
 

 

 

 

 

 

SNØGG FOTBALL 2019 

 

Regnskap 2019 

Budsjett 2020 

 
 

 

 

 

ÅRSMELDING 



Dagsorden 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap.  

10. Behandle forslag og saker.  

  - ingen innkomne saker til behandling.  

  - ingen saker fra styret.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til 

å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Valg 

15. Utmerkelser 

16.  Avslutning 

 

 

 

 

 



FORRETNINGSORDEN 

 

Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  

Med unntak av innledningsforedrag settes taletid til høyst 3 minutter første 

gang, 2 minutter andre gang og 1 minutt tredje gang.  

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 

Dirigenten har rett til å foreslå forkortning av taletid og foreslå strek med 

inntegnede talere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRASJON 
Styrets sammensetning: 

Leder:                   Ola Wårås 

Nestleder:            Veslemøy Wåle 

Styremedlem:      Arne Elgen 

Styremedlem:      Tone Marit Tesdal 

Styremedlem:      Nina Skjulestad 

Styremedlem:      Marita Lien 

Styremedlem:      Andreas Soltvedt 

Styremedlem:      Laila Sauarlia Hagen  

Varamedlem:       Ingar Flåta 

 

Sportslig utvalg: 

Andreas Soltvedt - leder 

Eirill Murtnes 

Bjarne Sørensen 

Manh Tran  

 

Økonomiutvalg: 

Ola Wårås 

Veslemøy Wåle 

 

Banekomitè: 

Arne Elgen 

Christian Hestad 

Tom Olav Hegna 

 

Valgkomitè: 

Valgkomiteen har bestått av Bjarne Sørensen (leder), Johnny Pettersen og Kristoffer 

Kaarstein (medlemmer) og Borgar Velta (vara)   

 

Revisorer: 
Vegard Slåtta 

Håvard Saga 

 

Regnskapsfører: 

Roar Uglem 

 

 



Medlemmer: 

Vi har 307 medlemmer, inkludert 32 støttemedlemmer og 3 æresmedlemmer og har hatt 

påmeldt 35 lag.   

 

Æresmedlemmer pr. 31.12.2019: 

Tom Wormsen 

Arne Haagensen 

Sveinung Hesjedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYRETS ARBEID 
Etter valg ved årsmøtet 21.03.2019 talte styret 9 personer inklusive vara. Antall personer i 

styret har med andre ord vokst. Dette har medført at styret i langt større grad enn tidligere 

har kunnet arbeide etter den organiseringen som har blitt utarbeidet. Vi har hatt 

styremedlemmer nok til å fordele oppgaver etter intensjonen og bekle rollene i org.kartet.  

 

Det har vært avholdt 10 styremøter (ikke desember og juli) i henhold til avklart årshjul.  

 

Arbeidet med Kvalitetsklubb er fremdeles på vent. Det krever ressurser utover personer i 

styret og ulike utvalg til å gjennomføre Kvalitetsklubbarbeidet. Disse ressursene lar seg ikke 

lett fremskaffe og har heller ikke i år blitt prioritert. Prioriteringen har blitt lagt til utvikling og 

forbedring i egne prosesser og rutiner, hvilket strengt tatt er Kvalitetsklubb arbeid. Skal 

nevnes at det er oppnevnt politiattestansvarlig med vara i henhold til lovnormen paragraf 

18. Innhenting av attester vil gjennomføres i 2020. Det kan også nevnes at vi har gått til 

anskaffelse av elektronisk klubbkontor Office365, blant annet for å kunne oppbevare 

klubbens dokumenter på en trygg måte på ett sted, gjøre administrasjonen mer effektiv, 

oppfylle krav til personvern etc.               

 

Årsmelding skrives i henhold til organisasjonsplan, og det vises til overskriftene for mer 

utfyllende rund styrets arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Økonomi og administrasjon 

2019 var et spennende år å gå inn i. Med senior damer nylig opprykket til 1 divisjon var vi nå 

en del av norsk toppfotball på kvinnesiden. Dette medførte høyere press på økonomien i 

form av langt mer reising og krav rundt arrangement på hjemmekamper, samt høyere grad 

av profesjonalisering i form av treninger, utstyr og avtaler.  

 

Det ble jobbet grundig med reisebudsjett og en arrangementskomite ble nedsatt (høsten 

2018). Begge de nevnte områdene ble ledet av Christian Hestad. Reisebudsjettet kom vi godt 

i mål med gjennom avtaler og forhåndsbestillinger på alt av transport og overnatting. 

Reisestøtte fra forbundet landet på noe mer enn det vi trodde og budsjetterte med. I tillegg 

fikk vi toppfotballtilskudd. Reisekostnadene ble en del høyere enn budsjett, så selv med 

støtte og tilskudd er dette en post som påvirker regnskapet negativt totalt sett.  

 

På arrangementssiden har tilbakemeldingene fra besøkende lag vært meget positive. Vi har 

sågar oppfylt langt flere krav enn mange erfarne 1 divisjonsklubber på dette området. Dette 

være seg i forhold til fasiliteter og annen tilrettelegging.  

 

Overordnet økonomisk er inntektssiden økt med 300.000 mot budsjett. Dette med årsak i 

avtaler undertegnet med Notodden Energi og Thermokraft etter budsjettet ble vedtatt. 

Allikevel ender vi kun med et lite overskudd. Økte kostnader på reiser, dommere, utstyr 

(draktsett i henhold til krav), avtaler (kjøring spillere), ny nettside og rehabilitering av kjeller 

er noe av årsaken til dette.    

 

Superinvite 

Også i 2019 har Superinvite vært systemet brukt for innbetaling av medlemskontingent og 

treningsavgift. Dette fungerer fint, men krever en del oppfølging rundt innbetalinger. 

Fremdeles utestår noe treningsavgift. Da vi ikke fakturerer gjennom Superinvite ligger ikke 

dette som en utestående fordring i regnskapet, men vil komme som en inntekt i 2020. Dette 

vil endres fra og med 2020 da vi velger gå over til medlemshåndtering gjennom KlubbAdmin 

da Superinvite ikke lengre en godkjent som tredjepartssystem gjennom Idrettsforbundet.  

 

Fiks og KlubbAdmin 

I samarbeid med Sport. Lagspåmelding, spilleroverganger etc er en metodisk jobb som 

krever en del innsats ved starten av en ny sesong. Andreas Soltvedt har solid erfaring på 

dette og også i 2019 har han bidratt med uvurderlig hjelp. Fra og med 2020 vil også 

KlubbAdmin benyttes til medlemshåndtering. Dette vil ivareta krav/føringer fra 

Idrettsforbundet samt gi oss som klubb ett sted for ivaretakelse av alt.     

 

 

 

 



Økonomiutvalg  

Det har ikke vært nedsatt et fast utvalg men oppgaver har vært fordelt i styret. Laila Sauarlia 

Hagen har gjort en glimrende jobb som kasserer og lotteriansvarlig. Marita Lien har etablert 

oversikt over sponsorer. Styreleder har fulgt opp Superinvite. Veslemøy Wåle har laget 

oversikt over stiftelser og fond og sendt søknader.  

 

Reiselotteriet  

Endte noe under budsjett denne gang, men allikevel et godt resultat. Lett å organisere, 

lettsolgt og god netto inntjening.   

 

Billotteriet 

Årlig samarbeid med Notodden Fotballklubb. NFK solgte alle sine lodd, Snøgg solgte for mer 

enn noen gang. Med lavere premiekostnader i form av en noe billigere bil ble netto 

inntjening veldig bra.  

 

Julekalender  

Ender lavere enn budsjett. Litt kortere tid å selge på da dette kom litt tettere innpå 

Billotteriet enn tidligere. Dette kan ha påvirket salget negativt.   

 

Ny hjemmeside 

Det ble investert i ny hjemmeside for å forbedre og forenkle tilgangen til informasjon. Denne 

har blitt tatt godt imot.  

 

 

Dugnad og vedlikehold 
 

Banekomitè 

Utover drift av anlegget arbeider banekomiteen inn mot kommunen hva angår bytte av 

banedekket. Dessverre ble dette ikke noe av i 2019, men forarbeider skal starte i 2020. Det 

jobbes også med å få anlagt en 5èr bane. Dette inngår ikke i hovedprosjektet rundt bytte av 

banedekket.  

 

Kioskutvalg 

Nina Skjulestad og Elisabeth Knudsen har styrt kioskskuta i 2019, og vil fortsette med det i 

2020.  

 

Arrangement 

Arrangementskomite nedsatt høsten 2018 jobbet utover høsten og våren 2019 med å 

planlegge hjemmekamper for senior damer i 1 div. Mange nye krav og føringer å ta hensyn 

til rundt spill i 1 div. Trond Henning Hansen, Christian Hestad og Tom Olav Hegna, med 

Hestad i spissen ledet dette arbeidet.  



Banedrift 

I 2019 valgte vi å ikke åpne banen for normal vinterdrift og holdt stengt januar og februar. 

Kapasitet ble leid i Idrettsparken for lag som hadde meldt inn behov for trening. Dette ble 

gjort først og fremst for å spare penger med tanke på at vi gikk inn i en sesong med en del 

faktorer vi ikke har erfaring med. Leie i Idrettsparken i denne perioden kostet klubben under 

halvparten av hva normal vinterdrift ville kostet; kostnader relatert til undervarme og 

brøyting. Banen ble åpnet etter vinterferien når flere lag ville i gang med trening.  

 

Det ble på våren gjort en stor innsats på banen med etterfylling av gummigranulat. Arne 

Elgen, Øyvind Tobiassen, Kjell Ove Velta med flere gjorde en suveren jobb på dette.  

Slodding av bane utover sesongen har blitt gjort av NFK.  

 

Egen traktor ble besluttet leaset på slutten av året slik at vi står bedre rustet til drift av 

anlegget, da spesielt med tanke på ivaretakelse av vedlikeholds krav når nytt dekke er på 

plass.  

 

Avslutninger 

Avslutninger har blitt gjennomført på lagsnivå dette året.  

 

Sport 
2019 ble et meget bra år sportslig for Snøgg Fotball, selv om damelagets møte med 1. 

divisjon og norsk toppfotball endte med nedrykk. Herrelaget endte som nummer to i 5. 

divisjon og sikret dermed opprykk til 4. divisjon i 2020. Også Snøgg 2 i kvinnenes 4. divisjon 

sikret opprykk ettersom laget gikk helt til topps i sin avdeling. Det ble tradisjonen tro jobbet 

godt i samtlige årganger både på gutte- og jentesida.  Gode cup-prestasjoner i aldersbestemt 

fotball var også en del av bildet.  Og som vanlig gjorde Snøgg Super en strålende innsats i 

årvisse Landsturneringen. 

 

Senior kvinner 

Damelagene våre deltok på tre ulike arenaer i 2019, henholdsvis 1. divisjon, 4. divisjon og 

7er. 1. divisjon ble dessverre akkurat litt for tøft for en ung og treningsvillig gruppe. Alle 

spillerne la like fullt ned en formidabel innsats. Hele 153 fellesøkter ble gjennomført i løpet 

av sesongen De sportslige høydepunktene var seirene mot henholdsvis Amazon Grimstad og 

Grand Bodø. (Les for øvrig hovedtrener Frode Telseths vedlagte årsmelding for 1. 

divisjonslaget 2019.) 

 

4. divisjon var kamparena for ulike spillere fra 1. divisjonstroppen, spillere som også spilte 4. 

divisjon for Snøgg i 2018 og spillere rekruttert fra Snøgg-lag i ungdomsårgangene. Snøgg 2 

gikk i tet allerede fra start og så seg siden aldri tilbake. Dermed endte det med suveren 

kretsmestertittel og opprykk for laget som spiller i 3. divisjon i 2020. 

 



7erlaget gjennomførte en god sesong. Laget besto av spillere rekruttert fra 4. div.nivået, 

ungdomsårsgangene i klubben samt rutinerte ringrever. Laget fullførte med stil i det som var 

et nytt serietilbud for Snøgg-spillerne. 7er-laget landet til slutt på en respektabel femteplass i 

serien som besto av ni lag. 

 

Senior herrer 

Til tross for en treg start leverte herrelaget meget solid i 2019 sesongen sett under ett. 

Under trener Simen Horgens ledelse spilte laget seg til sølvplass i serien. Etter to tap 

innledningsvis tok laget rev i seilene og var uslåelige fram til siste serierunde. Opprykket var 

et faktum, noe som innebærer at Snøgg-herrene nå møter blant andre Notodden FK 2 i 

seriematcher i 2020.  Det må også nevnes at opprykket er det tredje Simen Horgen leverer i 

sin tid som spillende herretrener. Det står stor respekt av innsatsen hans etter at han 

overtok som trener for Snøgg-herrene tilbake i 2013. 

 

Snøgg Super 

Vår største stolthet, Snøgg Super, leverte nok en gang en supersesong under ledelse av 

utrettelige Henrik Steinmoen.  Gjengen trente mye med stort engasjementet og enda større 

spilleglede. Nok en gang gjorde laget sine saker bra på Landsturneringen som denne gangen 

ble arrangert i Stjørdal.  Vi gratulerer spillere og et tålmodig og trofast støtteapparat med 

flott innsats i enda en sesong. 

 

Ungdomslagene 13-19 år 

For andre året på rad spilte J19 seg fram til kvartfinale i NM. Laget stilte ikke i seriespillet, 

men gjorde det meget sterkt i NM. Først gikk laget ubeseiret gjennom kvaliken i vinterserien 

i Telemark der Hei og Fossum ble slått med store sifre. Deretter ble i tur og orden Asker, 

Stoppen og Stabæk satt på plass i de ordinære NM-rundene. NM-ferden for Snøgg stoppet 

borte mot Kolbotn som vant 3-1 i kvartfinaleoppgjøret på Sofiemyr KG. 

 

J17 deltok også i vinterserie og gjorde en fin innsats. I seriespillet kvalifisere laget seg til 

interkrets etter vårsesongen, men valgte å avstå fra dette for å sørge for opprykk for 4.div. 

laget. Høsten ble en eneste lang seiersreise. Jentene scoret 72 mål og slapp bare inn to. Hele 

troppen ble brukt og mange jenter fikk gode opplevelser. Laget var med i Dana Cup og kom 

til åttendelsfinale i A-sluttspillet. Laget spilte seg også fram til finale i TM Five A Side.  

 

Meget god innsats leverte også J15 som nær hadde kvalifisert seg for interkretsspill etter 

vårsesongen. Laget, som i all hovedsak besto av 14-åringer, deltok også i OBOS Cup, Døgn 

Cup og Dana Cup. Utover høsten satte lagets foretrukne formasjon seg, og det ble enklere å 

ta poeng for jentene som garantert vil slå fra seg i 2020. 

 



J13 besto av en ivrig gjeng som fikk det litt tøft i seriespillet på vårparten, men som hevet seg 

veldig gjennom sesongen og leverte en strålende høst i hvitt og grønt. Laget deltok også på 

Sandar Cup hvor de representerte klubben på en fin måte. 

 

G13 (egentlig G 12) stilte med to lag i seriespille – ett i G13-klassen og ett i G12. En stor 

andel av spillerne i den treningsvillige gjengen stilte på nærmest alt av økter i 2019. Laget 

tok også godt for seg mot motstanderne – og gjorde en flott figur under Maxiturneringen på 

Hamar. 

 

Se mer om lagene i deres respektive lagsrapporter. 

 

Barnefotballen 8-12 år 

Klubben stilte til sammen 23 lag i disse årsklassene i 2019. Fellesnevneren for lagene var stor 

treningsiver, solid oppfølging fra trenere/støtteapparat og betydelig framgang for mange 

spillere. De fleste lagene fikk tilvekst av nye spillere i løpet av året. Sammensveisende 

cupdeltakelser satte en ekstra piff på sesongen for lagene.  

 

Se mer om lagene i deres respektive lagsrapporter 

 

Følgende voksenpersoner i Snøgg deltok på NFF Grasrottrener delkurs 1 – barnefotball 

høsten 2019: Ole Gunnar Lien, Johanne Thorvaldsen, Thomas Saga, Øystein Eie, Kim 

Milevasslien, Georgios Galimytakis, John Arne Løvhaug Prestegård, Jostein Øveraasen og 

Hans Ivar Brekke. 

 

Flere av disse har kurset seg videre i 2020. 

 

Rekrutteringstiltak: Aktivitetskvelder for seksåringer 

I 2016 startet styret på en plan for rekruttering hvor vi i større grad enn i årene forut lyktes 

med å nå alle samtidig, slik at alle fikk like muligheter til å starte med det samme tilbudet. 

Målet var å utjevne forskjellene som kan oppstå hvis det er foreldreavhengig oppstart og 

ikke klubbstyrt, slik vi ønsker i Snøgg. Vi har samarbeidet med Lisleherad IL, Heddal IL og NFK 

om tiltaket og arrangerte i 2019, som i 2018 og 2017, tre aktivitetskvelder hvor lek med ball 

sto i fokus. I løpet av de tre kveldene hadde vi mellom 50 og 60 barn i sving. 

 

Prosjekt Toppfotball 2020/Jenteakademiet 

Høsten 2017 fikk vi tommel opp og penger til satsing på prosjektet Toppfotball 2020. Målet 

har vært etablere et kvinnelag i 1. divisjon i 2020. Virkemidlene vi mente ville hjelpe oss med 

å nå dette målet har vært med på å legge til rette for gode treningsforhold (sikre økonomi til 

treningsleir og arrangere samlinger med teknisk og taktisk påfyll). Økonomien i prosjektet 

har gjort at klubben har kunnet tilby damespillere med kjørevei en viss kompensasjon for 

utgifter i tilknytning til treninger og kamp. Midler har også blitt brukt til å iverksette et 



treningstilbud for jenter i alderen 12-16 år hvor nærliggende klubber er blitt invitert til å 

delta. Høsten 2019 bidro noe av prosjektmidlene til at klubben kunne starte opp 

Jenteakademiet. Tre av spillerne på damelaget ble hyret inn for å stå for øktene som var lagt 

til lørdager og søndager. Mange av klubbens spillere – og en del spillere fra andre klubber – 

deltok på akademiet høsten 2019. Jenteakademiet videreføres våren 2020 med spillere fra 

damelaget som instruktører. En ressursgruppe med blant andre damelagets hovedtrener 

Frode Telseth skal utforme et opplegg som skal gjennomføres på akademiøktene fram mot 

sommeren. Vi ser på Jenteakademiet som et viktig tiltak for å rotfeste Snøgg Fotball som 

selve motoren for kvinnefotball i regionen. 

 

Representasjon/samarbeid 

Klubben har vært representert ved kretsting, årsmøte Norsk Toppfotball og sonemøter i 

tillegg til ulike terminmøter. Flere av klubbens spillere har vært tatt ut på kretslag i regi 

Telemark fotballkrets.  

 

I 2019 fikk klubben også to nye landslagsspillere. Sunniva Skoglund noterte to J19-

landskamper som Snøgg-spiller, henholdsvis mot Sverige i september 2019 og England i 

november. Frida Skoglund Pedersen fikk med seg tre J16-landskamper som Snøgg-spiller i juli 

2019. Motstandere var Danmark, Tyskland og Nederland. 

 

I februar 2020 ble det klart at G13-spillerne Bjørnar Tobiassen, Mohammed Mahamud og 
Hans Torjus Gampedalen inviteres til Nasjonalt Tiltak til Aalesund 27-29 mars. Tiltaket skal gi 
spillere som har kommet lengst gode referanser på nivået i sitt kull i Norge. 
 
Første helgen i mars 2020 spilte 12 Snøgg-gutter for NFK-akademiet under NFKs Macron 

Eliteturnering. Laget gikk til topps i turneringen.  

Det er nå ett akademitilbud for G2006/2007 og ett for G2008/2009 i regi NFK. Snøgg Fotball 

ser det som positivt at NFK har ansatt egen trenerkoordinator som skal bidra ute i klubbene 

og ser frem til å nyte godt av dette framover. Sportslig utvalg i Snøgg berømmer NFK for 

samarbeidet rundt baner og treningskalender. 

 

Veien videre 

Å få til en bærekraftig utviklingsmodell avhenger av å ha styre og utvalg på plass. I 2019 

hadde klubben et sportslig utvalg bestående av fire personer. Dette er for lite med tanke på 

de mange oppgavene som skal løses i en bredspektret dugnadsdrevet klubb som Snøgg 

Fotball. Vi ser nødvendigheten av å ha flere personer dedikert til den sportslige oppfølgingen 

og at medlemmene i sportslig utvalg har definerte ansvarsområder overfor henholdsvis 

seniorlagene, ungdomslagene og barnefotballen i klubben. Snøgg Fotball er en klubb i 

utvikling. For kvinnefotballen er klubben i skrivende stund den fremste i Telemark. Målet må 

være at Snøgg Fotball fortsatt skal være den fremste kvinnefotballklubben i regionen. 

Bortsett fra Fossum IF i Skien er det ingen andre klubber i Telemark som har kvinnene som 



vedtatt hovedsatsing. Dette er noe å være stolte av – samtidig som Snøgg Fotball fortsatt 

skal være en klubb der alle fotballspillere – uansett kjønn og alder – har rett på et 

veltilpasset trenings- og kamptilbud.  

Uten publikum blir det ikke det samme å gå på fotballkamp. Vi takker alle som heier, kjøper 

kaffe og kaster søpla i riktig dunk. Dere bidrar også til gode fotballopplevelser for store og 

små gjennom oppmerksomhet og engasjement for spillere, lag og klubb. 

 

Samarbeid med NFK 

Samarbeidsavtalen fungerer etter intensjonen og begge klubber er godt fornøyd med 

utviklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVSLUTNING 
Styret ønsker igjen å takke foreldre, trener og lagledere som stiller opp for barn som ønsker 

å spille fotball. Uten deres bidrag hadde ikke Snøgg Fotball eksistert. Klubben har flere gode 

samarbeidspartnere som gjør det mulig å opprettholde en god og forsvarlig aktivitet. Alle 

disse er viktige støttespillere for det arbeid som Snøgg fotball utfører i lokalsamfunnet.  

  

 

 

Notodden, 10.03.2020 

 

 

……………………………..                    ………………………………….                 …………………………………… 

Ola Wårås                                       Veslemøy Wåle                       Arne Elgen       

Leder                                               Nestleder            Styremedlem 

 

 

 

…………………………………           ………………………………………             ……………………………………….    

Nina Skjulestad                       Marita Lien                      Andreas Soltvedt 

Styremedlem                           Styremedlem        Styremedlem 

 

 

 

…………………………………              ……………………………………. 

Tone Marit Tesdal                     Laila Sauarlia Hagen 

Styremedlem                             Styremedlem 

      

 

 


