
Årsmøte i Norsk Supporterallianse 
Dato: 4. februar 2023 
Sted: Meet møtesenter, Ullevål stadion 
 
Leder Vidar Vadseth åpnet møtet 
 
Det var 54 stemmeberettigede til stede, samt 15 SLO. 
 
1. Godkjenne innkalling og forretningsorden 
 
Vidar Vadseth informerte om at innkalling og sakspapirer ble sent ut sent på grunn av forsinket Vadseth. 
Leder spurte om innkalling og forretningsorden kunne godkjennes 
 
Vedtak: Godkjent 
 
2. Godkjenne saksliste 
 
Følgende saksliste ble godkjent 
 

• Godkjenning av fremmøtte medlemmer  
• Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet  
• Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte  
• Behandle regnskap samt kontrollkomiteens og revisors beretning  
• Behandle innkomne forslag  
• Behandle handlingsplan  
• Fastsette kontingenten  
• Behandle budsjett  
• Vedtektsendringer  
• Valg av styre  
• Valg av valgkomité med minst to medlemmer.  
• Valg av revisor(er)  
• Valg av kontrollkomité med minst to medlemmer 

 
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 
 
Vadseth informerte om at alle oppmøtte har betalt kontingent og regler for antall stemmer og votering. 
 
Vedtak: De fremmøtte medlemmene ble godkjente 
 
 
4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet 
 
Vidar Vadseth foreslo seg selv som møteleder og Anders Kjellevold som referent 



 
Følgende medlemmer meldte seg til å undertegne protokollen 

• Johannes Grødal, BBØ 
• Trond Sæterøy, Fossefallet 

 
Vedtak: De foreslåtte årsmøtefunksjonærene ble valgt. 
 
5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte  
 
Møteleder gikk gjennom viktige saker i beretningen for 2022. Det er totalt 35 medlemsklubber med til 
sammen 16000 medlemmer. 
 
Forslag fra Eivind Heimset Larsen, Saftkokaradn: Om samarbeidet med NFF, legge til setning om at NSA 
ønsker et mer formalisert samarbeid.  
 
Vedtak: Beretningen ble godkjent med tilføyelsen fra Heimset Larsen.  
 
6. Behandle regnskap samt kontrollkomiteens og revisors beretning  
 
Kasserer orienterte om hovedlinjene i regnskapet. 
 
Erlend Vågane, Bataljonen, etterspurte informasjon om prosjektet Kick-off, som er en betydelig 
budsjettpost. Anders Kjellevold, styret, foreslo å legge ut en beskrivelse av prosjektet Kick-off på 
nettsiden til styret. 
 
Leder gikk gjennom kontrollkomiteens beretning og revisors beretning. 
 
Vedtak: Regnskapet og revisors beretning ble godkjent 
 
7. Behandle innkomne forslag  
 
Anders Kjellevold la frem styrets forslag. 
 
Vedtak: Følgende forslag ble vedtatt 
  
Åpne og gjennomsiktige beslutningsprosesser i norsk fotball  
NSA etterlyser mer åpenhet når det tas avgjørelser i Norsk fotball. I dag opplever vi at avgjørelser som 
påvirker mange fattes av få, og på ukjent grunnlag. Et eksempel er beslutningen om å innføre VAR i 
Eliteserien. Avgjørelsen ble tatt på et lukket møte som få visste om i forkant. I etterkant var ikke mulig å 
finne ut hva som hadde blitt foreslått, hvordan beslutningen ble tatt, og hvilke klubber som støttet 
innføring og hvilke som var imot.  
I beslutningsprosesser bør alle involverte aktører få vite:  

• Hvilke aktører som er involvert  
• Hvilke av de involverte aktørene som er med å ta avgjørelsen, og hvilke som bare konsulteres  
• Hvilket beslutningsgrunnlag som skal lages, hvem som skal lage det og når det blir tilgjengelig.  
• Hvordan prosessen er lagt opp  
• Tentativ dato for endelig avgjørelse  



• Hva som er beslutningsgrunnlaget  
• Forslaget til endelig beslutning og hvem som la det frem  
• Hvordan de involverte i avgjørelsen stemte  

 
Videre mener vi at Informasjon om prosessen og sentrale dokumenter, som forslag og protokoller fra 
vedtaksmøte, bør i så stor grad som mulig publiseres åpent. Når alle har den samme informasjonen 
unngås gjensidig mistenksomhet og spekulasjoner. På sikt vil dette bedre samarbeidsklimaet mellom de 
forskjellige partene. Dette tjener hele norsk fotball på.  
 
Fastsatte prosesser for involvering av NSA  
NSA registrerer at NFF og NTF i større grad enn tidligere ønsker å involvere supporterne i 
beslutningsprosesser. Det er positivt. Samtidig erfarer vi at det ikke er noe system i hvordan 
beslutningsprosessene gjennomføres, hvordan NSA involveres, eller krav til NSA til forankring.  
 
• NSA vil i samarbeid med NFF og NTF komme frem til faste prosesser for involvering av NSA.  
 
Medlemsstyrte klubber er en styrke for norsk fotball.  
Norske fotballklubber er som andre norske idrettslag eid av seg selv og styrt av medlemmene etter 
demokratiske regler. Ingen kan kjøpe eller selge klubbene, og det er medlemmene som bestemmer 
hvem som sitter i styret, godkjenner budsjett, regnskap og årsmeldinger, og som voterer over den 
sportslige og administrative retningen til klubben. Denne eierskapsmodellen er en del av den norske 
idrettsmodellen.  
 
Prinsippet med at klubber skal være eide og styrt av medlemmene blir utfordret av Norsk Toppfotball og 
investorer. Krefter i Norsk Toppfotball ønsker å endre eierskapsmodellen slik at investorer kan skaffe seg 
innflytelse ved å kjøpe deler av en klubb. Det blir hevdet at klubbene trenger investorenes penger for å 
være konkurransedyktig internasjonalt. Rundt flere klubber har det dukket opp selskap som skyter 
penger inn i lagene eller eier fasiliteter, eksempelvis stadion, etter avtale med klubben. Dette kalles for 
dualmodellen. Formelt har selskapene ingen makt i klubbene, men det er åpenbart at disse investorene 
flere steder har mye innflytelse.  
 
Erfaringene fra andre land viser farene av privateide klubber. Europeisk fotball er full av eksempler på 
klubber som har havnet i uføre som følge av dårlige eiere eller blir brukt til sportsvasking. I Danmark har 
serieforeningen sett seg nødt til å innføre strengere regler for å hindre uegnede eiere å overta klubber. 
Salg av klubber til investorer har noen ganger gitt sportslig fremgang, alt for ofte er resultatet 
økonomiske problemer, upopulære avgjørelser og stor avstand mellom klubbene og deres tilhengere.  
 
NSA mener et medlemsstyrte klubber er et forsvar mot de verste sidene ved den moderne fotballen, 
som høye billettpriser, satsinger med høy risiko, sportsvasking, tap av lokal forankring, utvanning av 
klubbidentitet og overdreven kommersialisering. Den norske idrettsmodellen har skjermet norsk fotball 
fra spekulative eiere og økonomiske interesser som går på tvers av verdiene idretten er bygget på. Vi tror 
ikke salg av norske klubber, som noen kaller profesjonalisering, gir bedre fotballspillere, sterkere klubber 
eller bedre opplevelser på tribunen.  
 
Vi erkjenner at det er stort forbedringspotensial for hvordan modellen fungerer i dag. Det er relativt 
dårlig kjent at klubbene er styrt av medlemmene, og mange steder er det lave  



medlemstall, og lite kunnskap om hvordan klubbdemokratiet fungerer og hvordan man kan påvirke. 
Klubbene er i mange tilfeller lite vant med aktiv medlemsinvolvering, og det mangler strukturer utenfor 
årsmøtet hvor klubb og medlemmer kan møtes. Samtidig ser vi at klubber med levende og utviklet 
medlemsdemokrati gjør spådommer om ustabilitet og internt bråk til skamme. Gjennomgående tar 
medlemmene ansvarlige valg med klubbens langsiktige interesser i tankene.  
 
NSA mener de forskjellige kreftene i Norsk fotball sammen bør utvikle, ikke avvikle, modellen med 
medlemsstyrte klubber. Norske klubber bør jobbe for å øke eget medlemstall, involvere medlemmene i 
overordnede prosesser, og se på medlemmene som en ressurs. Mange aktive medlemmer gir stabile 
klubber med sterk forankring, og er en sikkerhetsventil mot at små grupper tar over. NFF må se til at den 
reelle makten ligger hos medlemmene i klubber som bruker dualmodellen. Videre bør NFF sammen med 
NTF og NSA utvikle maler og kurs for godt medlemsdemokrati og organisasjonsarbeid.  
 
NSA:  

• motsetter seg alle forslag som åpner for nye eierskapsmodeller i Norsk fotball.  
• er imot ordninger som undergraver eller vanner ut medlemmenes kontroll over klubben.  
• ber NFF kontrollere at klubbene styres i tråd med reglene for norske klubber, og sanksjonere 

regelbrudd.  
• ønsker å samarbeide med NFF, NTF, supporterklubber og klubber om utvikling av maler og kurs i 

medlemsdemokrati og organisasjonskultur.  
 
Tradisjonelt format på cup og serie  
Format på cup og serie har i mange år vært gjenstand for utredninger og endringsforslag. Toppserien 
2022 ble brukt som prøvekanin for forsøk med sluttspill for å fastsette årets mester. Felles for forslagene 
er at de ha lite eller ingen støtte blant spillerne, klubbene eller supportere.  
 
NSA mener grunnleggende endringer i hvordan de store turningene gjennomføres må være godt 
begrunnet og løse åpenbare problemer. Videre må beslutningsprosessene hvor endringene fattes foregå 
åpent, og med påvirkningsmulighet fra alle som blir påvirket. NSA mener det ikke har vært tilfelle til nå.  
 
Særlig påstanden om at sluttspill om seriemesterskapet vil øke publikumsinteressen er dårlig begrunnet. 
NSA mener faktorer som tribuneliv, mediedekning, lokal tilknytning og spenning i serien er langt viktigere 
for interessen for norsk fotball.  
 
NSA mener at  

• basis for formatet i toppdivisjonene i norsk fotball skal være seriespill.  
• cupen skal under normale omstendigheter avvikles i løpet av en sesong, med finale på høsten.  

 
 
8. Behandle handlingsplan  
 
Leder la frem styrets forslag til handlingsplan. 
 
Erlend Vågane, Bataljonen, fremmet frem følgende forslag: 
 
I handlingsplanen, endre følgende punkter (Endringer uthevet) 
 



• Være vaktbikkje og legge til rette for at norske supportere kan fortsette å skape atmosfære 
på stadion innenfor sin tradisjon og identitet, og gjennom dette bidra til utvikling av 
supporterkultur og utvikling av supporterklubber.  

• Ta initiativ til toveis åpenhet og samarbeid med premissleverandørene i norsk fotball: NFF, 
NTF og FotballMedia, samt med politiet. 

Til  

• Være vaktbikkje og legge til rette for at norske supportere kan fortsette å skape atmosfære 
på stadion innenfor sin tradisjon og identitet, og gjennom dette bidra til utvikling av 
supporterkultur og utvikling av supporterklubber rundt både herre- og kvinnefotballen 

• Ta initiativ til toveis åpenhet og samarbeid med premissleverandørene i norsk fotball: NFF, 
NTF, TFK og FotballMedia, samt med politiet  

 
Morten Talhaug, SLO Brann, foreslo å tilføye følgende arbeidspunkt i handlingsplanen: 
 
NSA kartlegger og legger ut offentlig informasjon om mål, kapasitet, og fasiliteter på bortefeltene.  
 
Vedtak: Handlingsplanen ble godkjent med endringsforslag fra Vågane, Bataljonen og Talhaug, SLO 
Brann. 
 
Følgende handlingsplan ble godkjent:  
 
NSAs hovedoppgaver skal være: 

• Være vaktbikkje og legge til rette for at norske supportere kan fortsette å skape atmosfære på 
stadion innenfor sin tradisjon og identitet, og gjennom dette bidra til utvikling av supporterkultur 
og utvikling av supporterklubber rundt både herre- og kvinnefotballen. 

• Ta initiativ til toveis åpenhet og samarbeid med premissleverandørene i norsk fotball: NFF, NTF, 
TFK og FotballMedia, samt med politiet 

• Fortsette å jobbe med nasjonale organisasjoner slik at supportere fortsatt blir anerkjent som 
viktige bidragsytere, og som en ressurs som gjør norsk fotball mer attraktiv, og at det dermed 
legges til rette for god supporterkultur ved prissetting og billettfordeling til nasjonale 
arrangementer 

• Involvere og mobilisere medlemsklubbene til felles innsats i saker av nasjonal interesse 
• Arbeide for forutsigbare og akseptable priser og forhold for bortesupportere 
• Arbeide for ytterligere legalisering av pyroteknikk, med spesielt fokus på Stemningspyro. 

 
Øvrige oppgaver for styret: 

• Håndtere mediahenvendelser, og oppsøke media ved behov 
• Engasjere seg internasjonalt gjennom FSE, og søke kontinuitet i det skandinaviske samarbeidet 

ved felles interesser 
• Fortsette å støtte opp om supporterkoordinatorrollen, og være part i saker som berører dette på 

nasjonalt nivå 
• Arrangere supporterseminaret 2024. 
• Kartlegge og legger ut offentlig informasjon om mål, kapasitet, og fasiliteter på bortefeltene. 

 
 
 



9. Fastsette kontingenten  
 
Styret foreslår uendret medlemskontingent. 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag. Medlemskontingenten i NSA for 2023 er kr. 3,- pr. betalende 
medlem i supporterklubben i 2022 avhengig av medlemmenes alder. Kontingenten er minst 150 kr og 
maksimalt 7000 kr. Supporterklubber med under 50 betalende medlemmer i 2023 betaler kr. 150,-. 
Supporterklubber med mellom 50 og 2334 betalende medlemmer i 2023 betaler kontingent med kr. 3,- 
pr. medlem Supporterklubber med over 2334 betalende medlemmer i 2023, betaler maksimalt kr. 7000,- 
 
10. Behandle budsjett  
 
Kasserer presenterte kort budsjettet for 2023 
 
Vedtak: Budsjettet for 2023 ble godkjent. 
 
11. Vedtektsendringer  
 
Det var ingen forslag til vedtektsendringer 
 
12. Valg av styre  

 
Tre medlemmer av styret var ikke på valg 

• Espen Viken, Kjernen  
• Ole Kristian Sandvik, Klanen  
• Anders Kjellevold, Bataljonen 

Kristin Hjeldnes, Uglan, ønsket ikke gjenvalg. 
 
Therese Langeland, Saftkokardn, og Simen Brænden Mortensen, Briskebybanen, la frem valgkomiteens 
innstilling til styre og orienterte om prosessen.  
 
Valgkomiteens innstilling: 

• Anett Wingsternes, Blåsarane: Gjenvalg, velges for 2 år.  
• Vidar Vadseth, Saftkokaradn: Gjenvalg, velges for 2 år.  
• Roar Åkerlund, Vikinghordene: Gjenvalg, velges for 2 år.  
• Marius Iversen, Godsetunionen: NY, velges for 2 år.  

Vedtak: Komiteens innstilling ble valgt. 
 
13. Valg av revisor(er)  

Valgkomiteen la frem følgende forslag 

• Leif-Tore Mellemstrand, B-gjengen (velges for 1 år)  
• Randi Hettervik Flesjå, Maakeberget (velges for 1 år) 

Vedtak: Godkjent 



Sak 15. Valg av kontrollkomité med minst to medlemmer 

Valgkomiteen la frem følgende forslag 

• Rita Hemmingsen, Isberget (velges for 1 år)
• Jan Fredrik Strandlie, Stabæk Support (velges for 1 år)
• Erik Baalmann, J-feltet (velges for 1 år)

Vedtak: Godkjent 

Sak 16 Valg av valgkomité med minst to medlemmer. 

Styrets foreslo følgende valgkomite: 

• Therese Langeland, Saftkokaradn (velges for 1 år)´
• Simen Brænden Mortensen, Briskebybanden (velges for 1 år)
• Magne Juuhl, Bataljonen ((NY) velges for 1 år)
• Sebastian Hytten, Klanen ((NY) velges for 1 år)

Vedtak: Godkjent 

- Møtet hevet 11:43 -

Signert 1.3.2023 

Johannes Grødal Trond Sæterøy 
Brann Bataljon Øst Fossefallet 

Signert 2.3.2023 



Vedlegg 1. Deltakerliste 

Etternamn Fornamn Medlemsklubb 
Mørk Harald 3050 
Svendsen Ståle 3050 
Vågane Erlend Bataljonen 
Grødal Johannes BBØ 
Lorentzen Oda Malene BBØ 
Tuen Tomas B-gjengen
Ree Cathrine B-gjengen
Brænden Mortensen Simen Briskebybanden 
Aaneby Hege Bøffelberget 
Johnsen Arne Forza Tromsø 
Darre Silje Fossefallet 
Sæterøy Trond Fossefallet 
Frøne Kjetil André Fossefallet 
Wiik Magnus Glimt i Sør 
Vardehaug Nordås Simon Glimt i Sør 
Iversen Marius Godsetunionen 
Iversen Allan Godsetunionen 
Kristensen Susanne Isberget 
Mikalsen Kristin Isberget 
Heitman Bjørn Isberget 
Baalmann Erik J-Feltet
Ruden Janne Kristine J-Feltet
Rødli Janne Kristine Kjernen 
Harbosen Kevin Klanen 
Hytten Sebastian Klanen 
Hervik Kristoffer Maakeberget 
Frøvik Espen Maakeberget 
Vadseth Vidar NSA Styret 
Viken Espen NSA Styret 
Wingsternes Anett NSA Styret 
Kjellevold Anders NSA Styret 
Åkerlund Roar NSA Styret 
Sandvik Ole Christian NSA Styret 
Aas Ilari Oddrane 
Almvik Alexander Oddrane 



Arnesen  Enrique Leonides  Plankehaugen  
Hoff Pettersen  Marius  Plankehaugen  
Heimset Larsen  Øyvind  Saftkokaradn  
Nogva Torgeir Tornekrattet 
Svein Thore  Kiid Tornekrattet 
Talhaug  Morten  SLO Brann  
Aarbakke  Jørgen  SLO Bryne  
Amundsen  Linda  SLO Fredrikstad  
Eriksen  Thomas  SLO Ham-Kam  
Løvsland  Bjørn  SLO Jerv  
Holmen  Kjell Inge  SLO Kristiansund BK  
Jenset  Svein Erik  SLO Molde  
Bergene  Vetle  SLO Odd  
Garshol  Eirik  SLO Rosenborg  
Kristiansen  Andreas  SLO Rosenborg  
Langeland  Therese  SLO Sogndal  
Rønneberg  Vilde  SLO Stabæk  
Lund  Lars Erlend Støve  SLO Viking  
Slipersæter  Birk  SLO Vålerenga  
Enger  Håvard  SLO Vålerenga  
Christoffersen  Britt-Hege  Steinberget  
Buene  Anne-Marie  Steinberget  
Stensvand  Håkon  Svaberget  
Tapper  Alf Joachim  Tigerberget  
Terjesen  Lise  Tigerberget  
Karlsen  Kai Rune  Tigerberget  
Tønnesen  Alf Tomas  Tigerberget  
Furholt  Even  Tigerberget  
Anastasiadis  Loukas  Ultras Greece  
Ådsen  Rune  Vikinghordene  
Edvardsen  Rune  Vikinghordene  
Kristiseter  Ole  Aalesund Support  
Tomren  Maria  Aalesund Support  
Heggen Kormeseth  Andreas  Aalesund Support  
Leikanger  Jonas  Aalesund Support  

 

Følgende påmeldte medlemmer møtte ikke 

• Anders Waage, Bataljonen, 
• Mattis Moen, Briskebybanden 
• Trond Larsen, Klanen 
• Fredrik Magelssen, Jerv 

 



Vedlegg 2. Årsberetning 

Styret og styrets arbeid  

NSA-styret for 2022 ble valgt inn av det digitale årsmøtet 5. februar 2022. Det skjedde ei forandring i 
styret frå året forut. Simen Brænden Mortensen, Briskebybanden gjekk ut av styret og inn kom Anders 
Kjellevold, Bataljonen  

Per i dag har styret fordelt følgende hovedansvarsområder: 

• Vidar Vadseth, Saftkokaradn - styreleder, internasjonalt arbeid, kontaktperson, medlemspleie.
• Espen Viken, Kjernen - nestleder, kontakt NFF/NTF, landslagsgruppa, VAR-gruppa.
• Ole Kristian Sandvik, Klanen - talsperson, NFF/NTF kontaktperson, SoMe.
• Roar Åkerlund, Vikinghordene – kasserer, styremedlem, medlemspleie.
• Kristin Hjeldnes, Uglan – styremedlem, sekretær, medlemspleie.
• Anders Kjellevold, Bataljonen – styremedlem, medlemspleie, medieovervåking,
• Anett Wingsternes, Blåsarane – styremedlem, medlemspleie, ungdomsarbeid (SD Europe Youth)

Vi har forsøkt å jobbe for å oppfylle vedtatt handlingsplan for 2021: 

NSAs hovedoppgaver skal være:  

• Være vaktbikkje og legge til rette for at norske supportere kan fortsette å skape atmosfære på
stadion innenfor sin tradisjon og identitet, og gjennom dette bidra til utvikling av supporterkultur
og utvikling av supporterklubber

• Ta initiativ til toveis åpenhet og samarbeid med premissleverandørene i norsk fotball: NFF og
NTF, samt med politiet

• Fortsette å jobbe med nasjonale organisasjoner slik at supportere fortsatt blir anerkjent som
viktige bidragsytere, og som en ressurs som gjør norsk fotball mer attraktiv, og at det dermed
legges til rette for god supporterkultur ved prissetting og billettfordeling til nasjonale
arrangementer

• Arbeide for forutsigbare og akseptable priser og forhold for bortesupportere
• Arbeide for ytterligere legalisering av pyroteknikk, med spesielt fokus på spontanpyro

Øvrige oppgaver for styret: 

• Håndtere mediahenvendelser, og oppsøke media ved behov
• Engasjere seg internasjonalt gjennom FSE og SD Europe, og søke kontinuitet i det skandinaviske

samarbeidet ved felles interesser
• Fortsette å støtte opp om supporterkoordinatorrollen, og være part i saker som berører dette på

nasjonalt nivå
• Arrangere supporterseminaret 2022, foreløpig utsatt til siste helga i mars 2022. 26. og 27. mars

på Ullevaal.



Styret hadde ein roleg inngang til sesongen 2022. Simen Brænden Mortensen forlot oss, mens Anders 
Kjellevold kom inn so ny i styret. Me har jobba med og brukt mykje tid på pyrosaka, media, tryggleik, fora 
i SoMe, dialog med premissleverandørar i norsk fotball, internasjonalt supportarsamarbeid og innføringa 
av VAR i norsk fotball.  

Styret har òg jobba på tvers av ansvarsområder, men brukar ansvarsfordelinga so ein hovudvegleiar. 
Styret hadde i 2022 eitt fysisk møte. Det skjedde på hausten, men samstundes skulle me ha eit på 
vårparten óg. Det gjekk fløyten pga dei nasjonale retningslinene i høve pandemien. Me fekk gjennomført 
6 styremøter på Microsoft Teams/Zoom i 2022. I tillegg er messengerchatten vår i nesten dagleg bruk og 
veggen på vår interne facebookgruppe blir også nytta til meiningsutveksling.  

Me var tilstades på Forbundstinget 2022.  

Medlemsklubbar 2022 pr. 19/01-23  

1894 Jessheim, 3050, Aalesund Support, B-gjengen, Bataljonen, BBØ, Blåsarane, Briskebybanden, 
Bøffelberget, J-Feltet, Forza Tromsø, Forza Ranheim, Fosseberget, Fossefallet, GLIS, Godsetunionen, 
Isberget, Kanarifansen, Kjernen, Klanen, KIL  

Supporterklubb, Kråkevingen, Maakeberget, Oddrane, Plankehaugen, Saftkokaradn, Stabæk Support, 
Steinberget, Stormen, Stormen Oslo, Svaberget, Tigerberget, Tornekrattet, Uglan, Vikinghordene  

Totalt 35 medlemsklubbar og ca 16.000 medlemmar.  

Forbundstinget  

NSA deltok også i år på Forbundstinget. Her har me so kjent talerett, men ikkje stemmerett. Anett 
Wingsternes representerte oss i 2022. Tinget føregjekk utan dei store sakene for oss supportarar.  

Media  

I 2022 var NSA godt synlig i media. Hovedsakeleg pga årets Qatar-VM, men også arbeidet for et godt 
pyroregelverk, forslaget fra NTF om sluttspill m.m. NSA har vært representert i Debatten på NRK ved Ole 
Kristian, diverse innslag på Dagsrevyen, fleire paneldebattar ang Qatar og mange spaltemeter i 
riksmedia.  

Møter med NFF og NTF:  

Ole Kristian og Espen sit i arbeidsgruppa opp mot NFF og NTF. Starten av året var i stor grad preget av 2 
saker, pyro og Qatar. Me fekk inn Lise Klaveness so fotballpresident i byrjinga av mars, og ho stilte 
velvillig opp på vårt supporterseminar allereie i slutten av same månad. Og det var berre få dagar før ho 
skulle prata FIFA-kongressen i Doha midt i mot. Me fekk ein veldig god gjennomgang av hennar tankar 
rundt norsk fotball og supportarar. På styreseminaret i haust hadde me besøk av både Klaveness og 
nytilsett Generalsekretær Karl-Petter Løken. Her fekk Løken ei lita innføring i kva so er viktige saker for 
oss, og korleis me ser på fotball-verda.  

I 2022 har dialogen med både NFF og NTF vært god. Etter lengre tids arbeid har vi fått en god og 
konstruktiv dialog med både forbundet og klubbenes interesseforening. Dette gjør at vi i større grad enn 
tidligere blir involvert tidlig i prosessene som foregår på Ullevål.  



I starten av 2022 ble det brukt mye tid på Strategiplanen 2022-2028 til NTF. Her var det opprinnelig 
foreslått blant annet sluttspill i Eliteserien og utredning av nye eierskapsmodeller. Etter mye om og men i 
NTF, ble prosessen startet på nytt og i mai ble det endelige dokumentet vedtatt. Her står en langt 
mildere formulering om sluttspill som et  

utvalg skal vurdere sammen med mange andre kriterier for å forbedre konkurransen i norsk fotball. NTF 
slår fast at eierskapsmodellen ikke skal endres.  

Vi har en dialog med NTF for hvordan vi kan bedre tilskueropplevelsen og da med spesielt fokus på 
bortesupportere. Vi opplever at NTF er veldig villige til å lytte og se på tiltak som bedrer forholdene for 
bortesupportere. Videre er det viktig at supporterklubbene har dialog med sine klubber og SK-er, 
ettersom det er klubbene som er ansvarlig for å gjennomføre eventuelle tiltak. NTF fyllte 50 år i 2022, og 
me var sjølvsagt invitert på markeringa.  

Qatar-VM  

Forbigjekk i stillheit.  

SoMe, nettsider og medlemspleie  

NSA er aktiv både på Facebook og Twitter, her deler vi stort og smått. Vi har både en aktiv gruppe og en 
side på Facebook, i tillegg til twitterkontoen vår.  

De to sistnevnte fungerer som infokanaler i regi av styret, mens gruppa er aktiv fra både styrets og 
medlemmenes side. Her deles mye informasjon som oppleves som relevant på tvers av 
supporterklubbene.  

Siden «Norsk Tribunekultur» på Facebook som vart startet i 2017 lever i beste velgående. Siden har pr. 
nå 2530 følgere. Det er ein liten oppgang på 124 frå i fjor.  

Siden Norsk Supporterallianse har 2190 følgere og 2102 likere, mens NSA si gruppe har 2507 
medlemmer. En oppgang på litt over 200 i begge gruppene.  

På Twitter har NSA 1897 følgere.  

Alle plattformene med en liten oppgang.  

Gruppene i de forskjellige divisjonene fungerer etter sin hensikt ute på Facebook. Det same gjør 
chatgruppene på Messenger.  

Følg oss i alle kanaler om du ikke gjør det allerede.  

Det kan variere hvor aktiv vi er i sosiale medier, og vi ønsker gjerne å øke aktiviteten i perioder så lenge 
det er saker som føles relevant for oss og våre medlemmer. Derfor er vi veldig mottakelig for tips på 
saker som dere synes vi bør ta tak i, eller bare saker som dere synes vi burde delt med et større 
publikum.  

I 2021 så delte vi medlemsklubbene mellom oss slik at de forskjellige medlemsklubbene har sin faste 
kontaktperson i styret. Dette var en ordning NSA hadde i begynnelsen og til godt  

utpå 2000-tallet, men så forsvant ordningen på mystisk vis. Vi prøver derfor å få ordningen opp å gå igjen 
og kommunikasjonen skal gå begge veier her.  



Landslagsgruppa 2022  

Etter noen sesonger med fravær pga Covid og Qatar VM-boikott var NSA i 2022 tilbake på Ullevaal. Året 
startet i mars med treningskamper mot Slovakia og Armenia. Deretter fulgte 3 kamper i Nations League 
mot Sverige, Slovenia og Serbia før året ble avsluttet i slutten av november med treningskamp mot 
Finland. Treningskampen mot Slovakia sammenfalt med fjorårets NSA-seminar, så her var det en fin 
gjeng på ca 40 personer som tok turen på feltet vårt. Tilsvarende oppmøte ble det også på kampene mot 
Finland og Slovenia. Treningskampen mot Armenia dro 4-5 personer på feltet, mens høydepunktene for 
oss i fjor ble kampene mot Sverige og Serbia hvor vi klarte å få med 150-200 supportere på feltet. I løpet 
av året har vi også byttet felt fra midtre del bak mål i Bendit-svingen, til nedre del. Som også vil være vårt 
felt for 2023. Vi har ca 600 plasser tilgjengelig på feltet totalt, som deles med Oljeberget. I 2023 er det 
kvalifisering til EM som har fokus, her vil vi ha hjemmekamper mot Skottland, Kypros, Georgia og Spania. 
Mulig det også kommer inn noen treningskamper. Vi håper sportslige prestasjoner blir såpass bra at vi 
klarer å fylle vår kvote av plassene på supporterfeltet. Landslagsgruppa har i 2022 bestått av Thomas 
Ramstad, Bjørnar Posse Sandboe, Espen Viken, Ole Kristian Sandvik samt tribune "aktivistene" Amin 
Alexander Røine og Christian Thom. For Landslagsgruppa, Thomas Ramstad.  

Pyro  

Status på pyro pdd er at det jobbes fra NFF, NTF og NSA opp mot Justisdepartementet for at forslag til ny 
lov om fyrverkeri og andre pyrotekniske artikler skal legge til rette for pyro på tribunene. Det har blitt 
jobbet opp mot personer i alle partiene på Stortinget. Rett før nyttår var det et møte med 
justisministeren, DSB, NFF, NTF, NSA og en rekke supporterklubber. Det var sendt ut invitasjon til alle 
supporterklubber i Eliteserien. NFF, NTF og NSA har kommet med til et pyroregelverk som legger til rette 
for pyring før kamp, i pausen og etter kamp. NFF skal heller ikke kunne stoppe eventuelle show slikt de 
har hatt muligheten til før. Dette er liberalisering fra tidligere regelverk. NSA er likevel ikke fornøyd og 
jobber for et bedre regelverk.  

Pr. no ligg saka hjå Justis- og Beredskapsdepartementet, og so kjent tek byråkrati tid. Me er berre nøydd 
til å smøra oss med tolmod. Internasjonalt arbeid  

Det viktigaste so skjedde internasjonalt i år var at Football Supporters Europe(FSE) og Supporters Direct 
Europe(SDE) slo seg saman til ein felles supporterorganisasjon. Me i NSA er medlemmar i begge 
organisasjonar. Fusjonen vart stemt på ved ekstraordinært årsmøte på seinsommaren. Litt merkelege 
vedtekter då eit so stort spørsmål kun kravde eit simpelt fleirtal. Det er ein del medlemmar so ikkje er 
medlem i begge organisasjonar, so hjå SD Europe so var stemmegivinga 8 for samanslåing, 6 mot og 2 
stemde blankt. Me stemte i mot her for me tykkjer organisasjonane står seg godt åleina. Og so tykte me 
prosessen var veldig uryddig der medlemmane ikkje vart involverte. Den nye organisasjonen tok namnet 
Football Supporters Europe. Elles har Kick-Off- prosjektet drege litt ut i tid pga pandemien, men me 
håpar å konkludera med noko i 2023. Vidar var tilstades i Malaga i juni i lag med Forbund og 
supportarorganisasjonar frå Nederland, Tyskland og Spania på den eine samlinga so har vore på dette 
prosjektet. Rune Nordhaug frå NFF var også med.  

VAR  

Me har også i 2022 vore med i prosjektgruppa ved Espen rundt innføringa av VAR i Eliteserien 2023. Me 
føler oss involvert i aller høgste grad, og når det først kjem har me vore opptatt av spesielt ein ting. 
Publikum på stadion må få dei same bileta på storskjerm so sofaslitarane heime i stova får gjennom TV-



ruta. Det har vore viktig for oss å få fram. No er det ingen so veit endå korleis dette blir 100% då ingen 
testkampar har blitt spelt endå. Men kanskje me får nokre svar seinare på seminaret? 
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