
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 og videre plan for damesatsing i Snøgg Fotball                      

 

Forslag: 

Trenerne i Snøgg ber styret gi årsmøte en grundig gjennomgang av satsingen på damefotballen i 

klubben. Dette spørsmålet ble også stilt på årsmøtet for ett år siden, men ikke besvart da det ikke var 

sendt inn som sak. Trenerne ber styret redegjøre for situasjonen og hvilke planer klubben har for 

jentesatsingen i kommende sesonger.   

Begrunnelse: 

I sportsplanen har Snøgg mål om å være en toppklubb for damer. Å ha et etablert seniorlag i 1 

divisjon ved utgangen av 2021 mislyktes, da kommende sesong spilles i 2 divisjon.  Et etablert topplag 

i J16 serien (nå J17) har Snøgg heller ikke. 

I dag har Snøgg en meget tynn senior dametropp. Det er i tillegg veldig få jenter fra 13 år og oppover. 

Jente 13, 14, 15, 16 og 17 er en treningsgruppe med totalt ca. 30 jenter. På programfag toppidrett på 

Notodden videregående skole er det i år fire jenter fra tre årskull, hvor av bare en av disse er i 

dametroppen. 

I årsmeldingen for 2019 sto det følgende om et ny-oppstartet jenteakademi: «Vi ser på 

Jenteakademiet som et viktig tiltak for å rotfeste Snøgg Fotball som selve motoren for kvinnefotball i 

regionen» sto det i årsmeldingen. Vi ber også styret redegjøre for status for jenteakademiet nå og 

hvordan ser fremtiden ut? Det er et ønske fra trenerne i Snøgg at jenteakademiet blir et tilbud til 

spillerne fra det året de fyller 11 år. 



Satsingen på gode utviklingsmiljøer i fotball for jenter og kvinner eksploderer nå både nasjonalt og 

internasjonalt. Odds BK har startet i Telemark, og den samme utviklingen skjer over hele landet. Av 

andre tredjenivå-lag som har gått inn i - eller styrket sitt samarbeid med toppklubb på herresiden er 

det en rekke eksempler siste året: Fortuna inn i Ålesund FK, Haugar og Djerv 1919 inn i FK 

Haugesund, Sarpsborg ruster opp, Molde og Viking det samme og Sandefjord likeså. Fløya har gått 

inn i Tromsø av 1. divisjonsklubbene osv. Hvordan ser Snøgg sin satsing ut i lyset av den nasjonale 

utviklingen og hvor realistisk er det at Snøgg skal være en klubb på de to øverste nivåene basert på 

dette? 

Trenerne i Snøgg ber Styret legge ved Snøgg Fotball sin sportsplan som vedlegg til forslaget. 

 

 

 

Notodden 09.03.2021  

 

_______________ 

For Trenerne i Snøgg, Øyvind Tobiassen 
 


