
 

 

 

 

 

 

Årsmelding 

SNØGG FOTBALL 2020 

Inkludert dagsorden og forretningsorden for 

årsmøtet.  

Regnskap 2020 og budsjett 2021 legges ut 

som egne dokumenter.  

  

ÅRSMELDING 



Dagsorden 

1. Godkjenne de stemmeberettigede, digitalt møte. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. Vurdere om noen saker skal flyttes eller 
ferdigbehandles på en del 2 av årsmøtet, et møte der vi kan møtes fysisk. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, lagt ut som et eget dokument 

10. Behandle forslag og saker 

 SU/styret orienterer om prosess og forankring av sportsplan 

Innsendte forslag, forslagene er lagt ut før årsmøtet:  
1.  Evaluering og videre plan for damesatsing i Snøgg Fotball 
2.  Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Snøgg Fotball og Notodden 
fotballklubb, og videre samarbeid mellom klubbene  
3.  Øke rekrutteringen av spillere i Snøgg 

Styret har lagt ut skriftlige korte svar før årsmøtet, i årsmøtet besvares 
innsendte forslag mer utfyllende. 

11. Fastsette medlemskontingent: Styret foreslår medlemskontingent på 300,- 
for alle. Styret ber årsmøtet gi fullmakt til styret for å fastsette/justere 
treningsavgifter. Styret har lagt ut et eget dokument med forslag til 
innretning av treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. Budsjett er lagt ut som eget dokument.  

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
Organisasjonsplanen lagt ut som eget dokument 

14. Valg.  

15. Utmerkelser.  

Styreleder: Årets Snøgger(e):   

Æresmedlem:   

16.  Avslutning 



FORRETNINGSORDEN 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten 

2. Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet 

3. Taletid bes om ved å tegne seg på talerlisten i chat-vinduet og skrive «ønsker ordet» 

Hvis du ønsker ordet til forretningsorden, skriv: «Til forretningsorden» 

4. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak.  

Taletiden begrenses til: 

a. Tre minutter for første gang 

b. To minutter for andre og tredje gangs innlegg.  

c. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.  

5. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.  

6. Alle forslag må sendes skriftlig til dirigent på e-post: [stig.garberg@gmail.com] og 

forslagstillers navn må stå på oversendt forslag.  

7. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.  

8. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRASJON 
Styrets sammensetning: 

Leder:                   Hanne Thürmer 
Nestleder:            Ola Wårås 
Styremedlem:      Arne Elgen 
Styremedlem:      Tone Marit Tesdal 
Styremedlem:      Quang Manh Tran 
Styremedlem:      Marita Lien 
Styremedlem:      Elin Velta Svartdal 
Styremedlem:      Laila Cesilie Sauarlia  
Varamedlem:       Torgeir Bakken (supplert av styret i tråd med årsmøtevedtak) 
 

Sportslig utvalg: 
Torgeir Bakken – leder 
Liv Birgit Tobiassen (seniorfotball) 
Bjarne Sørensen (seniorfotball) 
Eirill Murtnes (ungdomsfotball) 
Glenn Svarstad (ungdomsfotball) 
Manh Tran  (barnefotball) 
Elin Velta Svartdal (barnefotball) 

 
Økonomiutvalg: 
Ola Wårås 
Arne Elgen 
Torgeir Bakken 
Laila Cecilie Sauarlia Hagen kasserer 
 

Banekomité: 
Arne Elgen 
Manh Tran 
Hanne Thürmer 

 
Valgkomité: 
Valgkomiteen har bestått av Bjarne Sørensen (leder),  Kristoffer Kaarstein (medlemmer) og 
Borgar Velta (vara)   

 
Regnskapsfører: 
Roar Uglem 

  



Medlemmer: 

Klubben skiftet medlemssystem fra «klubbinvite» til «klubbadmin» (Norsk idrettsforbunds 
eget system) i 2019. Systemet er integrert med «Min idrett» og kan brukes til å fakturere 
kontingenter og treningsavgifter. Det viste seg å være en feil i oppsettet, feilen ble ikke 
rettet før i august. Da var det vanskelig å innkreve full treningsavgift, det hadde vært lav 
aktivitet i de fleste lagene. Styret valgte å innkalle til et ekstraordinært årsmøte den 29.09.20 
for å justere treningsavgiftene. Dette ekstraordinære årsmøtet vedtok nye og lavere 
treningsavgifter pga koronapandemien.  Etter dette kunne vi starte fakturering av 
medlemmene våre i det nye systemet, og først da kunne vi kvalitetssikre 
medlemsinformasjonen i databasen.  Flere purre- og tilbakemeldings-runder ble 
gjennomført i november og i desember, og antall i databasen ble redusert fra 496 til 383. I 
løpet av sesongen har det vært noe frafall pga manglende tilbud innen fotball. Ved utgangen 
av sesongen 2020 var det registrert 383 medlemmer, inkludert 3 æresmedlemmer i 
databasen. Det var 242 medlemmer som betalte medlemskontingent 2020, tre 
æresmedlemmer skal ikke betale. Vi mangler e-post og/eller mobiltelefon på 15 
medlemmer, de har vi ikke fått fakturert.  Snøgg har ikke en kategori i systemet for 
støttemedlemmer. Når vi ser hvem som betaler medlemskontingent for 2021 vil oversikten 
bli bra.  Alle lagledere og trenere har fått utskrift av de registrerte i sine alderskull, og i 2021 
må vi rydde listene årskull for årskull. Vi har fått over 20 nye innmeldinger så langt i 2021. 
Systemene ser nå ut til å fungere slik de skal.  
 
Sesongen 2020 har vært vanskelig, de aldersbestemte lagene fikk ikke spille kamper eller 
trene normalt før etter sommerferien 2020. De over 20 år fikk ingen kamper, og 
begrensninger på treningsfeltet hele sesongen.  

 
Æresmedlemmer pr. 31.12.2020: 
Tom Wormsen 
Arne Haagensen 
Sveinung Hesjedal 
 

  



STYRETS ARBEID 
Etter valgene ved årsmøtet 28.05.2020 besto styret fortsatt av 9 personer inklusive vara. 
Styret har bred kompetanse og har fordelt oppgaver seg imellom. I løpet av året har vi 
utviklet organisasjonskartet og avklart roller og oppgaver internt styret.  
 
Det har vært avholdt 10 styremøter (ikke desember og juli).  
 
Styret har vedtatt at vi ønsker å starte arbeidet med å bli en Kvalitetsklubb. Styreleder har 
hatt kontakt med fotballkretsen som gjerne bistår oss med dette. Mye er allerede på plass, 
likevel ser styret for seg å bruke noen år på prosessen. Klubben har jobbet godt med 
rollebeskrivelser, dokumenthåndtering, organisasjonskart og kompetanse de siste årene. Vi 
har 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. Fotballforbundet legger stor vekt på at klubbene er eller blir 
kvalitetsklubb, det settes inn mye ressurser på dette området.  Koronatiden gir oss mulighet 
til å bruke tid på dette, det er dessverre mindre fotballspill enn vi ønsker.  

 
Økonomi og administrasjon 
2020 var et annerledes år, koronastengningen kom 14. mars. Nesten all aktivitet ble stengt 
fra mars til juni, baner og garderober var stengt eller i begrenset bruk.   
 
Budsjettet for 2020 ble lagt før korona var et tema.  Det er store avvik mellom regnskap og 
budsjett. Når klubben likevel går med et overskudd er det fordi vi ikke har hatt normal 
aktivitet, lite reiser, lite dommerutgifter, ingen påmeldingsavgifter til cuper m.m.  Vi har søkt 
og fått kompensasjon for manglende inntekter fra bl.a. idrettskrets og Notodden kommune. 
Uten støtte fra Notodden kommune ville 2020 vært et særdeles vanskelig år økonomisk. 
Sponsorene våre har vært trofaste til tross for lite eksponering av reklame og 
oppmerksomhet, det er vi glade for.  Våre hovedsponsorer Notodden Energi, 
Hjartdalsbanken, Gulvdeal, Motorforum skal ha stor takk for støtten. Klubben har redusert 
lønnskostnader og bruk av oppdragstakere.  Undervarmen ble slått på i desember 2019 og 
slått av da alt stengte 14. mars 2020. Undervarmen ble ikke slått på i november og desember 
2020. Trenere har gått ned i godtgjøring, medarbeidere er permittert eller har redusert 
timetallet.  
 
Fiks og KlubbAdmin 
Lagspåmelding, spilleroverganger etc er en metodisk jobb som krever en innsats ved starten 
av en ny sesong. Andreas Soltvedt har solid erfaring på dette og også i 2020 har han bidratt 
med uvurderlig hjelp. Bjarne Sørensen har tatt over noe av dette i 2020. Fra og med 2020 
har vi brukt KlubbAdmin til medlemshåndtering. Da kan vi følge opp alle krav/føringer fra 
Idrettsforbundet.  
 
Økonomiutvalg  
Styret har tegnet organisasjonskart som fordeler oppgaver internt i styret, Ola Wåras har 
hatt hovedansvar for økonomioppfølgingen, økonomiutvalget har i tillegg bestått av Arne 
Elgen, Bjarne Sørensen og Torgeir Bakken. Laila Cesilie Sauarlia har gjort en glimrende jobb 
som kasserer og lotteriansvarlig. Joakim Hykkerud hadde ansvar for sponsorer og annen 



inntektsgivende aktivitet fram til sommeren 2020. Klubbens økonomi gjorde at han ble 
delvis permittert (redusert til 4 timer per uke) etter sommeren før arbeidsforholdet ble 
avsluttet. Bjarne Sørensen overtok rollen som sponsor- og markedsansvarlig. Styreleder og 
nestleder tok ansvar for å søke midler til utstyr, koronakompensasjon, momskompensasjon 
og søknader til kommunens fond for idrett, kultur og frivillighet. Leder for sportslig utvalg 
har også vært aktiv for å rekruttere og følge opp sponsorer og andre inntektsmuligheter. 
Samlet har dette gitt gode resultater.   
 
Reiselotteriet  
Endte med et godt resultat. Rammet av korona, men vanligvis lett å organisere, lettsolgt og 
god netto inntjening.   
 
Billotteriet 
Årlig samarbeid med Notodden Fotballklubb. NFK solgte alle sine lodd, Snøgg hadde mange 
usolgte lodd. Det er krevende å selge loddene og kostnaden til bilen deles 50/50 med NFK.  
Vi bør øke loddsalget vesentlig for å få en rimelig netto inntjening, eventuelt avslutte vår 
deltagelse i billotteriet. Vi må satse mer på billotteriet for å få godt resultat.  
 
Julekalender  
Ender litt under budsjett. Vi vurderer å bytte trykkeri for å redusere kostnadene til 
produksjon av kalenderen.   
 
Ny hjemmeside 
Snøgg har nå en ny hjemmeside med forbedret og forenklet tilgang til informasjon. Denne 
har blitt tatt godt imot.  Tone Marit Tesdal har gjennom hele 2020 gjort en stor innsats for å 
løfte hjemmesiden og fylle den med innhold. Hun har hatt kurs for styret, lagt ut mer 
informasjon og gjort det lettere å finne informasjon. Hjemmesiden bør være et naturlig sted 
for oppdatering av medlemmer, trenere, spillere og foresatte.  
 
 

Dugnad og vedlikehold 
 
Banekomitè 
Utover drift av anlegget har klubben og banekomitéen arbeidet svært aktivt inn mot 
kommunen. Snøgg og kommunen startet arbeid med reforhandling av drifts- og 
samarbeidsavtalen seg i mellom, og status på banedekket ble løftet opp til politisk nivå. 
Bytte av banedekket ble vedtatt av kommunestyret i 2020 og skal gjennomføres i 2021.  Det 
er gjort forarbeider i 2020 for å etablere vanningsanlegg. Gjerdet mot Lisleheradvegen ble 
skiftet ut og fundamentert skikkelig. Det er jobbet med planlegging av en permanent 5’er 
bane med plass til to 3x3 baner basert på dugnadsinnsats.  Dette inngår ikke i 
hovedprosjektet rundt bytte av banedekket. Samarbeid om avtaler mellom kommunen og 
Snøgg har fortsatt med god tone i 2021.  
 
Kioskutvalg 
Elisabeth Knudsen har styrt kiosken i 2020, og vil fortsette med det i 2021. Det har vært 
minimal mulighet for åpen kiosk i 2020, men vi håper på bedre tider i 2021.  
 



Banedrift 
I 2020 var undervarmen på og banen i drift til 14 mars 2020, da stengte all aktivitet pga. 
koronapandemien. Hele året 2020 har vært preget av koronarrestriksjoner.  I november og 
desember var vi heldige med mildvær, det var ikke nødvendig å sette på undervarmen. Noen 
lag hadde treningstid i Idrettsparken, bl. a. damelaget og noen av de mest aktive 
ungdomslagene.  Det ble vår/sommer gjort en stor innsats på banen med etterfylling av 
gummigranulat og oppsamling av gammelt granulat. Arne Elgen og Hanne Thürmer 
organiserte dette arbeidet. Slodding av banen utover sesongen har blitt gjort ved egen 
traktor og innleid arbeidskraft. Banen på Lisleherad har vært brukt til trening. Banedekket på 
Sport har vært for hardt og dårlig for seniorlag som trener mye, risikoen for skader var for 
høy.  Barne- og ungdomsfotballen har spilt mange kamper på Høgås. 
 
Snøgghuset har fått beis og vindusmaling på de sidene som vender inn mot banen. Det er 
også malt noe i underetasjen. Kommunen er kontaktet for å etablere en bruksrett og avtale 
om Snøgghuset, kommunen har vært positive selv om avtalen ikke er ferdigstilt.  
 
Avslutninger 
Avslutninger har blitt gjennomført på lagsnivå dette året.  Også avslutningene har hatt 
koronabegrensninger.  

 
Sport 
2020 ble et underlig sportslig år for Snøgg Fotball. Styret vil takke alle trenere, lagledere og 
foreldrekontakter som holdt motet og motivasjonen oppe både hos seg selv og i 
spillergruppene. Koronaregler, rengjøring av alt utstyr, stengte garderober og avstandskrav 
har gitt mye ekstraarbeid for trenere og støtteapparat, takk til alle!  Sesongen bråstoppet 14. 
mars og kom ikke i gang før høsten 2020. Mange lag startet likevel sine treninger fra 
april/mai, med koronabegrensninger. Senior damer, jenter 15-17 samt Gutter født 2007/08 
klarte å holde motivasjonen oppe og treningsaktivitet gjennom hele sesongen.  Klubben 
setter stor pris på den innsatsen trenerne Frode Telset, Simen Horgen, Kim Olav Østhagen, 
Øyvind Tobiassen og Christian Natadal gjorde i 2020.  Etter sommeren fikk barn og unge 
under 20 år lov til å spille noen kamper og trene «normalt» innen kohorter og i faste 
grupper. Akademitreninger og utviklingstreninger ble avlyst. Før og etter aktivitet måtte alle 
holde 1 m avstand. På alle kamper skulle kampverter føre lister over tilskuere og spillere. Det 
gikk litervis med såpe og desinfeksjonsmidler. Baller, kjegler og annet utstyr måtte vaskes før 
og etter alle treninger og kamper. Spillere skulle komme ferdig skiftet og reise hjem rett 
etter trening.  Lag og tilskuere skulle holde avstand. Norway cup og andre cuper ble avlyst. 
Damelaget la ut egentreninger på facebook og gjennomførte treningene sine med minst 1 m 
avstand. Seniorfotballen fortsetter i samme divisjon som i 2019. 
 
Tradisjonen tro ble det jobbet godt i samtlige årganger både på gutte- og jentesida.  I 2020 
ble det ikke spilt noen cup-kamper i aldersbestemt fotball (en kamp for J19). Det ble heller 
ingen kamper for Snøgg Super, dessverre er dette laget nå lagt ned. Takk til støtteapparat og 
spillere i Snøgg Super for mange flotte opplevelser og stor innsats. Landsturneringen ble 
avlyst i 2020. 
 
  



Senior kvinner  
Senior damer rykket ned til 2. divisjon i 2019-sesongen. Denne divisjonen kom aldri i gang 
med kamper i 2020. En stund så det ut som det kunne bli en halv serie etter sommeren, men 
den ble også avlyst. 
 
Inngangen til 2020 var naturlig nok etter nedrykket preget av noe usikkerhet, Vi rustet opp 
støtteapparatet med Tommy Svindal Larsen, i tillegg til at Linn Stølan Herfoss og Tom Olav 
Hegna var med videre, og Andreas Salvesen kom inn som keepertrener. I januar og februar 
trente vi godt med fire økter i uken, i tillegg til flere treningskamper. I vinterferien var vi på 
treningsleir i Spania og kom nærmest rett hjem til det som skulle bli et nedstengt land og en 
sesong som aldri ble noe av. Vi startet imidlertid opp igjen med treninger så fort det ble 
mulig. Vi har trent med to meter, en meter, spriting og engangshansker i månedsvis. Noen av 
spillerne fikk spille noen under 20-kamper på høsten, men den eneste offisielle kampen som 
damespillere var involvert var J19 NM-kval i starten av mars, hvor vi slo Fossum 1-0 på Sport.  
  
Snøgg leverte to spillere til høyere nivå i løpet av året. Inger Vadder Sandland gikk til 
Hønefoss i juni og Mona Hegna ble lånt ut til Stabæk fra september, og fikk dermed med seg 
et opprykk til Toppserien. Overgangen ble permanent etter sesongen og vi ønsker Mona 
lykke til i Toppserien i 2021, og takker for alle flotte scoringer og gode opplevelser Mona har 
gitt klubben i hvitt og grønt! Inger fortsetter videre i et hardsatsende Hønefoss, som helt 
sikkert vil kjempe i toppen av 1. divisjon, også i 2021. Lykke til videre og velkommen tilbake 
begge to, når det engang skulle passe seg slik! 
  
Men trent fikk vi uansett gjort. 148 fellestreninger ble det i en sesong som aldri ble en 
sesong. Kaptein Jenny Julianne Hestad var på 144 av dem og vant dermed treningstoppen i 
2020. Og i løpet av de to siste sesongene har Jenny stått over fem treninger! På grunn av 
smittevernreglene var terskelen for å måtte avstå fra trening lavere enn normalt i 2020, så 
mange måtte holde seg hjemme, selv om en ikke var motivert for det. Perioden fra april og 
frem mot sommeren da ingen fikk trene med kontakt var både annerledes og tidvis 
deprimerende for mange, for en fikk ikke gjennomføre kanskje det morsomste en vet slik en 
ønsker å gjøre det. Men det å møtes hadde helt klart en verdi i seg selv, og mange tok gode 
steg ferdighetsmessig, som klubben forhåpentligvis vil dra nytte av i 2021. Samtlige spillere 
må berømmes for en enorm stå-på vilje gjennom treningsåret, hvor det også ble vist en 
imponerende dedikasjon til klubben. Det klareste uttrykket for dette var ved at tolv spillere 
møtte opp på det ekstraordinære årsmøtet og krevde å betale full treningsavgift selv om 
året ikke hadde gitt dem hva de var der for, nemlig å spille kamper. Et bedre statement til 
klubbens og damelagets verdier, respekt, fellesskap og utvikling kan vi ikke få!  
  
Klubben vil også benytte anledningen til å takke Tom Olav Hegna, for en fantastisk innsats 
over mange år, både for damelaget spesielt og for klubben generelt. Damelaget ser nå hvor 
viktig du var for laget. Du er sårt savnet! Alltid velkommen tilbake! 
 
Senior herrer 
Herrelaget har ikke fått spille noen kamper i 2020, og har heller ikke kunnet trene normalt. 
All trening for de over 20 år måtte holde 1 m avstand gjennom hele økten.  Det sier seg selv 
at det er lite motiverende, og laget har knapt hatt ordinære treninger.  
 



Snøgg Super 
Vår største stolthet, Snøgg Super, fikk heller ikke trene eller spille kamper dette koronaåret. 
Laget er nå formelt oppløst. Styret ønsker å gjenopprette et tilbud for tilrettelagt fotball, 
men koronasituasjonen gjør det vanskelig å få til motiverende trening. Kamper er foreløpig 
ikke mulig å arrangere for de over 20 år.  
 
 

Ungdomslagene 13-19 år 
Sesongen 2020 er historisk. Ungdomslagene var godt i gang med treninger. Noen deltok i 
vinterserie, mens andre hadde fullt fokus på treningshelger og treningskamper. 
Jenteakademiet for jenter mellom 12-16 år rullet og gikk og ingen trodde at korona ville 
ramme idretten. 

Men sånn ble det og verken j15 eller G13 fikk sluttspilt sin serie. I disse seriene er det heller 
tvilsomt at det vil bli kåret en kretsmester for sesongen. 

G13: 
I sesongen 2020 hadde vi to G13 lag. Lagene klarte seg godt i seriespillet i begge divisjoner 
og stilte også i det uoffisielle NM, OBOS-cup hvor det det endte med finaleplass i en finale 
man fortsatt venter på å få spille. Lagene rekrutterer godt til sone og kretslag med sine ´07og 
´08 gutter og skulle ha stilt med til sammen 8 gutter på uttak i høst. I løpet av vinteren hadde 
flere av gutta prøvd seg på sone og kretstreninger. Tidlig på høsten spilte Telemark mot 
Vestfold og tre av våre var i aksjon. Disse gutta skulle også ha deltatt på Odds Nasjonale 
tiltak, men dette ble avlyst grunnet korona allerede i april. Laget har holdt sammen i en 
årrekke og har et beundringsverdig samhold, utviser ekte fotballglede og er rå på å heie fram 
hverandre.  

J13: 
J13 vant 2.divisjon i sin serie. Vi gratulerer! Laget fortsatte egenrekrutteringen og fikk to nye 
spillere denne sesongen. De er en liten gjeng, men sparker godt fra seg. De hadde to jenter 
på sone og kretslag i vintersesongen. Disse rakk noen kretskamper før landet stengte ned, og 
også en kamp mot Vestfold på høsten før Landslagsskolen igjen ble utsatt. I høst stilte 
gjengen som totalt er ni jenter med tre jenter til uttak. 1/3 av laget altså! Bra jobba!  

Fra og med høstsesongen ble treningene til J13 og J15 parallellagt. Det gjorde at de kunne 
trene sammen når det var hensiktsmessig og det åpnet også opp for at J13 spillerne som 
ønsket seg flere treninger i uka kunne bli med på J15 sin tredje økt. Flere av jentene var også 
med og forsterket J15`s 1.divisjons lag. 

Telemark fotballkrets har sammen med flere andre fotballkretser endret aldersinndelingen i 
seriespillet i håp om å holde jentene aktive i breddeidretten lengre. Det gjør at jentene deles 
inn i J15 og J17, i motsetning til guttas G16 og G19.  

J15: 
Sesongen 2020 var det første året at jentene på tvers av fødselsår skulle spille sammen. `05 
og `06 jentene var samlet sett nærmere 30 spillere og stilte med lag i 1.divisjon og i 7`er 
serien. Spillere hvor noen har nesten ti år i fotballen skulle slås sammen med et annet lag og 
bygges opp som ett. Laget fikk også rekrutteringer gjennom Jenteakademiet og to meget 
treningsvillige jenter fra Tinn meldte overgang i løpet av sesongen.  



Trenerne var nye og jobben var såvidt startet da koronaen slo beina under prosjektet. Da det 
endelig ble lov å spille fotball igjen ble det tre treninger i uka fram til sesongstart med kun tid 
til to uker fotballferie i juli. Høsten bar preg av at laget trengte tid på bli samspilte, men 
serien var ikke snudd før jentene begynte å finne rytmen. Fra slutten av september og fram 
til november pekte formpila oppover og seiere ble innkassert selv om den trege starten ikke 
var til å redde tabellmessig. Jentene rakk en treningshelg i SIF-hytta på Konnerud før landet 
igjen ble stengt i november. 

`05 jentene hadde tre spiller på kretslaget gjennom året. Fem jenter var påmeldt uttak til 
kretslag som aldri ble avholdt. To av jentene ble tatt opp som hospitanter i a-lags troppen i 
oppkjøringen til sesongen og var et fast innslag i både treninger, på treningsleir og det som 
etterhvert ble J20 kamper høsten 2020. Dette ser vi på som ett tegn på at det gror godt i 
egne rekker. Mali var bare 13 år da hun var på sin første a-lags trening! 

´06 jentene stilte med tre jenter til kretslaguttak høsten 2020. Dette uttaket ble heller aldri 
sluttført og vi er helt sikre på at vi har jenter som har nivået inne også i denne årgangen. 

Sosiale tiltak etter trening og kamper, treningshelger og treningsvilje står som karakteristikk 
på denne som er klubbens største spillergruppe. De får aldri nok av pizza og spill, dette syns 
de er viktig fordi da føler de at det er lettere å prestere sammen på banen. For 11´er laget 
ble sesongen avbrutt før siste seriekamp. 7`er laget fikk spilt alle sine kamper og begge lag 
beviste at de var på rett vei. Resultatene gikk fra elendig til tidvis imponerende i løpet av en 
kort og hektisk høstsesong. 

J17: 
J17 startet sesongen som en treningsgruppe sammen med 3.divisjon damer. Men da de 
eldre jentene måtte parkere fotballskoene pga coronarestriksjoner var det godt at kretsen i 
større grad åpnet for bruk av overårige spillere. Det vil si at laget i år besto av jenter født i 
`04, ´03 og `02. De fikk også hjelp av flere `05 og `06 jenter og leverte en god sesong. De 
fleste jentene har spilt sammen i veldig mange år, men er i denne alderen er laget sårbart for 
at noen tas opp i seniorstaller, mens andre kjenner at tidspresset tar over når det også skal 
presteres på andre arenaer. Det betyr at grunnstallen er en stabil, treningsglad og ærgjerrig 
gjeng med flotte jenter som du gjerne hører før du ser der dem på grunn av deres smittende 
gode humør.  

Godt mobilisert! Godt ivaretatt av trygge voksne og best på inkludering. De har fått alle som 
har bidratt til å føle seg som en del av gjengen.  Flere av jentene fra denne årgangen har 
vært spillere i seniortroppen siden 2019, og flere ble det i løpet av dette året. Guro Østland 
Vala har også vært et fast innslag på kretslaget i flere år, også i denne svært korte sesongen. 

 
TAKK! 
SU vil takke styret for at det før sesongen ble med på styrke trenerkreftene i 
ungdomsavdelingen med betalte trenere. Det gir jentene en proffere treningshverdag at det 
er trenerne ikke har personlige bindinger i spillergruppa. Vi vet det var et krevende 
økonomisk år og vi vet også at det er ikke var ett år det var lett å beholde trenerkreftene. Til 
tross for korona og en kort, men hektisk sesong var frafallet minimalt og innsatsen på topp.  

Vi stoler på at øvelse gjør mester og er stolte av det arbeidet som legges ned på feltet av 
spillere og trenere hver uke, til tross for at forutsigbare kampplaner uteblir. Vi håper 2021 



blir året vi høster fruktene av arbeidet som er lagt ned i dette som er den nærmeste 
rekrutteringsarenaen til senioravdelingen.  

Vi håper også at vi får sendt spillerne våre cuper dette året. Det er en sikker vinner for 
livslange fotballminner. 

Takk til spillere, trenere og støtteapparat for at dere har holdt ut og gjort deres aller beste ut 
av denne vanskelige situasjonen.  

Barnefotballen 8-12 år 
Barnefotballen i Snøgg har ulike antall spillere i årsklassene. Noen årskull er bare noen få 
spillere, andre stiller med 20-25 på treningsfeltet. Klubben har i 2020 hatt 21 lag i disse 
årsklassene. I 2020 fortsatte de fleste lagene, men noe frafall ble det utover sesongen. 
Koronasituasjonen medførte pause frem til skolestart. Høstsesongen ble gjennomført 
nærmest som planlagt. Koronasituasjonen medførte mye ekstra jobb for alle impliserte. 

Foreldre stilte opp som koronavakter og dette ble gjennomført på en ok måte, takk til 
foreldre som fikk mye ekstraarbeid. 

Fellesnevneren for lagene var stor treningsiver, solid oppfølging fra trenere/støtteapparat og 
betydelig framgang for mange spillere.   

De tre planlagte aktivitetskveldene og dommerkursene ble dessverre avlyst pga 
koronasituasjonen. 

Alle lagene har derimot gjennomført avslutninger med pizza og utdeling av premier. 

Se mer om lagene i deres respektive lagsrapporter. 

Rekrutering er et område vi som klubb må bli bedre på. Det ble på slutten av året planlagt en 
oppstart for 6 åringer av Manh Tran og Elin Velta. Her ble det gjennomført møter med 
barnetrenerne for å få innspill til gjennomføringen. Dette har i skrivende stund allerede 
startet opp. 

I tillegg er prosjektet «Møteplassen» i planleggingsfasen av Ole-Morten Erichsrud og Manh 
Tran. Dette prosjektet har stort potensiale og er spennende. Det vil være en daglig 
møteplass for barn fra kl 16 – 19.  
 

  



Prosjekt Toppfotball 2020/Jenteakademiet 
Jenteakademiet ble videreført våren 2020 frem til det ble stoppet av koronareglene. Spillere 
fra nærliggende klubber har i korte perioder når koronareglene tillot det kunnet delta på 
Snøggs treninger, med spillere fra damelaget som instruktører. En ressursgruppe med blant 
andre damelagets hovedtrener Frode Telseth har utformet et opplegg som skal 
gjennomføres på akademiøktene. Vi ser på Jenteakademiet som et viktig tiltak for å rotfeste 
Snøgg Fotball som selve motoren for kvinnefotball i regionen. 
 
 

Representasjon/samarbeid 
Året 2020 var preget av koronasituasjonen. Det medførte mange møter både på sportslig og 
administrativt nivå.  Regler og begrensninger endret seg mange ganger gjennom sesongen.  
 
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 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 ble 
dessverre avlyst.  
 
Første helgen i mars 2020 spilte 12 Snøgg-gutter for NFK-akademiet under NFKs Macron 
Eliteturnering. Laget gikk til topps i turneringen.  

Samarbeid med NFK 
I 2020 har det vært et godt samarbeid mellom Snøgg og NFK. Snøgg har spilt mange 
treningskamper og trent mye på Optime arena. Banedekket på Sport har vært dårlig og må 
skiftes. Snøgg har ikke betalt for denne aktiviteten, selv om det var en avtale om baneleie 
opp mot 100 000. Det har vært gode møter mellom klubbene Snøgg, NFK og Heddal om 
samarbeid. Dessverre har koronaregler hindret treninger med spillere fra ulike klubber, det 
har ikke vært hospitering, akademitreninger og felles utviklingstreninger. Vi ser sårbarheten 
av å være tre ulike klubber i denne ekstraordinære situasjonen. Overgang fra breddefotball 
til elite/spisset treningsgruppe blir vanskelig når det ikke kan være prøvespill og akademi. 
Samarbeidsavtalen mellom Snøgg og NFK får full effekt fra 2021, nå begynner guttespillere å 
nærme seg både alder og nivå for mulig overgang til NFKs G16.  Snøgg og NFK må møtes for 
å utvikle samarbeidsavtalen videre. Sportslig utvalg i Snøgg berømmer NFK for samarbeidet 
rundt baner og treningskalender. 

Arrangement 
Arrangementskomitéen har dessverre ikke fått arrangert noen kamper i 2. divisjon i 2020. 
Det ble en begrenset treningsserie for J19-20, her ble det lagt en god ramme rundt 
kampene.  Barne- og ungdomskamper har vært avviklet på en god og koronatrygg måte, det 
krevde stor innsats.  
 
Veien videre 
Å få til en bærekraftig utviklingsmodell avhenger av å ha styre og utvalg på plass. Klubben 
starter nå et arbeid for å bli en kvalitetsklubb.  I 2020 etablert vi et sportslig utvalg 



bestående av leder pluss seks personer med definerte ansvarsområder overfor henholdsvis 
seniorlagene, ungdomslagene og barnefotballen i klubben. Dette har gitt klarere oppfølging 
av det sportslige, SU håndterer store oppgaver på en god måte.  Snøgg Fotball er en klubb i 
utvikling. For kvinnefotballen er klubben fortsatt den fremste i Telemark, selv om Odd satser 
på toppfotball for kvinner. Bortsett fra Odd ballklubb kvinner i Skien er det ingen andre 
klubber i Telemark som har kvinnefotball 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 et veltilpasset trenings- og kamptilbud.  
 
God økonomistyring og sikring av sponsoravtaler har vært høyt prioritert i 2020 og arbeidet 
må fortsette i 2021. Bjarne Sørensen har gjennom 2020 tatt rollen som markedssjef og har 
fulgt opp sponsorer, de fleste avtaler er videreført. Nye er også kommet til.  Det er jobbet 
med langsiktige avtaler pga ny draktavtale og behov for trykking av sponsormerker på 
draktsettene. Dette har vært et stort løft for klubben.  
 
Samarbeid og avtaler med NFK og med Notodden kommune vil være viktige oppgaver i 
2021. 
 

 

  



AVSLUTNING 
Styret ønsker igjen å takke foreldre, trenere og lagledere som stiller opp for barn og unge 
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. Vi takker seniorspillere for innsatsen for aldersbestemte lag og for klubben, 
i tillegg til den sportslige innsatsen.  
  
 
 
Notodden, 15.03.2021 
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