
Forslag til årsmøte i:   Snøgg Fotball 2021 

Fra:                            Trenerne i Snøgg Fotball 

Trener J8/9                                                          Mangler E-post, 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: Øke rekrutteringen av spillere i Snøgg                      

 

Forslag: 

Trenerne i Snøgg ber styret gi årsmøte en evaluering av arbeidet med rekruttering av spillere i 

klubben. Rekrutteringsarbeid har vært fokus i klubben i flere år nå. I årsberetningen for 2018 og 

2019, gir styret uttrykk for at arbeidet med rekruttering går bra. Med tanke på antall spillere som er 

registrert i idrettsregistreringen er vi bekymret for tallene (se eget vedlegg). Trenerne ber styret 

legge frem en strategi for økt rekruttering av fotballspillere på årsmøtet. En viktig faktor er også 

hvordan Snøgg rekrutterer og jobber for å beholde de trenerne de har. 

Begrunnelse: 

Trenerne er veldig bekymret for det lave antallet av spillere i Snøgg. Særlig i jenteklassene er det 

kritisk. 

J8 og J9 er ca. 10 stk. 

J10 er 10 stk. 

J11 og J12 vet ikke helt ennå. 

J13,14,15,16 og 17 er ca 30 stk (5 årganger !) 

På guttesiden er det også noen små årganger. 



Tirsdag den 03.03.2021 startet klubben opp trening for årets 1 klassinger. Det møtte opp 32 barn, 27 

gutter og 5 jenter. Dette er et greit antall gutter, men kritisk lavt for jentene. 

Med Snøgg sine vedtatte ambisjoner på jente og damefotballen må det sies at det er grunn til 

bekymring. Trenerne i Snøgg ber om en nærmere redegjørelse for at rekrutteringstallene synker (for 

både jenter og gutter) og fremmer forslag om at årsmøtet vedtar en konkret satsing for økt 

rekruttering i klubben videre. 

 

 

 

Notodden 09.03.2021  

 

_______________ 

For Trenerne i Snøgg, Øyvind Tobiassen 
 


