
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 annet praktisk, altså inkludert påmeldingen tas med Kristine Skuland
Nilsen på kristineskuland.nilsen@fotball.no
HUSK! Gi beskjed hvem fra deres klubb som deltar på begge dager, inklusiv middag
torsdagen, evt om noen fra dere kun deltar en av dagene (husk møteplikt på denne
samlingen!)
NFF dekker en flybillett pr klubb, denne bestilles via Kari Wolan, Escape Travel:
kari@escape.no
For de som trenger hotell, men ikke har bestilt, kan dere sjekke Thon hotel Storo,
storo.booking@olavthon.no eller Thon hotel Ullevål, ullevaal.booking@olavthon.no
(se også tidligere utsendt invitasjon)
Vi ber om at alle prioriterer tidspunktene gjennom begge møtedagene – start og slutttidspunkter er faste, det kan dog komme noen endringer / rokeringer på de enkelte postene.
Vel møtt.

PROGRAM DAG 1, MEDLEMSMØTET 10. JANUAR
FORMØTE, KUN NYOPPRYKKEDE KLUBBER:
10:00-11:30: Nyopprykkede Norsk Tipping-klubber
- Medlemsskap i Divisjonsforeningen
- Turneringsreglement
- Arenakrav
10:00-11:30: Nyopprykkede PostNord-klubber
- Nye turneringskrav / arenapunkter på nytt nivå
- PostNord-liga-lisensen
- Økonomiske endringer på nytt nivå
DIVISJONSFORENINGSSEMINARET, FOR ALLE DF-KLUBBER:
11:20:
11:30-12:30:
12:30:
12:45:
13:15:
14:00-14:30:
14:30-15:00:
15:00-15:45:
16:00-16:40:
16:45-17:15:
17:15-17:30:
18:30:

Registrering, oppmøte, Meet Ullevaal
Lunsj, Meet Ullevaal
Aktuelle saker
Økonomiske forutsetninger
Reisetilskudd for din klubb, Amediapott, sponsorater mm
Enklere og billigere reiser v/ Thon Hotel og TravelNet
PostNord-ligaen – nyheter og ambisjoner 2019
Norsk Tipping – ny identitet nye satsinger
Kostholdsfokus i en ny tid – ved Ingvild Måkestad Bovim
Klubbtipset: «De viktigste tingene vi styrer etter i hverdagen»
Tanker og gjenkjennbare nøkkeltall – ved Florøs Harald Gjervik
Gruppediskusjoner – dette styrer vi etter i hverdagen
Oppsummering / avslutning faglig del
Middag, Meet
Deretter samles vi for en god prat og sosialt samvær på Egon

PROGRAM DAG 2, TERMINLISTEMØTET 11. JANUAR
09:00-09:30:
09:30-10:00:
10:00-11:30:
11:45-12:45:
13:00-14:30:
14:45 -15:15:
15:15-15:45:

Generelt om arbeidet med spilleplaner
Nye medisinske retningslinjer
PostNord-ligaen:
Terminlistemøte
Norsk Tipping-ligaen:
Amedia + ligainfo
Lunsj
PostNord-ligaen:
Amedia + ligainfo
Norsk Tipping-ligaen:
Terminlistemøte
FIKS – Oppdatering
Oppsummering, avslutning

Det kan komme enkelte justeringer i tidsskjemaet, men start- og sluttider på dagene gjelder.

