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Fotballklubber = En samfunnspilar

Sosialisering av barn og unge, pauser fra 
sosiale medier – er tilstede på banen!
Bli sett – Bli oppmuntret – Bli utfordret
Som spillere og trenere og ledere og 
dommere kan vi utgjøre en stor forskjell!
NFF: Kvalitetsklubb – viktig bidrag for alle
En møteplass for hele familien 



Kåffa er…
en inkluderende klubb med klar retning
en vanlig og en helt spesiell fotballklubb
en klubb med kristen profil med vekt på kristne verdier
åpen for alle uten krav mht religion eller bakgrunn
er en lokalklubb med 90% av spillerne fra Oslo 11
en klubb der toppsatsing ikke skal gå på bekostning av 
breddesatsing på barn og unge



Visjonen

”En klubb for livet”

>> Klubbens ideologiske innramming synliggjøres i vår 
trekantede logo som representerer ånd, sjel og kropp. 
Innenfor dette rammeverket skal det hele mennesket få 
utfolde seg, ved å få lov til å bruke hele seg, gjennom hele 
livet.
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Verdiene
Klubbstyrt
Klubben setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer. Det 
sikrer langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet.
Kåffa-ledere
Ved å utvikle egne trenere og ledere skapes kultur- og 
kontinuitetsbærere. Lundeleir. Young Yes. Fotballskoler.
Kåffa-stilen
Vi har vår måte å spille på og oppføre oss på som skaper gode og 
trygge rammer for å utvikle oss over tid.
Livslangt engasjement
Ved å gi rom for engasjement og utvikling for alle aldersgrupper 
understøttes de tre andre verdiene og vår visjon. Føre årganger 
gjennom junioralderen. 4 seniorlag.



Lundeleir: Varemerket vårt!



Det handler om å se den enkelte



Hjelpelderkurs fullført!



Mål på suksess
Utvikle toppspillere ved å la hele årgangen trene 
sammen hele veien!
Mål: 7 fra hver årgang blir med etter fylte 20 år – som 
spiller, leder, trener, dommer eller tillitsvalgt.
Hvert 3.år - en Kåffa-spiller får profesjonell kontrakt
Fra hver årgang kommer det:
– 1-2 spillere til A-laget i 2.div. –evt. Damelaget
– 3-4 spillere til andre seniorlag i klubben
– 2-3 ledere/trenere/dommere/andre roller.



Livslangt engasjement
EN KLUBB FOR HELE LIVET!
Fra  5 års-tilbud til pensjonisttrim
Venner for livet
2016: Menn senior i 1.div - 4.div – 5.div. –

Oldboys- -Veteranlag
Damelag



90 + gutta steller i stand…



Og er på alle A-kampene



” En fantastisk klubb å vokse opp i. Bra 
miljø, du ble sett av trenere og ledere, bra 
samhold blant spillere i laget og mellom 
lagene. Folk bryr seg på en positiv måte. 
Gode og faglig dyktige trenere som var 
entusiastiske på barnas premisser. 

Henning Berg | Kåffa – 69-årgangen 

Mitt Kåffa



” KFUM har for meg personlig vært et lite 
eventyr og det har vært utviklende for meg 
både som trener og menneske. KFUM var for 
meg som å komme hjem og jeg er stolt over å 
være en del av en klubb som skaper 
mennesker - og noen fotballspillere. 

Ståle Andersen | A-lagstrener

Mitt Kåffa



Mitt Kåffa

” Jeg har blitt klar over verdier som 
vektlegges og daglig etterleves; et 
gjennomgående positivt og helhetlig 
menneskesyn og et forbilledlig syn 
på barne- og breddeidrett, til gagn for 
alle ambisjonsnivåer. 

Dan Eggen | Tidligere a-lagstrener



KFUM FotballAkademiet
Visjonen:

”Et sted der barn opplever 
glede, utvikling og mestring”



Herlig gjeng!



Mat er viktig…



Leksehjelp hjelper…



Det er moro når det er gøy!



Sagt om akademiet
FORELDER: 
Akademiet er svært godt organisert. Det fotballfaglige holder 
høy kvalitet, med god oppfølging av den enkelte spiller. Det er 
stort fokus på lekser og skolearbeid, og vi opplever også at det 
sosiale miljøet er veldig godt og trygt. 

Det er videre positivt at det er fokus på sunt kosthold. Vi 
opplever Akademiet som et komplett tilbud, med en perfekt 
balanse mellom det sportslige, faglige og sosiale. Dette er et 

tilbud som kvalitetsmessig overgår noe annet av hva vi er 

kjent med av fritidstilbud!





Sett  - Oppmuntret - Utfordret



Klubber, organisasjoner, næringsliv:
Mail: ea@fotballmentor.com
www.fotballmentor.com
Seminar: Hvordan ta vare på seg selv i jobben og som 
mennesket (med eget kurshefte).
Foredrag: Hvordan skape godt arbeidsmiljø gjennom god 
tilbakemeldingskultur?
Mobil: 4024 0761 – Ta gjerne kontakt.

mailto:ea@fotballmentor.com
http://www.fotballmentor.com

