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Nordstrand IF er en klubb med ca 
2000 medlemmer og som vokser 
fort. Vi er i sterk posisjon som 
klubb, en posisjon som vi kan være 
stolte av og som vi skal ta vare på 
gjennom videreføring og kontinu-
itet i det fantastiske arbeidet som 
legges ned av frivillige og tillits-
valgte.

Visjon og verdier
Visjonen vår: «Flest mulig, lengst 
mulig, best mulig», skal stå som en 
ledestjerne i arbeidet vårt, og skal 
underbygges av verdiene våre;
 «Respekt, samhold og engasje-
ment». 

Dette er forankret i styrene i klub-
ben, og ble enstemmig vedtatt i 
hovedstyret 25. februar 2015. 

Flest mulig
Nordstrand IF skal gi alle som vok-
ser opp og bor i nærmiljøet et godt 
samhold gjennom et engasjerende 

sportslig og sosialt tilbud
Lengst mulig

Nordstrand IF skal tilby en livslang 
sportslig og sosial arena der det er 
attraktivt å engasjere seg.

Best mulig
Nordstrand IF skal på en respektfull 
måte gi et best mulig sportslig og 
utviklende tilbud til alle medlemmer 
utfra egne forutsetninger og eget 
potensial.

Respekt
Med respekt menes det ikke at man 
nødvendigvis må være enig i alt 
andre gjør eller sier, men at du ak-
septerer at personen er,  eller tenker 
annerledes enn deg selv.

- Nordstrand IF mener at alle som 
ønsker å ta del i aktivitetstilbudet 
i klubben skal bli møtt, sett og 
behandlet på lik måte uavhengig av 
nivå og sosial bakgrunn.
- Nordstrand IF mener at det alltid 
skal utøves «Fair Play» underbygd 
med eget program for dette i klub-
ben.
- Nordstrand IF mener at vi viser 
respekt når man møter presis til 
treninger, kamper og avtaler.
- Nordstrand IF mener de som er 
med i klubben skal følge klubbens 
regler og retningslinjer.
- Nordstrand IF mener at vi skal 
møte dommere, motstandere og 
konkurrenter på en imøtekommen-
de, saklig og høflig måte.

Samhold
Med samhold menes det at vi som 
klubb, med alle grupper, årgang 
og lag, til enhver tid etterstreber å 
stå sammen i både med gang og 
motgang.

«Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig»

Nordstrand IF

PartnerskaP 2019

Flest mulig | Lengst mulig | Best mulig

G19 ELITE 

”Respekt - Samhold - Engasjement”

Stort nedslagsfelt

- Nordstrand IF mener at alle skal bli 
sett og ivaretatt på en inkluderende 
måte.
- Nordstrand IF mener at vi som 
klubb skal jobbe for fellesskap, og 
for å bygge positive relasjoner innad 
i klubben og til dens omgivelser.
- Nordstrand IF med tilhørende 
arenaer skal være et trygt og ut-
viklendested for alle. 

Engasjement
Med engasjement menes det å del-
ta aktivt for klubbens beste.
- Nordstrand IF mener at enga-
sjement er å interessere seg for 
fellesskapet.
- Nordstrand IF mener at engasje-
ment er å ta del enten i den sports-
lige aktiviteten eller andre fora i regi 
av klubben.
- Nordstrand IF mener at engasje-
ment vil si å bry seg.
- Nordstrand IF mener at engasje-
ment er å dele gode ideer og erfarin-
ger ut over egen gruppe.

Ny hall på ”Niffen”
Ny storstue med flotte fasiliteter for 
ansatte, medlemmer og besøkende. 
Hallen sto klar 1. august 2018. 

Primært nedslagsfelt
Våre ca. 2 000 medlemmer er 
primært bosatt bydel Nordstrand 
(Ekeberg, Bekkelaget, Brattlikollen, 
Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambert-
seter, Nordstrand, Ljan) med sine 
50 000 innbyggere.

Sekundært nedslagsfelt
Sekundert er vårt nedslagsfelt i 
bydel Søndre Nordstrand (Holmlia, 
Prinsdal, Mortensrud, Steinrudhøg-

da) med sine ca. 40 000 innbyggere 
og Bydel Østensjø (Oppsal, Bøler, 
Bogerud, Abildsø, Skullerud) med 
sine ca. 45 000 innbyggere.

Respekt | Samhold | Engasjement

G19 ELITE 
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”Oslo sin nye talentfabrikk”

G19 ELITE 

Nordstrand IF G19 Elite har som mål 
å være eliteklubben for bydelene 
Nordstrand, Østensjø og Søndre 
Nordstrand bydel. En forutsetning 
for å være Eliteklubb for regionen er 
å ha ressurser til å bidra med midler 
for de som har et talent, men hvor 
økonomien blir en belastning. Ditt 
partnerskap vil være et viktig bidrag 
til sosial utjevning som tilretteleg-
ger for utvikling av talenter i Oslo.

Utviklingsarena
Trening og kampomfang er viktige  
premisser for spillernes utvikling. 
NIF G19 Elite gjennomførte 203 
økter i 2018 og vil ha tilsvarende 
økter i 2019. 

Forutsetningen for å ha høy kvalitet 
på alle økter er arenaene som tilbys 
spillerne. ”Niffen” er NIF G19 sin 
treningsbane og hjemmearena. Un-
derlaget er skiftet ut til siste genera-
sjons kunstgress med undervarme. 
En annen viktig utviklingsarena for å 
utvikle ungdommer til å bli ”morgen-

dagens spillere” er kamper. 

Nordstrand G19 Elite ble interkrets-
mester i 2018 som er Norges beste 
serie for juniorer, Interkrets A. 
Her møtte vi Stabæk (Eliteserien), 
Sarpsborg 08 (Eliteserien), Lillestrøm 
SK (Eliteserien), Vålerenga IF (Elitese-
rien), Ham-Kam (Obos Liga), Bærum 
(2. div) og Follo (3. div).

Andre kamparenaer som NIF G19 Eli-
te tilbyr 2. divisjon for juniorer i Oslo 
Fotballkrets (NIF G19 2), 1 divisjon 
G16 og A-laget i Norsk Tipping-liga-
en.

Kultur
I hele Oslo by med 700.000 mennes-
ker er det bare to klubber med lag 
i Interkrets A - Vålerenga og Nord-
strand. Ressursene toppklubbene har 
tilgjengelig er mange mange ganger 
av hva vi har til rådighet. Der elitese-
rielagene har heltidsansatte trenere, 
har vi trenere som legger ned betyde

lig på frivillig basis og får en beskje-

den kjøregodtgjørelse for å stille opp 
fem ganger i uka året rundt. 

Men vi mener, kjemper for, og faktisk 
lover, at det er ingen elitelag med like 
godt miljø og samhold. Slik konkurre-
rer vi mot de andre med våre fortrinn. 
Vi har en gjeng på 25 tenåringer som 
har kvalifisert seg til laget fordi de er 
gode fotballspillere, men også fordi 
de er gode gutter. Det holder ikke å 
være god med ballen hvis du ikke 
står skulder ved skulder med dine 
lagkamerater og sammen kjemper 
hjem poengene. Når tredjekeeperen 
vår som ikke en gang var på benken, 
men på tribunen, i den avgjørende 
opprykkskampen er han som jubler 
høyest etterpå, har vi lykkes med noe.

Et slikt miljø må skapes. Og det er en 
kultur og felles forståelse av hva vi 
driver med som skaper dette. Denne 
kulturen tar det år å bygge opp og 
den må videreføres hele tiden, uke 
etter uke.

Nordstrand IF har prioritert å 
innhente dyktige trenere og ledere 
som virkemiddel for å nå sine mål.
I NIF G19 Elite har vi en flott match 
mellom fotballteknisk kunnskap 
og erfaring som har sitt hoved-
fokus på å bygge et godt spiller-
utviklingsmiljø.

Lars Richard Bache er hovedtrener 
for Nordstrand G19 Elite. Han går 
i gang med sin sjette sesong med 
laget. Da Lars kom til klubben for 
fem år siden hadde ikke Nordstrand 
spilt interkretsfotball på 12 år. Han 
stilte som krav at vi skulle trene som 
et interkretslag. Det ville gutta være 
med på. 
Der og da ble standarden innført - av 
en gjeng sultne gutter født 1996 og 
1997. De skapte den kulturen dagens 
juniorspillere (2000-2003) er vokst 
opp med. Det første året røyk opp-
rykket med ett poeng (for Lyn Topp-
fotball). Året etter vant de 1. divisjon  
med 20 poeng og ble kretsmestre.  I 

2016 ble interkrets delt i to. Interkrets 
A og B. Vi ble blant de 6 nederste på 
tabellen og ”rykket automatisk ned” 
til B. påfølgende år vant vi Interkrets 
B og etter opprykk til A ble 2018 et 
fantastisk år kronet med tittelen 
Interkretsmester 2018. 

Lars er Østlandets - og kanskje Nor-
ges - mest erfarne junior elite-trener. 
Han har konsekvent takket nei til se-
niorlag av ymse art, og i stedet trent 
Follo G19 Elite i 5 sesonger, LSK G19 
Elite i 2, Bærum G19 Elite i 4 - og går 
nå altså i gang med sin sjette sesong 
i Nordstrand. Halvparten av lagene 
i serien har med andre ord hatt Lars 
som trener, og han 
har sett en rekke 
gutter utvikle seg til 
både eliteserie- og 
noen også landslags-
spillere.
- Det aller viktigste er 
at imidlertid at de aller 
fleste ikke når drømmen om å bli eli-
teseriespiller, og da må vi ha det gøy 

mens vi holder på, er en av Lars sine 
viktigste styringsmål. Nordstrand 
skal være det stedet det er aller mest 
gøy å være seriøs.

Også formelt har hovedtreneren 
ballast. Han er pedagogisk utdannet 
fra lærerhøgskolen, han leder en høy-
skoleutdanning ved siden av å være 
fotballtrener, og han innehar UEFA A 
trenerutdanning. 

Ved siden av Lars er Jørgen Berg 
håndplukket som assistent som 
utfyller hovedtreneren på en ypperlig 
måte. Jørgen går i gang med sesong 
nummer 5 nå med spesielt fokus på 
relasjonen til enkeltspillere og som 
diskusjonspartner til hovedtrener.
Vi har også en meget dyktig keeper-
trener i Dan Tapus.

Tar man med et svært dedikert 
laglederteam som bruker all fritid på 
dette laget, har man et støtteapparat 
på tilsammen åtte mennesker som 
jobber for at gutta skal lykkes.

Lars R. Bache
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”God ledelse skaper utvikling”

Ledelse 

G19 ELITE 
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Resultater 2018

”Trygg og god støtte skaper resultater”

G19 ELITE 

Treniingskamper

Ullern - NIF G19 Elite                           1-5 (0-3) 

Bærum SK - NIF G19 Elite                      1-2 (1-1) 

NIF G19 Elite - Hallingdal A-lag        7-3 (3-2)

Rosenborg G19 Elite - NIF G19 Elite 2-3 (1-0)

Ranheim - NIF G19 Elite                         0-2 (0-1)

Lyn - NIF G19 Elite                                  3-2 (2-1)

Kongsvinger - NIF G19 Elite                 2-2 (2-0)

Zenit St.Petersb. U20 - NIF G19 Elie  1-4 (1-1)

Acedemia de fotbal - NIF G19 Elite     0-3 0-1)

NIF G19 Elite - Kfum Oslo                     1-2 (0-1)

Sandefjord - NIF G19 Elite                   2-3 (1-3)

Ørgryte IS - NIF G19 Elite                     2-2 (0-2)

Norrby IF - NIF G19 Elite                      1-5 (1-3)

Fredrikstad FK - NIF G19 Elite            2-5 (2-3) 

Randesund IL - NIF G19 Ellite              0-3 (0-1)

Seriekamper interkrets a

NIF G19 Elite - Follo FK               5-0 (4-0)

Bærum SK -NIF G19 Elite                       1-4 (1-2)

HAMKAM - NIF G19 Elite               0-4 (0-4)

NIF G19 Elite LILLESTRØM               2-0 (1-0)

SARPSB. 08- NIF G19 Elite                    2-2 (2-1)

NIF G19 Elite - VÅLERENGA               4-0 (4-0)

STABÆK - NIF G19 Elite                         1-1 (0-0)

FOLLO - NIF G19 Elite               1-0 (0-0)

NIF G19 Elite - BÆrum SK               1-0 (0-0)

NIF G19 Elite - HamKam                         4-1 (2-1)

LILLESTRØM - NIF G19 Elite                 0-2 (0-0)

NIF G19 Elite- Sarpb. 08                        1-2 (1-2)

VÅLERENGA - NIF G19 Elite                  3-2 (3-1)

NIF G19 Elite - STabæk Fotball          3-1 (2-0) 

NM Telenor cup

IF Ready - NIF G19 Ellite               0-4 (0-1)

NIF G19 ELite - KFUM Oslo                   5-1 (3-0)

NIF G19 Elite- Tromsø IL               5-4 (e.o)

Molde FK - NIF G19 Elite               5-4(str)

Sander Sønsterud gir oss 1-0 ledelse på frispark mot 
Stabæk i siste serierunde.

Partnerskap 2019
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”Interkretsmestre 2018”

Statistikk 2018

G19 ELITE 
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Spillerstall

«En for alle - alle for en”
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Andreas Amundsen Filipe Amador Edvard Lensby Erik Skuncke Nicolay Raste Amin Asskali

Marius Johnsrud David  Kværner-Andersen Sander Sønsterud Rasmus Eggen Vinge Subhan Shakoor Erling Fjelstad

Tage Haukeberg Sverre Sandal Thomas Helgheim Henrik Tangen Bjørn Martin Kristensen Herman Harsem

G19 ELITE G19 ELITE 

Endrias Nikedimos 21. 23. Sam Teimori Fredrik Hægermark Lamin Kanyi

Partnerskap 2019 Partnerskap 2019
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Trener og støtteapparat

”Kontinuitet skaper trygg plattform”

G19 ELITE 
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PROFILERING TEKSTIL

”Verdier skapes sammen”

G19 ELITE 

Formålet med et godt partnerskap 
er å skape verdier for våre partne-
re, styrke satsingen for G19 Elite 
samt bidra til samme muligheter 
for å bli en junior elite-spiller 
uavhengig av oppvekstvilkår og 
økonomi. Vi setter prinsippet ”en 
for alle - alle for en” svært høyt i 
laget.

Verdi-plattformer
Vi har utarbeidet flere plattformer 
som skal bidra til verdier tilbake til 
deres bedrift. 
Plattformene kan tilpasses etter 
ønsker og behov. 

Synlighet tekstil
Profilering på treningsdrakter,  tre-
ningstøy og vindjakker for spillere, 
trener- og støtteapparatet. 

Vi er også alltid åpen for andre 
forslag og ønsker.

Partnerskap 2019
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PROFILERING TEKSTIL

”Bli sett via våre markedskanaler”

G19 ELITE 



KOMPRMISSLØS 
MATGLEDE
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kampprogram

”Verdier skapes sammen”

G19 ELITE 

  

ARC T I C
S E C U R I T I E S

IDRETTENS

LEGEVAKT KOCH
ASSURANSEFORRETNING 

Rasm
us Eggen Vinge (NIF)

interkrets a

  KAMPPROGRAM

Nordstrand IF G19 Elite - Stabæk Fotball G19 
Interkrets A | siste serierunde

torsdag 11. oktober kl. 1900
NORDSTRAND KUNSTGRESS

KOMPRMISSLØS 
MATGLEDE

Dagens kampsponsor

Nordstrand IF

Takk til NIF G19 Elite partnere 2019

Stabæk Fotball

Kampprogram
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G19 ELITE G19 ELITE 

Kampprogram

IDRETTENS

LEGEVAKT

Lorem ipsum

ALL DATA DU TRENGER TIL BUTIKKEN + LITT TIL
                           

KOCH
ASSURANSEFORRETNING ARC T I C

S E C U R I T I E S

1. Vemund Gulbrandsen
Keeper (1999)

12. Andreas Amundsen
Keeper (2001)

21. Michael Steckmest
Keeper (1999)

16. Jacob Stubberud (VK)
Forsvar (1999) 

10. Mathias Jensrud (K)
Forsvar (1999)

4.Amin Asskali
Forsvar (2001)

5. Tage Haukeberg (VK)
Angrep (2000)

22.Marius Johnsrud
Midtbane (2001)

15. David  Kværner-Andersen
Midtbane (2002) 

8. Per Stenseth
Midtbane (1999)

2. Subhan Shakoor 
Forsvar (2000)

6. Fouad Chemlal
Midtbane (1999)

17. Mikkel Breen 
Forsvar (1999)

18. Ismael Bahij
Midtbane (2000)

7. Aleksander Berg 
Midtbane (1999)

11. Younes Amer
Angrep (2001)

14. Bjørn Martin Kristensen
Angrep (2002)

25. Erling Fjelstad
Angrep (2002)

23. Mats Schiøtz
Keeper (1999)

20. Fredrick Gundrosen
Angrep (1999)

24. Fredrik Hægermark
Midtbane (2000)

3. Sander Sønsterud
Forsvar (2001)

19. Rasmus Eggen Vinge
Angrep (2001)

9. Tormod Simonsen
Midtbane (1999)

ARC T I C
S E C U R I T I E S

ALL DATA DU TRENGER TIL BUTIKKEN + LITT TIL
                           

KOCH
ASSURANSEFORRETNING 

NIF G19 Elite | Partnere

IDRETTENS

LEGEVAKT

  
Nordstrand IF G19 Elite  - Tromsø IL G19

  Telenor Cup | 3. nm runde
torsdag 16. august kl. 18:00

Nordstrand Kunstgress

NORGESMESTERSKAP

TELENOR CUP

NESTE HJEMMEKAMP

TABELL INTERKRESTS A

HJEMMEKAMPER (TRENINGS-, SERIE- OG CUPKAMPER)
Presenteres i printformat på kamparena (hjemmekamper) og digitalt i 
sosiale medier og på Nordstrand IF sin hjemmeside nordstrand-if.no.

Partnerskap 2019
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kampplakat

”Bli sett via våre markedskanaler”

G19 ELITE 

HJEMME/ BORTEKAMPER (TRENINGS-, SERIE- OG CUPKAMPER)
Presenteres i printformat på kamparena (hjemmekamper) og digitalt i 
sosiale medier og på Nordstrand IF sin hjemmeside nordstrand-if.no.
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Nordstrand-if.no

”Idrettsmiljøet styrker profilen”

G19 ELITE 

Synlighet og kommunikasjon 
på vår hjemmeside

Bannerprofilering med link til part-
nerens hjemmeside. Banneren blir 
presentert til høyre på alle redaksjo-
nelle sider der NIF G19 Elite presen-
teres på nordstrand-if.no ”mitt lag” 
junior menn. 

Egen menyknapp for partnerpresen-
tasjon og logoprofilering under alle 
redaksjonelle saker samt plakater 
og annonseringer av våre aktiviteter.

Muligheter for å ha egen menyka-
napp med presentasjon av kam-
panjer og arrangementer i regi av 
Partner.

Partnerskap 2019
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Dugnad

”Dugnadsånd skaper verdier for alle”

G19 ELITE 

Dugnadsånd og muligheter
Intensjonen med dugnadsarbeid 
for NIF G19 Elite er å opprettholde 
sportslige aktiviteter samt spare 
laget for utgifter som ellers måtte 
vært dekket av spillerne/ foresatte. 

Dugnad har også til hensikt å bidra 
med sosial utjevning slik at alle 
skal ha mulighet til å bli NIF G19 
Elite-spiller, uavhengig av sosial 
bakgrunn eller familienes økono-
miske situasjon.

Arbeidsdugnad
Vi er åpen for forslag til dugnadsar-
beid og ønsket omfang.

Vi stiller med inntil 25 frivillige, 
ivrige og arbeidsomme gutter samt 
foresatte etter behov.

Vi jobber alltid hardt - også for deg!

Event

Varetelling

Nedvask

Montering

Sjauing

DM ”på døren”
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Foredrag

”Hvordan takle motgang”

G19 ELITE 

 
 
 
 
 
 

Å være 
fotballtrener 
i motgang 
 
 
 
 
 
UEFA A-oppgave Lars Richard Bache 
2015/16 
 

Å være fotballtrener og leder 

Junior Elite sin hovedtrener Lars 
Richard Bache er utdannet lærer, 
har mange år bak seg som journa-
list og er studieleder for Bachelor i 
journalistikk ved Høyskolen Kristi-
ania i Oslo. Han har vært trener på 
høyeste juniornivå i 15 år.

Han er vant med å stå foran stu-
denter og forsamlinger og har også 
holdt foredrag for idrettsklubber, 
fotballkrets og trenerkollegaer samt 
andre ikke-idrettslige grupper. 

Lars har UEFA A trenerutdanning 

og skrev oppgaven «Å være trener i 
motgang» på kurset. 

Oppgaven tar for 
seg mentale, 
psykologiske og 
pedagogiske 
prinsipper i trener/
leder-jobben som 
Lars også bruker i 
det daglige i trener-
gjerningen for 
Nordstrand Junior Elite - der miljø, 
samhold, kultur, profesjonalitet, 
trygghet og selvtillit er sentrale 
begreper. Begreper som også kan 
være relevante for næringsliv og 
organisasjoner.

Motgang er noe alle kan oppleve 
selv om optimismen som regel er 
stor foran en ny sesong eller salgs- 
produksjonsår hos de fleste. Hvor-
dan takle motgang best mulig? Og 
hvordan kan man eventuelt fore-
bygge og unngå motgang? Å møte 

motgang samt takle nederlag er en 
viktig del av det å være trener og 
leder, utøver og ansatt. 

Hvordan ledes Nordstrand Junior 
Elite? Kan det overføres til nærings-
livet eller andre grupper mennesker 
som behøver å trekke i samme 
retning for å lykkes?

Er du/din bedrift interessert i tema-
et, mot å bidra til vårt arbeid med 
Nordstrand Junior Elite, så kontakt 
oss.

Nordstrand IF har rustet opp sin 
”idrettspark” med ny hall, oppvar-
met kunstgressbaner og andre 
fasiliteter på sine arenaer. Dette for 
å tilby sine medlemmer et idretts-
miljø og arenaer som gir gode og 
trygge rammerfor å skape idretts-
glede og utvikling i sine respektive 
grener. 

Det er en rekke muligheter for å 
presentere seg på nevnte arenae-
ne og NIF G19 Elite kan bidra for å 
skape positive relasjoener til sine 
over 2000 medlemmer og deres 
foresatte.

”Niffen” består av ”storekunsten”, en 
fullverdig 11`er bane og ”lillekunsten” 
som har 9`er bane størrelse eller to 

7`er baner. Begge banene har siste 
generasjons kunstgress med under-
varme. 

Hallagerbanen ligger på Ljan og be-
står av en fullverdig 11’er eller to 7’er 
kunstgressbane. Det er både garde-
robefasiliteter og sportscafe/kiosk. 
I tilknytning til Hallgarbanen ligger 
også Hundegjordet.

Ta kontakt ved interesse.

Partnerskap 2019
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”Profilerings-arenaer”

Andre plattformer

G19 ELITE 

Nordstrand Kunstgress 

Hallager Kunstgress

Hundegjordet Kunstgress

Nordstrandhallen
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Utvalg rettigheter

”Vi streber etter å skape verdier”

G19 ELITE 

BENEVNELSE
”NIF G19 PARTNER 2019”

PROFILERING TEKSTIL
Logotrykk på følgende tekstil;
- Treningshirt/shorts blå drakt
- Treningshirt/shorts hvit drakt
- Treningshirt/shorts svart drakt
- Trening blå jakke/svart bukse
- Vindjakke/ representasjonsjakke

PROFILERING KAMPPROGRAM
- Logotrykk forside og side 3.
- Annonse i forbindelse med
  hjemmekamper.

KOMPRMISSLØS 
MATGLEDE

Dagens kampsponsor

Nordstrand IF

Takk til NIF G19 Elite partnere 2019

Stabæk Fotball

Kampprogram

Flest mulig | Lengst mulig | Best mulig Respekt | Samhold | Engasjement

G19 ELITE G19 ELITE 

Kampprogram

IDRETTENS

LEGEVAKT

Lorem ipsum

ALL DATA DU TRENGER TIL BUTIKKEN + LITT TIL
                           

KOCH
ASSURANSEFORRETNING ARC T I C

S E C U R I T I E S

1. Vemund Gulbrandsen
Keeper (1999)

12. Andreas Amundsen
Keeper (2001)

21. Michael Steckmest
Keeper (1999)

16. Jacob Stubberud (VK)
Forsvar (1999) 

10. Mathias Jensrud (K)
Forsvar (1999)

4.Amin Asskali
Forsvar (2001)

5. Tage Haukeberg (VK)
Angrep (2000)

22.Marius Johnsrud
Midtbane (2001)

15. David  Kværner-Andersen
Midtbane (2002) 

8. Per Stenseth
Midtbane (1999)

2. Subhan Shakoor 
Forsvar (2000)

6. Fouad Chemlal
Midtbane (1999)

17. Mikkel Breen 
Forsvar (1999)

18. Ismael Bahij
Midtbane (2000)

7. Aleksander Berg 
Midtbane (1999)

11. Younes Amer
Angrep (2001)

14. Bjørn Martin Kristensen
Angrep (2002)

25. Erling Fjelstad
Angrep (2002)

23. Mats Schiøtz
Keeper (1999)

20. Fredrick Gundrosen
Angrep (1999)

24. Fredrik Hægermark
Midtbane (2000)

3. Sander Sønsterud
Forsvar (2001)

19. Rasmus Eggen Vinge
Angrep (2001)

9. Tormod Simonsen
Midtbane (1999)

  

ARC T I C
S E C U R I T I E S

IDRETTENS

LEGEVAKT KOCH
ASSURANSEFORRETNING 

Rasm
us Eggen Vinge (NIF)

interkrets a

  KAMPPROGRAM

Nordstrand IF G19 Elite - Stabæk Fotball G19 
Interkrets A | siste serierunde

torsdag 11. oktober kl. 1900
NORDSTRAND KUNSTGRESS

ARC T I C
S E C U R I T I E S

ALL DATA DU TRENGER TIL BUTIKKEN + LITT TIL
                           

KOCH
ASSURANSEFORRETNING 

NIF G19 Elite | Partnere

IDRETTENS

LEGEVAKT

  
Nordstrand IF G19 Elite  - Tromsø IL G19

  Telenor Cup | 3. nm runde
torsdag 16. august kl. 18:00

Nordstrand Kunstgress

NORGESMESTERSKAP

TELENOR CUP

NESTE HJEMMEKAMP

TABELL INTERKRESTS A

G19 ELITE 

Partnerskap 2019

Respekt | Samhold | Engasjement

”Elitesatsing krever ressurser”

Utvalg rettigheter

G19 ELITE 

PROFILERING HJEMMESIDE
-  Logo med link til hjemmeside/  
    webshop.
- Partnerpresentasjon på 
  nordstrand-if.no/mitt lag 

FOREDRAG 
-  Foredrag ”hvordan takle motgang”
   av Lars R. Bache.
-  Foredrag for næringsliv og 
   idrettslag.
   
   

PROFILERING KAMPPPLAKAT
- Logotrykk treningskamper
- Logotrykk seriekamper Interkrets A
- Logotrykk NM Telenor Cup
- Print og digitale utgaver

DUGNAD
-  Vi bidrar med dugnadstimer med 
    inntil 25 personer pr. dugnad og 
    etter ønsker og behov.

ØKONOMI OG BETINGELSER
- Etter nærmere avtale.



Partnerskap 2018

ta kontakt med partneransvarlige:

Kristian Berg
tlf.48 40 32 61 

kristian.berg@arcttic.com

Jørgen B. Berg
Tlf. 41 22 07 41

jorgen.b.berg@outlook.com

G19 ELITE 


