
Forslag til årsmøte i: Snøgg Fotball 2021 

Fra:                            Trenerne i Snøgg Fotball 

Trener J8/9                                                          Mangler e-post adresse, og er derfor fjernet fra forslaget 

Trener J10                                                            Tor Einar Bakken, Stine Haugen 

Trener J11/12                                                      Bjørn-Tore Seljord Bergestig 

Trener J13/14/15/16/17 og Senior Herrer    Simen Horgen 

Trener Senior Damer                                          Frode Telseth 

Trener G8                                                             Borgar Velta 

Trener G9                                                             Ole Gunnar Lien 

Trener G10                                                           Espen Blomhaugen 

Trener G11 og G14                                              Christian Natadal 

Trener G12                                                            Ole-Morten Ericksrud 

Trener G13                                                            Stiller seg ikke bak forslaget                                                              

Trener G14                                                            Øyvind Tobiassen 

 

Tittel på forslag: Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Snøgg Fotball og                 

Notodden Fotballklubb, og videre samarbeid mellom klubbene                     

 

Forslag: 

Trenerne i Snøgg ber styret gi årsmøte en grundig gjennomgang av samarbeidsavtalen mellom Snøgg 

Fotball og Notodden Fotballklubb. Avtalen ble utarbeidet i desember 2017 og har nå vært gjeldende i 

over 3 år. I årsberetningen for 2019 står det at «avtalen fungerer etter intensjon og begge klubbene 

er fornøyd med utviklingen. I avtalen står det også at «Den endelige modellen skal senest være fullt 

operativ i 2021. Trenerne ber Styret redegjøre for årsmøtet hva Snøgg Fotball har gjort for å nå 

målsettingen i avtalen og hvilke konsekvenser samarbeidsavtalen har i 2022 og i årene fremover. Om 

det viser seg at avtalen ikke er fulgt opp etter intensjonene, ber trenerne årsmøtet vurdere hvordan 

samarbeidet skal fungere videre. Hvis samarbeidet mellom klubbene skal videreutvikles, ber vi 

årsmøtet om å foreslå hvilke strategiske tiltak i arbeidet mellom klubbene som må iverksettes i 2021. 

Begrunnelse: 

Snøgg skal etter avtalen senest i år 2021 gi et breddetilbud til både G16 og G19 spillere. Det vil si at 

Snøgg skal stille lag i begge disse klasser.  

Trenerne tror at veldig mange gutter vil slutte å spille fotball om avtalen styrer spillerne til NFK det 

året de skal spille G16. Trenerne kan ikke se at dette var intensjonen i avtalen heller.  

Trenerne ber Styret legge samarbeidsavtalen som vedlegg til forslaget.  

 



 

Notodden 09.03.2021  

 

_______________ 

For Trenerne i Snøgg, Øyvind Tobiassen 
 


